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ΣΧ 2 

Ἄν Ὄ “4 “3 ΓΜΈΝΤΑΙ ΒΒΑΝῪ 

ΡΟΠΈΤΔΕ ΚΟΈΝΙΟΙ 
ΘΟ πλποῖ 

ΑΟΘΟΚΕΌΟΝΤ ΡΕΒΗΙΤΑΒΌΜ ΕΚΕΑΒυχ ΑΒΜ 

ἘΒΑΘΟΘΜΕΝΤΑ. 

ΒΕΟσΟΒΕΒΝΒΟΙΤ 

σα1}1. ΙΝΏΟΈΆΒΕΊ.Ι Ν. 

ΠΟΝΌΙ͂ΝΙῚ 

ΑΡῦΡ ΒΙΑΟΚ, υοῦνα ΕΤ τουνα 



το πκο οξας- - 
᾿ ΕΞ πο Ἀν ταν Ε δι 

Ξ' ῦ Βρ εἰ. 
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τς (ὁ αἴῶν, 
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“ο-"μ ΔΙ Δ Πα 1 ὦ 

()ύυωι 1π {τ ρΊσοΥτπὶ [ἈΠ] 1115. ΘρῸ ποημι}α ΑΙ 16 αἴχιιθ ῥυΐουθβ θα ΠΌΓ65. ἱπβι{πουΐπι, οοιαπιο- 

ἄππι [Θοίου θιι5. πη 5 5οθρίμπ απ ΘΧ βίαν, 51 416 115 ρου ββίπηιπι ΓΘ θι5. “πιδιτιαν ΓΙ 0Π65 πὸπ ὙἹ46- 

ΤΘηΐπΙ Ομ θτ5. ἵπ ΡΙυπιρίι [ογ6 ᾿ιὰὸ ρεδοίαίίοπθ Ὀυθυτίο θχρ]οανθπι. Φποά [ἰὰ [ἀοϊᾶπι, αἱ 

ΟΠ 5515 Ρ] θυ] π6. Δ] Ομ δὲ αᾶ5. τϑοθρὶ οἵ 5 γριά ἰανὶ σοπθοίι115, {πᾶ ΘΧ Πιρ6 115 {τᾶ- 

δίοουαπι ΘΠ Ομ] 15. ΘΟΡΠΟΒΟΙ ροβϑαπέ, ἰαπίππι τη] Π] ΒΡΑΓΠΙ οοποράαπι ἡπᾶπίο δ πιθὰβ γ868 δχρο- 

ποπάαβ οριβ Πᾶθ60. 

1π ΑΘβοθνυ [ΒΡ }}}}5. θίϑὶ πιππὸ ΔΙ ψπδπίο ρα θι5. ἵπ Ιοοἷ5. ΔΡ Ῥουθοπο “Ἰβοθϑϑὶ 4 πᾶπι (απ 

δηΐθ [1Ὸ8 ΔΠΠῸΒ δἷἴπ8 δα ΠΟ ποπὶ ραββὶπι οοΥΓθοίαπη ΒΟ ΠΟΙ τιπὶ [πὸ τπιβῖππ ΓΘΡΘΙΪ ΟἸΠΓΟΠῚ 5, τπι]ς0 

ῬΙανα (απο Δ}118. πιιίαπῆα 5οῖθηβ. τϑῆσιΐ, 51 41 Πᾶ8 ἱναροθαϊαθ ΓΘ πβοπα5. 5181 βιιπιθηΐ: 

4πᾶπιὶ ΘΡῸ Ορδιᾶπι τ ἴπ οοίθιοσιππ ἡπὸ8. ἤ00 γΟἰππιΐπ6 ΘΟπΙΡ]ΘΧῚ βιπηι8 Ροθίδντμιπι [Ὁ] 1118 46-- 

{γθοίαυ, ἴίὰ ἴπ ΑΘβογ ]6 18. ποὺ ψο]ΐ ἱπ πθ τθοΐρογθ πὸ ροίι, ἥπππὶ ργδθίθι 411 απδθάδπι 

ΤΟΙ ΟἿΠῚ ΒΠΟΟΘΒΒΙΙ ΘΙ πἦδ6 ργδθβ 1ὰ γοίπβέιππ οὐάίσεπι ΝΙοδίσθιαι δὰ οἱ ρογίια οἵ οασὰ ΘΧΡΙο- 

ταίππι ἀ6β ἀουανοπι απᾶπι ΗἨδυϊοίαπο Οὐγββοαθ Πἶρτο, αὐ ΠΟ ΘΧΘΠΙΡ]Ὸ πίαι, ἱπροῦίνι Ροτβο- 

ΠΙ5. ποι απὶ ἰοοῦ5 ἀδριδυδίοβ πιο αιιᾶπι σι σὸ [δυιμηίτπ' Θπιθπ αι{15 ΒΟΥ ]ρίο5. ἴῃ πη θα ΒΓ ΔΒ 

1115 Ἰπνοπίμσπι ἱγὶ Ορίποι, 5644 ρα οὐἸ[1οἱ,. 411 ἀνίοπι βιιᾶπι οαπίθ δχοιοθδΐ, Ὀ]ανἸπηιπὶ πίοι 6ϑὲ 

ΠΙΡΩῚ ρυϊποῖρῖθ υἱα ἀπᾶπι οι αἰ ἰ5θῖπιθ οορηϊία Παθοιθ, θθιδθ β' ποῦ Παροί, ΠΟΙῚ πὸπ ροίεβί 

αΐπ ἱπίοιιιπι 118. ΘΟΥΓ οὐ ἰοπιιπι βπαγιμπαι ταἰαίι" {ἀπ απηοπίῖβ αιὰθ ΗΡγῖβ. βουῖριῖ5 ἀρ οί ἴπ- 

ΒΡΘΟΙΙ5. πα] 6556 πιο Πραί, (ρα οὐπὶ Π10Ὶ νυἹάθίιν δοοί ἴδ ἔὰπὶ ἵπ ΑΑπιθιηποπθ υ. 1122, 

ἐπὶ δὲ καρδίαν ἔδραμε χροχοβαφὴς 

σταγὼν, ἅτε καὶ δωρία πτώσιμος 

ξυνανύτει βίου δύντος αὐγαῖς. 

τοὶ Οὐβαιβοπιιβ ἀἰπίψιθ δορὶ οογτοχοναπί, ϑεᾶ απο ΑἸάι5 ΤΡ ποθι ἀθάονιπί ἅτε καὶ 

δωρία, ποπ Δ]Ϊὰ «ιᾶπι ΤῊ ΟΠ  διιοιου(ἀΐ6 αἰεὶ ορίπον, οδίψι 14 ἴρδιπι, ἄβ]οίο θιΐαπι ῥγορίον 

πιθίνιπι καὶ, ἴπ οὐα ἴσα ΝοαροΙίαπο μοιβουϊρίππι: πὶ Ὑἱχ οὐθάαπι ἱπ Ιιᾶπο Βου]ρίπταπι ρύππι 

Μά ϊοοθιιπι σοπϑοπβίββθ, οὐΐπθ ἰδοιοποπν ἰνΐο τ! ἴῃ 8118. Ἰοοἷθ πὸ ρδιοῖβ δοοιιραίθ ὙἹάἀθίιπ' ΟΧρΓΟΒ- 

βἰβδβθ ΒΟΡονί6 15, καὶ διρία. 14 γοῖὸ ργοχίπιθ αθδεϑί ἃ] δὸ ἡποᾶ 6ρῸ τεϑεί χαιρία, ὀχοπι- 

εἶθ Πειονῖβ. .71, 4πᾶ8 οχ .411 πιᾶ]6 {πθυιπί τοροιαθ. ΘΠ οτοσθ ἴπ ΟΠΟΘρουῖβ ν. 1004. 

χαιρίοισι ἷπ χαὶ ῥίοισι γε] καὶ ὁύοισι {αἰ ἀϊτοπιίιπιν ἐπ φαϊθιιδάαπι ΘΟ ΠΟ ΙΡιι5. 

ΡΒΟΜΕΤΉΕΤΙ 5. ΥἹ. 354. πᾶσιν ὃς ἀνέστη ϑεοῖς] ΤΑΒΥΪ οπιπεβ ἀντέστη; πο ἐπιθη- 

. Α 9 [Ὶ Ὅν») ἸΩΣ, ΔΝ ζν 

ἀανῖς ὙΥ ἀπο] 1] π5. Ρ. 27. 564 ρούνοιβα βένιοίιτα υθύθοιτπι), ὃς ἀνέστη συρίςων φόνον πιάσι» 



ΥΙ ΡΠ π ΑΕ Α 7 Τὴ; 

ϑεοῖς σμερδναῖσι γαμφηλαῖσι. Βανι πᾶσιν ϑεοῖς ἃ" ἀνέστη ρεπάεπί, [{ἃ Ἠομπιοτιβ ΠΙΆ. 

ψ, 634. 

πὺξ μὲν ἐνίχησα Κλυτομήδεα, Ἤ Ννοπος υἱὸν, 

ἀγκαῖον δὲ πάλῃ Πλευρώνιον, ὃς μοι ἀνέστη. 

ψιᾶθ υἱοὶ αἰουί ΑὐἹβι! 468. γο]. Π. ρ. ὅ08. οἄδιι δου α1 αν ἐπ ΠΡνῸ ΕἸονοπ πο αιοάδπι μαγΐ 6γ- 

τοῖρ ἀντέστη βοιϊρίππι 51{. 

Υ. 425 - 435. Ἠμυΐι5 δροάϊ πὸ πιθίγᾶ θῈπθ διδηΐ ἀθβουϊρία πϑήτιθ βουῖρίιτα 58 {15 Θπιθη- 

ἀαία. Ὑ. 429. ὑπέροχον Ἡρηπδηπιβ: οὐάϊοοβ. ὑπείροχον, ἴουμπα Ηοπιθιῖοα 80 ΠΡΡΑτ 5. ΠΠ]Παΐα, 

αἱ ἷπ ΘΌΡΠΟΟΙ 5. Τιδοῖπ. ν᾿ 1096. Ὑ΄ 480. ὑποστεγάζει] 1 ΑΡεῖ ἀπείψα! ὑποστεγάζει, Δ} ὕπο- 

βαστάζει. Οοιτοοίαπι ἃπίθ πι]ο5. ἃμπο5 ἃΡ Ηθιπιᾶππο ἱπ αἰββουίίίοπθ δοδάθπιοα ( Οριιβο. 1. 

Ρ-. 114.) ποπ᾿ ἱπποίυϊε βαἀπουῖρι5. Υ͂, 484. χελαινὸς Πίδος δ᾽} Ψυϊδοὸ κελαινὸς δ᾽ Ἄϊδος. 

Ῥαχγίίοι!α αιπιπὶ ἃπΐ ἀ6]6υ 1} ροβϑὶς δι ἰπαπβροπ, ΘΡῸ Δἰίθγαπι Ὑἱᾶπὶ [η]]ς 

γ. ὅ06. ἀ ἀ, ἔα ἔα] Οὐάοχ Μράϊοοιιβ ρτὸ ἔχ ἔα φργδθροῖ ὃ ὃς πίον. ρυδθίοι. 1105 

τηι5 48 Ῥαυίβίπῖβ., ἴῃ {πὸ δα βουίρίαπι γρ. ἔα ἔα. Ἑδοάοθπι ὁχοϊαπιαίίοποα ἃ ἃ ἔα ἔα οοπίππριπ- 

(ὰῦ γν. 114. αὶ ΠΡον Μάἴοθιιβ ἱπ υτ]σδίαπι δουρί αναπι οὐπβοπίίτα υἱάθέισ, Ἐροὸ ἔχ ἔα υἱτο- 

Βίψιβ 40 ΠΡγαν 5. ἀἀθουρίαπι ἱπάϊοο δ ὀχρ!!οαπάδπι ΓΟνππᾶπι πιοποβυ ΠαΡᾶπι ἄ. 

γ. 508. Ε]μποίαπέ οὐαἸο65 ἱπίον ἄλευ᾽ ὦ δᾶ, ἄλευ ἃ δᾶ, ἀλευάδα, ἀπάθ γετᾶ δπιουρῚζ 

βουρίατα ἄλευ δᾶ, τοβιτιία ἀροοορο, ἡτπιᾶπι ἀθίψιιθ ΟΡ] ογάσιιπί ΠΡταν, αποά ποὸπ ἱπαί1 6 οτῖΐ 

ΑἸϊψιοί οβίθπἴ856. θχθμιρ!ς. 1. ΑὐἹβίορ!απὶ ἴπ ΕαιΠΠθι5. ν. 821. ὙΡῚ ΠῚ] παῦ᾽ οὑτοσί, ἘΠπι5- 

1οἴτιϑ. ρυ ΒΑΒΙΠ ον τοϑτιθθαι παῦ παῦ οὗτος, ο0]]αία Ῥ]ΙΟΙΪ ο]οββα ρ. 403, 4. Παῦ: τὸ παῦ- 

σαι (ἴπιπιὸ τὸ παῦε) λέγουσι μονοσυλλάβως. Π. [π Ῥογδὶ5. ΑΘβ θυ] ν. 1088. 

δίαινε δίαινε πῆμια " πρὸς δόμους δ᾽ ἴϑι, 

4αππὶ πὸπ νἱ ἀθαίμ ἤθε ρΌ556 τ ἰίθγιιπι δέκενε ἀἰβυ Πάθιπὶ ργοπιποί οί. , υἹἱάθπάτιπι ἃπ ροοία 

ἀϊχοτις δίαεν δίαινε. ΠΙ|. 15:55 πιᾶπι πὶ σα] δὴ ΒΘ θμΠ6. [ον πὶ Ππτα πα γὴ “](κα Αἰποοβ 

γὴ «Ἱὴ ῥτοπιιποῖαβθβθ οχ ῬΊίΪο ΘΟ] ΠΡῚ ροίοναϊ Ρ. 297, 23. Νηδίέ: καὶ νηδία, ἑκατέρως. ουἱϊ 

πῖιπο αἰβογίιπν δου ας (οϑεπιοπίππι ΟἸΠΟΘΙΌΡΟΒοὶ ἱπ ΒΕΚΚΟΙΙ Αποοάοιϊβ Ρ. 1302, --- χωρὶς τοῦ 

“1{, ὅπερ ἀπὸ τοῦ «Τία γέγονεν, ὕπερ καὶ μετὰ τοῦ νή ἐπιροήματος γίνεται νὴ “1|. οἵ 1θ146πι 

Ρ- 1231]. --- διὰ τὸ νὴ «Τα: αὕτη γὰρ ἡ αἰτιατιχὴ γίνεται κατ᾽ ἀποχοπὴν νὴ 41, Ἦοο το- 

βαιθπάιπι ΑὙἸΒΙΟΡ ΔΙ ἴῃ ἘΦΙΠΠΡι5. νυ. 319. ἀθὶ ρῥτοχίπιθ δὰ σθαι δοοοαϊί Βανθππδίῖβ 

οΟα1οἷ8. Βουρίατα 

γὴ “Πα κἀμιὲ τοῦτ᾽ ἔδρασε ταυτὸν, ὥστε κατάγελων ---- 

ΟΟΥΡ6 νὴ «1ὲῚ χἀμὲ ---. φδηιθ ποπιῖπῖβ ἰὐσπα πὸ ἀπθίππν θὲ απ Ρ] αν μνῖβ Ιοοἷβ βἰὲ τϑά- 

ἀοπάδ, αὶ πιπὸ γ6] νὴ “7}70᾽ οἴπὶν ἱπαΈ}} ΔΡΟΒίΓΟΡ ΠΟ βου! Β ( γ6] νὴ .«]ία, αἰ ἰπ ΕΘΟΙΘβἰ ζιιβὶβ 

ν. 779. 

ἡμᾶς μόνον δεῖ νὴ “11: χαὶ γὰρ οἱ ϑεοί. 

Ὁ] Πανθππαβ γὴ δέ᾽, οθίουὶ νὴ δία. Ἐιίαπι ἴθ ΓΤ, γβιϑίγαία νυ. 24, πιῖγου δὶ ροθία βουιρβουϊ, 
ὙΥ ΤᾺΣ Ζι ἌΩ ΑΗ - ΕῚ “ Ω - ο - καὶ νὴ «1|ὰ πᾶχυ. κᾷτα πῶς οὐχ ἥκομεν; ἥπππὶ ΠΗΙΠΊΘΙῚ5. πημ]ς0. τι Ποῖ θι5. πὶ Ῥγοπηρίι δββοῖ 



ΒΗ ΔΕ αὶ Α' ἍΝ 0: γΠ 

καὶ νὴ 4]Π᾽ παχύ. κἄπειτα πῶς οὐχ ἥκομεν; 

ΤΥ. ἅμι ργὸ ἅμα ἀϊοίαπι δπποίαν!ἐ ΗΘβυ οἰ, “7μ: ἅμα, ὁμοῦ. ᾳιοά πι6 αυΐάοπι πὸπ πιδρῚ8 

ΟἸαπαῖς ααᾶπι ἀνά ἱπ ἄμε ἰπαπδίουτπδίππι. Τοιδίοί ΠΠπ|4 ἅμ ἴῃ Ὑ δβρὶβ Αὐἰβίοραπὶβ νυ. ὅ70. 

τὰ δὲ συγχύπτονθ᾽᾽ ἅμα βληχᾶται ---- 

οὐἄοχ Πανοπηδβ ἅμ ἅμα βληχᾶται : οΥδὸ γΡοθίδ βουιρϑιί ἅμ βληχᾶται, ἀινίουῖβ. οογτορίϊοπὶβ υἱίδπ- 

ἄδ6 οδιιββᾶ. 

Υ. ὅ09. 1,ερερδίιμ" φοβοῦμαι τὸν μυριωπόν. ἘΒροίο ΠΡνῚ ὙἸΠΔΟΡοπθηβ65 ἄπο οπαϊ ἐπί 56Π10- 

ΠΙαβίαθ ἰδέ φοβοῦμαι, ἀπὸ Ποά 6 πὸπ ἱπά!σθπιβ δα οχροάϊοπάδπι ψϑυβουιπι ΘΟμΒ απ ΟΠ 611; 

οἴ. ΘΧΘΠΙρΡΪὰ 51 αι5 ἀοβιἀθναί, Ια Πα θ ἃπποίδιοποπι δάθαί δα Ἠθοιθᾶπι Ἐπ ρ 418 ν. 950. 

Ψ. 1060. Ουάοχ Μοάϊοοιιβ τί γὰρ ἐλλείπει μὴ παραπαίειν [ εἰ τοῦδ᾽ εὐτυχῆ; 4111 γ]ΡΊπα εἰ 

τάδ᾽ εὐτυχῆ, ηπᾶθ ἱπορία 6δ5ΐ βουϊρίιναθ ἀοργανδίαθ οοιτοοο. δία ἡ τοῦδε τύχη. πᾶπι τοῦδε 

ΡῬιορίοιθα δϑί πθοθββαν πηι, 48 Δ Βαπίθπία ΟΟΠλπλπὶ, 486 ῬΓΔΘΟΘΘμΕΒ115 ὙΦ 5 θ115. Θοπίπθ- 

Ὁ, δ Ῥτομπιθί δὶ ἰουίαπδπι, οὐ π1}}}} δ πιθπίϊθ ΔΙΘπαίϊοποπι ἄθ6556 αἰΐ, ογταίϊοπομπι ἀθῇθοιι 

ἽΜΟοτοιμι5. 

5ΈΡΤΕΜ ΑΘ ΤΗΕΒ ΑΘ. Υ. 12. βλάστημον Ἰἴο οὐ ἷπ Θρρ!. ν. 317, τϑπιμ Ῥοῦ- 

Β01Π18. Ηρ τϑοίϊι9 411] βου θπηΐ βλαστημόν. 

Υ. 45. Ῥοιβομιβ “ρην, Ἔνυὼ, χαὶ -τ-ο. γἱοβο. Βϑοί οὐάδοχ Μϑαϊοθιιβ ζ2ρη τ΄: πᾶπι 

ἢδο ἰἀπίμππι ΔΟΟΙΒΔΕΥΙ ἰογπιᾶ τἰππίμπν Αἰοὶ γδίογοβ. 

γ. 481. τὰ] ψυϊρο τῷδε. Οὐάϊοοβ ρ] ατπη τάδε. Οὐοιτοχὶ τὰ. Τία πὶ Ἀπ ἸΒτΌρ]ο νυ. ὅ2]. 

ΠΟ Οριι8 δή ρᾶγίϊοι!α,, πιᾶπι ροβί πέποιϑα 1Π10 ἱπβουΐ Βοβοτίο]Ππ5,. 16 πομπ1}}}} ἃπίθ τῷδε 

᾿πία] ουιιηΐ, 

ν. δὅθ2. 1 ϑεῶν θελόντων δ᾽ ἂν ἀληϑεύσαιμ᾽ ἐγώ] ἄν γανίίοι!δθ, πηθπϑιιγᾶπι ἃποὶρ᾽ίθπι 

[8588 νου 1π ρυδοίδιοπο δ ΘΟΡΠΟΟΙθπι ΑἾΧΙ Ρ. τσι. Ῥιοάειοίαθ ἡπᾶ6. βιιέ ἃριια ροοίαβ ΑἰΠ- 

005 ΘΧΘΠΡΪα ΠΡΥΔΥΪ ππδρπᾶπι ραγίοπι θα θπὶ πίοι ροϊατιηί ΠΠΡουίαίθ., απα ἐάν ρανιοι!αθ πηθηϑι- 

τπι, ἄδ χιᾶ δ] ΑΥβίορ!απ18 Ὑ ἐβρᾶτ. νυ. 228, ἀἰχὶ, ργδθοθρίαθ ορί πο πὶ δοοοπηπιοδυιπί, θθιιδπι- 

ΟΡΥθπὶ ΟΡΟτᾶ6 ρυδίλιπι δϑί Ἰθθ05 1108 Θοπ πποίοβ ΔΡΡΟΠΪ. 

ΠῚ ΒΟρ]ιοο165 Αἴδοθ νυ. 1339. 

οὐκ ἂν ἀτιμάσαιμ᾽ ἂν, ὥστε μὴ λέγειν ----ὦ 

Τια Πἰρεὶ ἀπεϊαι οπιπο5., ᾿οιπαιια ἴῃ δι5 ἱπγθπὶί ΤΊ πἶτι5, απ] ραν] οι]απι παμφάρμακον δάϊαπ- 

χὶξ, οὐχ ἄν γ᾽ ἀτιμάσαιμ᾽ ---. ΑἸάτ5. οαπὶ Αἰ χαοί οοά οἴθιι5. οὔκουν, ἀπᾶπι πιθαἸοίπαπι οέϊαπι 

Τιοδάμπι ΕπΡῚρΙ 415. γούβι! οὐ άαπι Δα δ᾽ (ἀπε ράι110 ροβὲ ποίαθίπιιιβ. ΕἸπιβ] εἶμι. οὔ τἂν, αἱ 

5016Ὀαί. 

1Π Βορ!ιοο]65 Ἐ]θοίτα ν. 314. 

ἢ δ᾽ ἂν ἐγὼ ϑαρσοῦσα μᾶλλον ἐς λόγους 

τοὺς σοὺς ἱκοίμην ττ; 
. πὰ: ἢ “. - Ω ΕΣ - - Ηΐο ΑἸάτ5. ψιοάιιθ οὐπὶ πιϑ ον θιι5. ΘΟ Ἰοῖθιι5. Θοπβοπεῖί : ἀοίοτίουοβ ἦ χἂν, αυοᾶ ἴπ Τιδυγοπίδπο 

οι ὁ - - . - τ ΟΝ Α δαβουϊρϑις. πιϑπῖ5. τϑοθηίοσ. Πᾶγιπι πὰ ἱπίοιτοσαίίοπθ οβί ἢ δὲ (πᾶπι ρ]εσπιπιαιθ ἢ γὰρ 



ΥΠΙ ΒΥ ΒΝ Δ ΜῊΝ 

βϑηίθπίῖα ἀἄπϊ 1), αυοά ἄμα Ιδίαῖς ἧπ ΑὙἸβιορ]ιαπΐβ. ΑὙἹθιιβ ν. 28. οἱ πιρεν σθαι θχθμιρία- 

τἷβ Πανθπηδί5. ἹπΉ 1010. 

ΕΝ ΘΌΡΠΟΟΙ65. Απίροπα νυ. 747. 

οὐκ ἂν ἕλοις ἥσσω γε τῶν αἰσχρῶν ἐμέ, 

ψυΐϊρο οὐκ ἄν γ᾽. γε τϑοίϑ ἅθ6588 80 Π|ργὸ Απριιβίαπο ὁ] 1πὶ Τμ Ἰοαν}),, οΟπἢιππδιιπίαπθ βεπίθπ- 

ταπι ποβίγαμι οΟ]065 ΕΠΠΙ5]6}} αδίίαον, ΕΔΟΙ]6 Ἰοτί ἤΠάδπι ᾿πυ ΘΒ] πι5., 51 [πὶ 

Ὗ Αρδιμθιιμοπθ ΑΘΒΟΠΎ}} νυ. 834]. 

οὐχ ἄν γ᾽ ἑλόντες αὖϑις ἀνϑαλοῖεν ἄν, 

ΡδυΠου]απι γε ποῖ πιϑ] ον ἷβ. {πδπι ἷπ ΘΟΡΠΟ016 ποίδο 6856 ὉΠ πιάπιιθ. ΑὙῸΪ Πὰν ἀμ 18 πρτὸ Μ|6- 

ἄϊοθο, δχ 4π0 μᾶθὸ [θυ] 6 ρᾶγβ θχοιἀϊξ, υἹάθίμγαιθ ΤΎΟΠη10 ἀΘθΘΥ] 7. οἰΠπ5. Ἔχ ΓΘΟΘΠΒΙ0Π6 Ἰδοιπᾶ 

οὐ 1015 1Π|π|5 Ἔχρ]οία οβί. 

ΥἹΙ Εππὶρι465 ΠΪ]Ι680 συ. 561. 
, 5) ἊΝ ν» ; 

διόλωλε; τάχ᾽ ἄν εἴη φοβερόν. 

Ὑυϊρὸ διόλωλεν, πιο πιΐγον πὶ ἷπὶ πιπὸ ΔΙίοιον 6 οὐάϊοθ οπιθπάδίθ βουρίαπι δχϑβίοῖ. ϑδίϊιβ ἔι15- 

86ί ΤΟΙ ΗΠ Θχθιιρ]ο ἄν γ᾽ εἴη Ῥόπθῦθ απιᾶπη Ὑθύϑιπι ἐὰπὶ ᾿πηπ]0  ] ίπιπι ργοοιἄθτο. 

ὙΠ Επριάθ5 Μίθάρα νυ. 807. 

οὐκ ἂν ἁμάρτοις τοῦδέ γ᾽, ἀλλ᾿ ἀκούσομαι. 

ΑΙΔι5 οὐκ ἄν γ᾽, 4] οἱ οοάϊοοβ ἰαπίππι πον Οπηπ65 Πᾶθοί δάνθιβοβ δὲ βουὶρίοσθαι ΟΠ γι Ρὰ- 

(ἰδπε8 νυ. 1983. 

ὙΠῚ1 Εἰμτρι465 ΤΥ ΙΡι5 νυ. 409. 

εἰ μή σ᾽ ᾿πόλλων ἐξεβάχχευσεν φρένας, 

οὐχ ἂν ἀμισϑὶ τοὺς ἐμοὺς στρατηλάτας ---α ἐξέπεμπες. 

Τὰ οὐάοχ Ὑ δἰϊοαπιβ 909... ορίἴπει5 οπιηίτπι, οἱ Ηδυπίθπβὶβ οἱπὶ ΕἸογθπίπο. ΑἸά 5, πί βιργᾶ ἱπ 

Ιοοῦ ΘΌΡΒΟΟΪθο, οὔχουν 4641, δἀαπιδίαπι Π10 ΟΥ̓ ΠΟΟΥΙ πὶ σ᾿ ΠΟΥ] Ὑ ΘΟ απι, ΠΟ Πλΐπι5. Ἱποϑυίθ ἴπ 

ἩδΙοπᾶθ σοβιιβ 1501. 1597, 1Παΐαπι, ὙΡῚ πιιπὸ οὐχ εἶ οβί τϑϑ{αΐὰπὶ. ΑἸ40 δαίοπι Ηἴο οἱ ΔΙ Πθὶ 

Βγϑυ δ 15 οατιβδα {Ἴθι0 αι! αι] ἴπ οἶτι5 δα ΠΟ θι15 16 19. ΒΙΥ 6 ̓ρ511π5 δδί βίγϑ Πα πά6 βιπηρέυμῃη, 

ΙΧ Χ ΧΙ Εἰπὶρίάε5 ἨρΙοπα νυ. 1045. 

οὐκ ἂν ἀνάσχοιτ᾽ οὐδὲ σιγήσειεν ἂν 

μέλλοντ᾽ ἀδελφὴ σύγγονον καταχτενεῖν. 

Ηδτοι]ς διτοπίθ ν, 1254. 

οὐκ ἂν ἀνάσχοιϑ'᾽ “Ἑλλὰς ἀμαϑίᾳ ϑανεῖν. 

ἸθΙἄθπι ν. 180. 

Ζίρφυν τ᾽ ἐρωτῶν, ἣ σ᾽ ἔϑρεψ᾽, ““βαντίδα, 

οὐχ ἂν ἐπαινέσειεν ----- 

Οὐπίπηχὶ [08 {γ68 [0008 αυ] ἱπίθι' 88 βιιηΐ βἰ πη ΠΠ1π|ϊ, Εογιπι ρυίμηΐ ΟΟΠΒΘΠΕ6Π8 οϑί ἱπ ΠΡτγῖβ. βουὶς 

Ρίυτα ἀπᾶπι ΘΧΠ θα]. Ῥονγίιβ οὐχ ἄν σ᾽ ἀνάσχοιτ᾽, χιοά οἰΐαπι ἐπ Δ]ίοτο Ιοοο 46 οοπίεοίαγα Ρ0- 

8:1 ΒΑγπΘβῖι8., αυΐοιπι ΕἸΟΓΘ εἶ πο5. ΠΌΤΟΒ ΘΟΠΡΤΙΘΓΘ Βυβρίοαίαγ ΜΑΙ ΐαθ. [π ἰοτιο ΑἸάιΒ δᾶ 



ΝΙΝ ἊΣ ΤῈ ΕΠ ΑΥ Σ ΕΟ ΙΧ 

βίπιπι οὐκ ἄν γε γϑρϑιιθ δϑί, τππὶ {ἼΡι15 [118 ὙΘΥΒΙθιι5 ἀρ Ι55Ι πιιπὶ 511 οὐκ ἄν σε, ποθὴ πημ] πὶ 

115 {τ θυιοπάτιπι ρυῖο : ἀιαπαιᾶπι 411 ῬΓΌΠΟΙΊΘΙ ΤΘΘΙΪ Γαΐ , Θα6πὶ ΟροΓὰ ΡΓΔθίοι Ἀ]Π1ἃ Δ] όσα Επιτὶ- 

Ῥίάθμν 60 διιρογο ἀθθθριηΐ πα ΒΔοΟΙΆθι5 ν. 789, 

Βρόμιος οὐκ ἀνέξεται 
»-Ὕ ,ὔ ,,ὔ γ - Ὑὔ 

χιγουντο Βάχχας ἑν ὁρίυν ἀπο. 

αἰ ΒΟΥ ρίππι οϑύ ἴπ ΠΡ. Οπηπῖθιι8, πῖϑὶ αοα ΑἸΑΪπα, {γροιΠοίαθ αὖ Ὑ]ἀϑίμι: οὐρα, κινοῦντι. 

ΟΧΤΙ ΑἸοχὶβ ἀρ Αἰποπᾶθιπι Χ, ρ. 422 Β. οοπδθηίοπί Ἐπιβίδι ο Ρ. 1887, 20, 
ς Κ οὔτ᾽ ἂν ἀδικοῖτ᾽ οὐδὲν οὐδεὶς οὔϑ᾽ ὑβοίζοιτ᾽ ἂν ἑκών. 

Ῥαιοα πᾶθὺ ϑιπηΐ οοπίτα οδηίθπα ΟΟΓΓΘρίαθ Ῥαυ οι] 6. ΘΧθαρ]α, αὖ ΠῸΝ πὶ πη ΓΔΕΠΣ8.) δ] 

αι 00 ΔΙ ΙΙπιΘπίο ; “Ππιν 15. Οπιπΐτπι [ἈΠ] Δοἰβϑίπιο, ἀυιθπίθτ αὐ ἸΟΟ05. βιργὰ ἱπα]οαίο5. 115. οον- 

τραπί ΘΟΠΙ ΘΟίαν15, 85 1086 ΡΙΌΡΟΠΘΙῈΠΙ, ΠΪδὶ ἰΔοθ 6. ρ δοβίατοί, Νᾷπι δἰβὶ Πᾶθο γ88 πθήμιθ 

ΟἸτπι τ] }Π}} Ὑ]βᾶ οϑί οχίγα ἀπ] 0 π6πὶ ροβίία 6556 πθῆϊθ πππὸ ν]ἀθίιι", (πη 6 πηϑίο 6 πὶ ΘΧΘπι- 

Ῥίογιιπι 1Πονππὶ ρανίθμν ἰΐα 6586. ΘΟ ρα δίαπι 1πί6 ΠΡ, αὖ ἈΡΒα 6 Ὑδέθυιμ οΥΑπη πη ΠΟοτππὶ (6511- 

ΤΠΟ 5. πὶ πριίΓᾶπι ᾿ατίοπὶ αα] ἀατιᾶπη ΘΟπ ἢ ΘπίΠπ8. ᾿γοπιποίανθ ΠΙοθαΐ. 

Υ. 570. πρόσμορον] ΜΩ, Μράϊοθιιβ προσμόραν. ΒΙΟΙΙΠΙάτ5. προσμολών. 

γ. 725. Ὑυΐοο βῥλαψίφρονος. Ὠδάϊ βλαψιφροόνως, ιοά εἰρπἰποαίίοπο δοίνα ἀϊοίιπι οἱπὶ 

τελέσαι οδί οοπλπσοηάιπ, [Π{ δαίμων ὠμοςφρόνως ἐμβῆναι ἀϊοῖταν τη ῬΕΙΒῚ8. ν. 911. 114 ΠΪο 

Ἐτίπγβ βλαψιφρόνως. 

Υ. 928. ἰὼ δυσαίων  Αβοναΐ ἐὼ οἱ Ιερεβαίιν δυσδαίεων. Οὐντοχὶ ποο δ 5 Π ΠἸ πο πὶ 

ΥΘ 8185 570. 

4υ 

δυσαδελφόταται πασῶν δπόσαι ---- 

ΠΕ ραυλου!αθ ἐὼ Ὑοβιϊρίιπι [ουίαθθ8 βιιρουοϑί 1π δαΐω, ηποά ΠΠΡυ] πομηπ}} ἵπ ἤπο ρῥγδθοο- 

ἀθπι 5. γθυβι85 ῬγΔΘΡοπί ριῸ δαΐ, 

Υ. 929. 1101 πρὸ πασῶν γυναικῶν ὁπόσαι. ΘΟ] γυναικῶν. 

γ. 908. πάνδυρτε] ΟὐαἸο65 ΔΠῚ πανδάκρυτε, 411 πολυδάχρυτε. Οὐγγοχὶς ΕἾ, ΒΠΘΟΠ 615 

Πἴπ ϑομιθᾶϊς. οὐἱοῖς. ρ. 12. 

ΒΌΡΡΙΙΟΘΟΕ ΝΒ. ΟΥ΄Ἱ( 124. ἐπιδρομῶσ᾽ ὅ9ι] ΤΑ͂ΡΥΙ αυΐάαπι ἐπιδρύμῳ πόϑι. Ἐροία Ηετῖ- 

τᾶ μπι15 ἐπίδρομι᾽, ὁπόϑι. ιυοά τϑοθρίμππι ορονίαϊί. 

γ. 200. Οὐχ Μεάΐοειβ μηγεῖται ἄχη, ἴπ 40 υἱχ οδί υἱὐ Δα Ἰαίθαί υδπι απο 6614] 

μηνιαῖ ἄκη. Ἠοο ἔμμηνος αἰχὶς ΒΟρ]ΙΟ0165 ᾿κ ΕΠθοίτα νυ. 28]. 

ϑεοῖσιν ἔμμην ἱρὰ τοῖς σωτηρίοις. 

γ. 770. Ἰὼ γᾶ βοῦνι, ἔνδικον σέβας} Τι,6ρΘΡβαίαν βουνῖτι. Ῥαιννῖιβ βοῦνις. Βθδαίϊ 16- 

δ άπνιπν ἴπ γοραίίνο Πϊδίιπι. [π᾿ ΑἸ Βίορ]απῖ5. ΑοΠᾶνη. ν. 749. 5015 πρὸ Ἀδυθπηᾶβ βουγαυί 

; “ΤΠικαιόπολι, ἢ λῇς --οὶ οοίοι! «]Πικαιόπολις. ἙἘδπάθαν Ἰθρθπὶ ΒΑ ΜΠ τ] Ρϑγίοι]αθ ἄχρι οἵ 

μέχρι: νἱάθ Ὄχθιιρία ροδίαγιπι ἀρὰ ΑἸποπάθιπι ὙΠ. ρ.290 ἃ. ὙΠ]. ρ. 840 4. (δὶ τϑοίθ οπιηΐα 

Μοἰϊποϊκῖιβ δὰ Μοπαπάᾶν. ρ. ΧΙΧ. πίδὶ φιοᾶ μέχρις βοιίρδῖ! ) Χ.. Ρ. 415 6. ΧΙ. γν. 499 6. οἵ ἴῃ 

ῬΟΕΤΑΕ ΒΟΕΝΊΙΟΙ:ς 



ΡΟ ΕἾ Αἴ ΕἾ ΝΑ τ 0] 

ἰπϑουρίοπθ ἀρια ΒΟΘΟΚΙ ται γ0]. 1, Ρ. ὅ18.. Νέα ἄρτε 6]ϊδα υοθα] ἀἴοῖ μοί ἃν Ἐαγιρ δ 

ἰπ ἨεοΙοπᾶ νυ. 302. 

σμιχρὸν δ᾽ ὃ καιρὸς ἄρτ᾽ ἀπαλλάξαι βίου. 

ΠῚ δρὸ κάρτ᾽ δπιοπάανϊ!. 

γ. 808. Τιορεραίασ ἔνζε δ᾽ ὀμφὰν, οὐράνια 1 μέλη λίτανα. ΑἸάι5. εὲ Τασποθιβ ὀμφὰν 

οὐρανίαν, ααοά νυ]ραίο πει]έπι ργαθβίαί. Θπδιιοθνθπι ἀ6 41 απ04 δοοιιναίθ ἀπ ΙΒ ΤΌ Ρ] 00 γ τς 

811 τϑβροπάθί, ὀμφὰν ὀρανίαν, ἄἀδ χιὸ ἱπίτα ἀϊοθίαν. ἃἀ ΘΌΡ 0015. Οοάρ. Οοίοπ. ν. 1406. 

Υ. 840. δορὶ δι᾿ ὅλου] Θοιτίρβ δόρει διώλου οὕπ Ἠοιιᾶππο ἀρια ΕνΓανἀτππὶ δα Βόρ]ιο- 

οἸ15. Αἴδο. ρ. θ28. 

ν. 802. 901. ὦ μᾶ Γᾶ, πᾶ Ζεῦ ἨμχβΟΙκῖι5. ἀθ Αππὶο Οἴαρτο ῥ. 51]. 

Υ. 950. ἴσϑι μὲν τάδ᾽ Μράϊοσοιβ. Ῥογβοπιβ ῬΙΌΡΑΒΙΠ ΘΓ ΘοΥτισοθοί ἢ ̓ σται τάδ᾽ ἢ δεῖ. 

Υ. 959. εὐϑυμόν ἐστιν] Μράϊοριιβ εὐθυμεῖν ἐστιν, αἱ εὐθυμία ᾽στὶν γῬοίϊι5. βου βοπά πὶ 

γιάἀοδίατ, 

ΟἨΗἩΟΕΡΗΟΆΒΟΕ. Ψ. ὅ81]. ὅ82. 

ὑμῖν δ᾽ ἐπαινῶ γλῶσσαν εὔφημον φέρειν, 

σιγῶν 9᾽ ὕπου δεῖ καὶ λέγειν τὰ καίρια. 

Ὑ ΘΥβιι8. ΔΙ Θ 8. οοΙθργαία ἃ} γθίθυιθιιβ βθπίθηία οϑί, βθά χπᾶθ παῖς Ιοοὺ ρᾶγιπι δοοοπιπιοάαία 

51. Νδάιθ δηΐπὶ ἴπ το]αιια [ἀι]αθ ρατίθ χυϊάχιαπι ἀριταγ δχ απὸ ἱπίο Πρ 8. οὐ ΔΠρ]τ5 

αιπα ργνδθίοι. ἰδοϊ[ρηϊίαίθπν ἃ ρ6 1115 ὁμοιοῖ ἐχροίαί Οὐθδίθβ απο νοι πὸ ππργΌ ΑΒ 1118 

οοπθοίατα ὙἹἀθίι σθύβιιπι ΔΒ ΠΡΤΆΤΙΟ ΟΠ ̓πὶ πηδᾶν  ΡΊΠΙ Δ βουϊρίιπι ροβίπηοάιπι ἱπ ἰοχίτιπι 6558 1] αίτιπι. 

Ἐπιουπιηί δὐίθπν 18 γοῦρθα ΑΘβΟμΥ] ἴῃ Ῥτοιμθί θο ἰσαϊογο, ἦ(6 ααῖβθιιβ 1ΐὰ βουῖθι ΟΕ] Ππ8. Ν. Α. 

ΧΠ]Ι, 18. ,»1Δ φμοηιο απὶνια(υογ ναι. ἀρμεὶ ΑΓ δεοιψίμνι ἐν τῷ πυρφύρῳ Προμηϑεῖ οἱ ἀρμὰ 

Ἑαωγρίάοηι ἐπ ἰγαβοοάϊα μας ἐπδογίρία οϑὲ νὼ δμηάίονι 6586 ὑδγδιπι αὔϑημο ραμοὶς εψα- 

ὀΐδ. δροϊιυ μα δἱο 

Σιγῶν 8᾽ ὕπου δεῖ καὶ λέγων τὰ χαίρια, 

Ἐπνὶριο8. αὐΐϑηι οἷς 

“Σιγᾶν 8ϑ᾽ ὅπου δεῖ καὶ λέγειν ἵν’ ἀσφαλές. “ 

Φυΐ 51 νϑγβιππ {ΠΠππὶ ἴμ ΟἸΟΘΡΠοτΒ ΙΘρὶς, παϊναπάιαν οδί Ῥτοπιθίμοὶ θὰπὶ τ Ιο6Ὸ πα] 856 

«ιαπι 110 οἰμι8. πιαῖον οἰΪὰπι θϑϑϑί οὶ ΕλΙρΙ 418. Ὑ }}}18. ΒπμΠπ40. Θιιοά οἰδὶ ἱπίθῆρο ἴα 

ΘΧΟΙΙΒΙῚ ΡΟ586. τὶ ΟΠΠΠπ|8 ΔΙ ουα5. Ἰοοἱ πὸπ 6588 τϑοου αία8 ἀϊοαίαγ,, ἰᾶπιοπ ἰρδιπὶ αιοαιιθ ποα- 

μ1}}}} ἃ βοπίθηςἅπι ποβίταπι οοπἐτπιαπάαπι οοπίοτί. 

Ὁ ῬΊΗ, Ὁ, , Τὸ ΠῚ 5: 

ΑἸΑΧ, ΥὙ.108. καχαζόντων}] Οὐάϊοο5. εἰ ϑυϊ4α5 καγχαζόντων οοπίτα οοπδαθίιαϊποπι Αἵς 

τἰοοτιπι. [πὸ ΑΥβίορδηῖς Ἐροϊοβίαζ. τ. 8190. (877. εα. πιθὰθ}) πθ ἱγππθίι αἰάθπι [Θρ᾽68. 501- 

Βὰβ ἃν πᾶς ἔογπια ἱπίοσοπάα ἃγοοῦο Ῥοίαποχιιπί. 



Β' ΤΠ ΑΓ Ε' Εἰ ΑἹ Ἐ Γι Οἱ ΧΙ 

Ὑ. 221. ἀνδρὸς αἴϑονος  ΑἸάτ5. οὐ ρᾶγβ οοάϊοιπι οὐπὶ ϑ]4α αἰϑόπος. Τιαυτδπίϊαπιβ Γ᾽ 

αἴϑωνος, ηιοα μ]15. πὸ ἴῃ Ιοοῦ ἀϊἰβθυίθ ἃρποβοὶί Ἐπιβίδα εἶιι5. Θά ἀπίθ θ]πτθ5 ἄπ π08. ΕἸΧΙ, 

αἰϑοπος ταθίγἹ ΘΟΥΓΘΟΙΟΥῚ ἀθ μον, ΘΟρ θοΙ ον ἃμπίοπι αἴϑονος οοτγαρία ὑ008}1 ἀἰχίββα υἱἄου!, 1ά 

7 

Ἰρδύπν ρυΆΘΡι Γι θπΠ8 ΠῚ ΑἹ βουρίμτα αἰϑονος. Ησο Ἰριίαν 614], ἀαππὶ ροθίδθ ποῖ ἷπ 5015 

ΠΟΙ ΠΙΒΙ185 ΡΙΌΡΙ18, τὸ ,«Τσωνος «Ἵἴσονος, Νάρωνος Νάρονος, 8115, παο ΠΡουίαίθ πιδὶ 6586 υὙἱ- 

ἀδαπίιν. Τὰ πρίονες ἃ} Οναίίπο (ἴοι δμΐ (11 πρίυνες ἀἸοοπαὶ {πϑιαπί, 46 {πο Θχροβιῇ δᾶ 

ΑΥΙΒιΟρ Ια π8. Ὑ οβρᾶγ. νυ. 094. Οδίογιιπι αἰϑων ἀνήρ οχ ποὺ Ἰοθὺ οἱ θχ Αθβοιυ γοῦϑιι ϑθρί. 

δά ΤΊ. 448. Ἔχρυθββιιπὶ 6586 1π Ἡ]ιοβὸ νυ. 122, οοπίθοῖ Ηθυπηδππιβ ἱπ Ομριβο. νο]. ΠΙ. γ. 292. 

Υ. 384. Ηϊπο νογϑιπὶ πιᾶποιπὶ Ἔχ ἢ πὶ ΔΙΘΚ. οἴπποβ ἔδοιμί νιν, καίπερ ὧδ᾽ ἀτώμενος, 

πἶβὶ αιοά ΤιὶΟ] πῖπ8 ἴδοιμι δή γεν. Αριᾷ διάαπι ἱπ ἀτώμενος βοιρίαπι ἴδοε μιν ὧδ᾽ ἀτώ- 

μενος. ΜΠ [Δ ΟΠΠ] πνιπι υΐβιμμ ἔδοιμε᾽ ἴδοιμι, καίπερ -ττγ) οἰθοίο, χιροά 11 [ογίαθϑθ 465146- 

ταθαπί, ῬΙΌΠΟΠΙΪΠ6. 

Υ. 490. 1,ορεβαίωγ 

εἰ γὰο ϑάνης σὺ καὶ τελευτήσας ἀφῇ γὰρ ϑάνῃς σὺ καὶ τελευτήσας ἀφῇς, 

ταύτῃ --- τῇ --- ἡμέρᾳ ---. 

υοά ΘΌρ]ΙΟ0165 βουίρβοταί ΕἸ ἀπῖμπ π6 ἐπ Ιθο0 οἵ εἰ οἱ ἧ βἰφηϊποατα ροϑϑὶί, δρῸ δ]ίθυιπν 

Ῥιδοίμ]1., οἱ δοροιμπιοάδίιμν οβί ταύτῃ. Εδάθαν υτ]ραίαθ βουϊρίμταθ ΟΥΙΡῸ δϑί ἱπ ΕΓ ρ1 415 

Ἡδχοι]θ ἔμ. νυ. 8325. τἄλλα δ᾽ εἰ πρόϑυμος εἶ [ πρᾶσσε, αϑὶ ΕἸπιδ!οἶπι5. τθοίθ ἧ- 

Υ. 1190. Τ,οροραίων 

ἀνὰ τὰν εὐρώδη Τροίαν. 

᾿Απαρδοβίμπι, διιπηηπθ (4 ]6 πὶ 41] ΓΔΟΠΠ]ΠἸπθ ροίογαί υἹΐίαγὶ, ἴπὶ Π00 ΠΙΘ Ἱ ΡΌΠΘΓΘ Π0} 6βί οὐ 0116 

Δα μ15ῖ586. ΘΟρ ΘΟ] θπὶ : ἀπδοθπιὶ (4 6] οίο ἀγΉο]0 6141 ἀν᾽ εὐρώδη Τροίαν, απὸ ρδοίο Ιάθπι 

Πνπῖπ8. γϑυβιι8. πιθίσιιπι δέ αιοά ρυδθοθάθηι 8 μόχϑων ἄταν ἐπάγων, εἴ ἷπ ΑΙ ογῖπ8. ΒίΓΟρ 6. 1π1-- 

το ἐκεῖνος οὐ στεφάνων. ΑἸΪιιαινίο τϑουπ "10 ἈΠΕ βίγορ ]οἱ γΌΓβιι8. Θπιθπδ]0 οβί, απ] ἴῃ ΠΡΥῚΒ 

{τα Βουρίιι5, 

ἰὼ πόνοι πρόγονοι πόνων, 

πρὸ ΒΠΟΡ]Νἶο0 γούβιιὶ δχϑθηιδίιβ οϑί δὲ πεῖρα ἰὩθογθ8. ἀϊοιπίι πρόγονοι ΙΆΒοτιιπι. ΙΝὰπι 14Ρ0- 

τοπὶ αι άθπι ράγουο [Δθοτοπὶ (Ἰοὶ τιβι αίιιπι 65.) οἵ 4π86 βιιπί 4118 πα Πυϊαδπιοά! : 504 πόνοι 

πρόγονοι πόνων Υἱἀρίιτ 6586 ὑπερποιητικὸν οἱ ἴπ πιθιμουτίαπι ποθ 8 τθυοοδΐ ΑΘβΟΙ} ἴσπθπι οὐχ 

ἄπαππον Ἰδαίου πυρός. τιο πιΐπιι Δυβίαν! οογτιρίαθ. βογρίαγαθ ᾿θπϊββίππαπι ἃ ΠΟΘ οὐ 

ΤΘΟΙΠΟΠΘ πὶ 

Ἰὼ πόνοι πρόπονοι, Ἔν 

᾿αῖθαβ γϑυ δῖ ποι ἱπί6 ΠΘοιῖ5. ΟἹ μη, αὐ ορίποι, πόνων ζαϊξ ἃαἀβοτιρίιπι, ἰὼ πόνοι προπονοι, πη 

᾿Ῥοβίπιοάϊιπι γα] ανῖβ ΘΠ Ποία οϑί βουϊρίαγα. πόνοι πρόπονοι δυιΐδπι δἰ μα] ππιιπι, οδέ ΑΙ Θβο γ]60 κακὰ 

ΞΨΨὉΣ ἷπ Ῥοιβὶβ υ. 987. χιοά δχρίαπανις Ἰοοβδῖιβ ἱπ Νοί8Β δά Απίμοϊος;. Ραϊαί. υο]. ΠΙ. 

Ἐ 257. Νὰ αιυΐβ διιίοπι βθπιθὶ ἀϊοίαπι {Ππ4 πιϊγοίατ, ποι πα {116 ογῖέ δΔαπιοπιι586 Βἰπ}}}} Ἰοοοπο 

ὦ πόνοι δύσπονοι 501ιιπι 6586 οἱ βθπι8] αϑιπὶ ΘΟΡΒΟΟΪοπὶ ἴῃ Απίροπα νυ. 1270. 



π΄ ποτ΄ τ-πτ-- - ππρετιετ-ε- ὐὐὰϑυτυσκ τ τὰς τιν ισσ 

ΧΗ ΡΒ ΒΕ Αἱ  ς ΑΈ ἽΒ 1 ο. 

Ὑ. 1410. Τοϊονίπιιβ πιΐβουι {πὶ δαἀδοβαίαν γογβιουϊαπι “ἴαντος, ὅτ᾽ ἦν, τότε φωνῶ, 

β8[18. ΟἹ πὶ ἃ ποθὶβ. δχδρι(δίιηι. 

ΕΙΈΕΟΘΟΤΗΑ. Ὑ.21. ΤΗΡγῚ ὡς ἐνταῦϑ'᾽ ἐσμὲν ] “ν᾽ οὐχ ἔτ᾽ ὀκνεῖν χαιρός, πἰδὶ ᾳυοά 

ἱπίοι: ἐσμιὲν Παοίμαπί οὐ ἐμὲν, αιᾶπν ἔουπηαπι ὁχ ΟΠ] πιο] 10 δπποίαν! Ηθνο  δπιβ ἱπ ΠΡΤῸ 

περὶ μονήρους λέξεως. ΑΔ ψονιπὶ ΡΥΌΧΙπῚΘ δοοθϑϑὶί ΗοίΟ ΙΒ οοντθοῖο, ὡς ἐνταῦϑ᾽, ἵνα ] 

οὐχ ἐστὶν ὀχνεῖν καιρός, αιιᾶπι ρογίθοις Ηθυπηᾶπηιβ 1π ἀπποίδιοπθ, οὐκ ἔστ᾽ ἔτ᾽ ὀχγεῖν. 51- 

πα δἰτονθ ἵνα 6χ ἢἤπθ ὑϑῦβιιβ 'π 1πἰ{{πππὶ ΡτΟΧ πιὶ ἱτορβὶς ᾿π ΑὙΙ βορὰ πὶ5. Τ]ΙΘβιπορ ον. γ. 4904, 

01 οοὐοχ Παγθππᾶ5 
; : , 

τὴν νύχϑ᾽, ἕωϑεν σχορύδια μασώμεϑα, 

ΟΝ "2 πΝ Ὁ ΩΝ ταδε  δ ΓΑ ω 5 τ 
“ὦ οσφοραινομέενος αγ,9 απο τειχοὺς ἐσέ» τὸ 

Θουθοηάϊτιπι ἰρὶταν, μασώμεσϑ᾽, ἕνα 1 ὀσφραινόμενος ---ς- Ὁ “εν ᾿ 2 Ν ᾿ 

γ. 148. ἃ Ἴτυν αἰὲν Ἴτυν ὀλοφύρεται] Ἴτυν ποημπθ ᾿ἶο πϑῆπθ πὶ ψϑῦϑι ἃπαρδθβϑῆοο Αὐ- 

Βίορ!απὶ5. Ανίπμι 212, τὸν ἐμὸν καὶ σὸν πολύδακρυν ἼΠτυν ] ἐλελιζομένη ,, ΑἸίθναπι ΒΥ} θᾶπι Ἰοίπιβ 

Υἱ ρυοδιιοίαπη Πα θοί, 564 δαπάδθπι τίϊοπθπι βθαιηίιν αιὰ ΕἸΊρΙ 468. στάχυς εἰ γένυς ργοΔαχΙΐ, 

ἦπ Ηρτγοι!θ {πτοπίθ νυ. ὅ. 

Σπαρτῶν στάχυς ἔβλαστεν, ὧν γένους ρης. 

ἰπ ΕἸθοίια ν. 1914, 

βοὰν δ᾽ ἔλασχε τάνδε πρὸς γένυν ἐμὰν 

τιϑεῖσα χεῖρας. 

(δὶ οοάϊοο5. ΕἸογθμείπὶ ἅϊο γένυν γ᾽ ἐμιὰν ποὺ παΐπιιβ ἱπθρίθ ψιιᾶπι ἀπο θι18. θυ ΒΊθα8. ροβί ἱπ 115- 

ἄοπι βουϊρίιπι παρηΐδων τέ γ᾽ ἐξ ἐμιᾶν) οἱ ἴῃ ΜοΙθαρυῖ Γραρπιθπίο ἀρ ΜΔοιΌΡ πὶ Υ, 18, 

γένυν ἔπαλλ᾽ ᾿Ἰγκαῖος, οἱ δὲ Θεστίου. 

Ψ.174. ψυϊρο ἔστι μέγας ἐν οὐρανῷ 1 Ζεύς. ἸΆδοορὶ Ηθδ Ϊ οπιοπάαίίοποαι ἔτε μέγας 

οὐρανῷ. Ἐπ ἔτι αἷν ρυῖπια ππᾶπι Παοῖ Τναι. Α. ποάϊιθ ρυδοροβι(οπθ Οριι5 6ϑί. οὐρανῷ ναΐειν 
εὐβότ, τὸς ἀφυτ τὶ τ : ξ, ἘΡτς Ἔ 

αἰχῖὶς Ριπάδγηβ, οἱ Αθβομυ β ἴθ ΝΙΟΡΟ, οὑμὸς δὲ πότμος οὐρανῷ κυρῶν ἄνω 1 ἔραζε πίπτει. 

Υ. 190. ὅτε σοι] ει, ορίποι , Ηδυπιᾶππιβ ὅτε οἱ ΘΟΙΤΙ ΙΓ, Αἰ ίθστππ Παιῖπι5. Π]αίτ5. Θχθπι- 

Ρἴιπι ἐχ Τυδομΐη. ν. 050, πιριποτᾶπβ. ΟἿ δἀ4θ Αθβοθν} σούϑιπι Αρᾶπι. 1147, περεβάλον- 

τό οἱ πτεροφόρον δέμας. Νᾷπι περεθάλοντο δχ Π|ΡτῸ ΔΙράϊοθο οϑί βουθοπάιϊμμη. 

Μ. 851. ΓΑ ΡεῚ πανσύρτω παμμήνω πολλῶν δεινῶν στυγνῶν τ΄ ἀχέων. ἨἩἨριπδππι, παν- ὁτῷ τ ες, 7 “ὦ ᾿ 
᾿ , .’ αἱ - - » γ,“ Ω ΟΣ 

σύρτῳ παμμήνῳ πολλῶν δεινῶν στυγνῶν τ΄ αἰῶνι. ἀιθπὶ 1α ϑππὶ βθοπίιβ τὖ βοῦν αίο ἀχέων 

ἀθίοτοπι πολλῶν. Νᾷπι [ο0, δι 5 τηᾶνβ δεινῶν, θαι θαι πλι]ῖ0 πιΐπιι5 ἀθϑιἄθνο ᾶπι ἀχέων. 

Υ. 882. Τιερθβαίιπ ἀλλ᾽ οὐχ ὕβρει 1 λέγω τάδ᾽, ἀλλ᾽ ἐκεῖνον ὡς παρόντα νῷν. Οὐσάΐοθ5 

Ηαυ]οίαπιιβ οἱ ΜοΟπδοθηβῖβ ποὰ γι», 564] νόει, «ρα οἰΐαπι ἐπ Γι απ θη απο Γ᾽ ἀβουρίαπι, Εἰ 

Β0 1π ΡΗΠοοίοία ν. 415. ὡς μηκέτ᾽ ὄντα κεῖνον ἐν φάει νόει. οβίψιθ ᾿ιοο ἴὰπὶ ἀρίιπι, ἰᾶπι τιϑὶ- 

(αΐιπι ἴπ [λυ] πἸ5π] 01 ἰοοἷβ, τὖὐ πὸπ ἀπ] ἀν θυῖπν ἔουπιᾶπι σοί δοίαπι γοϑ ϑθιθ γῶν πἀπάθ 4]- 

γοῦβᾶθ ΠΡτοτιπα Βουρίασαθ οὐἰρίποπι {γταχϑυιμί, γιῦ δυίΐθπι πιθίνἱ οαιδδᾶ ΡΓῸ γόει αἰχὶί, 
Ξ 



᾿ΜἘ ἢ Κ᾿ ἡ π Φ' .0. ΧΠΙῚ 

τἰὖ νένωται οὐ 5] Πουΐοα Ρ᾽Ὸ γενόηται {τἄριι. 191]. ΘΙμΝ1Π15. ἱπιρογαί νυ! ἰογπιὰ ΟΠ Θταία υἱάθίιι 

π᾿ Ῥοιβὶβ Αθβοῦυη ν. 1054. 

χαὶ στέρν᾽ ἄρασσε χἀπιβόα τὸ ΠΤίσιον. 

ΠῚ αι! αίι" «αοπιοίο ἀπαρδοβίιιϑ, ἥτιοπὶ χάἀπιβόα Ῥγδοθϑί, 56 οουτίσοπάιθ. ΜΠΠ, βὲ αἱ- 

πιᾶπν ὙΟΘΔΡΙΠ Π(οΡαπὶ 6] ον θυ ῖβ., ᾿ρβᾶπι ΑΘβομ βουιρίπγαμι Ὑἱ ἀοθουβ τοβεϊ 8586 Κι Π7|Β0, 

Ἰιοο οβέ κἀπιϑῶ. Αἰᾳιο ᾿ἰᾶθο αιηάοπι βα 18. σουία θαιθπάδιο ν]άθίμι γουβιι8 Αθβου οὶ : 46 50- 

Ῥ[ΙΟΟ 115. δυιίθπι ἴθ πὸπ πὶ [πρ]ΐ αι] ἰπ οοπίναναπι ρανίθπι ΡΙΌ ΑΙ ον ἀἰβριιίανὶ ροβδί. 

Υ. 1200. Αἀ [ππὸ γοίδιιπι 4|10 ἰθπιροῖθ ᾿ᾶθο ἃπποίαν! ,.9 εἰ σὲ ϑεὸς ἐπόρισεν ἁμέτερα 

πρὸς μέλαϑρα. ΤΑΒεὶ οπιπο8 ἐπιῦρσεν. ιοά πηϑίι! ἱπά]οῖο νι ἐπόρισεν, οἱ ποι ἀἰββίπη]8 

εϑὲ ᾳιοά ἱπ Οδάϊμο Οὐοπθο αἰχίΐ ροοία ν. 1458. πῶς ἂν, εἴ τις ἔντοπος, [ τὸν πάντ᾽ ἄριστον. 

δεῦρο Θησέα πόροι; “ Ἰιαιν. Α ἃ μι. πι. ἐπόρσεν. ἴῃ ἨΘΒΥΟΙΙΝ ο]οββα,  πόρησεν: διεπέ- 
ἷ ΘΕ Ἔν ἐν ς τ ΕΝ 

θάσεν. [ναι 5010 ἂἃπ ἐπύρισεν ροίϊι5. 510 σον σπάσαι απᾶπι ατιοεἶ 4118 μ] οι ἐπόρευσεν. 

ΟΕΡΙΡΌΚ ΒΕΧ. Υ. 18. οἵδε τ᾿ ἠθέων  λεκτοί Ἐνβινάιι5. ΓᾺΡ οἱ ϑιυ4αβ οἱ δέ 

τ᾽ ἠθέων λεκτοὶ, χιοά Θιμάαβ ἐπίλεκτοι ἰπίουργθίαίαν. γα βουρίαγα 60 δδί, ορίπου, οἱ δ᾽ 

ἐπ᾿ ἠθέων λεχτοί. Β᾽πα  Πίοι ἐπὶ σοπίενο δα ϊπποίαπι ἱπ Απσοπα υ. 789. καί σ᾽ οὔτ᾽ ἀϑανά- 
, »“- οὐδεὶ οὐϑ᾽ «ς οἱ τ ᾿ 2 ἀνϑ Η 

τίὺν φυξιίμος υόξεις οἱ αμιξς 4» ἔπ 6} ϑευ(ῦν-. 

ΜΡ τ ὃ κοι - 
Υ. δ25. πρὸς τοῦ δ᾽ ἐφάνϑη] ΜεπιονΆθ}}6 εβί χιυοά Τ,απτοπιίαπὶ [7 (Γ΄ οονπρία τοῦπος) 

τϑϑθοπί 8110 γϑιθουιπι οὐάϊπθ τοῦ πρὸς δ᾽ ἐφάνϑη, ἥπθαι ΠΙΠῸΣ ΠΟ 6586. δΧχ 8115 {0018 οθῃ- ΨψοΡ Ῥ ΠΣ 

βισπδίτιπηι. 

Υ. 920. μάλιστα δ᾽ αὐτὸν εἴπατ᾽, εἶ χάτισϑ᾽ ὅπου] Οοάϊοο5. Βοπὶ οἱ δίψα οπιπθ κά- 

τοισϑ᾽, ηυοά 6χ Πἰυγὸ Τμαπ θπίαπο Α ἰᾶπὶ ΟΠ ἰπὶ ἐπ δα οποπι Πιπίϊπαπὶ βθοιπάδπι τθοθρίππι 6α]- 
Ε 

ἴον65 Ρ]ουΐψιι8 νἱὶχ ἀἴριιπι {4 Ἰοανιταΐ οι ἃπποίανοπί,, οὐθο πα κάτοισϑα, Ἰϊοπαπι ΠΠπ4 80 

Ιου ἰοο0., 6586 νἱάἀοιρίαν, Εδβί γϑῖο, 581 πιοίο τοί μαβοί 114 βουιρίιπιἃ, χάτοισϑε, νἱάἀοίπραιθ ᾽ ᾿ Ρ ᾽ ᾿ 

δα Ππππὸ ἰρδιπὶ ἰθοιιπὶ Βρθοίαγ ΡΥαπιπιδί οἱ Ομ πβρίαπι Θχοουρίμππι ἱπ Απϑοῖοιϊθ ΒΔΟμπιάπηὶ γο]. Π. δ ᾿ ΠὈ 

Ρ. 3ὅ8, 20. Οἶσϑε ἐπὶ δευτέρου προσώπου γράφει ὃ Σοφοκλῆς, καὶ πέποσϑ'ε παρ᾽ ὋὉμιή- 
ΟΝ “ , [ω " ας γϑεηνς "γεν - “2 " ΄ ᾿Ξ 

ρῳ ἀπὸ τοῦ πεπόνϑατε. οὕτως τὸ οἶσϑε ἀπὸ τοῦ οἴδατε κατὰ συγχοπήν. απᾶ6 ἰδπλθη ατπιπὶ Π6- 

Βοίαπηβ ἂν απ|0 51π| σγαπιπιαίιο0 δαί πᾶ δϑίαίο βου ρία, βουίαιιθ ροβϑιξ τοῦ υθοθ πη 15 βπί οομηπιθη- 

{πὶ πιδρΊ (01, 46 πὶ ΟΟΩἸΟ15. 511 Βοιρίινα κάτοισϑ᾽ ὕπου ἀδοορίδδαί, ποι ραίο ᾿ᾶπο [Οὐ πηᾶπὶ ; " Ρ 

γοΡΡῚ οχίνα ἀἰβοθρίαιοπθπὶ 6556 ροβιίαμι. Νοῆμθ δπὶπι ἱπί6 Πρ ]πν απ! ἱπιροάϊν ον ροθίδην απ0- 

πεΐπιιβ (οι ἰἄοπι δ Πα} 5 κάτιστε ἀϊσογεί,, αὖ πιοὸ5 ἴον θαί Αἰμοοτπι, δίχιθ ἴρ58 χάτισϑι ΑἸΧΙῚ ἴῃ 

᾿Απίϊροπα τ. 1004. Τιβιονιμ ἀυίοπι ἃθο πι}1ὰ ἴῃ πὰ ΓΘ Διιοίου 8. δέ τί περ πάιπι ΡΟΥΠ5 

εβϑθί 8ὶ χάτισϑ'᾽ ἱποοιυνρίιπη βουν ἀββθμί {ΡΥ ΔΥ1]- 

Υ. 1307 ---1310. Ηο5 γνϑύβιιβ πῖιπο ρᾶι110 ΑἸΠον ἀπιᾶπι ἱπ ρυΐονθ θα οπ ἀθβουῖρβὶ, γοϑί- 

᾿{ι|8 ἀπαρδοβίϊα. ΒγδοΠγ οαίαἴθοιί5, απὶ οἰΐαπι ἀρὰ Επνίριίάθπι ργανα πιθίνονιπὶ ἀθβου]ρίιοπο 411- 

4ιοίο5. βιπιΐ Θοοι (δ. 

Ξ ; , ΕΑ οἰ ὦ 
ΟΕΘΙΡῸΚ ΟΟΙΟΝΕΙ 5. Υ. 16. χῶρος δ᾽ ὅδ᾽ ἱρός} Γιοροραίιπ' ἱερός. Βοβατ 

ὃς, πο ΠΙΡΡαγ οχ ροοίανιαι Αἰἰϊοουται ΓἈθι]115 ἔαπὶ δύ ἴο86. ἜΧρι ουιιπί αὶ ΤαΙῸ π ΠΡεῚ8 

ἰδ... 



ΧΙΥν βὸ. ἢ ἃ ΕΗ Ὁ ὙἘ{{ 

ΒουΙρι15. οομηραγοαί οἵ ΔΡ οὐ οἶδ ποι [016 ἸΠΟΡΡΙ 5016 αΐ, πἶβὶ 5[ΟΙΒ1 πιθίγιιπι ΘΧΡΟΌΒΟΟΓΘ υἱ- 

ἄἀθαίιν, αὐ ἴθ Τιοδά θιι5. ΕπιρΙρ1 415. νυ. 100. 

σμύρνης αἰϑερίας τε χκα- 

πιγὸν χαὶ Πέργαμον ἱράν. 

ΜΠ σνϑτὸ ῥἰανῖθιιβ ἱπά 0115. οοπδίαί ἐρᾶρ]ο05. πὸπ ἦπ Θἰπιβπιο αἱ 5 ππὶ Ἰοοἶβ. 15. 116 Ἐπεὶρὶ- 

ἀἰ5. οδί, 564 βιΐαπι ἱπ ἀἰν οι 5 Ἰοπῖοα 6558. ἴουππα ὙΟΟΆΡ ΜΠ] τι505. αϊοιπαιο ρ6 465 ΒΟ] 61 Πδο 

ταϊίομο νἱζαν] ροββοιΐ, γα! ἰπ Πυο ἶρθο ΒΌΡΠΟΟΙΙΒ5. γουβιι 7 πΡῚ οᾶδιι Θυ θη αἰ ἱρός οἱ ἱπ οριῖ- 

πὶ ΘΟ αΠἸοἰθιιβ5 δἱΓ βουνδίιππι δὲ ἀϊβονία ἀρπίίαπι ἂν δια ἰπ ἢ. ν. πᾶν ἱρός Ἰοοῖβ θ] τ Ὶ πεῖ 

τοϑίϊαϊ, οἔΐαπι ἱπ ροβίγοιμῖβ. [θ1}115. Επινιρ 415, πᾶ Ποού παΐπιιβ οἰ θοναίαθ βίπί ἡπδπι ἃπί- 

«υΐονοβ ἱγαϑ θᾶ 6, ἄπιθι ΒΟ] π|05 ρο 405. ἀρ Πα ορονΡα αιιαθβιτοβ ΠᾺΡ ΘγΘ πθὸ ἀθπιοπδίγαίμμι δέ 

ἃ 4ιοαιδπι οἵ ἃ} γϑοπθ ΡΠ ονγο. 4 ἀπο π᾿ οὐπιϊοὶ ἀαϊάοπι ροοθίαθ ἃ} {ΠΠπ|8. πιϑιι ἴοτ- 

πᾶ ἈΡδιππδυιπΐ, απᾶπὶ ΑΥβίορ Πα πὶ ἀπιοθι5 τὰ Ἰοοῖ5 (αι. ν. 301. Ὑ εβραν. νυ. 308.) πιθιυὶ 

ἀἀδοίια. πϑοοβϑιίαί τα ι{1| Ηθυπιᾶππιβ ἴῃ ἘΠΟπιθπ 8 ἀοοαἽπδθ πηθίυοαθ , (θ115. πππο δοοΟ- 

᾿ἄδπι Βᾶπᾶτιπι γοιϑιιβ 440, 447. Πὴ6 σνοοᾶθι]5 ἱερεὺς ἱεοία ἱέραξ, ἀιᾶθ ποὶ ἱπιριΌθα 116. εϑὲ 

δα φαπάοπι ᾿θρθπὶ 6558 ΓΟΥΘΟΔΠἦδ, πῖιπὸ Ὠ1}1} ἀθοοῦπο. 
ν 

σὺν 
, »- » Ὧ"} ΕἸ ᾿Ὶ - » 

Υ. 458. προστάτισι ταῖς σεμναῖσι δημούχοις ϑεαῖς Ταὰτ. Α πρὸς ταῖσι ταῖς, πἀπᾶδ 

ΠῚ προσταῖσι ταῖς γε] πρὸς ταῖσι ταῖς οπιῖδδο σὸν, 4ΠΠ1 πρὸς οπι]580, σὸν ταῖσι ταῖς. ριμά 

ἀϊοῖ ῖο ἀοθιιονῖς ργίπιιβ βασϑοϊίοι ρουβροχὶ Ηοιπδηπιβ., αὶ σὺν προστάταις σεμναῖσι Φα141|, 

πιᾶβο. πὸ ἀοίοπαοπάο ΤΟ ΟΚῚ ἀπποίαιοποπι δα Αἴδοοπι ρ. 273. Δα] 6 π5. Α ἀπο εἴδβὶ πιι]ία 

46 βοποῦιπι ΡοΥπνιίαίίοπο ἀοοίθ 6556. αἰβριίαία Ὑ]460, πὸ ἰἄπηθπ ποο 6 θοῦ αὐ ααθπιαιδπι γ8- 

ἴθύι προστάτην σεμνὴν Αἰχίθ56. ογθάαπι. (μι σΌΠΘΥ]5. 4πᾶ8. Ῥουράιοα ΤΟ ΟΕ π5. δία! οχ- 

δα Ρ]α., ἴᾶπι ἱπῆγπα διπί αὐ πὰ Π οτὰ ἢ πε πιιίαία ΘΟΙΙΡῚ οἱ ροβϑὶπί οἱ ἀββθᾶπί: πᾶπι 

ΠΙΡγαγ [Οὐ π}]8 ἴμ ἐς Θχϑιμίθι5 501] 61 ΘΓΓΌΓΘ πηαβομ πὶ (Θυ πα Θ πο πὶ 58ΠΠἸΠΟππί, Επτ Ὠϊο- 

πἷβ αυΐάθιν Ἰοοῖπι, ὅπὺ αι: ΓΟΒΘΟΚΙι5,. πιο ὁχ Μθαοθο Πρτὺ οπιοπάδίαπι Πα όπηῖιδ, 

ἩΪΘγΌΟ πὶ δυΐθαι ἀρια Θίοθάδιαι γν0]. ΠΙ. ρΡ. 13. οα, Οαἰβίον 4. βαίλμ8. ογᾶΐ ρ]απθ οπμτ : τϑοίθ 

δαΐπι ἰᾶπ ΤΥΙΠΟΔΥ 6] ] 5. οἵα παραστάτις οἀϊάοταί, οοπδοπίϊθπίθ ορίϊπιο (ἀΔΙβίογαὶ οοάϊοθ. Ϊπ 

ΘΌΡΠΟΟΙ 5. ἸρΊταν γοῦβι σὺν προστάτισι σεμναῖσι ΒΟΥ 6 ΓῈ ῥιδρβίαγοί , πὶῖϑὶ οϑἸοῖβ Γιατ πϊδηὶ 

Ἰδοῖο ἰϑιιᾷ σὺν οπμη 6558. Πάδ ἀοβιϊὑἰππὶ ἀγοιιογοί, 

Υ. 475. νεαρᾶς } νεωροῦς ΜΒΡΤΑΥ 5. γεώρου ΗρτΙπδππι5. γεαρὸς ΓΕΓΒῚ8. ἕθπιοσα 1118- 

πὶ ἃ ΠΡΥΔΓΠΒ. Ἰηΐνα ν΄. 7022. οὐτβ [00] ποιὰ πᾶ Ρ1]5. οογία ἄπιπὶ ἱπυθηΐία πιά 6]ἃ εβί, 

Υ. 515. Τιϑρεραίαν μὴ πρὸς ξενίας ἀνοίξῃς 1 τᾶς σᾶς, πέπονθ᾽ ἔργ᾽ ἀναιδῆ, τοραρπᾶπίθ 

πιο. ΟΠ] Ἰαβία, ἢ] Πᾶθο ἃπποίαν!, μὴ πρὸς τῆς σῆς ξενίας ἀναπτύξῃς μου τὰ ἀναιδῆ ἔργα, 
; : : Ἄ 

ποη πέπονθα ἰορὶς, βοᾷ δἰπβιοαϊ γοοδθιυίμ απ041 οὑπὶ βοπίθμα Ποτιπὶ Ὑθυθουππὶ ποὸπ Θβϑϑί 

ΘΟμἰποίτ. 0 ἸπἸοῖ0 ποῖ ἀπ] αν] δρίοιπι πέπον γὑϑϑιϊζιουθ., απ0 οποτιπι ἃ Οοάϊρο 6586 

ΘΟπιρΘ]]αίυμ γ 6] 1ΠΠπὰ τᾶς σᾶς δἀιποποτα ροίιοταῖ, Νὸπ Ιοπρα Ὁ δὺ δἰϑίιϊ ΜΙανπιιβ, αύαπι 
΄ ΣΤ Ὁ ἡ - “" 

πέπον᾽ ἔργ᾽ ἀναιδῆ οοπποοιοί, 



Ὶ 

ΓΘ ΔΕ ΤΣ Ν Ὁ ΧΥ 

Υ. 521. Ταριυὶ ἤνεγχον ἄχων μὲν, ϑεὸς ἴστω, [ τούτων δ᾽ αὐθαίρετον οὐδέν. Ὕοῖα, υἱ 

ΙΒ] τον, ΒΟΥ τ. ἑκών οονοχὶ,. οὐ] παϊπῖπιθ ΤΘριιρηδί αιοα Οφάϊριιβ ν. θ04. αἴοὶ ξυμφορὰς 

ἤνεγχκον ἄχων, οἰ 5ἰ πη] ον ν. 987. Νὰπι αιπιπὶ δαί, τούτων δ᾽ αὐθαίρετον οὐδέν, χυϊά αἰϊπὰ 

οἷς αιὰπι φιρα {1915 γ Ὴ}15. Θππιποίαυτ Ἐπ ρΙ 465 ἴπ Τρμϊσθηΐα Ταιν. ν. 512. οὐχ ἑκὼν ἑκών 

Ὑ. 551. Οὐοαϊοο8. ομποίὶ οὐ ϑάΠυ ΑἸάϊπα Θησεὺς κατ᾽ ὀμιρὴν σὴν ἀπεστάλη πάρα, ᾳιοᾷ 

Τυγποθιιβ ἱπ ἀποσταλεὶς ἱπιρυπ θπίοι πιιίανιί, ΜΠ] ποῖ (ἀπίππι ΟΥ̓Δ οπῖ5 βίνπιοίατα δπιθπάδπδ, 

564] οἰΐαπι ἰδία ἀπό, αιοά γθθο ἱποβί,. τοιπονθπάμμι υἹάθίιτ, βἰψιίάθπι ΤΠδβθιπι σταλῆναι 

Ροίίι5. αᾶπι ἀποσταλῆναι 41οἱ οοπβοπίδποιπι οδί: απο Ηριπιδππιπι ΒΘ ΠΑἶβ868 ΒΕΒΡΙΘΟΙ, Πιπιπὶ 

κατ᾽ ὀμφὴν σὴν ὃς ἐστάλη οονιϊρονοί. Ομ ρτγδθβίατθ ᾿πάϊοαυ ἐφ᾽ ἁστάλη πάρα, ᾳιοᾶ ἐπ᾽ ἃ 

ἐστάλη Θχαγαίμπι [Δ0116 1π ἀπεστάλη αἰλῖνθ. ροίιί, Τὰ Ἐπινρίο5 ἱπ ΒᾶοοΙ. ν. 454. ἐφ᾽ ὕπερ 

ἐς Θήβας πάρει. 

Υ. 780. ἄνατος] Τθεῖ ῥ]ουίψιθ οπμποβ ἄναιτος, πο ἀἰβουί ἃρποβοιπί βομο]Π] βία οἱ ϑ- 

45. Θιυιᾶπι Βουρίμιναπι δἰϑὶ 65Ὸ ἀιοαιθ γα] 46 βιιβρθοίαπι μάθ60, ΗΘΒΥΟΙΙ ἰάπιθπ Ρ]οββᾶπι δχ- 

ῬΘΒΑῚ γε] πὶ, αἰτῶμαι: αἰτιῶμαι. Νὰπι 51 γϑιππι δϑί {π|586. «αὶ αἰτῶμαι ἀϊχουτ, ποθ πηῖτοι 

8] ἄναιτος ριῸ ἀναίτιος ἄϊσοια μ]Δοιθυ ΘΌΡΠΟΟΙ, οὐπτι8. ππΐτι5. χ [0118 (οἱ πον ἀϊοία οἱ 

ἱπυιβιίαία ΘΟΠβὶ» παττιπί ΤΑ πη μη Οἱ (πο Θχ πι]}]0 4110 ροοία Αἰιΐοο. 

γ. 1084. ἐωρήσασα ὙΥαπάροιι5. ΓΒ ϑεωρήσασα. 

Ὑ. 1400. ὀρανία γὰρ ἀστραπὴ} ϑοιβδονδίαν οὐρανία, πο αιπιπι πα] πποᾶο υἱάθαίεν 

πλπία ΡΟ0586, ΘΡῸ Βοιρίμπαπι ἀπέ πᾶ πὶ πιὰ ΘΟρΡΠ 165. πἰορθαίαν ΟΡΝΙ, βούναγα απᾶπι Πἰρτὰ- 

ΤἼ08 5661} πα]. Νά ατπιπὶ ΑἸοδθι5. οἱ ΘΆΡΡΠΟ, αρι5 ὠρανός πϑιίαίαπι δϑί, δἰϊψαοί ἱπ 

Ἰοοῖβ ὀρανός οοτνερία ψ 0 8}} ἀἸχουῖπί (οβίς Ἠθιοάϊαπο ἱπ ΠΡΙῸ περὶ μονήρους λέξεως Ρ. 7, 27., 

ἀᾺΡΙΓΑΥῚ ροίοβί ἂμ ἰάθπι 5101 Ποοῦο πίθου ππι {τᾶρ]οἱ ρίαν ουϊπί,, ἱπί6 Π]Πσϑίαναιιθ [Ουα556. ΟἹ πὶ 

ἦπ ἰδ «1 0018 {18 }185 οδί Ἐπ] 1 415. ἴθ Ηδιοι]θ ἔπν, ν. 757. νϑίθιοβ. ὀραγνίων ροίϊιβ αιιᾶπι 

οὐρανίων φῬηοπηποῖαββος Εδπάρθαν [ον πιᾶπι ΑΘβοθυ 0 ἴῃ ΘιιρΡ]. ν. 808. τοφάοπάαπι ὙἹ 4601 βιργὰ 

ἀἴοθθαμι, 564. οοπϑι!ο 0 δὰ ἀβϑίϊμιι! ἴθ ΘΟΡ ΙΟΟ0Π15 Εἰθοίταθ νυ. 174. 181 51 αι15. ἐν ΒουΎΑΥΙ 

γοἹ]οί, φορά 6ρῸ οἱθοὶ, ὀρανῷ βοιθεί. ΕἸΧθπηρ]ονιμαν δυίθμι ρϑιοϊία5. ααᾶπι 511 ἱπἤνπηια δα τ 6 11- 

οἴθπάα 11 δὐσιπιοπίμπι, ΗΠ] ΟΟΥ τ πὶ ΟΔΓΠΆΪπτπὶ ΘΧΘΠΊΡΙ παν ἀθοθῦ8 ροίθϑί, ἴθ Πα θι18. αππιπὶ 

[ιΘαπιθμἸββίπιιβ δὶς ὑουθὶ βούλεσθαι τϑιι5.,. ἀποθη5. ἰάπιθα πὶ ἰοοῖὶς ( ΠΙδά. λ, 319. Οάγ588. π, 

380.) βόλεσθϑαι ἀϊοίμιπι 68ὲ, χιοά οἰΐδιν ἴπ Οὐγδβ. α, 284. οἱϊπι, εὖ νἱ ἀθίαν, Ἰθοίμιπι ᾿πίοι- 

ΡοΪαναπί ΠΡυαν. Νϑαμθ πός ὑγὸ πούς ἀϊοίιπι Ρ] αν θι5. ΘΧΘΠῚΡ]15. οοπΠνπιδίμπι ΠΡ Θπλι8 απιᾶπι 

τπὸ 404 6χ γθίϑιι ον πη θῖο0 δἰ} ΟἸΟ ΓΟ θόβοιιβ ἀρ Βοκίκουιαη. ρ. 136]. ὡς πὸς ἔχει 

μαινομένοισιν, πθὸ ἔρθαιθπίίοτα βιιμί τετράπον οἱ τρίπον, 4ᾶθ π᾿ δοπίσπμδίθ ΚΡ ΠΝ  ΠΡῚ5. ᾿Θριιπίιν. 

Ὑ. 1090. ᾿7δας ἕλοι πατρὶ ξυνϑανεῖν γεραιῷ} Τπ Βοο ψϑῦβιι 1} σι οί" 6558. ἃ ΘΟρ] 0618 

βουρίαπι Ριδοίου γϑῦρθὰ ᾿7δας ἕλοι πατρὶ, οἱ ὙΘΥΒΙ] 411 τ ΒΡΟΠ ἢ ὙΘΙΒΙΙΒ 1716. «υιπ 6χοὶ- 

ἀἰββοῖ, ἰθπιθῦα ἃ ΠΡυανο ΔΠΊαπο ΠΠ]Παΐτ5. δϑί γούβιιβ δοδία] δοίτβ αὖϑις ὧδ᾽ ἔρημιος ἄπορος, δΧ 

Ἰοοο ἱπίουϊοτο νυ. 1735. {Ππ|᾿ ἰταπϑ]αίι5. Οαἰαίθοίίϊοο δυίοπι σθιϑιὶ πϑῖπ 6586 ροθίδπι 60 ὕ70- 

ΒΆΡΗ 5. οδί, αιοα φαάθπι πιθίσα ρᾶι]]0 ροβὶ οοπϑοοίαν, γϑυϑῖρι5 1694. 1095. --- 1721. 1722. 

Νὸ... . ] 



ΧΙ Ρ'Ἡ Α ΚΕ ΑΙ Φ Τὶ Οἱ ᾳ' 

4υῖθιι5. ᾿ρ515. 4ιθηιθ. Π0ἢ ΡΘΡΘΙΌΘΙΗΙ ΠΙθτα. Ναμ νυ. 1094. ἴπ Π|Ρυ15. οππμῖθιιβ βουρίσπι οβί 

τὸ φέρον ἐκ ϑεοῦ καλῶς φέρειν χρὴ μηδ᾽ ἄγαν οὕτω φλέγεσϑον, ὑθὶ φέρειν χρὴ οἱ οὕτω ἰᾶπὶ 

Δ Αἰ Π5. βιιεί οἰθοία, δρὸ διίθπι μηδὲν ἄγαν γοδεϊια!, 11 ΑΘΒΟΒΎ 8 π᾿ ΘΠ ΡΠΟΙΡι5 υ. 1002, 

τὰ ϑεῶν μηδὲν ἀγάζειν. 

Ὑ. 1748. ἍΝ. αἰαῖ, ποῖ μόλωμεν, ὦ Ζεῦ] Ηᾶθο ἴπ Π|ΡεῚβ ᾿τὰ διιμί ἱπίουροϊία, αν. γαὶ 

ναί. χο. ξύμφημι καὐτός. ἄν. φεῦ φεῦ, ποῖ μόλωμεν ὦ Ζεῦ. 6 4υΐθιι5 οἹἐπι Ρ]αυ θιι8. ΑἸΧῚ 

ἰπ ρυδοίδιίοπο δα θαἀποποπι τα]πουθιι Ρ. πιχαχ. 

ν. 1749. ἐς τίν᾽ ἔτι μὲ Ἠθιυτηδηπι85. 

ΑΝΤΙΘΟΝΑ. Υ. 100--- 101. Μοπιογα 15. ὁδί Πυΐπ5. ῬᾶΡΟΔΙ ΘΟμηρΟΒῖ[10., πὶ πιὰ ΟΠοΥ] 

Θδμ οἷ. {ἃ ἱπίοΡροβιία βιιηΐ βυβίθμηαία ἀπαρδοβίοα, ΘοΙΎΡΠδοῖ. Εοτυιπ ρεμπο συ. 110 ---Ἰ 10. 

τ βρόμον οὐθάϊιιη" βθοιπάππι Ὑ. 127 --- 198. τὲ ἃν. 112. ἄπο ἃπᾶρδοϑίὶ θχοιἀθυϊης. δὰΐ 

χυΐπαιιο ΒΥ Πα θὰθ οχ ὑοῖϑι 118.) βουγαίο ὡς, «ιοά Π|ΡνῚ ροβί γᾶν δαἀάιπί. Ηδᾶποὸ πὸ ἱπιρτο- 

ῬΆΡΙ οὶ ταιίοποπι ΘρῸ 4πθητι6 5ι1πὶ ΒΘΟμι8),. (ΔΠΝΥ 5. παϊηΐπηο. οονίαπι. Νάπι 1}}}} ἱπιρθ τι απο- 

πλΐπιι5. {18 ἀἸβρανῖα βυϑίθπιδία Ἰμ ον ΠΟΙ μία, «ρα Ἰρδιαι 1αἴνα Γδοίππι Ὑπἀθπηιβ Υ. 801 --- 805. 

817-- 829. 8534-- 837. Ηοο ἰριίαν αὐ ΔΙ ἃ αι οπ]5. Πα οῖ, τὰ 1Πὲ4 μ.}}0 ρΡοίο ἤοιϊ 

Ροίοβί αὐ (ογιῖο βυϑίοπια!! σθύϑιπιπι [4] --- 147. δοοοπιπιο δηίιη γοιβιβ 150 --- 10]. ἀλλ᾽ ὅδε 

γὰρ δὴ βασιλεὺς χώρας εἴ ἀπᾶθ. 5οαιπιπίι: ΡΙάπο ἱπαιιάτταπι. Θπΐπὶ ἴπ (ταροοάϊα αταθοα δβί 

γΘυβιι5., 8611 ἃπαραοϑίάοοβ 56ιι ἰΔπΙ 1005, (αΉθιι5. ΘΟΓΥΡΙἸᾶΘι5. που πη ῬΘΙβοπᾶπη ΔΟΟΘίΘ 6 Ἱπα!]οδί, 

Δα ἰϑιβορ ἴοαθ Τοβρομπβίοπὶβ. [δρθι5. δἀϑιυαρι. Θιιὰθ δἱ σϑῖὸ αἶχὶ, φιδνε βυβίθηιε 8. Ἰπ] {πιπὰ 

ΡδΆ]]Ο αἰϊΐον ἀπᾶπι γα]σὸ Πὲ οοννΐρονθ ΠΟΘΡΙ ,. φιιοά τὼ ΠΡ 015. 1 οδί γοΙΒΊθιι5. ἀἰβρου πὶ 

ἀλλ᾽ ὅδε γὰρ δὴ βασιλεὺς χώρας 

Κρέων ὃ Π]ενοιχέως νεοχμὺὸς 

γεαραῖσι ϑεῶν ἐπὶ συντυχίαις 

χωρεῖ ----- 

486 δαάοπι Οπιπϊα, αἱ Πα ὙἹὰ ποι ρϑιιοᾶ, ἷπ οὐάϊοο 510 ἸΘρ]ς βοοΠ]ἀδία. Ἐδί ἰδπιθπ 5808 

Δρουίσπη. ΘΟΥ ον Ι5. πιϑπιι ἴῃ [15 ὙΟΥΡῚ5. 6556 γοιβαίαπι «ἸπηθίμῸ5. τϊοιπάιι6 ΓΟ  π 6 ΠΕ 8.» οὐ 

μᾶθο {π|02. τ Ορίπον, Οαιιδϑᾶ ΟΙΤΟΙ 5, ιρα ποιηίπῖθιι5 Κρέων εἰ Π]ενοικέως Βγπίζοβίπ 6888. δᾶ- 

μἰβοπάαπι ποὰ ᾿μ6]]οχίϑβοί. [πὶ αιπιπὶ Πᾶθὸ γοῦρα ἀλλ ὅδε γὰρ δὴ βασιλεὺς χώρας Κρέων 

ὃ Π]ενοιχέως τοῦ Ππαροαπί ἰπ {τα ρΊοονιπι {ἈΠ 1115. β μα] ἀοία αὐ πθὸ γθιθιπι 844] ργοθΆ ΡΠ: 

ταιΐοπο ροβϑιΐ ἤθ0 ἀθπιΐ, ὙΠΠῚ βιιβρίοίο ἴπ ριοχίπια ροίϊπ5. οα1{, ἀΠ01 Ῥυίπιπι 86. Οἴου γὸχ γεά- 

ραῖσι, 4ιᾶπι βιιρτὰ 'π ἃπποίδίοπο δὰ Οϑρ. ΟὉ]. ν. 475. Μ]8. ἴθιιθυθ "]αίαπι υἹάίπνβ. Εδπ 

ϑίταν μος ἀαοαιθ ΔΒ ΘΟΥΓΘΟίΟΓ 6 Ροβιίαμν 6856, ΘΟΡΠΟΟΙθπὶ δαίοπι [60 ἰπίιπιπι ΒΟΙΊΡΒ1586. με, 

γεοχμοῖσι ϑεῶν ἐπὶ συντυχίαις, οπιῖδδο γεοχμός. Αοοθαϊε αυρα πϑὰϊ ἀἸοθμαῚ ΘΟ ΘμΙθμίΠπ|8 

δβί γεοχμὸν συντυχίαν ΑἸοὶ χιᾶπι γεοχμὸν βασιλέα. 

Ὑ. 202. εἷς γάρ τις ἦν ἕκαστος οὐξειργασμένος, 

χοὐδεὶς ἐναργὴς, ἀλλ᾽ ἔφευγε πᾶς τὸ μή , ς ἐναργὴς, ἀλλ ἔφευγε πᾶς τὸ μή. 

1, 6σορϑίαν ἀλλ ἔφευγε τὸ μὴ εἰδέναι. 1πκ «αίθιβ πιθίυὶ υἱππη πὸπ ΡΌ586. δου ϊδίο ἔφυγε 51}Ὁ- 



ὌΝ πα μεμα ς΄ πα Ι 0. ΧΥΠ 

ΞΕ πο ο {01} ἀπίιν ἃ 4115 οϑέ δηϊπδάνθιβιπη. ΠΗ ἰρβᾶ βϑπίθῃ νιν Θομβδοιίΐο ἰηνδ- 

ΠΙΘΠΟΣ ὙΟῊῚ νἱᾶπι. Ὑ]άἀθίμη" πο Πβί 8} Σ πδπὶ ῬΟΒίΓΘΠΙ5. γ υθὶθ ἰάθπν οοπίποιϊ ἀοθοί «ποα δηίο 
το, 5. πεν Ξ ΤΑΣ, Εν ΓΞ Ϊ : Ξ ἸΝ ἀϊχοναί ἦν ἕχαστος οὐξειργασμένος. Θαο Πέ τὖ εἰδέναι Ἰπίουρυϑα1 606 }1 οχἰβίϊπηθην δἴψιιθ πθ βᾶ- 

(ἰ ἀοοιμαίθ. αα ἱπί  Ν" : ᾿ ἜΡΙΣ , - ΩΝ αυάριη. ἱπίουρυθίαίο : πθάπιθ θαΐπὶ [00,9 564 ροίϊι5 ἐξειργασμένος εἶναι οορἸ 0 π 6 

ὝΠΘΡΘΙ ορονίοί. Εἶο Ἰρτζα δἰθοίο Ροϑ 1 πᾶς, ΟΠ ΒΘΊΓΠΙ 9. τὐΐ γἱἀθίιν, 6Χ 4πὸ εἰδέναι ἴῃ γϑβιιηι 

᾿οδύ ΠΠ]δίππι. τὸ μὴ δυΐίθπν ἴμ ἤμ8 βθηίθηείαθ Βα ΠΠ6ν ροϑυί ροοία ἰπἴνα ν. 448, 

καὶ φημὶ δρᾶσαι κοὺχ ἀπαρνοῦμαι τὸ μή. 

εὐ ἴπ Αἴδοθ νυ. 90. 
, ΄ 3 3 » 

χομισπος πάρεστι χουχ απαρνουμαι τὸ μή. 
Ψ 

Ὑ΄. 524. χόμψευε νῦν τὴν δόξαν] ΟΠ] αϑίαθ δ Ππιπο Ἰοοιπι ἃπποίαι ποι, σειν ολόγει, 

τὴν δόκησιν περιλάλει, οἴπι Ροθίαθ Ὑθυ} 15 Ῥουπμ βοΐ ΜΙΟΒΟΙΙΟ ρα] 5. περὶ σχεδῶν ρ. 20. «7όκη- 

σις, ὡς παρὰ Σοφοχλεῖ,, ΙΚόμιψευε τὴν δόκησιν“ οὐ ἸθΙάοπι Ρ. θ2. Κομιψεύειν τὸ περιλαλεῖν, 

ὡς παρὰ Σοφοκλεῖ. ΚΚόμιψευε τὴν δόκησιν. ““ υοά διγονιππ οΘπι5. ἴῃ ΝΙΟΒΟΠΟρΙ], Γι Θοαροπὶν 

ἘΑγΟΥΙΗΙ ΠΟΥ πηπι6. οἰ βάθπν δθίας 5. συδιηπηδίοονιπι Π| 118. πο ᾿π ΓΘ απ 6 5. ρᾶββὶπι ἀθοθρὶξ "08. 

ἀοοίοβ. οἱ χιοάαπεπιο 0 πὶ ἰρδιιπν, αππιπὶ ΔἸ σπαμν ΘΟπΒΙ ἀθναίπι ΟΠ1πὶ ἰπἀἸοαν αν ΜΌΘΟΝ] 5ον1- 

Ρίπσαπι ἴῃ ΑΥΙΒ ΟΡ] απ Εαι. ν. ὅ20. ὃς ἐπὶ πολλῷ ῥεύσας ποτ᾽ ἐπαίνῳ, ἡπᾶθ οἴβὶ 116 μ. 81. 

ΡιΓΟρίον ᾿πππὸ Ἰρϑιπ τπιϑιιπν ῬΥΔΘΡΟΒΙ ΠΟ πἾ5 ἐπί αἰ}, φαᾶπι τϑοίθ Ομ {πηΐ οΟ 005. ΑΥΙΒΟΡ Δ π]8, 

(Ἄπιθπ Π1}}}} Δ] Πι ἃ δὸ ριοραί ἡπᾶπι πὶ ΘΧΘΗΙΡΙΑΥΪ δι0. ἐπὶ ο]οββοιιᾶ [586 δαἀβουρίμπι, «πο 

πα] 1ὰ ππθἹ νοπ Πα ἰία δύ ἀιρίοχιβ. Ρ]ατα οἱ ἰημβίρπϊα Πτιῖπ5. 56ὶ πΟΡ] σ η8 6 561 ἱπϑθρίαθ 

οοπϑιιθίἸπ|5. ΘΧθηῖρ]α ἃΡ 1,. Ὠϊπάονἤο ἴὰ ρνδοίαιίοπθ ἃ ἈΝ Θπορ!ομ 5 Απαθαβὶπ βιιπί ΟΠ] θοία 

Ρ- χι- οἱ ἴπ Αρροπάϊοθ ρ. 30. 51. ΒΘ οΠ ἀϑίαπι ΤΠ] ΘΟΟΥ 1 [πὶ Β΄ μμ}}1 ουρονθ ἀθρυθθηϑιιπι ποίαν] 

δα ΑὐἹβίορ δ π]5 τρια. Ρ. 20. 

Υ. 357. πάγων αἴϑρια καὶ] Ἡΐΐο ψϑιϑιὶ τοβροπᾶεθί νυ. 808, νόμους παρείρων χϑονός, πὶ 

ΔΙ τουαίτιιπι. ΟΡ ρέμπι 6886 ραίοαί. ΜΠ τουἴπι5. οανπιΐπῖθ. πηοίνα οΟπβι ἀθυα πα! ποπ ἀπιθίπι γὙἱ46- 

αν 4αΐπ Βίμορ ΐοο Ὑθυβα ππθουὶ οροτίθαί, Ἰἀθιμαιιθ βθηβὶί ΒΟΘΟΚΠἶι5.,, 41 πάγων ὑπαίϑρεια 

καὶ οουῖρις, αὐ πάγων ὑπαιϑρίων ΑΘΒΟΠΎ 5. αἸχῚ πὶ Αρᾶμπι. ν. ϑὅύ. ἘοΥπιδπι ὑπαίϑρειος 

«απιν δ᾽ ποι ὙἹΔΪ ΘΧΘμμρΠ 15. ΒΑ ΠΠ απι,. αἢ}}}} αι (αι τοπῖ5. ΠᾺΡ Θμ. γειο,. απμαιπν πλα!α Βυιϊπβιμο 1 

ΤΆΡΙΟν 6 ΘΧΘμρο ἀϊχουῖϊπί ροθίδθ, οἱ ΘΌΡ]00165. ἴρ86. πὸπ πιοο ᾿Π έσειος ρτὸ Ἐφέσιος 5151 ἱπάπ}- 

βουϊί, 564 60 πϑήπι8 ῬΓΟΟΘσβουὶς αὐ εὐτυχίαν ρτορίοι: πιθίι! ποοοβδιίαίοπι ἴῃ εὐτύχειαν οὐμίμϑ ΘΟπι- 
. . Ω ᾿ 3} ι2 

πισποπι ΟἸἀθοονιπη. πιδιπῖ ΔΠΙΟα δὶ σοπνονίουϊ. Νϑήθ ΘΡῸ ἱπίνα ν, 814. συ]ραίο ἐπινυμφίδιος, 

«ιρα πιοίιο δαἀνοιβαίαι, ἐπινύμφειος Βυθδιπονο ἀιιθιίαν!. 

ψ. 304. νόσων δ᾽ ἀμηχάνων ] φυγὰς Ξυμπέφρασται] φυγὰς ἴπ Π|Ρεῖ5. αὦ σούδαπι ρτᾶθοο- 

ἀοπίομι ποη τϑοίο (ταἰ αν. Ἐἰπίταν οαγμῖθα γῦϑιι ΒΑΘΟΙἶδ00, “πο πποίνὶ βΘΠι8. Θἰϊαπι ]18] 

γούϑιπιπι ἀοβουιρείομθ ΟΡΠ ονύμηπι πὶ πιδάν υεἴπιιι5. πὶ γθοθπ ΠΟΥ ΠΡ 15 {Γαρ θοαὶ ΘΠ ΠΟ ΠΊθι15 : Πδ1 

δα ίοποβ. νοίονθβ οἱ ΠΠ0ν] βουῖρε γϑύβιιβ ΒΟ ἶαο05. Ρ]ονιπιαιι8 ἸπἰοπιθΡαΐο8. ΒΟΥ ΔΡιηΐ., γ ]α ἱπ 

ΡΙανῖθιι5. Τπιρῖρ 15. ΘΘΡΡΠ οι Ἰοοἷβ., Ἰαἀαπάιιβαιιθ παΐὶ ποο πομιῖπο οἰϊαπι ΑὙΙβορ] δ πΐδ οὐ θχ 

ἍῈ ὅς 3Ἐ 
ῬΟΕΤΑῈ ΒΟΕΝΙΟΙ. 



[ ΧΥ͂ΠΙ ΡΝ ἃ ἣὶ Ν Αἱ Ὁ ΜΚ ΟΣ 

Ἐδνθππᾶβ οϑί, αὶ ἴῃ Ὑ 6βρὶ8 ν. 317.» 1000 πλ 1115. πππ Π(ΟΥτπὶ ΟΡ  μΙ Ομ θι18. γϑχδίο, 5018. πιθίσιιμι, 

Ῥδοομίδοιπι οὐδίοα νου, «πιὸ ἀρίθ 110 τπιβιβ οδί ροοίᾶ, 
" , ᾿ 

φίλοι, τήχομαι μὲν 

, Ἁ »" 3} - 

πάλαι διὰ τῆς ὑπῆς 

“τὶ »-“ (δ. ’ 

τιν υποαχοι(γ}ς 

«ποι πιοᾶππι ΘΑΓπιθπ ΡΊ γοοπθιμη ΘΧΟΙΒι5. οϑί Ἐπ] ρΙ 465. ἴπ ΘαΡΡΠοΙΡι5. γ. 990. 
’ , ΨΩ ") ΣἸΓῚ 

τι φέγγος, τιν αιγλαν 

ἐδίφρευε τόϑ᾽ ἅλιος 

σελάνα τε κατ᾽ αἰϑέρα. 

[π ΘΟρ]Ι001 15. διίοπι ΨΟΥΒΙΙ,. Οὐ π8. Οδπιδθα 60 ἀἸοο απ, σνυ]ραία. σθύδιπιπι αἰ ν 1810. ΡΡΟρίουθα 

[νεῖ πϑαιῖ, «πο ἀϊροάία, {γοοΠαῖοα. πθάτι8 τιδι ἰαΐπιπι. πθάπο ἀρίππι Πηϊοπο. ΟΔυπηΐπὶ πηθίνιπι 

ΡΓδοΡθοῖ. Ῥυδθθθιΐ γιὸ ΒΔΘΟΪΝΪ ,. αι] 15. Β πα Π6 1 Ῥ]115. ΒΘΠΜ 6] πιβῖ5. Θδί Ἐπ Ίρ1 465. 

γ. 595. φϑιμένων] Τὰ Π]| νεῖ πιδηϊοϑίο υἱ0. Ηδιπιᾶππιβ (ϑιετῶν. Ἑοάοθπι ϑυνοτ φϑιμέ-, ̓ 

νων ἷπ Επιὶρ᾽ 418. ΑἸοοβί. ν. 100. ΠΡ} ορίπη! αιυΐπαιθ ρτὸ φϑιτῶν μνδοθθηί. 

ν. 830. Ηδθο ἴπ {018 Τα διαί βουρία 

καίτοι φϑιμένᾳ (ἈΠ το ῳ) μέγ᾽ ἀκοῦσαι 
ἘΥρυ ΑΝ πο ρέρυῆδις ἐέοῦς, 

τοῖς ἰσοϑέοις ἕγκληρα λαχεῖν 

ῥοῦς Ἣν ᾿ 
ξςευσᾶν χαὶι ἕπειτα ϑανοῦσαν, 

πἶδὶ φιρᾶ ΑἸΔιι5. ροβίνοινιπι γούϑιπι οπιϊδί. Οριίπιο Πᾶθο οουοχὶῖς Ἡθυπιᾶππιθ. Θαρᾶ οοπι- 

ψΙΘΙΟΓανἷ, αἱ Π0Ὸ αποάιιθ ΘΧΘα 0] ἰμί6 Πρ θρέμμα". αι] 4 510] Ποονο πὶ πὸ [ἈΡυ]ὰ ρείανουϊηί 

δι δπμπη 10]. 

γ. 851. ϊιπο αιθαιθ γθύβιιπν {πΡΡ]ζ6. ἱπίθιροϊδίμπιπι ΠΡῚῚ Θχ θοπί οὔτ᾽ ἐν βροτοῖσιν 

(βροτοῖς πιὸ ποϊθπίθ ὁχ ΤῊ] Θά απ.) οὐτ᾽ ἐν γνεχροῖσιν. Ἀν πι ΘΧ ῬΙΌΧΙΠΙΘ ὙΘΙΒΙΙ»,. μεέ- 

τοιχος οὐ ζῶσιν, οὐ ϑανοῦσιν, οοπἢοίμππι, πὖ ορίπον. ΑἸ αι ΘΟΡ]ΙΟΟΙ65. βου ῖρβοναί, ἀθ 

πὸ ΘΟμΙΘΟίμ 5. ΡΙΌΓουΓΘ ἱππι{Π| 6 Το, ἸΦοιαθ ἄθ σϑῦβι 94}. ἀϊοίμπι. γο]ο., τὴν βασιλίδα 

μούνην λοιπήν. ἘΔΟΙΠΠΟΡΙ ορονα ΤΟΙ 1 Ομ μίοποβ (6 γϑυβιρι5 887, 888. ρυοΠίρ μνιθ, απ] ἴπ 

ΠΠθνῚ8. ἀμί αι18. Τὰ 5ΟΡΡΕ διαί, εἴτε χοὴ ϑανεῖν [ εἴτ᾽ ἐν τοιαύτῃ ζῶσα τυμβεύειν στέγῃ, 468 

4αῖθιιβ 116. πνυ!α οἱ ἱπαμῖα ἀἸδριυίαί, «που βιπηπιᾶ Πᾶ60 οδί, ποὸ ζῶσα τυμβεύειν πθὸ, απο 

Ἀ]Π105. Ῥυᾶ ρον, ζῶσαν τυμβεύειν [δυν] μρ0556, 564 ζῶσα τυμιβϑεύσει 6558. βου θοπάμπιπι : οὕτω γὰρ, 

ἱπαιῖῖ, ἁρμόζει τῷ μέτρῳ. ΑἸΙχΙαπίο, ἩΠΠῸΡ γϑίθυῖβ ΒΟ μο ϑίαθ δα γϑυρα εἴτε χρή δηποίδιϊο 

εϑί, εἰ χρήζει καὶ ϑέλει, ουΐπς. ἱπά Ἰοῖο γ υἂπι βου ρίπραπι τϑϑίϊϊ, εἶτε χοῦ θανεῖν. Ἡϊιπο πϑῖῖπι 

γΟΥΡΡῚ δηποίαν! οἰΐαπι Ἡ δυο 5, Δ ρῆς: ϑέλεις, χρήζεις. 

970. ΤῊΡΡῚ 411 ἀγχίπολις, 41 ἀγχίατολις, αιρά τϑοορὶ : πᾶπι ἐπ ΔΗ ΒΕ ΓΌΡΙΔΟ ροίίπι5. οουνῖ- 

᾿δοπάιϊμη νἱάθίιν δὲ σπέριε᾽ ἀρχαιογόνων. Ἰοβροπάοῃ! 5101] ἀϊνοιβαθ οἰ γοοποὶ ψϑίβιιβ [Ὀτιμδθ, 

πὸ 1ὰ Οεάϊρο (Ὁ]. ν. 511 -- 592, αὔοὶ αἴ} πναπάπιμι. νἱἀοίμ. 

ΡΗΙΠΟΟΤΕΤΕΒ. ΡΨ. 11]. βοῶν, ἰΐζων] Ψιΐσο βοῶν, στενάζων. ΠΙυά εχ 1μ8ι- 

ΤΟΒΠΔΩΙ Γ΄ Βογρίθτα βοῶν ἠϊΐζον ο]ϊουὶ, οοπιραγαίο Τυδο πάτα υ. 787. 



ῬΉΝ ΒΕ ΕΒ ΑΕ ΤΠ Οἱ ΧΙΧ 

. Ἷ ᾿ : Ἔ Υ. 290. τάλας] ΝΆΠΠ 5. πιοπιθπί! οδί αοά ἀρια βοΠο]Π ἀϑίαπι δ γ. 702, ποσὶν ΒΟΥΙρίππη 
2 

ἩΠ110 ΠΠπι4 σουΐιβ φαᾶπι αιοα ἰἄθπι σγϑίϑιι ΡΙΌΧίπιΟ. οἵπι ΠΠΠι15 οπηηΐθιβ ὀχ μἰβοῖ δύστηνος "γος. 
Ἀθοίο Οδπίοθυιιβ δύστηνον. ΒΙΠΝΠΠ πλιπν ΒΟΥ ΡΔΥτπη. ΘΥΡΌΛΘΙ. ἴῃ ΤΙΔΟΙΙΠ 8. ΘοΙΡοχὶ γῚ 051. 0] 
τάλαιναν ποι βἰπθ πιϑίιὶ “οί ππθηίο ἴῃ τάλαινα ΟοΟυπρίππι ΘΟ ΘΒ δίμ. 

77'- Σ ϑ, . 

Ὑ. 080. Τιοροθαίιν ᾿ΓΞίονα χατ᾿ ἄμπυκα (οοάοχ Ἠδι]θίαπιιβ κάμπυχα) δὴ δοομιιάδα δέ- 
« . . . “. , ΓΟΡΕῚ σμίον τὺς ---- Θ'ιᾶθ ἡτπιπὶ πῸπ ΤΕΒΡΟΠ ΘΓ Θπί γθιβι Δ ΠΕ ἸΒ ΤΡ Ἶο0, 4Π11|5. ΔΠΠΟν νυ Πἰο πηϑάουὶ ΡΪὰ- 

Ὁ . , Ξ- ὩΣ ἘΔ 2 ΡΊΡΣ ΒΩ Α ν. Φ οἰ. Ἐρὸ οἱθοίο δέσμιον δουνοχὶ ᾿Ιξίον᾽ ἀν᾽ ἄμπυχα δὴ δρομάδ᾽ ὡς ---- Νπιαιθ οχ δηίὶ- 

ΒΠΌΡΠΟ ΔΙΊ χιοί 5 }18}088 ἜΧΟΙ 1558. πὶ ἤθη Ὑ]ἀθίι' γθιῸ 5Πμ]16, ᾿ 

γ. 861. ἀλλ᾽ ὡς τίς τ᾽ ᾿Ζ δα παραχείμενος} ΑΒΡονδί τε. Βϑϑείαὶ [ον πη] δ δρίοδμι ἀλλ᾽ 
] Ἷ Α Ε ; ὥς τίς τε. 510 ροϑέ Ηοιπιθυιπι ΑΡΟΠΟμΐ5 ΠΟ τπ5, ἀλλ ὥς τίς τ᾿ ἐν ὄρεσσι πελώριος ὑψόϑι 

᾿πεύκη. 

Φ . . «“ - »ὋὟ᾽᾿ . 

Ὑ. 1381. ΓᾺΡ πιϑ]ον 5, ἃ σοί τὲ κἀμοὶ καλῶς δρῶ τελούμενα, ἄριίουίοτε5 κάλ᾽ δρῶ. 

Βαβι λῷσϑ᾽ ὁρῶ, αυοά ἴπ καλῶς ΡΠ δοάθαν [66 ΘΙΤΌΓΘ 410 κίστην ἴπ κακίστην ἴπ Π|θτὸ 

Ἠανδππαία Αὐβίορμαπὶ5 Ὑ 65ρ. νυ. ὅ29. 

γ. 1407. Ηδθο ἴπ ΟΟαΠοΙθιι5. τὰ Βοιϊρία ργοβίδης 
- - 

γε. πῶς λέγεις ; 

φι. εἴρξω πελάζειν σῆς πάτρας. 

νε. ἀλλ᾽ εἰ δρᾷς ταῦϑ'᾽ ὥσπερ αὐδᾷς, 

στεῖχε προσχύσας χϑόνα. 

6Χ αῖθιιθ ἈΠ ἅτιο5. ἔδοθυιμμί θέν ΘΕΠῸΒ. 7, ΠΟΘ. ΠΠῚΠΠῚ 2). 5.0] 018. απ. πῸπ ΒουΊρθοταί ροοθίᾶ. 8:|- 

πὰ] ροπάδιθ υϑυρού αὐδᾷς δὲ ποῖον Ἐ]ΘοίΓὰΘ. γούβιπ 857. ΠΠΡογανς Βιυιποκῖίμϑ. 

ἘΠ ἢ ΤΡ ᾽.Ε “5. 

ΒΗΒΝΘΟ 5. Ὑ. 28. ὁπλίζου χέρα, συμμάχων ---Ἴ Ὕαϊδο, ὁπλίζου χέρα σύμμαχον. 

Οὐττοχὶς Ηδυϊηδππι5 ἴπ Οριιβο. γο]. ΠΠ. ρ. 801. 

Ὑ. 224. 2083. Ησο οαὐπιθπ οἱ ὑθυβίθι8 πὸπ τοί “6βουριῖ5 ἀοἰονιπδίιπι ἔθτοβαίαν. οἱ 

ΒΟΓΙρίασα πα} {15 πιο 5 ραν εἶπε ἃ} ΠΡΡΆΡΠ8 ΘΟΥρία ρῬαγ πη 8} ΘΟΥΓΘΟΙΟΓΙΡιι5. πη Θίυ]οἷ8. ἱπίοτρος- 

Ιαίαᾶ. ιιὰθ οπιηΐα ρυϊϑίμδθ Ἱπίθρυι αι! 11 ΠΙοι τοβαςαθγο αὐ 1} ἀι  τα Το π5. τ ]Π]οπιπὶ υἹάθᾶ- 

(αν), πἰδὶ αἷ8 γοῦρὰ ὦ (ἀ ἐγροιπμοία ΑἸαἴπιβ: οοάϊοθβ. οπιμθ8 ὦ) δία κεφαλά ἴπ ὙἹΠῚ βαβρὶ- 

οἴοποιι δαἀάιοοιθ γε], αι 8. πα }{15 {γὰρ οἱ ̓Θοίου θιι5. ΟΠ δηβί θη {856 οὐθάο. πᾶ δηΐπὶ ροθίϑθ 

δρίοὶ πϑὶ βιιπί Ῥιοβοάία δῖα, θαπάθπι {γὰρ 005. 6858. ΒΘοιιῸ8. ΘΟΠΙ ΠΝ ΟΡ ΪΠ]0 68). ΠΘΒΟΪ0 4110 

ἃιιοίοτο {τα Πτὰ. ΙΝὰπι Ηογοάϊαπιιβ ἈΡῚ ἄἀθ πιθπβια Ππ]π8 Ὑ οΆθ}1 ἃρὶί τί Ἰοαυία! τι 501ππὶ 

δρίσουτπι τιϑιπὶ Βροοία556.,). 46 Α(οΪ56 ποι 4υδοβίν 588. υἱἀθαίιπ, ΠΙδῚ ΑΤΌΔΑῚ δριίοπι []1ΐ 

Ρ- 194, 28. σεσημείωται τὸ μία καὶ τὸ δῖα γυναικῶν, εἴ αὶ Πγδοομΐβ ποπιθπ πηϑπ{ι8 Ηδτο- 

ἀἰϊαπὶ βογίρία οομιρι!αν ρΡ. 79, 17. τὰ εἰς ος λήγοντα ὁπότε ἔχει ϑηλυκὸν εἰς α λῆγον, πάν- 



'ΧΧ ῬΓΡΕΝ ΑΓ ἘΝῚ ἘΝῚ Αἴ Ἵ 0. 

τως ἔχει ἐκτεταμένον τὸ ὦ ---- σημειωτέον ἄρα χατὸ χρόνον τὸ δῖα γυναιχῶν: ροθίανιπῃ. απ- 

ἴδπι Ατεϊοονῖππ. Θχθιιρ!α Ρ]ονάχιιθ δα οορποβοθπἄαπι ΔΙ ΊΘΥ π5. 5. Πα 6. πεδηβαναπι ὨΪΠΠ οΟπ ουπμέ, 

αὐ ΑΘβο 1 ἴπ ΘΙρρΠο. ν. ὅ. Νείλου. δίαν δὲ λιποῦσαι, Ῥνδοίον. ἄπ108. Ἰ0008, 41] (ἀπίππι ἀρ οϑί 

αἰ γυ]ρανοπι οοπῇιπιοπί Ορίποποηι, τὶ μ]πἰβϑίπιθ θυθυίαπί. Ἐουιπὶ ΠοΡ Πΐο ἨΠ6ΒῚ ὙΘΊβι8 

δέ, 4ιθαν πθ 418. ΡΙΟρίοι τιβί[αίαπι ἰδίαπι ἱπ (μη ΠΠ}} βου πη θη 6 ΘΟ ΒΘ" Διο πθπὴ χες ἀλη βιιβρθ- 
. . Β πολιὴν - τ Ξ ΠΡ ὑευκλεν δ᾽ Ν 

οἰοί, ροοία βαιἰβ ον 60 αιιρ ἰηἴνα αἰχιξ ν. 902. ὦ φιλία «φιλία κεραλά, Θχθθνρία βθομίιϑ 

Ἠοιποιῖοα. ΑἸτον Ιθοῖι5 'π Τρ Πρ οιΐα Ταινοα οί ν. 405. τὰ ἴπ ΠΡῚῚ8. βου ρίτι5 
; ᾿ ὙΠ ; 
ἔϑθασαν ἔβασαν ἄμικτον αἷαν, ἔνϑα κούρα 

διατέγγει 

βωμοὺς χαὶ περιχίονας 

-“ δ΄ ΠῚ ,ὔ 

γσὼν αἰαὶ ῥϑοτειο}).- 

Ω Ω ὥς δ ΩΝ γΘΥΒΙθτ8. ἀντίστροςοι τοβροπάθηϊ 

πλάνητες ἐπ᾿ οἴδμα πόλεις τε βαρβάρους περιῦντες 

οΙ ἘΠΕ 
χεινῷ δόξα. 

ἐ »αϑ' 

’ 2 τ. ε γνώμα δ᾽ οἷς κ- τ. ἕ. 

101 Ὁ ΕΠΠΙ5]6ῖο ἀδθιλιν οδί ρϑυβρθοίαπι ὙἹΠ] βοάθπι πὸπ ἴπ ἈΠ ΒΕ ΟΡ ΝΟ, οὐῖπ5. οἵ βουρίμνα οἵ 

ΠΙΘία11πὶ ΟΠΊΠῸ5. Παρ οὲ Ὑϑυ {18 ΠΠΠΙΘΙῸΒ., 566] ἴπ Β(ΓῸΡ]1ὰ 6856. «ιδοιοπάδην, αθὶ οἱ χούρα 5βἰμθ 

Θρ᾿Πθίο Ἰθῖπιπμθ ἀϊοίυν. ἀἰβρ] ον ἀπάμμι ἀθθεραΐ οἱ ρϑυπίοίοσα πιθίνο νὸχ διατέγγει 60. πιᾶ- 

815. Ροίοναί θιηθπάαιὶ, «πο πα] ]ππὶ τπιβαιᾶπι {μπ|π5 γ υθὶ ΘΧΘΙΡ παν ΤΘρΡΘυ πὶ δέ, ΠΪβὶ (115 

ΑΘΒΟΒΥ ΠῚ ΠΡν ον βου ρίαταπι ἴῃ Ῥουβὶβ ν. ὅ38. γϑβιβοίίανο νο], διὰ μυδαλέοις [ δάκρυσι κόλπους 

 τέγγουσ᾽, ἄλγους μετέχουσαι, τροῖο, τὖ γἹἀοίαν, ΡΒ Ῥούβοπο ἰπ διαμυδαλέοις πε αίαπι. Νδο ἰὰ- 

πλθπ ΡΘυΓθοῖ. θιηθπάδίοποιι ΕΠ πΙ5! ἶτι5,. ἀππαπὶ οοντίσονοί ἔνα χούρᾳ δίᾳ τέγγει βωμούς, φιοά γϑοίδ 

τοίθοι! ΜΕ Παθ. Εβι γοιὸ πὸ ππὰ αιΐάοπι Πίονὰ ἀἀα Πα βου βοπάμμι, ἔνϑα κούρα [ δία τέγγει ] 

βωμοὺς --- Ί --- αἷμα βρότειον, οταίϊοπο, δοάοπι τπθ0 οοπίονπιδία, απο Τρ! ἰρθηΐα ν. 295, ἀϊοῖ- 

τα αἱμορράντων δυσφόρφμιγγα 1 ξείνων αἱμοῖσ᾽ ἄταν βωμούς, 1 βίμη!α 4υδοάδμν δία 1 

ΘΙ Πονι8.. Θ64 νϑῖθο δ Π]Πιοβὶ οανπιθα,. 0] Ριοχίπα ἴα οὐδμΐ γουβίριιβ ἀἰν δα, μόλε το- 
οοου ον ΓΤ ΓΙ , 5 Ξ Ξ τ 5 
ξήρης, ἵχου δ᾽ ἐννύχιος 1 ἀγεμιὼν σωτήριος [ ἀνέρι πομιπᾶς 1 καὶ γενοῦ καὶ ξύλλαβε “Ιαρδανί-, 

δαις. ἴῃ αι. ρυϊμνπν ἀ6]οπα {[ἰΐ δὲ Ῥανπομ]α, ἴῃ οὐἸοο Ὑ δἰΐοαπο 909, ΗἩδνπίοπϑὶ οἱ ΕἸο- 

ἐθμ Πηῖ5. ἀπο] τι5. Οπιΐθβα., αιᾶπι ἐμ Δα ΑΙ ἀπ  πθίθο οοπδιαρι5. ΟΡΑπΙ πα ίοιι5. ΡΥ ΤΟΥ ΔΗ {151 ΌΡ]1-- 

οὐ ὙΘύβιιπὶ ἱπίου ΡΟ] αν 285. ϑυμέλας [ οἴκων πάτρας ᾿Ιλιάδος. αὐδὶ πατρὸς ᾿Ιλιάδας τοϑεϊταϊ, 

αιιᾶπι 50 νἸρπνᾶπι ΘΧ πιὴθ (απίμμν ΠΡκὸ ΕἸοΡ μτπο οοπδίσμαν ΙΑ ΐα 6, ὁρὸ οχ Υ αἰϊοᾶπο ὁπὸ- 

(αίαπι ἰα]θο. οἰηἦθ γοῦρα καὶ γενοῦ ΠΡΡΆΣΙ οὐτονο ἰπ ἰοοιπι ΔἸ ΐθπιιπι βιιηΐ ἀοϊθοία, ἀαῖθιι5 

ἵπ Βιιᾶπι Βοάθιη ΘΒ ἐ{{15. ὁπμπΐα ορείπιο ρτοροάιμί, 

ΕΙ 3 Υ δ ᾿ “- “" 
«Ἵπολλον, ὦ δία χειραλὰ, μόλε τοξήρης, ἱκοῦ ἐννύχιος 

ν - ΄ ὝὙΕΕΤῚ - 
χαὶι γενοῦ σωτήριος αλὲϑε ποιπας 

«ες ᾿ ΠΥ ΣΞΑ ν 

ἀγεμὼν καὶ ξύλλαβε “Ιαρδανίδαις. 

Αἰουίψιο Πᾶθο Θπιθη αι] οἰΐαην 1} οοπμπηοαϊ αἱ Ροβίνοπια θυ πιΐ γ υϑιι5. 5048 Ῥιο ιοία ἃροι- 



ῬΑΊΠΕΚΆΕΙ Εὲ π΄. Αὐτῷ Τ᾿. 0: ΧΧΙ 

᾿ραΐθ βεβροπάθαί δη ΒΡΌΡ]0. ἱχοῦ ἐννύχιος διίΐοπι πὸ Ορι8 Παρεύ δα Ἰο ἁγεμῶὼν, 564 ἀϊοίπμι 

οδί τὸ ἔγυνυχος μολὼν γψοῦϑα 50]. 

Υ. 245. σπανία} Ὕυ]ρο σπάνις. Ἐπιοπάδίιπι οχ οοἸοῖθιιβ. απο [Ὀγπιᾶπὶ γοοαθ.}} δη- 

ΩΝ ΡΙιοίι5 Ρ. ὅ29, 12. Σπανέαν: σπάνιν, οἵ 5ἰπη}Π6Ρ ἩΘΒΥ ΟΠ ἶτ5. 

Υ. 247. δυσάλιος} Ἠροίς δεσάλιον ἄπο οοάϊοο5 ΜΙ 186, ααῖθιι5. ππιπο Δοοθα ε Ὑ δἰοδπι8. 

Υ. 249. χαὶ σαλεύῃ πόλις, ἔστι Φουγῶν τις 

ἔστιν ἄλκιμος" ἔνι δὲ ϑράσος 

ἐν αἴχειᾷ " ποτὶ Π]υσῶν ὃς ἐμὰν συμμαχίαν ἀτίζει. 

Πα οπῖπι σι δ ϑίιηπ ἐν αἰχμαῖς ποτὶ οοΥροπάππι {π|{ δχ οὐ ϊοῖθιι5, ἴῃ αιπθι5 ἐν αἰχμᾷ ποτὶ 

βπθ Ἂἰἰβεποίϊομθ δχανδίππι, τπἄθ πμϊγΆ }}}}5 οὐἵα ἡπουπάδπη ἰπίθυρυθίί 0, ἥπᾶπὶ πιθπιουδΐ 

ΒΟΠΟΙΪ βία. ροβίαπδπι ἴρ56 γϑιᾶπι ΡΙΌΡΟΒιΙ Πᾶποοθ, ὃ τὴν συμμαχίαν ἀτίζων, ὃ ἐστιν εὐτελί- 

ζων, πρὸς ΠΙυσῶν ἐστίν. Ὑ οΥδιι5 υιΐθπι 1 {ΠΡ 018 Π00 τηοο βππί ἀθβουῖρί!, χαὶ σαλεύῃ πόλις 

] ἔστε Φρυγῶν τις ἔστιν ἄλκιμος ] ἔνι δὲ ϑράσος (ΑἸάϊπα θάρσος) ἐν αἰχμαῖς ποτὶ Π]υσῶν ] 

οἵ οοπριθηΐον ἢμ10 τα θη] ἴῃ ἀπ ΙΒ ΌΡΠΟ. 

Υ. 250. {{Π{|πιᾶ ἰνυῖι5. ὑθύβιβ νῸχ ἴπ δα ϊοπο ΑἸάϊπα ἐγροι]οίαθ, ορίπου, οὐρα Οπιϊβδᾶ 

{ι1|, Οὐάοεβ. γε] ἐπὶ γαίας γ6] ἐπὶ γαίᾳ γ8] ἐπὶ γαῖαν. Ἐγδὸ ἃιΐί ἐπὶ γᾶς διῖ ἐπὶ γᾷ δαί 

β 
ἐπὶ γᾶν 5Βου]θομάιπι, Φιοά ἴθ Ἠδνπίθπδὶ οϑί ἐπὶ γαῖαν ἔχων, ΠΡνδυῖι γοῦθὰ ἔχων ἐπὶ γαῖαν 

ΟΔΪαμνΐ ἰᾶρβιι {γα πβροβι θα ἱπάϊοαί. Νᾷμι ἰπ Υ αἰϊοθᾶπο, “ποθι ΟΟΙμπηιπθ πὶ ΟἸΡΊποπὶ Παροὶ 

Ἠδυπίθηβῖ5.. βουρίππι ἔχων ἐπὶ γαῖαν ϑηρὸς ἕλοι ---. (δίουιαν ΡΔΥῚ ΘΙΡΌΛΘ. ο(ϊαπη ῬΤΟΧΙΠΙΝΒ 

γούβιιβ 1π ΡΠ Ἴθιι5. ΘΟ ΠΟΙθιι5. δοδία] θοίτι5. [δοίτι5. δέ», Π]ενέλαν ἵπ Π]ενέλαον πιιίαίο. 

Υ. 457. ἐθέλοι τὸν ἀμφὶ σοῖσι Ἠθιιπᾶππηὶ Θπιθμ 10. δϑί, 411 ἀπε 5 Ορ Ἰοαπι [λυι1π|5. οαττη- 

πἶβ γΔΙΠ]Οπ ἢν ῬΥΙΠΉῚ5. ἈρΡΘΡΕΠ. ΓΒ} ἐϑέλοι ἀμφὶ σοῖς. 

Υ. 459. πρὶν] πρίν ποτ᾽ Ἠριυμηδπηῖι5. 
Ξ- ς Ἰ Ξ 

Υ. 4601. πῶς γάρ μοι ᾿Ἵχιλλεὺς ] τὸ σὸν ἔγχος ἂν δύναιτο 1 Ἡδνιπᾶππιβ, οἱ ν΄. 464, εἰ 

γὰρ ἐγὼ τόδε γ᾽ ἦμαρ εἰσίδοιμι᾽. εἰσίδοιμει᾽ φναρθοὶ ΑἸάϊπα. 

Υ. ὅ32. ἔγρεσϑε πρὸς φυλακάν] ὈΠΠΟΙ6 ἀἰοία δὲ πίνπν ἰὸς ἂπ ἀΠΕΒ ΓΟΡΠΙΟι5. ὙΘΙΒ118 

ποίμνια. " νυχτιβοόμου σοΥτρί ΘΙ πὶ βιθ᾽ου. Ηοὺ Ἠουπιᾶππο ρνΌΡΆ}}116 υἱάθιιι, ποιμενῆα οοΥ- 

τῖροπί, {Ππ4 4 |Π|5,. αι τάπιθπ [ἈΠ] πππίτη" ἀσππι πρὸς φυλακὰν αἰἰοπίαη!, 4πᾶθ γοῦρθα 58η18- 

πιὰ διιηΐ. 
τὴν Ὁ δγνς . . ᾿ δος ΟἿ 

ψ. 670. Ὑυΐϊσο ϑεῖνε ϑεῖνε. Εἰχ ογρίπιϊ5. ΘΟ ΠΟΙΡι5,. πὶ ααῖθιι5. Υ ἀἰΠοαπιι8. 65; ΘαἸα] ϑένε 
. . 4) Ὁ, . . τι ἊΝ 7" - Ἕ , ΝΣ 

ϑένε. Ἠυΐτιβ ἱπιρουδίν! Θχθπερίμν δέ ἀραὶ ΑΥὐἱβίορ!ιαποαι ἵπ ΑΥΊριβν. 54. τῷ σχέλει ϑένε 

" ΠΡΌΜΕΙ τὴν πέτραν. 

Υ. 6087. οὐ μενῶ] οὐ μὲν οὖν 1,Δοππιᾶππιι5 ἱπ ΠΡΡῸ 4 Ἕμουΐοῖβ βυϑίθπιδεβ Ρ. δῦ, 

γ. 702. Ὑιυϊοο, ἐπεὶ γὰρ ἡμᾶς εὔνασ᾽ “Εχτορεία χείρ. Νοι ἄρθεραΐ ΠΡΡῚ αν η θπβῖ5 

βουιρίατα χτορέα χεὶρ εὔνασε ἰοχία! ἱπἴδυν, απᾶπι να] 46. βιβρθοίδηη τά ΠΡῚῚ Ὑ δ Ποδπ] 

Ἰροίίο Ἕχτορεία χεὶρ εὔνασε. Βδοία. Ππαροῖ “Εχτόρεια οονγορία ΒΥ} 18} Ῥοβίνεπιᾶ. Εταβπι 1 εβί 



ΧΧΠ τ ἃ ἘΠΕ ΑΥ ΡΊΠΟΣ 
[ΞΞ 

ΠΠολυδεύχεια χείρ ἃν Εἰγπι0}. Μ. Ρ- 401, 45. ππδπιοναίιμπ. “]ομήδεια, ἀρι ΑΥὐβίορδπθπι 
] τ τὰν 

ἘοΟΙοβῖαζ. ν. 1029. 
»..5. ΣΟΥ, ἐδ ἢ τ 3) “ἘΔ (Ἅ, ΕῚ ᾿ ῬΈΕΙ Ἶ 

ν΄. 890, Ἠρυᾶππιβ, τότ ἀρ ἕμολεν, ὁτὲ σοι | ἄγγελος ἤἦλϑον ἀμφὶ } ναυσὶ πυραῖϑον 

ΕΝ ἐπεὶ ἄγρυπνον μι ἐν εὐφρόνῃ 1 οὔτ᾽ ἐκοίμισ᾽ οὔτ᾽ ἔϑριξεν, οὐ τὰς ] Σιμοεντιάδας 

πηγάς. ] μή μοι χύτον, ὦναξ, ᾿ τόδε ϑῆς" ἀναίτιος γὰρ ] ΝΣ πὸ Δ ὁ 

ψ. 900. ἀπὸ μὲν φαμένας ἐμοῦ πορευϑεὶς, 1] ἀπὸ δ᾽ ἀντομένου πατρὸς βιαίως Τιοροθα- 

{{᾿ ἀποπεμψαμένας, Π|ριῖ5 πίον ποὺ οἱ ἀποπεμφομένας οἱ ἀπομεμιναμένας γανηΠθΡι5. θιιο- 

ταπὶ ΟΠΙμΐα πὶ ΟΠ πλΠἶ5 ΟΥ͂ΡῸ δδί δχ βουϊρίμνα γοίθι! Θχρ!Ποαπάονιμ ἀπὸ μὲμε φαμένας, οὐπ5 

Ρίατα ἱπ' Οὐ οῖΡιι5. αὶ δά ποβίταπι ῬοΡυ θπθυιηί ἀοίαΐοπι γθβι βία βιροθιβιηί. 510 Πᾶν Θμπδ8 

Αὐἱβίορ!απῖβ. ΠΡΟ ἴῃ Ανίβθιις νυ. 1094. ἐμ Φαναῖσι. ἴπ Ὑ 6βρὶ8 ν. 399. ἤμει. πως. ἱπ Ἐθοϊοβῖαζ. 

ν. 1035. ἤμι περ. π᾿ Τ]νοβιμορ ον. σ΄. 1034. Ξὸμι. παιῶνι. ἀπὸ μιὲν ἀαίΐίοπν αὖ τοϑ δέ" 60 πιᾶ- 

δἷ5. οβδί ποροϑβᾶσι (04 ἀπὸ δὲ βϑαιίίαν : Οὐ πβιη0 1 ἴπ ἰ0οἷ5 μεὲν ρΡ ΠΟ] πὶ ὙἹΧ ππατιᾶπι 

οπἰ {πὶ βου ρίονοβ αγδθοῖ. 

Ὑ. 912. ὑπό τ᾽ ᾿Ιλίῳ ὥλεσε μὲν τὰ Τροίας ᾿ είλτατα Ἠρυμᾶμηι5. 

ΗΙΡΡΟΠΎΤΙ νυ. 1197. τὴν εὐθὺς Ἴργους κἀπιδαυρίας δὸύν] Ἰὐπίοια Ποο δέ, 46 πὸ 

«υϊάθμν ἀἴοουθ ορϑιδθ Ῥυθίϊαμι 51, π' γϑίθυιιμ Ατρονιπι βουῖρίβ Θχθαρίαπι ρδνουΐαθ εὐθὺς 

ΡῖῸ εὐϑὺ ροβίίαο., ἀρπίίαπι ἃ» Ρ]οίίο ρΡ. 82, 12, Εὐϑὺ (τϑοίο. εὐϑὺς ΜΟΙποκίιβ. Φιυιδοβί. 

β566η. Π, ρ. 33.) “1υ κείου: τὸ εἰς “Ἔύχειον" ὅϑεν ᾿Ερατοσϑένης χαὶ διὰ τοῦτο ὑποπτεύει. 

τοὺς Π]εταλλεῖς. καὶ Εὐριπίδης οὐχ ὀρϑῶς,, Τὴν εὐθὺς ἼἼργους καὶ ᾿Επιδαυρίας δὸόν.““ Αἰ 

οἱ νόυππὶ οϑί ΕἸπ]ρ 46 πὶ βου ρβῖβθθ εὐϑὺς, ἘτδιοβίΠθπθπὶ, απθ πὶ Ὑἱχ Π0Ὸ {προ 6 ροίοιαί, [αΐοπ- 

ἄππι δὲ ον βϑίπιο οοπίνα ΠΙεταλλεῖς ΓΑΡυ]απι, ἃ] πνι] 15. Ῥ]ΙΘ ΘΟΕ {ὐΠθυὩπη7,. τιβῖ 6556. ΓΘῖι- 

πιδηίο. Νάπι 5 Εππὶρι αὶ ργορίον. πιοίνὶ ΔΙ ̓ ατιὰπη πθοθβϑι[ἀΐοπι, 51 ππρο α1ἃ {ἰπΐ, εὐϑὺς ἀϊοονθ 

Ποαῖς οοπίτα Αἰ δονιπν ΘΟπδιθ  Ἰπθπὶ. αὶ Ἰἀθπν ἀθαμα } ΠοιιονῖΕ ροθίαθ Ῥ]Ιθυθοναι ἢ πὸ 

πϊ] παία ΒΈΒΡΊΟΙΟ δβί, εὐθὺς ροβί ΕτδίοβίΠθ18. ἀθηνιπι (θη ρονα ἴπ ΕΠ ΡΙ 415. ΘΧΘΠΙΡ]ΑΥΙὰ 6558 

ΠΠαΐαπι, ροοίαπι δυίοπι τὴν εὐθὺ ήργους ΒΟΥΙρ5ῖβθο.. ΟἿ πβπη 01 ΠἸαίτιπη οπιπὶ ΠΠΡΘυπὶ 6586. οἵ- 

(δπβίοπο οἱ ταῖΐο ἄοοοθῖ οἱ βχθηρία δ πη] πιὰ οοπ ἢ πιδηί, 

πρὶ ΥἹ, ρ. 28 6. 

Τὰ ἡδὺ ἀρ Απέρπαποιι ΑἸΠ6- 

Η ες" ᾽ ᾿" ᾿ Ν λ - , οὐχ ἡδύ; ἐμοὶ μὲν μετὰ τὸ πλουτεῖν δεύτερον. 

αδὶ ΝΙαβινιθ,. τ οχϑρθοίαν ροίοναί , ἡδύ γ᾽ 6 Πἀ1, χιοιπαιποάιϊμι ἰάθπι, ἅπιπε πὶ ἘΡΙΙΡΡΙ 

νοῖσι ὙΠ1. ρ. 359". ἢ δύ᾽ ἴπ ἡδὺ ΘοΆ]ε 5586. ποῖ ἀπ πη ἀν θυ ββοῖ, ἡδύ γ᾽ Ἰπίουροϊαγ, Ἐἰ 

ἄϊα ἀπίθ Απερ]ᾶποπι Αὐο Π] οἾνιβ. ἀρα Θιοράθιμι ΟΧ,, 10. νο]. ΠΠ. Ρ. 404. 
τ Σ ἯΣ ΤΣ ; 

-- (ἢ») σᾳὶν ϑαλάσσης ἠχέεντα κύματα 

, αὺν 5 , , » 2. Μὰ ἜπδΑ 
φίλτερ᾽ ἠπείρου γένηται, τοῖσι δ᾽ ἡδὺ ἢ ὅρος. 

ὀξὺ Ἐπηρθάοο] 68 ν. 158. δά. ϑ.υνΖ. 

ὀξὺ δ᾽ ἐπ᾽ ὀξὺ ἔβη, ϑερμὸν δ᾽ ἐποχεύετο ϑερμῷ. 

ΑἸἹΙΟΕΘΤΙΌΙ 5. νυ. 103. μσπμπο Ἰοοιμι οἀπῖο ΑἸάΐπα ἴα Θχ ῖθοί ἰπ πιϊβ 6 ΓῸ8 

ἈΠΑΡδΘΒ(08 

τοάαδοίαπι 



ΡῈ ΒΤ ΑΓ ἘΠΕ ΛΕΤΑΙ 0. ΧΧΠΙ 

χαίτα τ᾽ οὔτις ἐπὶ πρόϑυρα τομαῖς 

ος, ἃ δὴ νεκύων πένϑεσι πιτνεῖ 

οὐ δουπεῖ νεολαῖα γυναικῶν. 

π ααῖθιβ πὸπ ΕἸ ΠΟ] ον ΘΟΥΤΘΟΙΟΣῚ5. πηδπιιπν ὩΡΙΟΒΟΔ8, “πὶ (86 ἴῃ ὈΥΪΠ 8. γ ΥθῚ5 ἀθργανανί 

πῖιπο Ἔχ ΠΥ 8. ὁπμθπαία ΠΑ θθινιβ : 564 ἀπ] αίιν (6 Ῥοβίνθιϊβ, ἴπ 4αῖριβ. πο ηαϊάθπι ἀροῖ- 

ἔππι οδί πένϑει ὁχ Ψαίίοδηο, Ηδυπίθηβὶ οἱ Ἀ}}18. 6556. τϑϑίϊπθπάιμμ. Ποἰπάθ ΠΡ βουρι 56- 

“παπαῖ ΡΥ Θθοηΐ οὐἀϊποπι γθυθονιπι πένϑει πίτνει οὐδὲ νεολαία  δουπεῖ χεὶρ γυναικῶν. υιδθ 

ἥπατι πῸΝ 58 {15 ΟΟΠΡ Δ ηΐ Ὑ61}015. ἴῃ ΒΠΌΡΠΙὰ ΡΟΝ (5, εἰ γὰρ μεταχύμιος ἄτας, Ι| ὦ Παιὰν, φα- 

γείης, δρ(ἰββίπηα πιπὸ Ιο60 ρϑυίοι]α οὐδὲ μροβιπαθιία οδί ΑἸ ἀΐπαθ Θουγθοομὶ οὐ: ἀπ04 πιοᾶ 

Βθπίθηϊα πὸὰ ἀδριΐ Ποῖ. Νὰπι νεολαία. ροίίι5. ΘΟΥΡΘΟΙΠΟΠΙ5. ἹπάΙρϑί, οὐἶπ8 ΘΔ. Δ]Π18πὶ 

Ῥιδοίοι" τιϑι αἰαπι ΘΧβ {1556 ΓΟνπηᾶπι ὁχ Ῥ]ΙΟΓΙ νον 15 ἀοπιοπβίναυ ροίοβί Ρ. 29θῦ, 8 Νεολαέαν;: 

τὴν νεότητα τετρασυλλάβως οἱ ἀΐττικοίΞ. Βαβυλωνίοις, Ὦ Ζεῦ, τὸ χρῆμα τῆς νεολαίας ὡς 

καλόν.“ Θιυΐ οἶδ ἀϊμιπηθιασο 5} ὰ5. Ἰθοίουθιι8 γ ], Δ ἀἰνοιβαπι πΘΟΘ586. δϑί [Ὀγπιδμ 

Βρθοίαυουϊί, απὰ6 π0π δδβοί αν 5. θὰ. Ἐπ διυιίθιι. {π||, ορίποι;, «ιᾶπι Ἐπ ρΙΔ] γϑβία γο-- 

λαία, πᾶ6 οαάοθπι θβί ἃπ]ορῖα [ουπιδία δίηιθ γοσσὸς ΡΓῸ γεοσσὸς, 410 οἰΐαπι γϑίθιοβ Α(Π008 

Ἰπίου ιν τι505 6586 οοπϑίαί, Νὰμπι Νοσσόν: χωρὶς τοῦ ε:« «ἽϊἸσχύλος Κήρυξιν, ἱπαις Απί1- 

δἰεἰοἰδία ν. 109, 22... οἱ γοττία Αὐ]βίορ!ιαπὶ ἱπ ΑὙὐἱθὰβ ν. ὅ50, (547. Βι.) ἀιιάνιπι γϑβίλί 

τά τε νοττία χἀμαυτὸν οἰχήσω. 

οἱ γοιβαΐ ἰάθπν ἴθν ψιοα Ἐπ ρι 460 δοοϊἀοναί,, τὖΆ, βουγαία ΠΡ τουτπν βοιρίανα γεοττία, 4616- 

χοίαι τε, αιοα οαπι δέ ἃ βθηίθπίϊα νουβουιαι οὐ ἃ} διιοίου 6 οοάϊοιιπαν οοπιπιοπἀδιοποπι Πα οί 

αὐ το οὶ πἰδὶ θπιθῖθ πϑαπθαί, Επδμι τὸν γεοττὸν π᾿ Μοπαπανὶ γϑῖϑιι ΜΘ ποεῖι5. Ρ. 19. ἴπ τὸν 

γοττὸν ροίοιαί πιιΐανθ. Νάπι ΒΥ πθορ ιοπθϑὶβ γ οα πὶ), ἡπᾶπι [Ονίαβ56. Θυπηΐ «αὶ ΔΙ ογ] σιι]- 

δαίδο βουρίι "6 γο]Ἰηΐ, ἃ] οοπηϊοουτπι πιϑὲι ἈΒ]ΠοΥτ οί, πο φυϊἀαιᾶπι ῬυΌΠΟΙα8, 51 ὙθυΙββίπιὰθ ΤῸ 

ο δευυδίίοπὶ ΕἸ πιβ 161} (44 ΜΙ άραπι ρ. 253.}. δ πιαπϊοβία. αιιαθάαπι ρμϑοοαία ΠΒνδυϊονιπι ορρο- 

πᾶ. δι οὐπί δαί 5. Οὐ ΠΙΟοσπ. (ει 5011 ΔΙΪψιὰ οἴμν ΨΘΥῚ ΒΡΘΟΙΘ αἰϊθυν ροβδίμί Ἰοοὶ Αὐἱβίορ!ια- 

εἶθ ἱπ Ὑοβρίβ ν. 1067. 1069... υἱϑὶ γεανικὴν οἱ νεανιῶν {υἸβυ Παρὰ διπί, ἴπ []5 θοπί Δοίδ [ογ- 

πιᾶθ βιιηΐ γοϑεϊποπᾶλο γναγνιχὴν οἱ νανιῶν, πᾶ ιδπιν 8 ἃ ΘΡΔμν πη 1018, ἀπο Βοῖδπι, πῸΝ 

ἀἰβουί ἃπποίδίαθ, πὸ Βρουποπάδπι διοίου ἀίθι ἃ} γῆγις οἱ γῇ υἱάἀθπίαν Πάρθον, απᾶ5 οχ Ηδ- 

το  Ἰαπὶ βουὶρι 5. ὁορπονίπιιθ. Ῥδοῖβ. δυιΐοπι γουβιὶ 900. «ρα ὁχ ΠΠΡγ15 ἀπ 15. τ δΕ {πύππι δὲ 

ϑέασ᾽ ὡς προϑύμως ὃ πρύτανις παρεδέξατο, 

ἴπ τδοϑηίθιιβ οοα!οίθι5. ἰπ δ᾽ ὡς πιπίδίιι., ἱπά]οῖο ὁδί Αἰθοβ. οἰΐαπι ουῖοα [ονπιᾶ ϑῶᾶσαι ἴπ- 

τουάνπι 6556. Π508, γΓοϑεπθπα {Π4 ΤΊ ΟΒπιορΠοΥ Ζιιβᾶστιαν αθάι6 γθύϑι! 280, Θοίθηβ. Ρ ΔΘίθιθο 

ΑΠΪὰ ποπμι]α ΒΥπίζοβθοβ ΘΧΘμΙρ]ἃ 9, 4πᾶ8 ἰρδᾶ αιιοάι8 ἱρπο Δ 8 ἜΧΟΙ 5 ΠοΥ θτ5. αι υβάδπν γὸ- 

. . . 3: τἴ τ ,-» " 

ΘΑΒα]ουιπι [ονπιῖ ἀοθοπιβ. (Ομ πβπιο ] βυιπί [Ὀγτιπᾶθ πιοποβυ ΠΡ 6 ὦ οἱ ἀ ΡῸ ἕώ δἰ ἕά. 

. -“ Ὕ ᾽ ν » 

ἨΕΒΑΟΘΟΙΙΠΑΒΟΜ ν. 21. Τιεροβαίι: πόλεν προτιμῶν -Ἴργος οὐ σμεκράν φίλων ] 

ἔχϑραν γε ϑέσϑαι (ΑἸάϊπα γενέσθαι). ΦαΐΡιδ. ψιδίτιον. απᾶθ ἰπϑιιαΐ νἱτἃ,. Θουιπι πιπππν (δ - 

εἴ γε ἴπ τὲ πιηίαίο, ὅπο 1115. τ χιιο- 
ἴθυιβ., ππῖιπὶ ΝΠ ΑΨ Π5. Βπ5 Π] Θυααΐ τ ροϑίο προτείνων 



»-τ. ὃ ὁ  -.---------ςςς--οο----ς--:ῷοπ ς---- τ τ τ τ ΞΞΘΒΒΞΞ τοι τοί στ τασοτα σοι 

ΧΧΙΥ ΡΈΒΠΕΑ ΒΕ κα ἈΝΤ 1 0. 

ψπαΐ οοΥσ πα. Νὰ χιοά Μαβδναυο Ρ]δοιης φιλεῖν ἔχϑραν τε ϑέσϑαι, ἀδ μιιθ}α ἀρίϊι5 

«πᾶν 46. οἰντίαίο ἀϊοαθ. ϑουβοπάϊμ οὐαί οὐ σμικρὰν φίλην} ἐχϑοάν τε ϑέσϑαι. Νοῆ οχὶ- 

δάτπιπι φαα Ἰμΐθυθθ86 αἰΐ' ἀπηΐοῦ5. ἃπ Πιοβίοβ πὰ θοὰ5Β. Αὐρῖνοβ : {πᾶπι βθηςομί τι 51 ΠΗ} 110} ΘΧΡΡΟΒϑιΐ 

ΤΊογ ἀ14651, 80. χωρίον προσλαβεῖν ὃ μετὰ μεγίστων καιρῶν οἰχειοῦταί τε καὶ πολεμοῦται. 

ψ. 777. ἐπεί σοι πολύϑυτος ἀεὶ ] τιμὰ χραίνεται] ΤΑΡΥΙ 411 ἀλλ᾽ ἐπί σοι, 111 ἀλλ᾽ ἐπεί 

σοι, πἀπᾶθ Ἡουπιᾶππι5 ἐπεί σοι, ἀθ!οίο ἀλλά: ἀτιὰθ Θου βϑίπια δπιθη αίο οϑί. ϑθα «ποά Τάθαι 

πολύϑυτος, 4πὸ Ἐπ ρΙ 465. οἰΐδπη ἴῃ Πρ Ιρ θεῖα ΑἸ] άθηδὶ ν. δῦ. πιδῖιδ οϑί, ἴπ πολύϑοινος, γο- 

ΘαΡυΐααν. ΠῚ ποῦ ἰδοίμπι, πε, ΡγΟΡΑΡΙ ΠΟΥ ἀμ] ἴῃ Ῥτοπιρία οπθπδίο ὁδί πολύϑυστος. 

Ἡιυΐϊι5. ΓΟὐππᾶθ Θχθμῖρ ιν οχϑίαί ᾿π ΘΙ πιο] 15 οδνμΐπ6. 46 πρΠΠ6υ]θι5. ν. ὅθ. ἀρ Θιοθάθιμα 

ἄϑυστα δ᾽ ἱρὰ πολλάκις κατεσϑίει. 

4ππὶ Ὑθίδιπι. ἘΠῚ Δἰονε ΑἸΠοπᾶθιιβ . ρ. 179 4. οοάοιη. απὸ. ἴῃ Ἐππρ 415. οοάϊοίθιια. ΟυΡΟΡ 

ἄϑυτα Βουϊρίαπι οϑί, Νοίπο ιος πιμίοιπὶ οί δά οοπιπιοπφαπάδμν οαμθπ αιθηθπι πθᾶπι (0- 

"ΟΠ ΘΗ ἈΠ}. 

ΦΟΡΡΙΙΟΌΜ νυ. 130. ΑΙ άι5 οὐ Τυδεῖ τε ΠΙῸολυνείχει τε. ΟὐάἸο65 τυδεῖ πολυνεί- 

ἰχεὶ τε αιοα ἴρϑίιπι βου ρβίθ56. ΕπμΊρ 1465. Ὑἱάθίμι, 5 αὖ ΤΎΓΕΙ ποι Τυδεῖ 5ἰβι Ποανοί, βο 

Τυδῆι, «αοιπαάιποάιϊπι ἰάθιι. ἴῃ ἩΘΡΔΟΙΙ 5 ν. 561. Ἡρακλῆος αἰχῖϊ 

πέφυκας Ἡρακλῆος οὐδ᾽ αἰσχύνομαι. 

᾿ . . - »-» ν᾿ 

«παν Ὑδγϑιιπὶ αὖ Ππυααΐ 4] ριορίονθα ἱπ ΠἸοαυθαΐ, οουρίμπι ἀρ Ἡρακλῆος Θρίοιμν Θβϑοί, 

ἴα ποῦ πανάβοι δὶ αἱ Τυδῆε το ]οϊοπί ργορίονθα απο πὸπ 5 ἃ} Θρίοἱβ πϑιραῖια. Αἄθὸ 

ΒΟχΊθ1]6. μος ΔΡΡιπμΘΠΕ ΡΌΠΙΒ. Θβίς 

Υ. 421. εἰ καὶ γένοιτο μὴ ᾿μαϑὴς ἔργων ὕπο.Ἵ Ἐξιορία ᾶθο οοὐρίαθ ΠΡΡΟτιπ 5οι]- 

Ρίιναθ πένοιτο χἀμαϑὴς δπιοπάαίο, πὶ ΓΟΒΘΟΚΙ ΠΡ 6110 46 ἀροβίμορ!ο «ΟΠ θβοῖί Ρ. 41. Θιοά 

δαΐοπι χἀμαϑὴς οχαναίαπι [πἱ{, δα γοίθρθμν ΒΟ πα] πποῦθπὶ ἀπο μάμαϑὴς, 46 πὸ γϑιῖβ- 

βπιᾶ δδί δαπιοηϊο Ε]μΙ5]6 1 δ Ἠριδ0Π4. ν. 400. ἀπιὸπι ΘρῸ ἴθ ΑΥβεορ δ πἶβ (θα 5. βιμα 

ΒΘΟΙΗΙΙΒ. 

ΤΕΟΑΛΌΤΜ νοιϑι5 840. 841. αι ψα]ρὸ 1 βου θιμμίι 

Ἔρως Ἔρως, ὃς παρὰ 

“Ιαρδάνια μέλαϑρά ποτ᾽ ἤλϑες, 

ἷπ ΘΧΘΙΙ 15. ῬΙ ΘΟ δυιβινδί οὶ ἀδοίν 1 Ιθοῖμπν ἰοπθ 18. ΜΘ ΑΡῚ ΒΟ] θέ. Φυρα ποὰ γθοίθ ἤριὶ δν- 

διας ἀἰγθυβα βουῖρίινα ,, {πὶ Θχίπηΐαπν 14 ρᾶν οὐ Ἰοιηι, Ὑ αἰϊοαπιι5 θῦ9.,. οἱ Ἡανπίθηβὶβ,, βοὺ- 

γανιηΐ, ὃς τὰ δαρδάνια, οπιῖδδᾶ ῬΥΔΟΡΟΒΙΠΟΠ6.., {πιὰ δἔϊαμν. 411 (ἀπ οὐ ᾽οο5. οανθηί. ΕΥνρῸ 

ΒΟ π τη 
Ε Ὑ75 Γ᾿ . " , Αἱ Ἔρως Ἔρως, ὃς τὰ “Ιαρδάνεια μέλαϑρά ποτ᾿ ἤλϑες, 

οἱ δοοιναίθ τοϑροπᾶοί Ὑθυβι5. ἴπ ΒΓΌΡ ἢ ἃ ῬοϑΙί5 
, τὰς Ὁ} ναι δες, 5 διυσο, γα ΞΙΩΣΙΝ ᾿ 

μιαταν αο 5... χουσὲαις [7 οινοχλαις αρϑα βαίνων. 

Αἀιοουν! ἔουπνα “ΠΤ αρδάνειος αν ΤΥ ΘΌρΠγο ΑἸοχαπάναο ν. 1357, Οὐμπίνα. γθοίο παθοὲ ποίμιο 

11 Βιιβριοῖομὶ Ομ Χίι5. ὁβὲ ργο Θ] οὐιβπιδίϊοιιβ πὶ ΑὙ δι ΑΥ]βίορ Παῖς νυ. 1752, 

ΒΕ 



ἘΠ ΑΕ Ὲ ἃ ἥν ἢ Ὁ. 

διὰ σὲ τὰ πάντα κρατήσας, 

41 Ἰοοιβ ὉΠ ἃ πποπηθμί! αροὶ δά ἀοίοπάθπάιπι εἰπβάθπι ροοθίαθ υοίβιπι ἃπδρδθϑίϊοιιπι ἱπ 

ΝΈΡΙθι5 νυ. 910. 

διὰ σὲ δὲ φοιτῶν οὐδεὶς ἐϑέλει. 

ΤΙΟΝΙΒ ν. 714-724. Τὰ δροαϊ Πλῖι5. πιοίυ 15 αἸβίπριιθ μ 418. πὸπ Ορίπιθ γοιβαίπβ δέ 

ΑΙΔι5. Νὰπι οὖ ἀθομπηδο05. ΠΠΙΠΙΘΙῸΒ. ΡΥ πὶ ΟΡβοιαΥἹ, απ04 ἰᾶπι Δ} 4115 οογγθοίμπι οβϑί, εἴ 

ΘΧ Βομὶβ ὙΘΙΒΙΡι5. ἀποθι5 [Π65. ἔδοῖζ [μα ]πβ πιο αἱ 
[ν ΄ 2 , Ν᾽ ’ 

να Βάχχιος ἀμφιπύρους ἀνέχων 

πεύχας λαιψηρὰ πηδᾷ 

, “ ν ’ 

γνγυχτιπύόλοις ἅμα σὺν Βάχχαις. 

Ἀρθυίπ ὙθῸ δϑί [ἃ [ἰᾶθο 6586 ἀθβοθοπα,, αιθπιδάπιοάιπι οἰϊαπιὶ 8» Βοιἷο 6886 ἀ6- 

βοιρία υἱάθο, 
[2 ᾿ ᾿ Ψ δῆς δ. ,ὔ 

ἵγα Βάχχιος ἀμφιπύρους ἀνέχων πεῦχας 

λαιψηρὰ πηδᾷ νυχτιπόλοις ἅμα σὸν Βάκχαις. 

Ῥυΐουῖβ γ υβι5. πιϑίσπιπι ΤΠ ᾿πῆτα νυ. 1442. 

χϑόνιον μετὰ Περσεφόνας τ᾽ ἐδόχουν ναίειν. 

εὐ ἴπ Απάνοιμδομα ν. 480. 

κατὰ πηδαλίων διδύμα πραπίδων γνώμα. 

ΑἸ Θυῖ5. γϑίβιιβ ΘΧθιιρ] ἄτπι0 διιπί ἱπ Ηδοιρα νυ. 047. θ48. 

ἐπὶ δορὶ καὶ φόνῳ καὶ ἐμῶν μελάϑρων λώβᾳ" 

στένει δὲ καί τις ἀμφὶ τὸν εὔροον Εὐρώταν. 

Ἐχίτοπια δυίθπι ΘΡΟΩΪ γουθὰ ἱπ Θά οῖθιι5. ἸΙουτίου οουτρία βυπΐ 
«λί Ξ «ες , ᾿Ξ γ Η ΝΣ 

ἁλίσας ὁ πάρος ἀρχαγὺς 

ὧν ᾿Ερεχϑεὺς ἄναξ. 

. ᾿ Ω . ᾿ . ᾿ Γ᾿ ο ; 

χιῖβιιβ σου ροπαῖϊθ δά γϑῦιι ΡΙΟΧίμηθ δοοθϑδὶί ΘΟΔ] Πρ. 61.), απιπι ἅλις ἅλις ὃ πάρος γὙϑροπογοί, 

Βουθοπάιτιπι γ 610), τυ ποη βθηίθμίίδθ ἰπίιπι, 564] οἰΐδπι πιθί Ὁ 88 15Π8{ ᾽ ᾽ ἢ 
ΓΝ ΓΝ ς ᾽ 2 Χ " 
αλίας αλίας ὁ πάρος ἀρχαγὺς ὧν 

᾿Ἐρεχϑεὺς ἄναξ. 

ἁλίας γοιὸ ἰβίιι, βοὶι ἅλεας πιᾶν 8, Βὶ [ουίθ ψιδουῖβ αυ! βἰρμῇοοί, βοῖίο [ἃ ἴρϑιιπη 6888. ψιοᾶ 

ῬΙδοιῖέ ΘΟ] σονο ἅλις. Εἰγπιοῖορ. ΜΙ. ν. θ8, 18. “λεας: ἔστιν ἅλις, καὶ πλεονασμῷ του 

ν, - “.«-..» 

α ἅλιας. ἔστι δὲ μονῆρες τὸ ἐπίρρημια. οὐδὲν γάρ ἐστιν εἷς ας ἐπίρρημα προπαροξύῦτογον, 
- Ν ἊΝ “- «ε -" Ἰ Ἢ 

τοῦτο δὲ μόνον" τὸ δὲ αἴτιον τοῦ τόνου ὃ πλεονασμός" ἀλλ᾽ ἢ ὀξύτονον, ὡς ἐπὶ τοῦ ἑχάς 
ΩΣ σι: . , 

ἐμπάς, ἢ παροξύτονον, ὡς τὸ ,.᾿1τρέμας ἧσο (ΠΠπαᾷ, β, 200.).““ οὕτως ἩΙρωδιανός. ἸοΆππ68 
᾿ . ἽΞ 2 , ε' ἊΝ Ν 

ΑΙΘχαπάνίπιβ ἀρ πιὸ δαί Ρ- 38, 12. Τὸ μέντοι πέλας βαρύνεται χαὶ τὸ ἀτρέμας, ὕπερ χαὶ 

Ὁ : ; τ ΟΝ τ ΜΝ 
χωρὶς τοῦ σ λέγεται ἀτρέμα. τὸ δὲ ἁλίας παρ᾽ “Ἱππώνακτι παροξύνεται ἀπὸ τοῦ ἅλις, πλεονά-- 

σαν τὸ α. ουὐἶι5 ἴῃ νου] ἅλιας οἱ προπαροξύνεται σΟΥΤΙ στ. Το μο δαίοπι (1 ἅλιας 

. - . . 2, 

ἅλιας ὃ πά - φος 51μ.}]]ΠἸπντ5 ἰπ Οτοβία οϑύ νυ. 149. ἀτρέμας ἀτρέμας ἰϑι. 
ΒΟ."  ς΄Ἴ͵ Πῤὀἑ Οᾷ;Ἴ το σὺ .. Ὁ Δέθε νι 

ΡῬΟΕΤΑΕῈ ΒΟΕΝΙΟῚ. 
δε ἢ ἈΚ 1 



ΧΧΥΙ Ρ ἢ ΑΕ “ ἯΠ ἡ: 

δ 
Υ. 999. Ἐριχϑόνιον οἶσϑας, τί δ᾽ οὐ μέλλεις, γέρον;] Ὑιίρο ᾿Εριχϑόνιον οἶσϑ᾽; ἢ τί 

γ᾽ οὐ μέλλεις, γέρον; το πιοάο αι Ἰθοιι5. 518 650 πουΐ ποινίποιι. [5] ἀΐδπι ΤῈ (8 56π- 

(οπίϊα [ονπιᾶπι Ἰοαιθ μαι τί δ᾽ οὐ, 4πὰ6 πιϑάϊδθ βοπίθηςαθ ἱπίου οὶ 50 ]ο(., βουγανιπί ΠΡΡῚ Βουρε 
» 

{65 ἀρια ΜΙ ΐαπι, ἱπ ααΐθιι5 οἶσθ᾽ ἢ) τί δ᾽ οὐ μέλλεις ὀχαναίμππι, οἱ Ὑ διϊοαπιιβ ῬΑ’ παι 

287. «εἷ βιρουβουρίο 1Π0 γ᾽ οαγοί, Ηοο ἱπάϊοῖο δϑὲ οἱ γὲ 80 δου θοίονθ 6556 ροβίίιπι οἱ ἢ 

ἱπορίθ ΠΠ]Παίτν,, 6χ πὺ οἶσθ᾽ 5ου]θὶ οὐορὶί. Ἠδβίίι οὖσϑας, ἀθ 40, υἱ Αἰἴὰ φιὰθ 410] Ρο8- 

56πΐ ΟΠ (ἀπ, γθὴ8 ρυαθοὶρὶς ΡῬ]ιοίλι5. Ρ. 328, 19. Οὖἶσϑα: ἀντὶ τοῦ οἶδας. λέγεται δὲ χω- 
ΕΝ 

" οὶ ὔ χΣ δὲ τοῦ ἑ ἢ διὰ τὸ μέτοον, ἢ διὰ τὸ μὴ συγχοοῦσαι σύμφωνα ( ὠνήεντα) ρὶς τοῦ σ, μετὰ δὲ τοῦ σ ποτὲ ἢ διὰ τὸ μέτρον, ἢ μὴ συγχς ι σύμῳ {ων ᾿ 

ῬΡχορίον. θαπάομιν πιθί}1 ποοθϑϑιίαίοπι οἶδας ΑἸχι π΄ ΑἸοοβιἰθ νυ. 780, 

πο» τὸ ΡΣ  ΣΡΑ ΚΘ ἧς τι } γτα πράγματ οιο ας 1,} χει (ι σι ; 

αἰ ποὸπ ἱπηρ1Ὸ 118. οοπίθοίινα [ογοί,. 51 418. πἰγοιιθ ἴπ γϑῦβα δι οἶσϑας ἀΐ οἶδας 5010 6π- 

ἄτιπι 6556. σοηβοι οί, 

Ὑ. 1410. λέγ᾽" ὡς ἔχει τι δεινὸν ἡ τόλμη γέ σου] Ὑαυΐδο τόλμια. τόλμη οἰΐαπν ψϑίθυβϑ 

Αἰάοοβ. ᾿πίονάππι ἀἰχίθβο ὁχ ῬΠΡΎΠΙΟΪ Ὑ6ν}} 18. ΟΟΠΠΘῚ μοίοβί ἴῃ Αποοάοιί5 ΒΟΚΚΚΟΥῚ 1. Ρ. θ0, 2. 

Τόλμη χαὶ τόλμα, πρύμνη καὶ πρύμνα. νάρκη δὲ διὰ τοῦ ἡ. πρύμνην ΒΘΟΡΙΙΟΟΙΙ 

π᾿ ΡΙΠ]οοίοία γν. 482. οἱ ΑὐἹβίοριναμὶ π᾿ Ὑ 65ρ15 ν. 399. «ιονιπ. ἴὰς ΘΟΠ ΟΊ τ5. πρύμναν 16ρ1- 

{υν, τοϑεϊπθπάτιπι 6556 Δηϊπιδ γον Ε]πΙΒ] 5. ϑ'64 δέμη ἰὼ ΟΠΟΘρ νον 5. ΑΘ βου" ν. 750. τροίςο, 

αὖ ΟΡίπον, τϑριάῖαί Βυεπηᾶπηιι5. πὶ στᾶπιμ. γ0]. ΠῚ. ρ. 395. τόλμεα ἀυΐομι ργοδιοία αἰίοια 501- 

1α)»ὰ πθ αιυι!β ἰονίς ῬΙπ δι! δχοπῖρῖο ἀείοπάαί ΟἸγρ. ΙΧ, 199, ΝΠΠ, 14. βοϊδπάιπ οὶ θὸ- 

τίοαθ 00 6556. ἀϊαίθοι! : αὖ Π1]}}} οαιιθδᾶθ δἰ ογ γέννα ἴπ ἀπᾶραι Βροπά δοὶβ ρα Εππρι- 

ἄδπι ἴῃ γενεά παιίοίι, ἴθ ἤδοιθα ν. 100. 
᾿ Β] ᾿ ,ὔ , τίς ἀμύνει μοι; ποία γέννα, 

ποία δὲ πόλις. 

εἱ ἴπ Τρμίρθηῖα Ταιμῖοα ν. 154. 
» »-»ο “ 

οἴμοι φροῦδος γέννα. 

Υ. 1481]. λέγεις λέγεις μοι δόλια κοὺ σαφῆ τάδε] Τία [πῖπὸ γϑέϑιπ γϑαϊπίθοναυ: ἀρ }1- 

οαίο λέγεις, αιοά πιρον οἰΐαπι ΒΟ ἶι5. ΓΘ, Εγδαπθηία ἴθ 00 σοποιδ βιιπὶ ρϑοοαία ΠΡιανῖο- 

γαιπὶ.5. ΔΡ ΟΥΓΟΙΒ. ΒᾶΘρ6. ποθὴ ΔΗ ἄγ ουβα., γ ἢ] ἴῃ Οτγοβίο νυ, 188, ἀ}]1 Ἰοροβθδίι: 

ΧΟ. ϑρύει τίς καχῶν τελευτὰ μένει. 

Π.1. ϑανεῖν. τί δ᾽ ἄλλο γ᾽ εἴπω; 

γθοίο ἃ} Ῥ] αν πηῖ5. ΠΡ 018. θοϑί ἰδία γ᾽ εἴπω, 5θὲ αὐ ἵπ ἈΠ1Π15. Ἰορίταν γ᾽ εἶπας : ἀπά ραίοί βουὶς- 

Βομάν 6588, θα, πΐδὶ πὶθ [ἈΠῸ πιοπιονία, ἰᾶπι ΔΒ ΔΠ10 ριοροβιίαμι νἱάὶ, 

| ϑανεῖν ϑανεῖν" τί δ᾽ ἀλλο; 
᾿ 

7 Απάνοπιδοίιαθ γουϑι 1908. 

ϑανεῖν ϑανεῖν σε, πρέσβυ, χρῆν πάρος τέκνων, 

'χαππὶ ρου Δἰέθγιιπι θανεῖν ἱπ χιμθαβάαπι οΟΩ οἰ διι5 δχοιἰβθοῖ, ΠΡΡαΣ ΠῚ πάρος Πηλεῦ 

(-. Ὁ .9585Θϑ 



ΡΩ ἘΠ ΑΓ Ἐπ ἘΠ ΑΥ̓ ἘΣ. 1: Οἱ Π ΧΧΥΠ]ἔΕ 

τέχνων, 411} πάρος τῶν σῶν τέκνων ἱπίογροϊατιπί, [πὶ Ἡδγοιο {προπίθ γ. 897, ἁἰίονιπν αυρὰ 

Θγδπιογαΐ οὔποτε γτϑϑαία οἱ Ἰθίάθπι ν, 919. λέγε ἀιιρ] ραν]. 

Υ. 1484. χρυπτόμενον λέχος ηὐνάσϑην  1π Πιΐι5. ὙΘΥΒΙΙΒ. τηθίΓ0 ῬΡΘΙ 56. Π|}}} οδί χιοά 

418. τορι οπάαί, 56. ΡγΟΧΙ ππουτπὶ ΨΘ βιμιπὶ πηοίρα ΘΟΠΒΙ ἀθρα με ΡΙΌΒΡΑΡΙ 5. ὙἱΔοθίίαν. Ππμπο 

ἀπθῆμ8 ΠῸπ ὁΧ ἤδοίυ]0, 8564] 6χ ογθίίοο οὐ ἀθο πιο [τ|ϊ5886. οοιπμροβίίαπι. Ἐονίαββα ἰρίίαν χρυ- 

πτόμενον ἐς λέχος ηὐνάσϑην Βουηθαπάιμ. 

Υ. 1489 ---1491. Ἠθοίο [Δ05 γϑύδιι8 οἱ αἰβεϊποίοβ οἵ βουῖρίοβ θα] θιης ΑἸ 5, αἰδὶ χιρᾶ 

τάδε, ] ἐνῆψα οὐϊάϊ. 14 ψαιοπιοάο δοοοιηπιοάαίθ δ] πιθίγιιπν ΘΟΥἸ5Ὶ ορονίθαί Ῥδυ βίη οὐ οὶ 

βουρίανα ἀνῆινμα οδίθμΠ. ΘΟ οπάιπι οπΐπι τάδ᾽ ἁγνῆνα. 

ἨΕΙΜῈΝ ΑἘ νοιϑιβ 80. ἀτὰρ τίς εἶ, τιόϑεν, τίνος, ἐξαυδᾶν σε χρή οἱ Ἰοπὶβ ν. 147]. 

πῶς εἶπας ; ἄλλοθεν γέγονας γὰρ ἄλλοθεν ἀἸΓΠ 1168. βιὴς οπιθπάδία. [πὸ αἰτοίιο [γίαθβο ]1ὰ 

6δὲ ὙἹῈΪ βθθβ (τιᾶπι Ὑπ] 90 μυίαίιν., [πὶ ΔΙΓΘΙῸ γὰρ ομμ{Π οὐάθχ Ὑ δϊοαπιιβ Ῥα]αίίπιιβ 287. 

Ψ. 124, υὔχουν ἐν Ζργει οὐδ᾽ ἐπ᾽ Εὐρώτα ῥοαῖς] ᾿1ργει γ᾽ Μυβρτανῖιβ. Ἐππάομι Πϊα- 

{ὰπὶ οοαἸο65. Ῥγαθ ρθη ἱπ ἘΠ θι5. ΑΥἸβίορ]απὶβ ν. 405. 

οὔχουν μ᾽ ἐν "1ργει οἷα πράττει λανϑάνει. 

Ὑ. 177. Ῥεΐονὶ «ρα ἷπ ἤπο [πππ|5 γοϑιι5 Δ ἀΠπὶ Ἰοροθαίυν παιᾶνας, ἅποὸ Βο]]Π] θέα 

ΔΙΙαυΒ. χάριτας οδί ἱπίοθυργθίδίιθ  ταὖ πὸπ πα δη ταν 5ἰΓ π1}}}} ἴπ γϑιδιι Δπ ἰβίμΌ}]}0 6588. απο 

᾿νῖο νοοᾶθι]0 γϑβροπάθαί. 

Ὑ. 3812. Ε.1. χαὶ τἀμπαλίν γε τῶνδ᾽ ἀληϑείας σαφῆ] Το. 6βὲ δι᾽ ἀληθείας, γγδοροβ1- 

(οπ6 Θχ ριδθοθθμίθι5. Οἷον] γδυ 5 τϑροϑίοπαα, πόλλ ἂν γένοιτο καὶ διὰ ψευδῶν ἔπη. 1,0- 

ΟΠ ΒΔ ΠΙΒΒΙΠΕΠΠῚ ΟΠ Ομ" 5. σου αι γοχϑυππί οΥΠ01. ρα οἰαπι γογβὶ 334. δοο ἢ ϑέλου- 

σαν οὐ μόλις χαλεῖς, 1 οὐ μόλις 5᾽πηΠΠον ἀϊοίαπι οϑί δίχιιθ 1π γθυβιθιι5 ΑΘΒΟΠυ οἷ Αρὰ- 

τιθπιποπῖ5 1082. οἱ Εππιοηϊάϊπ δὅ04. 

ν. ὅθ5. δύμων ἄνακτα προσμενῶ" ἔχει δέ μοι] προσμενῶ γ᾽ ΒδΥποΒΙι8. 

ΑΝΒΘΠΒΟΜΆΑΟΘΒ ΑΕ ν. 404. Τ,οροβαίαν οὐδέποτ᾽ ἂν δίδυμα λέκτρ᾽ ἐπαινέσω βροτῶν. 

ιιαθ οὐδίϊοπθαν 5ο]οθοῦπι το ἀϊς ἂν ρανίοι]α, τϑοίθ ἀθοϑέ ἃ0 ΠΡῚῚ5. βουρεῖβ οὐδέποτε ργδθ- 

ΒομαΡαβ. Νοη ἤπποὸ νϑύβιμμ, 564] Δη Ιβ γορ]οιιην πιίανο ἀθθοραί ΑἸ] 85 

οὐδὲ γὰρ ἐν πόλεσι δίπτυχοι τυραννίδες, 

αν οὐδ᾽ ἐνὶ πόλεσι γὰρ οὐτνοχίπιιβ. ΝῸπ ρου ίονθν. πιᾶπαπι Ρτοάιπί απᾶθ τηΐγα υ. 770. 

Θἀοθαπίαν 
» Ν “᾿ 2 ᾽ ’ 

ει τι γαρ ὧν πάσχοι τις αμῆχαᾶνον, 

3 “ γ ’ ΕΣ ’ὔ 

ἀλχᾶς οὐ σπάνις εὐγενέταις " 

κηρυσσομένοισι δ᾽ ἀπ᾽ ἐσϑλῶν δωμάτων --- 

εἰ ἴπ δη(ἰ51Ό}]10 
ε Ν ν᾿ ΟΞ, - -“-ή ἡδὺ μὲν αὐτίχα τοῦτο βροτοῖσιν, 

ἐν δὲ χρόνῳ τελέϑει ξηρὸν 
, 

καὶ μὴν καὶ ὀνείδεσιν ἔγκειται δόμων. 

πσσσιυν ᾽ς τ  -Ἕ ὁ ὁ -- . τ σαι ᾿ς ο, -- ΞΘ Ξ 



ΧΧΥΠΙΙ ῬΙΧᾺ Αἱ ἘΚΕΕ ΧΕ ἽΝ ἽΝ: 

Θυϊ Ιοοῖιβ ἰπϑίσηὶ ἀοοιπμθπίο δϑί απδπι ῬΔΙπ δοιίο ὙἹάθυϊηί ΘΟΥ Γθοίου 8. Ὑθίθιι 85. πηθ ΓΟ πὶ 5ίπ- 

ἀϊοβὶ. Ριυῖΐπιο δπὶπι ἂν πιᾶ]θ οϑί Π]δίσ,, οἵ [ουίαββθ οἰϊᾶπὶ πάσχοι ρμιῸ πάϑοι ροβίζιπη : οὔτι 

ΘΥΓΟΥΙΒ. πὸ ΠΪὰ,. Ορίποι, οϑαββα [μ| αδπὶ πο π᾿ ἈΠΕ ΪΒίμορ ΠΟ γὰρ 6Χχ οὐάϊοθ αἰΐαιιο Χο ἰ5-- 

5δί, ᾳιοά 4111 ἴφια. ορίπιὶ Πρεὶ βουναυιπί, ἡδὺ μὲν γὰρ αὐτίχα ---. εῖπάθ ἀπππι ἀρουία 

ΓΟΒΡΟΠΒΙΟΠπΙ5 ΥἹα., απᾶ8 ἴῃ σα]ραία γϑύβιπιπι ἀΘβου]ριοπο ᾿πϑιιηΐ, πῸπ Θββοπί ἃπϊπιδνθιβα, ΡῸ- 

Βί 6 Πηπ5 ὙΘΙΒΙ5. ὙΘΙΡῚ5 χαὶ μὴν διιοίιι. δέ, 4πᾶθ ἃ ΘΟ ΠΟΙθτ5. Ῥ]θυΊβα6. οπηηῖθι5. υἹάἀθπίαν ἃΒ- 

6586. [Ι͂ὲ [15 οἰΐδπι Ηδυπίθπϑίβ οδί, 4 αυρά ξηρὸν ἀφανὲς χαὶ ὀνείδεσιν ργαοθθί, πη δϑέ 

ἃν ΠΡΙΆΣΙΟ βουϊρίθμι, 411 ΟΡΒοιΓᾶμι [586 ΘΟ ΠΟ 511 Βουρίθναπι ἱπίοαγο γ ]]οῖ, απᾶθ οβί 

Μαιιΐαθ. ποβίυϊ βθηίθπίϊα,, 5 αὶ ΠΠιβίναλθ Ροί ι5. ῬΓΟροβιίαπη μα θοροῖ. Νὰπι ξηρὸν ἱπίοιρτθ- 

(ἀΐιι5. εϑί ἀφανὲς, χιρά, αἱ Πέ, ροβίπιοάιπι ἐπ ΟΠ πιιδ θπο πὶ Ὑ ΡΡουτπὶ οϑί ΠΠ]δίτιπι. 

ΕΓΠΓΈΘΤΗΕ ΑΕ νοιϑιὶ 142. ἐτορϑοβϑοάσω τοβροπάοι 159. ἐώ μοί μοι, ψιᾶθ αὐ δχαθαια- Ν ἢ ἐ ᾽ 

ΓΘΠία17. ἢ μοι ἐώ μοι μοβίζι οϑὲ, αι ρᾶνριιπὶ ΡΥ ΒΙ ον. ἴὰς Ἰθοιμ τπιϑιία ἰβέϊιιβ {πο οἷ5 

ἰώ μοί μοι ἰπίοναβ. ΜΠ ποι ἀιθίιπι οϑί απ ἐπορϑοβοάσω, 56ι1 ροίπι5 ἐπορϑροβοάσω, αἱ 

Ταπδαι}} ἘᾺΡον οουτροθαί, σοπιίπᾶθ 5ι[ ἱπίθιρυθίαιο βουρίιναθ. ἐπορϑρεύσω. 

ΥὙ. 170. 1 Ρνὶ ΠῚ ὀρειϑάτας 4111} οὐρειϑάτας : χαρά οὐριβϑύτας 5οιθοπάϊππ {556 οβίθπαι 

δα ΑΥ]βίορ!απὶς Ανοβ νυ. 278, ρ. 30. 

Ὑ. 497. παλαιόν τε ϑησαύρισμα “]ιονύσου τόδε] Οοιτορίαπι ἀἰρΠιμοπριαι Γπθυαπΐ αὶ 

ἴὰγ6 βιιδροοίαπη ΠαΡοτοπί : 5οά αιρά θᾶπὶ ΟΡ οδιιβδᾶπι παλαιὸν ἱπ ΑἸτπι5 σοοὶβ βϑάθπι, υϑὶπι 
Δ . “Ἴ,Ι " - - . τ . . 

πολιὸν, πιϊρυᾶ556. οθηβοπί, πὴ} ὙἹάθηίι ἴπὶ ΘΙΤΌΓΘ ὙΘυβαυ. Νοῆμθ Θηΐπὶ ΑΠ10 Ὑ οΆθβα 0 τι 

εβέ Επρρι 65. πϑάπθ οουτῖρεΐ ἀἸρ!ΠΠοπριιπι,, 564 παλεύν βουρϑιί. [ἢ ἡπᾶπη ΤῸπι ἔὐἼ θ115. τιζ πη 

ἀοοιιπιοη 58. Αο ρυΐπηιπὶ αι΄θπι ὁχ Ἠογοάίαπο ρϑίϊπηιιβ., αυΐ ἱπ ΠΡτῸ περὶ μονήρους λέξεως 

Ρ. 4, 18. ἨΡΠῪῚ 46. δοοθπίι ποπιίπιιπι ἰπ ἄλέος ΘΧθιιπίπιπι ἀρ, Ια ΒΟ], ἐπὶ γὰρ τοῦ τέλους 

λαμβάνει καὶ τὴν ὀξεῖαν, ὡς ἔχει τὸ γαλεὸς, ἀλεὸς, παλεύός : πᾶπι 1ΐα ἀρθιίθ οοσοπᾶα βοι]- 

Ρίωυτα οοα]οὶα παλαιός, αιὰθ ποο αιϊάθπι ἴπ Ιθ00 ποὺ πλΐπιι8 ὙἹΠ]088 δϑί απᾶπι Τ᾽ ΔΓ ποπβὶβ ΠΡυὶ 

γαλαιὸς γτὸ γαλεός. Ἰροῖπάθ ἱπ ΒΟρΙ]ιο0} 15. Οὐ γα {ταριπθαίο θὅ5. (ἀριά Θιγαθόποπι ὙΠ]. 

Ρ. 295.) Ιορτίαν 
{«-᾿ «Ἁ , ,ὔ Ἃ » Δ σ᾿ ᾿ 

Υπέο τὲ πόντον πάντ ἐπ ἕοχατα χϑονὸς 

Ῥ ν ΟἿ -ρ ϑ, Ε] " 

γυχτος τὲ Ζηγας οὐρανοῦ τ αναπτυχας 

(φοίϑου τε παλαιὸν κῆπον ---. 

εἰ δριμῖ Αὐ]βίοραπϑιι ἱπ Πγϑβίν, νυ. 988. 
ς Ἂν - «ς -“ ’ ΑΥ Ν “πὸ 

ὑπὸ τῆς οδοῦ. παλαιόρ γα ναὶ τὸν Κάστορα. 

Φύοβ. ἀρθυίιπ οϑὲ ρδυϊίοι αἰχίββε παλεὸν οἱ παλεόρ. Ἰορίίψιο. παλεὸς ἧι ΑΥβίορΒαπῖβ γϑῦϑιι 

ΒΟ0ΠΟ]]αϑία. 

ΒΑΟΘΟΘΗΑΒΌΝ ν.7. καὶ δόμων ἐρείπια [ τυφόμενα δίου τ᾽ ἔτι πυρὸς ζῶσαν φλόγα] 

Ηᾶρο βοιϊρίμνα, αιὰθ Ῥονβοηΐ οοπίθοίιναθ ἀοθοίαν, οχ Μαι ίαθ οὐϊείοπο ἵπὶ ποϑίγαπι ἐλαηβηί. 

ϑ6α ἀύππὶ ἰπ ΘΟ ἸΟΙθιιβ βουϊρίιπν διε δέου τὲ πυρὸς ἔτι, ἀρι Ρ]α Αγ απ δυιΐίοπι ἐπ γὙἱα Βο]ο- 
- γὴη2.Ν , μ᾽ “- - 

Π18 Ρ. 79 ἃ. ἀλλὰ παρέμεινεν ἐχεῖνα τὰ δίκαια χαὶ παρεφύλαξε τυφομένην ἁδροῦ πυρὸς ἔτι 



ΒΨΒΕΡ ΕἾ ΑΕ ΥΝ ΤΥ .οΟἿ 

ζῶσαν φλόγα τὴν ἐρωτικὴν μνήμην καὶ χάριν, βᾶνιπ ὙΘΡΙΒ 118. Θδί γϑυθογιπι ἰϑία (γαπβροβὶ- 

(0 οἱ πιο ριΌΡ ΑΙ] 5. τε 6586. 4] οπάπιπι, αἀπ04 ἴῃ ΒΑΡΠΟΒῚ δἀϊίοπο β6ι1 οδδῖι 561 ΘΟΠ5ΠΠ|10Ὸ 

(Δοίιπι εβϑί. Τίδχιιθ ροβί τυφόμενα οοπιπιαίο αἰβιϊπριθπάιιμι.,, 1114 διιίθπι δίου πυρὸς ἔτι ζῶσαν 
; - : 4 - Γ : ΚΡ 

φλόγα γρταροθάθπί βαπίθπίϊαθ θαθπὶ οοπβίμποίίοπθ βεπί δα ἰθοία πᾶ ριοχίπια γερὰ ἀϑάνατον 

Ἥρας μητέρ᾽ εἰς ἐμὴν ὕβριν. 

Ὑ. 1156. Τιοροβαίι ὅστις ἄγει : ΠΡῪῚ δουρὶ ἀπίίι ὅτ᾽ ἄγη, ἀπᾶρ ὅταν ἄγῃ βουιθοπάμπαι, 

4ιοα πιᾶ]θ δχριθβϑιπι οϑί ὅταν ἀγάγῃ. 

Ὑ. 126. βάκχια, «οί οπιθπάδίθ ἴῃ οὐάϊοθ Ῥαυιϑίπο,, οουπρίθ ἰπ δα ἰοπίθιιβ υθίθυϊθιιβ 
: : ἘΣ ὅτε ΕΝ: ὃ 

βακχεία. βουϊρίπιπν δέ, απ] αίπν «ποιηοο 511 ἱπίθυρυοίαπάιπῃ. ἈΠῈ αὐ εὔτα ἀϊοίαμι. υἹάἀ θέμα: 

ν. 157. ὙΠοβο ἀριὰ Θιναθόποιι Χ. Ρ. 470. ΠΡΡῚ 411 βακχεῖα ρυδοθοπί, ἃ βαχχείῳ, «υοά 

ΠΠΡΡΥῚ ΡΥΟΡίου υἹοίπιιπν συντόνῳ Ροβιιθυιπί. 

Υ. 080. ἥσυχος δ᾽ ἐκβὰς ἐγὼ [ δωμάτων ἥκω πρὸς ὑμᾶς} Τὰ Βοίθῖιβ ὁπιοπᾶαν! ὙΠ ]οβᾶπι 

Ιϑοιίαποπι Πβιότιαν ἥσυχος δ᾽ ἐχ βάχχας ἄγων δωμάτων. φιπα ΠΡιΑυ τα. ουροτο ἴθ Π80 4ὶ- 

ἄθπι Βδοοϊιαντπι [αι] 5015 Θχοιβαθ}} } ἐκβάκχας γγὸ ἐκβὰς Ββογίρβίββεί, ροβίπιοάπιαν ἐγὼ ἱπ 

ἄγων {τι πιιδίτιπι, Οιδ μιν 15. π1}}}} [10 Θϑί αιιοά βοοιπι ἀπιοαΐ ΤΠ ἸομΎ 8118. 

Υ. 981. Ροβί μαινάδων ΘΧΟΙΔ βυΠ]αθα τιπὰ, δὰΐ οουρίαπη οδί χατύσχοπον. Ὑ οβιι ρτὸ- 

χίπιο πρῶτα ἱπ πρώτα παν], αὖ ἰπἴνα ν. 1129. τοί ἃ" Ηθυμᾶππο οὐ οίππι οϑί. [π| γϑῦβιι 

ΔΒΓ ΒΕ ΟΡ 00. οουτὶρ πάν υἱάἀθίιν γυώμα σώφρων. 8 γυῶμ {9 

ΡΗΟΕΝΙΘΒΑΠΊΙΜ νοῦδιιβ 204, ὀχθιιρῖο 6586 ροίοϑί ψιᾶπι [ἀβυ[Ἰοϑιπι {που ἀμ - 

απ} ΘΌΠΙΒ ΓΒΕ ἸΟΠιΙΠῚ, 51 ὙΘΡα παιαΐ ΟΠ 0}] θέα, οὐἤπι5. Πᾶθο δέ δά βουρίθπνδμν γι] σαίαπι οὐ 

μεϑῶσ᾽ ἃπποίαίο, οὐχ ἀφῶσιν ἄτρωτον. ἄλλως. οἵ μὲν γράφουσιν οὐκ ἐφοῶσιν (οὔ μὲ φρῶ- 

σιν οὐὗοχ Ἠδυπίθη515). οἱ οὖν ὑποχριταὶ διὰ τὸ δυσέχφορον μεταπλάττουσι τὴν λέξιν. καὶ 

Φιλόξενος ἐν τῷ περὶ μονοσυλλάβων ῥημάτων, ὅτε διαλαμβάνει περὶ τοῦ φορῶ, ταύτην τὴν 
Ἐ ; : μεν ἀνννς, ΤΥ αὐ: 

χρῆσιν φησίν. οὐἶπβ δΘΧ ὙΘΥΡῚΒ. ΠΗΙΓΟΡ5. ΠῸῚ 6556. ἀπάτη τπὰ Δ (Πα ΠΠΘγα οὐπιίππι απο 5001- 

Ρϑθιδί ροοία, οὐχ ἐχφρῶσ᾽, αιᾶπι Ἰθοίίοποπι δίϊδπι Ῥ] οί ἰ5. νἱἀθίι: ἀρπόβοονο Ρ. 359, 8. Οὐχ 

ἐκφρῶσιν: οὐχ ἐξαφῶσι. Συφοκλῆς. Νᾶπι οἰβϑὶ 11} παρ θα «ιιοπηίπιιβ ΠΙβᾷθπι 6 }}15. πϑιπῃ 

6586. ϑΟρΠΟΟΙΘ πὶ ΘΧΙ ΒΕ ἰπιθ πιι8.,. πλι]τ0 (ἄπιθι ΡΥ ΡΒ ΠΠπι8. οδὲ ροθίαγππι ποιπῖπᾶ, πί ΑΠ115. ἷπ 0018 

Ιαηλ, πιο ΟὐἼ8 6. ΘΙΤΌΡΘ 6586 ροιϊπιίαία. 

ΤΙΡΗΙΘΔΈΝΙΑΕΒ ΤΑΥΆΙΟΑΕ ν. 1007. Ιᾶθο βιπιΐ Οὐοβίῖβ δά Τρ] ἰροπίδιι γοῦθα 

οὐκ ἂν γενοίμην σοῦ τε χαὶ μητρὸς φονεὺς, 
[ κ , “- , , 
ἅλις τὸ χείνης αἷμα, κοινόφοων δέ σοι 

καὶ ζῆν ϑέλοιμε᾽ ἂν καὶ ϑανὼν λαχεῖν ἴσον. 

᾿ 32 »" 2 Ἃ ᾿] -" ,ὔ 

ἥξω δέ γ᾽, ἤνπερ καὐτὸς ἐνταυϑοῖ πέσω, 

οΧ -“ λ -“ , 

Ζέροὺς ΟΙΧΟΥ 9 ἢ σου κατϑανὼν μενυ μ{ιετύ- 

. - . : - τ Ε ΈΒΝ ΨΥ » ᾿ 
ἷπ αιήβιιβ οουίππι οί ἰρϑὰ βοηίομεϊα ροβίιπίο οονυσοπάιιπν 6588 μὴ αὐτὸς, ααρα μον οἰᾶϑιη 

Β . . Ξ - 3 ᾿ ΉΣΙ 
βοερίμην μαὐτὸς ΒΟ] ΟΥΡΟΤΘ πὶ χαὐτὸς ΡΠ, αὐ μὐμαϑὴς ἵπ κἀμαϑὴς, ἀδ πο βυργὰ 4 

ὁοθαπι. Αἰχιο Βοο αιπάοιι ἀιάιπι ἱπίο Ποχὶς ΜΑΡοΟΙαπᾶτιβ, ἀπᾶπινῖβ. οθίονα πορ [6] 1018. απᾶπι 



Χχχ ΒΡΆν ΑΝ ἐδ ΑΝ τὸ ΠΡΟΣ 

ΠΠ (ὐδοίδπ5., {Ππ4 γϑρὸ ποι δηϊπιδνθυξ, μοβίγθπιοβ υθῦβιβ ἀπο, ἀαῖθιι5. (ἀπίππάθαν ἴδ οοπ- 

τἰπϑίαν: «ιδηΐιπι Ὑ θυ 5. ργδοοο θπείθιι5. ἀἸοίιπι Γι). πὸπ 6556. ἃ Εππρι 46. βουὶρίοβ, 864 θᾶπ- 

ἄοπι ΒΆΡονθ οὐἱρίπθιν. αιᾶπι ἰού Δ]|1ὰ86. Παθπΐ βοπίθπίϊδυιιπι ἐπεξεργασίαι ἴῃ Ἐπ ρ (πὶ 1ΠΠ]αΐδ6, 

4|ᾶ5. οἵα ἈΠ ἀππὶ ἱπρυ μνῖ8. Υ Ὁ] ΟἸκ πᾶν πβ. ρϑυὶί6. πιοηδίγανιαί. ὙοΡρὰ κατϑανὼν μενῶ ἴον- 

[ᾶ586 οχ Ιοηΐβ νυ. 1037. βιιπί χἄνπερ διέλθῃ λαιμὸν, οὔποϑ᾽ ἵξεται) κλεινὰς ᾿ϑήνας, κατϑα- 

γιὼν δ᾽ αὐτοῦ μενεῖ. Τηοᾶιία διίοπι 58. ρυΌ Πα] γθυβιβ 1Π05. Βουρϑῖς οἰΐδπν 60. πο 1ππ- 

βἰἰαίαπν {γὰρ οἷ Του πιᾶπι Δάν! ἐνταυθοῖ ἰμίι1{,. ἀιᾶπι πθπῖο ἴδαν οὐ Πρνδυϊονιππ Ποὶ δά- 

βίυἸοίμ5. 41 τἀπὸ ΘΧΘπΡ]0 Ει ρ 4185. ἐχ ΜΙ Ιαμῖρρα ἀρι Θιοθάθιι ΓΙᾺ ΧΤΥ,, 0. νο]. ΠῚ. ρ. θ8. 

ἀείδπβιιμι θδΐ, 

τίσασϑε τήνδε" χαὶ γὰρ ἐνταυϑοῖ νοσεῖ 

τὰ τῶν γυναιχῶν.- 

ὩΠῚ οονία ἘΠ πΙ516 11 διπθπάαιο οδὲ ἐγτεῦϑεν νοσεῖ, ἃ ἴρδο ροδίαᾳ βιρροαϊαία Απανομπιδοαθ γΘΙβι. 

949. χἀντεῦϑεν δόμοι [ νοσοῦσιν ἀνδρῶν. ΝΕΡΊΟΧΙΓ οο Βιμππιαππιβ ἴῃ ΡΡαπιπδίϊοα γ0]. Π. 

γν. 288. πϑῆϊιιθ συμ ]οονιππ Ὑϑίθιπιαν ται ομ πὶ ΠΑΡ, «αοτγιιπι βοπίθπίίααι τοία ἢ ἘπβίδίΠῖπ|5 
᾿ "Ἔ τὰ μα « εξ δι : ; ᾿ 

Ρ. 1839, 00. σημιειοῦνται δὲ οἱ παλαιοὶ ὡς τὸ μὲν ἐνταυϑοῖ τὴν ἐν τόπῳ σημασίαν δηλοῖ, τὸ 
νν - Ν ’, ᾿ . ᾿ Ω - ᾿ . . 

δὲ ἐνταῦϑα χαὶ τὴν ἐν τόπῳ χαὶ τὴν εἰς τόπον. Θιιοά 5]ρῃ ΠΟ] 0158. ἀἰβουπθ 48] δχοοριίας 

χτππί, παι ἀαι016. οἰγ πιο] οσῖοα γίίομο ἀπιοιὶ Γππϑυπηΐ, (6 ἡπὰ οοπίδοίασαπι [ἌΘΘΡ 6 Πἰοθί οχ ργᾶθ- 
: τς. ΨΚ δ 3 ᾧ ᾿ς ς ἩΌΡΜΟΣ 

ΘΟ θμίθιι5 Τππιβί {1} γουθ15, τὸ δὲ ἐνταυϑοῖ δοχεῖ .«]ωρικὸν εἶναι, εἰ χαὶ παρ᾿ ᾿Ἱττιχοῖς τέ- 
τ ι τος " ᾿ Ἔ ἣ - αἱ . - Ἂν Ξ 

τριπτάι, οὕτω δὲ καὶ ἐνταῦϑα. ἔστι δὲ τοῦ μὲν ἐνταῦϑα ὃ “Ιωρισμὺς ἁπλοῦς, διπλοῦς δὲ ὃ 

τοῦ ἐνταυϑοῖ. χαὶ δῆλον ἐντεῦϑεν. ἔϑος “Ἰωριεῦσιν, ὡς χαὶ ἐν τοῖς τοῦ Πινδάρου φαίνεται, 
, " « ᾿ ὅ " κ » » ι κ᾿ ν᾿ νι λς , »,,κ᾿κ»ν 

συντάσσειν ἔστιν οἵτὲ τὴν ἕν πρόϑεσιν ἐἑ«ιξτ α αἰτιατικῆς, ὅτι δὲ χαι τὸ ἔνδον λέγειν ἐγδοῖ ππτι᾿ 

χαὶ τὸ πέδον πεδοῖ ἐπιρρηματιχῶς ἀντὶ τοῦ εἰς γῆν ων οὖν οὕτως ἐχόν ἴη ἃ 7 ἐπιρρηματικῶς ὶ τοῦ εἰς γῆν ---.- τούτων οὖν οὕτως ἐχόντων εἴη ἂν 
ΝΥ ᾿ Ὁ Ν Ύ { - . ΑἿ -» ᾿ . Ω 

“Ιωρικὴ σύνταξις τὸ ἐνταυϑοῖ (Ἰι0ο πϑοθβϑαν ἐνταῦτα βου θθμάτμη,, αιᾶπι ἰουπϑπι βουγαν 1η- 

βου ρίο ΕἸθὰ ἀρια Βοροκηιαι 1. Ρ. 20. τῷ ᾿νταῦτ᾽ ἐγραμμένῳ.) ἤγουν εἰς τοῦτον τὸν τύπον, 

καὶ αὖϑις τροπῇ “«1ωρικῇ ληγούσης τὸ ἐνταυτοῖ, χαὶ τροπῇ συνήϑει τοῦ ψιλοῦ εἰς δασὺ ἐνταυ-- 

- [ , τὲ γ.- ΟΥΡ ΟΝΣ Ω7 4Υ ο γα, , ΔΑ ΤΟ , , γ Η 
ϑοῖ. ομοις, οὲ συντάξει τῆς ἕν προοϑέσεως χαι αντιμεταχωρῆσεξι τοῦ αἀφώγοῦυ γοιτ ὧν χαι 

τὸ ἐνταῦϑα. Βτονπιβ οἱ νϑυῖ5 Ηθιο απ ἀρια Ιοᾶμπον ΑἸοχαπάιϊημι ᾿. 86, 2, τὸ ἐν- 
Ὄ ν 41τὺν " , αν» Ὁ “κι . . . . . . 

ταυϑοῖ τὴν αὐτὴν ἔχει σημασίαν τῷ ἐνταῦϑια. αἰναπηηιθ. δηΐι [Οὐ πᾶ μη 5186. 1Π}0 5᾽ 5 μ] ΠΟΔ ΙΟἢΪ5 

ΑἸβου πηῖπθ ΠΒΕΓΡΑΡΙ [0116 ἀπ πηδἀγογίοἑ αι] πϑιμα βου ρίοσιμ αἰ] ομαπι8. ορβούναν γοἱοί. 

ΑΘΒΟ Ύ οἱ ΘΌΡ]00115. Γταρ Θπίοσιπν απᾶθ [δυο ναπίμ ΘΟ] δοιἴοποβ ἃ Θίδη]οῖο οἱ Βυαποκῖο 
! 

ΘΟΙΠΡΟΒιία 8. ἅττ ΠΟΒΕΓΌΤΙΙπΙ (ΘΠ) ΟΠ Ἐ5 1118. πλΐπιι5. 6556. Δοσοπηποἠδίαθ ὙἹ ἀθγθπίμι", Ἰθοἷβ ρ]ὰ- 

ὙἼΠΉ15. πμπδ ἃ5. ΧΕ μι] : ἡπιᾶ8. (ἀπιοι σαιιίθθο δὶ πιοχ ἈΡΟΠἃ5. υἹάθυο που Ἴθιι5. ραν 5 Παυιιπν 

ΤΟΙ αυΐανιιαν. ΘΠ] μ]Ρι15,. φαΆ!] οι. ἀθ ΑΘ Π ]οἷ5 ἃΡ Ηοιπιᾶππο Θχβρθοίδπιβ, οαΐπ8. Θχίπιΐδθ βυιηΐ 

46. Ῥϑυά 15. ἈΙχιοί ροοίαο []νι] 15. οοπιπηθηίαιοποβ ἀρ οιίοαθ. [αΐουίπι οαγανὶ αἱ ΟΠ1558, 486 
4υ] 46 πὶ πὰ πὸπ ἰπίθηΐο βίμϊο αιδθυθηί ἷπ Ῥιομπηρίι Θϑϑθμΐ, δοοθογθηΐ, δἰΐθπὰ μ] τὰ, πθῸ 



ἴϑπηθπ Οπιπϊᾶ, (οί γ ΠΟ θη 1}, Ροδίανιπι Διΐοπὶ ὙΟθὰ 51 ΠῸΝ ΠΜΠ]ῈῸ Θπιο πα {π|5.). οουΘ ραιο 

Δροα  ἰτι5. ΒΟ ρία ΓΟ θηΐ Π ον αἴθ ΟΥἸΙΟουτιπν {τ|16. [δρυΐ πὸπ ροίοναπί οοπίθοία 5. ρἰπνπμ 8, 

ατιὰ5. (Δοῖίθ., 411 οδὲ πι08. ΠΊΘΙΙΕ,, ὩΠΊΟΥΪ δὲ τι ΠΘΗΙΪΗΪ τιϑα πᾶ πι ΘΥΤΌΡΟΠΙ ΘΧΡΙΟΒ ΔΓ ΠῚ. 

Ἐπρ 415. οἱ ΑΥ βίο ρα πβ Πραριηθπία πιιρθν ἃ Απιρτβίο ΔΙΔ Τὰ οἱ ἃ πιὸ δαϊία χίπιπι π1}}}} 

Οαπ558 8. δβϑθί οἵ Ροϑί ῬΆΙΟΟ5. ΠΊΘΠ585. ἀὅπι0 {γ}15 αἰ βου ΡΟ θαι) ΘΡῸ δρᾶπι Ὁ Πᾶο απ οπο 

ΘΧοΙπβιιβ. Κα ἰδμμοπ αὖ ᾿ρβᾶ ποθ αἀάἀονθπίιν οχ 115 πᾶ5. αἀἶχὶ θα Ποπῖβιιβ βυπιπὰ {πᾶ 

Πουὶ Ῥοίηΐ ὈΥδν ο Θχοορρία ΠΡΡαν 5. ΘΟ ΠΟΘΘ51 μοίθητι5, απ πὸπ Ὑἱ ουθηίιμ" 6 τὸ βιᾶ 

6556 ἐδοίανῖ, 51 4τπ|ᾶ ρᾶνίθ πιᾶποιπῃ Π00 ΘΟΥΡΙ5. Ροθίδειπη ΘΠ ΓοΡΘπί, ΑὐἹβίορΠαποὶβ ποημιη]]α 

δοοοββϑιππί ἴῃ ΘΠΠ0 8. ΡΙΊΟΙ 8. ΟΠ 588. 

ΘΟ απ Γ Ρ5186. πιθηθθ Οὐἴθ}} ἃ. ΜΏΟΘΟΧΧΙΧ, 

ΒΟ ΑΣ ἘΞ ΕᾺ ΡΕ 1: 0: ΧΧΧΙἧ 



σὺ ἘΝ ΤΟ ΕΝ σὺ 

ἈΕ5ΟΒΥΠΙῦ 

ῬΕΟΜΕΤΠΕΙΒ. 28 ἀπηύρω] ἐπηύρου 108 ὑπέζευγμαι] ἐνέζευγμαι 400 ῥαδινῶν ῥέος] 

ῥαδινῶν λειβομένα ὑέος οἱ ἴπ ἀπεϊκίγορηο ἀυδίτιον 5Υ ΠΑΡ άτιπι ἀοίθοιις ἱπα]οαηάτις 401 ἔτεγξε] ἔτεγξα 

432 ξυμπιτνῶν} ξυμπίτνων 548 ἰδές] ἐν ἰδίᾳ 717 Ὑβριστὴν] ὑβοιστὴν 912 ἐχπιτνῶν) ἐχπίτνων 
ΒΕΡΤΕΜ. 132 Ποσειδῶν] Ποσειδὰν 759 πιινὸν] πίτνον 8838 περιπιτνεῖ] περιπέτνει 
ΡΕΒΒ5ΔΈΕ. 1830 131 ἴπ ἀππηὶ Ὑθυδιπὶ ΟΟΠπἰ πη ρΘπΐ,, δὲ ἴῃ Δη Ἰ5ΤΌΡ ΠΟ 450 ὅτα»] ὅτ᾽ ἂν 

481 αἱροῦνται] αἴρονται 939 Ἰαχχάν} ἰαχάν 1001 δ᾽ ἀοϊοηάιπι 
ΒΌΡΡΙΕΙΟΘΕΒ. ὁ οἱ 1068 δῖα»} δέαν 287 χρεοβρότους) χρεοβότους δὰϊ χρεοβόρους θ45 δαν»- 

τες] σαντες 
ΑΘΑΜΕΜΝΟ. 215 δ᾽ 9᾽ 297 πεδίον] πεδίον 963 οἱ δἱρὶ εὐξάμη»] ηὐξάμην 

1116 τί γ᾽] τι 1147 περιβάλοντό] περεβάλοντό 
ΟΗΟΕΡΗΌΒΟΌΟῈΕ. 8δά εὐθήμοντες) εὐθήμονες 801 προσπιέζει] πρὸς πιέζει 

Ὁ ῬἘΓΘΟ ὙΠ ΈῈ9 

ΑἸΑΧ. 766 ὑφιχόμπως}] ὑψιχόμπως 

ι ἘΠΕΟΤΙΕΑ. 461 ὑπούργησαν] ὑπούργησον 7593 διφηλάται] διφρηλάται 1281 ὦ φίλαι ἃ» 

Βοος σὑϑυσι σθραγαπῆα 

ΟΕΡΙΡΟΝ ΒΕΧ. 461] μ᾿ ἀοϊοπάμπι 1238 γχιμαι] νέύναι 

ΟΕΡΙΡΟΒ ΟΟΜΟΝΕῦΒ. 45 ἔδρας] ἕδρας 902 ἐγὼ.] ἐγὼ 1160 ϑαχήμαπι] ϑαχήματι 

ΡΗΙΠΟΟΘΊΤΕΊΤΕ 5, 5602 ρμρυποίμπι πη ἢπο θχοίαϊε 

ἘΠΕ ΤΡΙΒΈΕ 5 

ἘΠΈΒΙ 5. 240 «“41]αχίδα] .4]αχίδᾳ 

ΜΈΡΕΑ. 479 ϑανάνιμον) ϑανάσιμον 845 ξυνέργους}] ξυνεργοὺς 5 ̓ πιΠον ἩΠΡΡΟΙγεὶ ν. ὅ22. 676. 

ΑΙ ΘΟΕΒΤΙ5. 765 ἱερὸς] ἱρὸς 166 σύζευζον] σύζευξον 

ΒΌΡΡΙΓΙΟΕ 5. 164 οχοίαϊε σοι ρμοοὶ “ϑηνῶν 697 τὴ» μὴν 

ΤΠΟΑΡΕ 5. 68 τύχῃ] τύχης (6ὁχ Υ᾽ ιΐοσαπο 909. οἱ 411}ς Μ55.) 157 Τρῳάσιν  Τρῳάσιν, 

ΤΟΝ. 601 τῃνόφου] φόβου (ιοὰ φείαπι π᾿ οοαΐοο Ὑ ἰΐοαπο Ῥαϊαϊίπο 651) 1503 δεινὰ] δειναὶ 

1591 πόλις] πόλις" 
ΠΕΙ ΕΝ. 89 τάσδ᾽] τούσδ᾽ 1010 ἡμὲ»} ἡμῖν 
ΑΝΒΒΟΜΑΟΘΗ ΔΛ. 286 γῆψαν] νώψψαν 

ΕΠΈΕΘΟΤΥΤΙΠΑ. 117 οἱ 989 Τυνδαρέου)] Τυνδάρεω 381 χεῖρος] χεῖρες 

ἨΕΒΟΠΕ ΝΜ. 314 τοὐντεϑεῦν] τοὐντεῦθεν 

ΒΑΘΟΘΠ ΑΕ. 104 ἀμιβάλλονται} ἀμφιβάλλονται 990 δέ γέ τινος ἢ] δέ τινος ὅδ᾽ ἢ 
1149 ἀπειμ᾽ ;)] ἀπειμ᾽, 

ΟΒΚΕΒΊΤΕΒ. 537 μὴ ᾿πίσαινε] μὴ ᾿᾽πίβαινε 

ΤΙΡΗΙΟΕΝΙΑ ΑΥΠΙΌΘΕΝΒΙ15. 238 γυναιχεία») γυναικεῖον (σαπιὶ Ἡδθτγιιᾶππο) 361 ἀοΙοπᾶυς, 

ποι πιΐαία οοάϊοιιπι σουῖρίανα ἔσει μάλιστά γε 

ΑΒΙΝΤΟΡΗΑΝΕ 5 

ἙἘΟΌΓΤΕΒ. 1007 χυχαλώπεχα] χκυναλώπεχα 
ΝΌΒΕΒ. 8390 ἐπάγει παπαππὰξ)] ἐπάγει παπαπαππὰξ 

ΡΑΧ. 0615 ποίνυν] τοίνυν 

ΑΥ̓ΕΒ. 49 χωρώνη] κορώγη 8386 εἰνήνη»} εἰρήνην 669 ἀριστίσο»] ἀρίστισον 9608 Νε- 
φελοχχυγίας} ΜΝεφελοχοχχυγέας 

ΤΥΒΙΒΎΤΒΑΤΑ. 740 μάποδαΐίρης] μάποδείρῃς 
ΤΗΕΒΜΟΡΗΟΒΙΑΖΌΒΑΕ. 494 ἵγα!, ἵνα 
ΒΑΝΑΈΕ. 1274 ᾿“τρέμιδος] ᾿ἡρτέμιδος 

ἘΒΑΘΟΜΕΝΤΑ 

Ῥαρ. 24. ἴναρην, 344. ἄοῖο Βυῖϊᾶας 



ἢ ΞΙ ΧΙ ΟἽ 

ἘΠ Δ' Τ Σ ΤΟ Δ Ι ΛΑ 1. 



ΑἸΙΞΧΥΛΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕ ΕΗ ΣῈ 

ΓΑΙ ὑπ ΘΟ ΑΥΡΙΑ ΝΙ ἈΚΓΙΘΕΞ.Ὶ ΘΑ, 

ΡΤ ΟΣ ἈΠΖῚ ΒΊΑ: 

ΠΕΡῚ ΤΩΣ ἹΚΟἿΣ: 

ΡΟ ΤΕ ΘΈΕΈἝΣ: 

ΧΟΡΟΣ ΩΚΕΩΑΝΙΜΏΩΝ ΝΎΠΙΦΩ Ν: 

ὩΚΕΖΝΟΞΣ. 

ΠΟ ΕΝ ΙΧ: 

ἘΡΜΗ͂Σ. 

τ Ὁ ΘΣ ΤΑ͂ΡΣ: : 

᾿ ἀρ οτῃ Ἵ Ξ , Ε “ 
ΤΠφομηϑέως ἐν Σχυδίᾳ δεδεμένου διὰ τὸ χεχλοι ἕν κι τὸ πῦρ πυνϑάνετει ᾿Ιὼ πλανωμένη ὕτι χα ἴγυπτον 

΄ 5) Ξ- ΕΣ , “ Ἷ “1 " 2γα « - Η » Ύ -" Ε “- "μενομένη ἐκ τῆς ἐπαιξήσεως τοῦ .«]ιὸς τέξεται τὸν ᾽᾿Ππαίον. Ἱπρμῆς δὲ παράγεται ἀπειλῶν αὐτῷ χεραυ-- 
5 »"- ᾿ Ξ ἡ βρος " - , 

νωϑήσεσϑαι, ἐὰν μὴ εἴπῃ τὰ μέλλοντα ἔσεσθαι τῷ .1ειί. προέλεγε γὰρ ὁ Προμηϑεὺς ὡς ἐξωσθήσεται ὁ Ζεὺς 
- Ἐν υτοο ας ; τες ἘΣ ᾿ς : 2 ΦΉ 

τῆς ἀρχῆς ὑπό τινὸς οἰχείου υἱοῦ. τέλες δὲ βροντῆς γενομένης ἀφανὴς ὁ Προμηθεὺς γίνεται. 

Κεῖται δὲ ἡ μυϑοποιία ἐν παρεχβάσει παρὰ Σοιοχλεῖ ἐν Κολχίσι. παρὰ δὲ Πυὐριπίδῃ ὅλως οὐ 
π: ΔἾΔῪΝ ἐν ὅν ς ΝΠ τ ΨΚ ἐττ ως ἢ 5 ξν τὰ . " 

Ζειτει. ἢ μὲν σχηνὴ του δράματος ὑπόκειται ἕν Σ χυϑίᾳ ἐπὶ τὸ Καυχάσιον οὐῦὺς" 0 δὲ χορὸς συνεστηχὲν 

Ῥ Ῥ Ξ : , Ξ ᾿ - 
ἐξ ᾿Ωχεανίδων νυμφῶν. τὸ δὲ χεφάλαιον «αὐτοῦ ἐστι Προμηθέως δέσις. 

᾿Ισιέον δὲ ὅτι οὐ κατὰ τὸν χοινὸν λόγον ἐν Καυχάσῳ «φησὶ δεδέσϑαι τὸν Προμηϑέα, ἀλλὰ πρὸς 
ἀνε ᾿ - σῷ: ταν ὅδ Ὁ ον λκι υ μεθ ΤΟΣ χε ιν τ ον κι Σ τς - 

τοῖς Πὐρωπαίοις μέρεσι τοῦ ᾿ῶχεανοῦ, ὡς ἀπὸ τῶν πρὸς τὴν ᾿Ιὼ λεγομένων ἔξεστι συμβαλεῖν. 

9Φ9η 7. 5. Ὁ... 

΄ ᾿ ,᾿ " - , τΝ ᾿ - ᾿ Ε -“ 
]Π]ρομηϑέως ἐχ «Διὸς χεχλοιρῥότος τὸ πῦρ καὶ δεδωχότος ἀνϑοώποις, δὲ οὗ τέχνας πάσας νϑοωποι εὕροντο, 

΄ μ- , ΄ - “- ᾿ » ὀργισϑεὶς ὁ Ζεὺς παραδίδωσιν αὐτὸν Κράτει καὶ Βίᾳ, τοῖς αὐτοῦ ὑπηρέταις, χαὶ ἹΠπραίστῳ, ὡς ἂν 
᾽ Ξ ͵ 2 Ἂ - Ξ .“,» [ ΄ 

ἀγαγόντες πρὸς τὸ Καυχάσιον ὅρος δεσμοῖς σιδηροῖς αὐτὸν ἐχεὶ προσηλωσαιεν. οὗ γενομένου παραγίνονται 
Ξ ᾿ δ Ξ ᾿ Ξ 

πᾶσαι αἱ ᾿Ωχεαναῖαι νύμφαι πρὸς παραμυϑίων αὐτοῦ, χαὶ αὐτὸς ὁ ι᾿Ωχεκνὸς, ὃς δὴ χαὶ λέγει τῷ Προ- 
- “ " ΄ , “ - ΄ ᾽ -»" “- - ΄ 

μηϑεῖ, ἵνα ἀπελϑὼν πρὸς τὸν «Τα δεήσεσι χαὶ λιταῖς πείσῃ αὐτὸν ἐχλῦσαι τοῦ δεσμοῦ Ποομηϑέακ. χαὶ 
Ξ " «3 ; ς , Ξ Ξ 

Προμηϑεὺς οὐχ ἐᾷ, τὸ τοῦ .Τιὸς εἰδὼς ἄχαμπτον χαὶ ϑοασύ. χαὶ ἀναχωρήσαντος τοῦ ᾿Ὥχεανοῦ παραγί- 
ΑΝ αἰ εὐμϑ αν υαες εν] Α ΕΣ Ἐν εας ΚΕΡῚ Ἀπαδε εις, δὶ ΩΝ 

γέται ᾿Ιὼ πλανωμένη. ἡ τοῦ Ινάχου, καὶ μανϑάνει παρ αὐτοῦ ἅ τὲ πέπονϑε χαὶ ἱξ πείσεται, χαὶ ὅτι τὶς 
» ϑύτξ αωὶ ΞῚ ᾿ ᾿ ἜΞΩ « ὙΣ « ᾿ « -“ ν΄ ΤΕΝ - ᾿ “-- ν “- , 

τῶν αὐτῆς ἀπογόνων λύσει αὐτὸν, ὃς ἡν ὁ -Ἰιὼὸς Πριχλῆς,. χαὶ ὅτι ἐκ τῆς ἐπαιζήσεως τοῦ .1ιὸς τέξει τὸν 
γ, Ξ τ " ε Ξν - - τ “- 
Ἤπαφον. ϑρασυστομοῦντι δὲ Προμηϑεῖ χατὰ «Τιὸς, ὡς ἐχπεσεῖται τῆς ἀρχῆς ὑφ᾽ οὗ τέξεται παιδὸς, χαὶ 

(λλώ βλάσφημα λέγ νεται “Ἑοιιῆς. «Τιὸς πέμυκοστος, ἀπειλῶν αὐτῷ κεραυνὸν, εἰ μὴ τὰ μέλ-- Τῶλα βι ΓΜ .Ε) Ὅγτις πίο6) ἐμέται Ὁ πῆς,. «πὸς πειμιμάντῖοςς {δι} }} «ὐ τῳ) σέρευνον . ἕ μὴ Τί μὲελ 

ἢ , Ξ ὃ , ᾿ " 
'λοντίς συμβήσεσθαι τῷ «Τ1ὶ εἴπη" χαὶ μὴ βουλόμενον βοοντὴ χαταροαγεῖσι αὐτὸν ἀφανίζει. 

ε ᾿ πον τυ ὁ Ὧν τ ΞΉΑΣ ᾿ ὑλς ΤῊ ᾿ ᾿ 
11 μὲν σχηνὴ τοῦ δράματος ὑπόχειται ἐν “ΣΣχυϑίᾳ ἐπὶ τὸ Καυχκάσιον ὥρος, ἡ δὲ ἐπιγραφὴ τούτου 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ. ΔΈΣΜΜΩ ΤῊΣ. 



ΠΡΟΜΗΘΕΥ͂ΣΞ ΔΕΞΣΜΩΊΗΣ. 

ΟΠ ΓΤ ΎΟἿΣΣ 

Χϑονὸς μὲν εἰς τηλουρὸν ἥκομεν πέδον, 

“Σιχύϑην ἐς οἶμον, ὥβατον εἰς ἐρημίαν. 
ἽὝἭΦαιστε, σοὶ δὲ χοὴ μέλειν ἐπιστολὰς 
ὥς σοι πατὴρ ἐκεῖτο, τόνδε πρὸς πέτραις 

ὅ ὑννηλοχρήμινοις τὸν λεωργὺν ὀχμάσαι 

ἀδαμαντίνων δεσμῶν ἐν ἀρρήχτιοις πιέϑαις. 
τὸ σὺν γὰρ ἄνϑος, παντέχνου πυρὸς σέλας, 
θνητοῖσι χλέννας ὥπασεν " τοιᾶσδέ τοι 
ἁμαρτίας σφὲ δεῖ ϑεοῖς δοῦναι δίχην, 

10 ὡς ὧν διδαχϑῇ τὴν «Τιὸς τυραννίδα 

στέργειν, φιλανϑρώπου δὲ παύεσϑαι τρόπου. 
ΤΡ ΑΙΣΤΟΣ. 

Κράτος Βία τε, σ(φῷν μὲν ἐντολὴ «Ἰιὸς 

ἔχει τέλος δὴ χοὐδὲν ἐμποδὼν ἔτι" 
ἐγὼ δ᾽ ἀτολμιός εἶμι συγγενὴ ϑεὸν 

16 δῆσαι βίᾳ φάραγγι πρὸς δυσχειμέρῳ. 

πάντως δ᾽ ἀνάγχη τῶνδέ μοι. τόλμαν σχεϑεῖν" 
ἐξωριάζειν γὰρ πατρὸς λόγους βαρύ. 

τῆς ὀρϑοβούλου Θέμιδος αἰπυμῆτα παῖ, 

ἄχοντά σ᾽ ἄχων δυσλύτοις χαλχεύμασι 
20 προσπασσαλεύσω τῷδ᾽ ἀπανϑρώπῳ πάγῳ, 

ἵν οὔτε φωνὴν οὔτε τοῦ μορ ὴν βροτῶν 
ὄψει, σταϑευτὸς δ᾽ ἡλίου «οίβῃ «φλογὶ 
χροιᾶς ἀμείψεις ἄνϑος: ἀσμένῳ δέ σοι 
ἡ ποικιλείμων νὺξ ἀποχρύνυει. (.άος - 

25 πάχνην ϑ' ἑῴαν ἥλιος σχεδᾷ πάλιν" οἋχ 

ἀεὶ δὲ τοῦ παρόντος ἀχϑηδὼν χᾳχοῦ 
τρύσει σ᾽" ὁ λωφήσων γὰρ οὐ πέφυχέ πω. 
τοιαῦτ᾽ ἀπηύρω τοῦ φιλανϑρώπου τρόπου. 
ϑεὸς ϑεῶν γὰρ οὐχ ὑποπτήσσων χόλον 

30 βοοτοῖσι τιμὰς ὦπιασας πέρα δίχης. 

ἀνϑ ὧν ἀτερπῆ τήνϑε φρουρήσεις πέτραν, 

ὀρϑοσιάδην, ἄσπνος, οὐ χάμπτων γόνυ" 
πολλοὺς δ᾽ ὀδυρμοὺς χαὶ γόους ἀνωφ ελεῖς 

«ϑέγϑξει" «Ἱιὸς γὰρ δυσπαραίτητοι 4 ρένες " 

86 ἅπας δὲ τραχὺς ὅστις ἂν νέον κρατῆ. 

᾿ ΚΡΑΤΟΣ. 
εἶεν, τί μέλλεις χαὶ χατοιχτίζει μάτην ; 

τί τὸν ϑεοῖς ἔχϑιστον οὐ στυγεῖς ϑεὸν, 
ὕστις τὸ σὸν ϑνητοῖσι. προὔδωχεν γέρας ; 

ἘΠ ΡΟΑΟΓΣ ΤΟΣ. 

τὸ ξυγγενές τοι δεινὸν ἥ 9 ὁμιλία. 
ἘΦ ΡΙΖ ΤΟ Σ: 

40 ξύμφημ, ἀνηκουστεῖν δὲ τῶν πατρὺς λύγων 

οἷόν τε πῶς; οὐ τοῦτο δειμαίνεις χιλέον; 
᾿ ἘΠΟΔΓΣ ΝΟΣ, 

ἀεί γε δὴ νηλὴς σὺ χαὶ ϑοάσους πλέως. 
ΚΡΖ4ΖΟΟΣ, 

ἄχος γὰρ οὐδὲν τόνδε ϑρηνεῖσϑαι" σὺ δὲ 

τὰ μηδὲν ὠφελοῦντα μὴ πόνει. μάτην. 

ἹΤΡΙΑΤΣΎΥΓΟΣ. 

46 ὦ πολλὰ μισηϑεῖσα χειρωναξία. 

ἊΈΥΟΟΟΣΣ. 

τί νιν στυγεῖς; πόνων γὰρ ὡς ἁπλῷ λόγῳ 
τῶν νῦν παρόντων οὐδὲν αἰτία τέχνη. 

ἜΠΕΡ. ΑΕΤΟΣ ΤΘΙΣΣ 
᾿ πέθήδιτοος ἐν ἢ τ Ε 
ἔιιπας τὶς αὐτὴν ἄλλος ὠφελεν λαχεῖν. 

ΡΥ ΟἿΣ: 

ἅπανι᾽ ἐπράχϑη πλὴν ϑεοῖσι κοιρανεῖν. 
πε αεὶ τ, ΑΝΑΝ: 

60 ἐλεύϑερος γὰρ οὔτις ἐστὶ πλὴν .1ιός. 

ἩΠΦΆΑΙΣΤΟΣ. 

ἔγνωχα τοῖσδε χοὐδὲν ἀντειπεῖν ἔχω. 

ΤΡ ΠΟΣς 

οὔχουν ἐπείξει δεσμὰ τῷδε περιβαλεῖν, 
ὡς μή σ᾽ ἐλινύοντα προσδερχῶὴ πιιήρ; 

ἘΡΦ ΑΙ ΣΣ ΓΌΣΣ 
Ἐν ν , ; τὰ θ᾿ Δ. 

χαὶ δὴ προχειρα τνάλια δέρχεσθαι πάρα. πεῖ δ μι Ν «πεῷ 

Ἶ ΡΟ ΣΝ 

δῦ λαβών νιν ἀμφὶ χεοσὶν ἐγχοιαεῖ σϑένει ἥ ἐρεχξα 756 5 ἷς Ἐ ἦ Ε ν 
ῥαιστῆρι ϑεῖνε, πασσάλευε πρὺς" πέτραις. ῳ 9 0 9 

ΠΑ ΣΊΊΣΟΣ,. 
δ ἀδύνες τ εντν ᾿ 

περαίνεται. δὴ κοὺ ματῷ τοὔργον τόδε. 

ἜΡΙΑ Ἤ ΘΝ: 
3 τὴς ῃ ἀδοοέν νειν 
ἄρασσε μᾶλλον. σᾳίγγε. μηδαμὴ χάλα. 

δεινὸς γὰρ εὑρεῖν χάξ ἀμηχάνων πόρους. ὑχ ξεν: ὴχ 9 
ἌΡ ΕΣ ΤΙ ΩΣ: 

ΠΡ ἥ 
00 ἄραρεν ἥδε γ᾽ ὠλένη δυσεχλύτως. 

Υ ΚΡΑΤΟΣ. 
χαὶ τήνδε νῦν πύρπασον ἀσφαλῶς, ἵνα 
μάϑῃ σοφισιὴς ὧν «Τιὸς νωϑέστερος. 

ἬΦΡΆΑΙΣΤἝΟΣ. 
, -" ἰζ' 7, ,΄ ἰδ 

σιλὴν τοῦδ᾽ ἂν οὐδεὶς ἐνδίκως μέμιναιτό μοι. 

ΚΡ ΉΟΙΞ, 
᾿ ν , , 

ἀδαμαντίνου νῦν σιηνὸς αὐθάδη γγάϑον 

θ6 στέρνων διαμπὰξ πασσάλευ᾽ ἐρρωμένως. 
ΠΡ. ΦΙΣΤΌΣ. 

αἰαῖ, Προμηϑεῦ, σῶν ὕπεο στένω πόνων. 

ΚΡ ΊΣΟΣΣ, 
Ὁ - - , ᾽ “- Γ᾿ 

σὺ δ᾽ αὖ χατοχνεῖς τῶν -Ἴιὸς τ᾿ ἐχθρῶν ὕπερ 

στένεις; ὕπως μὴ σαυτὸν οἱκτιεῖς ποτέ. 

ΠΡ ΊΣΤ ΟἿΣ, 
ἘΎ ἡ ᾿ 

ὁρᾷς ϑέαμα δυσϑέατον ὁμμάσι,. 

ΠΡ Τ' ΟἿΣ; 

70 ὁρῶ χυροῦντα τόνδε τῶν ἐπαξίων. 
ΕΣ ΓΝ δ “ω ἈΠ , 

ἀλλ ἀμφὶ πλευραῖς μασχαλιστῆρας βαλε. 

ἩΦΑΙΣΊΤΟΣ. 
" 5 ᾿ δύνκν σεν τ δε ΩΒΣ 

δρῶν ταῦτ᾽ ἀνάγκη, μηδὲν ἐγχέλευ᾽ ἄγαν. 
ΚΡ ΤΊΘ ΣΙ 

ἢ μὴν χελεύσω χἀπιϑωΐὔξω γὲ πρός. 

χώρει κάτω, σχέλη δὲ χίρκωσον βίᾳ. 
ΙΒ. ἸἼΩΣ ΤΟΣ. 

" " ἘΝ 
70 χαὶ δὴ πέπραχται τοὔργον οὐ μαχρῷ πόνῳ. 



ΑΙ 

ΚΡΑ͂ΤΟΣ. 

ἐρρωμένως νῦν ϑεῖνε διατόρους πέδας. 

ὡς οὑπιτιμητής γε τῶν ἔργων βαρύς. 
ἩΦΑ͂ΙΣΤΟΣ. 

ὅμοια μορφῆ γλῶσσά σου γηρύεται. 
ἌΓΡ ἸΜΟΣΣ: 

σὺ με αλϑακίζου, τὴν δ᾽ ἐμὴν αὐθαδίαν 
80 ὀργῆς τὲ τραχύτητα μὴ ᾿πίπλησσέ μοι. 

ἘΒΕΡΌ ΣΙ Ὁ Σ. 

στείχωμεν, ὡς κώλοισιν ἀμφίβληστρ᾽ ἔχει. 
ΚΡΑ͂ΤΟΣ. 

ἐνταῦϑα νῦν ὕβριζε, χαὶ ϑεῶν γέρα 

συλῶν ξφημέροισι προστίϑει. τί σοι 

οἷοί τε ϑνητοὶ τῶνδ᾽ ἀπαντλῆσαι πόνων; 
86 ψευδωνύμως σε δαίμονες Προμηϑέα 

χαλοῦσιν " αὐτὸν γάρ σὲ δεῖ Προμηϑέως, 
ὅτῳ τρόπῳ τῆσδ᾽ ἐκκυλισϑήσει τύχης. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΥΣ. 

"ΠΕ ὦ δῖος αἰϑὴρ χαὶ ταχύπτεροι πνοαὶ, 

ποταμῶν τὲ πηγαὶ, ποντίων τὲ χυμάτων 
90 ἀνήριϑμον γέλασμα, παμμῆτόρ τε γῆ, 

χαὶ τὸν πανόπτην χύχλον ἡλίου καλῶ" 

ἴδεσϑέ μὲ οἷα πρὸς ϑεῶν πάσχω ϑεός. 
δέρχϑηϑ οἵαις αἰχίαισιν 

διαχναιόμενος τὸν μυριξτῆ 
95 χρόνον ἀϑλεύσω. 

τοιόνδ᾽ ὁ νέος ταγὸς μακάρων 
ἐξεῦρ᾽ ἐπ᾿ ἐμοὶ δεσμὸν ἀεικῆ. 
φεῦ φεῦ, τὸ παρὸν τό τ ἐπερχόμενον 
πῆμα στενάχω, πῆ ποτὲ μόχϑων 

100 χρὴ τέρματα τῶνδ᾽ ἐπιτεῖλαι. 
χαίτοι τί φημί; πάντα προὐξεπίσταμαι 
σχεϑρῶς τὰ μέλλοντ᾽, οὐδέ μοι ποταίνιον 

γιῆμ᾽ οὐδὲν ἥξει. τὴν πεπρωμένην δὲ χρὴ 
αἷσαν φέρειν ὡς ῥᾷστα, γιγνώσχονϑ᾽ ὅτι 

10ὅ τὸ τῆς ἀγάγχης ἔστ᾽ ἀδήριτον σϑένος. 
ἀλλ οὔτε σιγᾶν οὔτε μὴ σιγᾶν τύχας 
οἷόν τέ μοι τάσδ᾽ ἐστί. ϑνητοῖς γὰρ γέρα 
πορὼν ἀνάγκαις ταῖσδ᾽ ὑπέζευγμαι τάλας 
ναρϑηχοπιλήρωτον δὲ ϑηρῶμαι πυρὸς 

110 πηγὴν χλοπαίαν, ἣ διδάσκαλος τέχνης 

πάσης βροτοῖς πέφηνε καὶ μέγας πόρος. 

τοιάσδε ποινὰς ἀμπλακημάτων τίνω, 

ὑπαιϑοίοις δεσμοῖσι πασσαλευτὸς ὧν. 
ἃ ὦ, ἔα ἔα. 

118 τίς ἀχὼ. τίς ὀδμὰ προσέπτα μὴ ἀφεγγὴς, 
ϑεόσυτος, ἢ βοότειος, ἢ χεχραμένη, 
ἵἕχετο τερμόνιον ἐπὶ πάγον 
πόνων ἐμῶν ϑεωρὸς, ἢ τί δὴ θέλων; 

ὁρᾶτε δεσμώτην μὲ δύσποτμον ϑεὸν, 
120 τὸν «Τιὸς ἐχϑοὸν, τὸν πᾶσι ϑεοῖς 

δὲ ἀπεχϑείας ἐλϑόνϑ᾽ ὁπόσοι 
τὴν «Τιὸς αὐλὴν εἰσοιχνεῦσιν, 
διὰ τὴν λίαν φιλότητα βροτῶν. 

«εὖ «εῦ, τί σοτ᾽ αὖ χινάϑισμα χλύω 

126 πέλας οωνῶν ; αἰϑὴρ δ᾽ ἐλαφραῖς 
σιτερύγων ῥιπαῖς ὑποσυρίζει. 

γιῶν μοι φοβερὸν τὸ προσέρπον. 
ΧΟΡΟΣ. 

μηδὲν φοβηϑῆς" φιλία γὰρ ἥδε τάξις πτερύγων 

ΛΘ Ὺ 

ϑοκῖς ἁμίλλαις προσέβα τόνδε πάγον, πατρῴας 
180 μόγις παρειποῦσα φρένας. 

χραιπνοφόροι δέ μ᾽ ἔπεμιψαν αὗραι" 

χτύπου γὰρ ἀχὼ χάλυβος 
διῆξεν ἄντρων μυχὸν, ἐχ δ᾽ ἔπληξέ μου τὰν 

ϑεμερῶπιν αἰδῶ " 

1835 σύϑην δ᾽ ἀπέδιλος ὄχῳ πτερωτῷ. 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

αἰαῖ. αἰαῖ, 

τῆς πολυτέχγου Τηϑύος ἔχγονα, 
τοῦ περὶ τιῶῦσάν ϑ᾽ εἱλισσομένου 
χϑόν ἀχοιμήτῳ δεύματι παῖδες 

140 πατρὸς ᾿“' ἐσίδεσϑ᾽ 
οἵῳ δεσμῷ προσπορπατὸς 
τῆσδε φάραγγος σχοπέλοις ἐν ἄχροις 

φρουρὰν ἄζηλον ὀχήσω. 

ΧΟΡΟΣ. 

λεύσσω, Προμηϑεῦ: «φοβερὰ δ᾽ ἐμοῖσιν ὕσσοις 
ὁμίχλα 

116 προσῆξε πλήρης δαχρύων, σὸν δέμας εἰσιδούσᾳ 
πέτραις προσκυαινόμενον 
ταῖσδ ἀδαμαντοδέτοισι λύμαις" 
γέοι γὰρ οἱκαχονόμοι 

1560 χρατοῦσ᾽ Ὀλύμπου" νεοχμοῖς δὲ δὴ νόμοις Ζεὺς 

ἀϑέτως χρατύνει, 

) τ δῶγϑην ἐχεανοῦ δέρχϑητ,, 

τὰ πρὶν δὲ πελώρια νῦν ἀϊστοῖ. 

ΠΡΟΜΠΘΕΎΣ. 

᾿χίδου 

τοῦ νεχροδέγμονος εἰς ἀπέραντον 

εἰ γάρ μὶ ὑπὸ γῆν νέρϑεν τ᾽ 
δ τ ὦ ͵ 6 

Τάρταρον ἧχεν, 

150 δεσμοῖς ἀλύτοις ἀγρίοις πελάσας, 

ὡς μήτε ϑεὸς μήτε τις ἄλλος 

τοῖσδ᾽ ἐπεγήϑει. 
νῦν δ᾽ αἰϑέριον χίνυγμ᾽ ὃ τάλας 

ἐχθροῖς ἐπίχαρτα πέπονϑα. 
ΧΟΡΟΣ: 

τίς ὧδε τλησιχάρδιος 

160 ϑεῶν. 

τίς οὐ ξυνασχαλᾷ χακοῖς 

τεοῖσι, δίχα γε «Τιός; ὁ δ᾽ ἐπικότως ἀεὶ 
τιϑέμενος ἔγναμσιτον γόον, 
δάμναται οὐρανίαν 

106 γένναν " οὐδὲ λήξει, πρὶν ἂν ἢ χορέσῃ κέαρ, ἢ 
σπιαλάμᾳ τινὲ 

. Ε: 
ὅτῳ ταδ᾽ ἐπιχαρῆ; 

τὰν δυσάλωτον ἕλῃ τις ἀρχών. 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

ἢ μὴν ἔν ἐμοῦ, καίπερ κρατεραῖς 

ἕν γυιοπέδαις αἰχιζομένου, 

χοείων ἕξει μαχάρων πρύτανις, 

170 δεῖξαι τὸ νέον βούλευμ ὑφ᾽ ὅτου 

σκῆπτρον τιμίίς τ᾽ ἀποσυλᾶται. 
χαί μὴ οὔτι μελιγλώσσοις πειϑοῦς 
ἐπαοιδαῖσιν 

ϑέλξει, οἰποτ ἀπειλὰς 
175 πιήξας τόδ᾽ ἐγὼ χαταμηνύσω, 

͵ » 
στερέας Ἔ 

πρὶν ἂν ἐξ ἀγρίων δεσμῶν χαλάσῃ, 
ποινάς τὲ τίνειν 
τῆσδ᾽ αἰχίας ἐϑελήση. 

128 - - 185, 

159 -- 166. 

Ξες 144 --- 16]. 

178 --- 185. 



ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΔΕΣΜΏΤΗΣ. ὅ 

ΧΟΡΟΣ. 

σὺ μὲν ϑρασύς τε καὶ πιχραῖς 

δύαισιν οὐδὲν ἐπιχαλᾷς, 
180 ἄγαν δ᾽ ἐλευϑεροστομεῖς. 

ἐμὰς δὲ φρένας ἐρέϑισε διάτορος φόβος" 
δέδια γὰρ ἀμφὶ σαῖς τύχαις, 
πᾶ σπίοτὲ τῶνδε πόνων 

χρή σὲ τέρμα κέλσανε ἐσιδεῖν. ἀχίχητα γὰρ 
5» 
ἡϑεα καὶ κέαρ 

186 ἀπαράμυϑον ἔχει Κρόνου παῖς. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 
Υ᾽ [ " ᾿ Ῥ- - οἶδ᾽ ὅτι τραχὺς καὶ παρ᾽ ἑαυτῷ 

τὸ δίκαιον ἔχων Ζεύς" ἀλλ᾿ ἔμπας 
μαλαχογγνώμων 
ἔσται ποϑ᾽, ὅταν ταύτῃ ῥαισϑῇ" 

190 τὴν δ᾽ ἀτέραμνον στορέσας ὀργὴν 
εἷς ἀρϑμὸν ἐμοὶ χαὶ φιλότητα 

σπεύδων σπεύδοντί ποϑ' ἥξει. 
ΞΟ ΡΟΣ. 

ω ᾽ , Ν᾿ ΄ », ες; Δ 
πάντ᾽ ἐκχάλυψον καὶ γέγων᾽ ἡμῖν λόγον, 

ποίῳ λαβών σε Ζεὺς ἐπ᾿ αἰτιάματι,χ 
195 οὕτως ἀτίμως καὶ πικρῶς «ἰχίζεται" 

δίδαξον ἡμᾶς, εἴ τι μὴ βλάπτει λόγῳ. 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΥῪΣ. 

Ξ ν᾿ εν ΄ ν᾿ » ἀλγεινὰ μέν μοι χαὶ λέγειν ἐστὶν τιίδε, 

ἄλγος δὲ σιγῶν, πανταχῆ δὲ δύσποιμα. 
ἐπεὶ τάχιστ᾽ ἤρξαντο δαίμονες χόλου 

200 στάσις τ ἐν ἀλλήλοισιν ὠροϑύνετο, 

οἱ μὲν ϑέλοντες ἐχβαλεῖν ἕδρας Κρόνον, 
ὡς Ζεὺς ἀνάσσοι δῆϑεν, οἱ δὲ τοὔμπαλιν 

σπεύδοντες, ὡς Ζεὺς μήποι ἄρξειεν ϑεῶν, 

ἐνταῦϑ' ἐγὼ τὰ λῷστα βουλεύων πιϑεῖν 
205 Τιτᾶνας, Οὐρανοῦ τε χαὶ Χϑονὸς τέκγα, 

οὐκ ἠϑυνήϑην " αἱμύλας δὲ μηχανὰς 
ἀτιμάσαντες καρτεροῖς φρονήμασιν 
Κ ΕΣ ᾽ ᾿ν ᾿ ᾿ 

φοντ ἀμοχϑὲ πρὸς βίαν τὲ δεσπόσειν " 
᾿ Ω , Ε « “- ͵ 

ἐμοὶ δὲ μήτηρ οὐχ ἅπαξ μόνον Θέμις 
210 χαὶ Γαῖα, πολλῶν ὀνομάτων μορφὴ μία, 

τὸ μέλλον ἡ κραίνοιτο προὐτεϑεσπίχει, ἡ 

ὡς οὐ κατ ἰσχὺν οὐδὲ τιρὸς τὸ καρτερὸν 

χρείη, δόλῳ δὲ τοὺς ὑπερέχοντας κρατεῖν. 
τοιαῦτ᾽ ἐμοῦ λόγοισιν ἐξηγουμένου 

215 οὐκ ἠξίωσαν οὐδὲ προσβλέψαι τὸ πῶν. 

χράτιστα δή μοι τῶν παρεστώτων τότε 
Ζ. Ε Σ ᾿ ΄ 

ἐφαίνετ εἰναι προσλαβοντα μητέρα 
Ἐὐο τ κοὐ Ν ᾿ 
ἑχονϑ' ἔχοντι Ζηνὶ συμπαραστατεῖν. 
Ἔρ ττἀβρνς Ξι , ὩΝ 
ἐμαῖς δὲ βουλαῖς Ταρτάρου μελαμβαϑὴς 

220 χευϑμὼν καλύπτει τὸν παλαιγενῆ Κρόνον ἡ 
αὐτοῖσι συμμάχοισι. τοιάδ᾽ ἐξ ἐμοῦ 
ὁ τῶν ϑεῶν τύραννος ὠφελημένος 
χαχαῖσι ποιναῖς ταῖσδέ μ᾽ ἐξημείψατο. 

ἔνεστι γάρ πως τοῦτο τῇ τυραννίδι 

225 νόσημα. τοῖς (φίλοισι μὴ πεποιϑέναι. 
«ν᾿ ἀγ  ο ΠΑΡ δον ω “ 
ὃ δ᾽ οὖν ἐρωτᾶτ᾽, αἰτίαν καϑ' ἥντινα 
αἰκίζεταί μὲ, τοῦτο δὴ σαφηνιῶ. 

ὕπως τάχιστα τὸν πατρῷον ἐς ϑρόνον 
καϑέζετ᾽, εὐθὲς δαίμοσιν νέμει γέρα 

230 ἄλλοισιν ἄλλα καὶ διεστοιχίζετο 
ΕῚ “ Ἢ - - , ᾿΄ 

ἀρχήν " βροτῶν δὲ τῶν ταλαιπώρων λόγον 

οὐκ ἔσχεν οὐδέν᾽. ἀλλ᾿ ἀϊστώσας γένος 

τὸ πᾶν ἔχρηζεν ἀλλο φιτῦσαι νέον. 
χαὶ τοῖσιν οὐδεὶς ἀντέβαινε πλὴν ἐμοῦ. 

236 ἐγὼ δ᾽ ἐτόλμησ᾽ - ἐξελυσάμην βροτοὺς 
τοῦ μὴ διαρραισϑέντας εἰς “Δ δου μολεῖν. 

τῷ τοι τοιαῖσδε πημοναῖσι κάμπτομαι, 

πάσχειν μὲν ἀλγειναῖσιν, οἰχτραῖσιν δ᾽ ἰδεῖν" 
ϑνητοὺς δ᾽ ἐν οἴχτῳ προϑέμενος, τούτου τυχεῖν 

240 οὐκ ἠξιώϑην αὐτὸς, ἀλλὰ νηλεῶς 
ὧδ᾽ ἐρρύϑμισμαι, Ζηνὶ δυσχλεὴς ϑέα. 

ΧΟΡΟΣ. 

σιδηρόφρων τὲ κἀκ πέτρας εἰργασμένος 

ὅστις, Προμηϑεῦ, σοῖσιν οὐ ξυνασχαλᾷ 

μιόχϑοις " ἐγὼ γὰρ οὔν᾽ ἂν εἰσιδεῖν τάδε 
245 ἔχρηζον εἰσιδοῦσά τ᾽ ἠλγύνθην χέαρ. 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ. 

χαὶ μὴν φίλοις ἐλεινὸς εἰσορᾶν ἐγώ. 
ΧΟΡΟΣ. 

μή πού τι προὔβης τῶνδε καὶ περαιτέρω; 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ. 

ϑγνητούς γ᾽ ἔπαυσα μὴ προδέρκεσϑαι μόρον. 
ΧΟΡΟΣ. 

τὸ ποῖον εὑρὼν τῆσδε φόρμαχον νόσου; 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

χοθτυφλὰς ἐν αὐτοῖς ἐλπίδας κατῴκισα. 

ΧΟΡΟΣ. 

μέγ ὠφέλημα τοῦτ᾽ ἐδωρήσω βροτοῖς. 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

σιρὸς τοῖσδε μέντοι πῦρ ἐγώ σφιν ὦπασα. 
ΧΟΡΌΣ. 

χαὶ νῦν φλογωπὸν πῦρ ἔχουσ᾽ ἐφήμεροι; 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

ἀφ᾽ οὗ γε πολλὰς ἐχμαϑήσονται τέχνας. 
ΧΟΡΟΣ. 

χδδτοιοῖσδε δή σὲ Ζεὺς ἐπ᾽ αἰτιάμασιν 

αἰκίζεταί τε χοὐδαμὴῆ χαλᾷ χαχῶν, 

οὐδ᾽ ἔστιν ἄϑλου τέρμα σοι προχείμεγον ; 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

οὐκ ἄλλο γ᾽ οὐδὲν, πλὴν ὅταν κείνῳ δοκχῆ. 
ΧΟΡΟΣ. 

δόξει δὲ πῶς; τίς ἐλπίς; οὐχ ὁρᾷς ὅτι 
ἢ ἐπάν τ; τ ᾿ 

260 ἥμαρτες; ὡς δ᾽ ἥμαρτες οὔτ᾽ ἐμοὶ λέγειν 
ΑΥΝΝ ὍΕῚ ΠΕΡ. 

χαϑ' ἡδονὴν σοί τ' ἄλγος. ἀλλὰ ταῦτα μὲν 
μεϑῶμεν, ἔϑλων δ᾽ ἔχλυσιν ζήτει τινά. 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ. 

ἐλαφρὸν ὅστις πημάτων ἔξω πόδα 
ἔχει παραινεῖν νουϑειεῖν τὲ τὸν χαχῶς 

200 πράσσοντ᾽- ἐγὼ δὲ ταῦϑ᾽ ἅπαντ᾽ ἠπιστάμην. 
ἀρεῖ ταν παδεντΩΝ τα δε τὸ 
ἔχων» ἔχων ἡμαοτον, ουκ κρνησομαι 

- » « ᾿ 

ϑνητοῖς δ᾽ ἀρήγων αὐτὸς εὑρόμην πόνους. 

οὐ μήν τι ποιναῖς γ᾽ φόμην τοίαισί με 
χατισχνανεῖσϑαι πρὸς πέτραις πεδαρσίοις, 

21οτυχόντι᾽ ἐρήμου τοῦδ᾽ ἀγείτονος πάγου. 
᾿ ΕΛ ι , 

χαί μοι τὰ μὲν παρόντα μὴ δύρεσϑ' ἄχη, 
Ρ ὭρΡος : , ; 

πέδοι δὲ βᾶσαι τος προσερπουσᾶς τυχας 
Ὕ ᾿ ω᾽ ε , , ν - 

ἀχούσαϑ', ὡς μάϑητε διὰ τέλους τὸ πᾶν. 

πείϑεσθϑέ μοι. πείϑεσϑε, συμπονήσατε 
27" τῷ νῦν μογοῦντι. ταὐτά τοι πλανωμένη 

Ὁ ΤΤΟΣ ἀΣ τ Ν ἐν 
πρὸς (λλοτ᾽ κλλοὸν πημονὴ προσιζάγει. 

ΧΟΡΟΣ. 
"Α ᾿ 

οὐχ ἀκούσαις ἐπεϑώῦξας 



ἈΠ ΖΑ ΘΟ 

τοῦτο. Προμηθεῦ. 

χαὶ νῦν ἐλαφρῷ ποδὶ χραιπνόσυτον 
280 ϑᾶχον προλιποῦσ᾽, 

κἰϑέρα ὃ ἁγνὸν πόρον οωνῶν 
ὀχοιοέσσῃ χϑονὶ τῆδε πελῶ" 

ἢ Πρ ΡΝ; 
τοὺς σοὺς δὲ πόνους 

χοήζω διὰ πανιὸς ἀκοῦσαι. 

4ΚΈΖΝΟΣ. 
“ Ε' 
ἥχω δολιχῆς τέρμια χελεύϑου 

; ᾿ δ 
286 διαμειμάώμενος ποὺς σὲ. Προμηϑεῦ, 

τὸν πτερυγωχῆ τόνδ᾽ οἷωνὸν 
, , γνώμῃ στομίων ἄτερ εὐϑύνων" 

ἈΝ μον ἀν ον Ν Ξ 
ταῖς σαῖς δὲ τύχαις, ἴσϑι, συναλγῶ. 

, ; ΠΡ ΨΜΔ ΝΣ 
τό τὲ γάρ με, δοχῶ, ξυγγενὲς οὕτως 

Ἢ" 
290 ἐσαναγχάζει, 

χωρίς τε γένους οὐχ ἔστιν ὅτῳ 

μείζονα μοῖραν νείμαι ὐ ἢ σοί. 
ἌΡ , δὲ (ὁ Ἐὰν. ΕΣ ὑδὲ » 

γγώσει δὲ τάδ᾽ ὡς ἔτυμ᾽, οὐδὲ μάτην 
χαριτογλωσσεῖν ἔνι μοι" «ἕρε γὰρ 

Σ Ἵ , Ἔ ; 
296 σήν ὕ τι χοή σοι ξυμποάσσειν " ἶ 6 ὑσπα Ἐ δι ἐς ᾿ 

οὐ γάρ ποι ἐρεῖς ὡς ᾿Ωχεαγνοῦ 
ἢ Σ ΑΜ; 

«ίλος ἐστὶ βεβαιότερος σοι. 

ἹΓΡΟΜΓΙΕΘΈΥ Σ. 
» ΟΞ ΤΟ ώζαν ἩΚΣ 5 
ἔα. τί χρῆμα; χαὶ σὺ δὴ πόνων ἐμῶν ζ0 ἢ, ; : Ξ' , ΣΤΥ 
ἥχεις ἐπόπτης; πῶς ἐτολιησάς. λιπὼν 

800 ἐπώνυμόν τε ῥεῦμα χαὶ πειρηρεἢ 

αὐτύχτιτ ντοι, τὴν σιδηρομήτουρις 5.5 00, ὅ 
ἐλϑεῖν ἐς αἴαν; ἡ ϑεωρήσων τὐχ 
ἐμὰς ὠφῖξαι χαὶ ξυνασχαλῶν χεαχοῖς 

δέρκου θέαμα. τόνϑε τὸν -Ἰιὸς «λον, 
806 τὸν συγχατασιήσαντα τὴν τυραννίδα. 

οἵαις ὑπ᾿ αὐτοῦ πημοναῖσι χάμπτομαι. 

ΚΠ Ά (ΝΟΣ. 

ὁρῶς ἸΙρομηϑεῦ, καὶ παραινέσαι γέ σοι 
ϑέλω τὰ λῷστα. καίπερ ὄντι ποιχίλῳ. 

γίγνωσχε σαυτὸν χαὶ μεϑάρμοσαι τρόπους Ι 

310 γέους " νέος γὰρ χαὶ τύραννος ἐν ϑεοῖς. 

εἰ δ᾽ ὧδε τραχεῖς χαὶ τεϑηγμένους λόγους 

ῥίψεις. τάχ ἄν σου χαὶ μαχρὰν ἀνωτέρω 

ϑαχῶν χλύοι Ζεὺς, ὥσιε σοι τὸν νῦν χόλον 
παρόντα μόχϑων παιδιὰν εἶναι δοχεῖν. 

315 ἀλλ, ὦ ταλαίπωρ᾽. ἃς ἔχεις ὀργὰς ἄφες, 
ζήτει δὲ τῶνδε πημάτων ἀπαλλαγάς. 

ἀρχαῖ᾽ ἴσως σοι «φαίνομαι λέγειν τίδεν 
Ξ : ἐὐπρδν Ε ᾿ 

τοικῦτι μέντοι. τὴς ἔγαν ὑνηγόρου 
γλώσσης, Προμηϑεῦς τἀπίχειοι γίγνεται. ᾿ 

32320σὺ δ᾽ οὐδέπω ταπεινὸς οὐδ᾽ εἴχεις χιχοῖς, ] 

ποοσλαβεῖν ϑέλεις, ] 
᾿ ὡ πεν τκον 575 

ποὺς τοῖς παροῦσι δ᾽ ἐλλ 

οὐχοι" ἔμοιγε χρώμενος διδεσχάλῳ 
᾿ " Ὄ ξὸν Ἰπεκις ἐεψύ ἐν 

σιρὸς. κέντρα χῶλον ἐχτεγνεῖς. ὁρῶν ὅτι 

τούχὺς μόναρχος οὐδ᾽ ὑπεύϑυνος χροτεῖ, 
ΠΩΣ πα ι τ ἢ ᾿ 

325 χαὶ νῦν ἐγὼ μὲν εἰμι. χαὶ πειρεσομι 

ἐὰν δύνωμωι τῶνδέ σ᾽ ἐχλῦσαι πόνων" 
νά ΚΜΙΣ 5, ΓΕ 

σὺ δ΄ ἡσύχαζε μηδ᾽ ἄγαν λαβοοστόμει. 
Ἄ παν Ὁ; ΒΡ οι , " 
ἢ οὐχ οἱσϑ᾽ ἀχοιβῶς ὧν περισσόίροων ὅτε 

γλωσσὴ ματαίᾳ ζημία προστοίβεται; 

ΠΡΟΠΙΘΕΥΣ. 
ΟΝ ει , ΄ - 

330 ζηλῶ. σ᾽ ὁϑούνεκ ἐχτὸς αἰτίας χυρεῖς, 

σιάντων μετασχὼν χαὶ τετολιιηκὼς ἐμοί, 

χαὶ υγἢν ἕκπον “ηϑέ σοι μελησότῳ. 

πάντως γὰρ οὐ πείσεις νιν" οὐ γὰρ εὐπιϑής. 

πάπταινε δ᾽ αὐτὸς μή τι πημανϑὴς ὁδῷ. 

ὩΚΕ.ΖΑ.ΝΟΣ: ; 

ἀμείνων τοὺς σιέλας «ρενοῦν ἔφυς, 
ΕΝ » »» ᾿ ΄Ἄ τὰς 

ἢ σαυτόν ἔργῳ χοὺ λόγῳ τεκμαίρομαι. 

3830 πολλῷ γ᾽ 

ὁρμώμενον δὲ μηδαμῶς ἀντιαπάσῃς. 

αὐχῶ γὰρ αὐχῶ τήνδε δωρεὰν ἐμοὶ 

δώσειν -1, ὥστε τῶνδέ σ᾽ ἐχλῦσαι πόνων. 
ΠΡΟΜΙΗΓΘΕΎΣ. 

840τὰ μὲν σ᾽ ἐπαινῶ χοὐδαμῆ λήξω ποτέ" 
προθυμίας γὰρ οὐδὲν ἐλλείπεις. ἀτὰρ 
μηϑὲν πόνει" μάτην γὰρ οὐδὲν ἐὔληα τι 
ἐμοὶ πονήσεις.. εἴ τι χαὶ πονεῖν ϑέλεις. 

ἔνα κοι Ὅλ 

810 ἐγὼ γὰρ οὐχ εἰ δυσιυχῶ. τοῦδ᾽ οὕνεχαᾳ 
ϑέλοιμ᾽ ἂν ὡς πλείστοισι πημονὰς τυχεῖν. 

ὩΚΕ.ΝΟΣ. 

οὐ δῆ ἐπεί μὲ χαὶ χασιγνήτου τύχαι 
τείρουσ᾽ ΓἼτλαντος. ὃς πρὸς ἑσπέρους τόπους 

ἕστηχε χίον᾽ οὐρανοῦ τε χαὶ χϑονὸς 
350 ὠμοιν ἐρείδων. χϑος οὐχ εὐάγχαλον. 

Ἔν ᾿' - ᾿ » ν᾿ » 
ἡσύχαζε σαυτὸν ἐχποδὼν ἔχων" 

ἣν» ᾿ πλείων οὐχῆ τὸν γηγενῆ τὲ Κιλιχίων οἰχήτορε. 
ὄνιρων ἰδὼν ᾧχτειρα, δάϊο» τέρας. 
Ρ : πλδς : 
ἑχατογχάρηνον πρὸς βίων χειρούμενον Ὁ Ὁ χειθοῦ, ᾿ Ξ Ξ οὐποά ἐς το Ξ Τυφῶνα ϑοῦρον, πτιᾶσιν ὃς ἀνέστη ϑεοῖς, 

- -" . - - εἰ 

390 σμερδυκῖσι γα ηλαῖσι συρίζων φόνον" 

ὀμμάτων δ᾽ ἤστρισιτε γοργωπὸν σέλας, 
ὡς τὴν -Ἰὸς τυραννίδ᾽ ἐχπιέρσων βίᾳ" 

ἀλλ ἦλθεν αὐτῷ Ζηνὸς ἄγρυπνον βέλος, 

χαταβάτης κεραυνὺς ἐχπινέων «λόγει, 
800 ὃς αὐτὸν ἐξέπληξε τῶν ὑνψνηγόρων 

χομπασμάτων. φρένας γὰρ εἰς αὐτὰς τυπεὶς 
ἐφειναλώϑη χἀξεβρονιήϑη σϑένος. 

χαὶ νῦν ἀχρεῖον καὶ παρήορον δέμας 
χεῖται στενωποὺ πλησίον ϑαλασσίου 

3θῦ ἐπούμενος ὁίζαισιν «Ἱϊτνακίκις ὕπο" 

χορυφ αἷς δ᾽ ἐν ἔχραις ἥμενος μυδϑροοχτυπεῖ 
ἽἭπραιστος. ἔνϑεν ἐχραγήσονταί ποτὲ 
ποταμοὶ πυρὸς δάπτοντες ἀγρίαις γνάϑοις ] 
τῆς χαλλιχάρσου «ΣΙ χελίως λευροὺς γύας" 

370 τοιόνδε Τυφὼς ἐξαναζέσει χόλον 

θερμοῖς ἀπλήστου βέλεσι πυρπνύου ζάλης, Ὁ 
χαίπερ χεραυνῷ Ζηνὸς ἡνϑοαχωμένγος. 

ΠΡΟΜΉΘΕΎΥΣ. 

σὺ δ᾽ οὐχ ἄπειρος. οὐδ᾽ ἐμοῦ διδασκάλου 
χοήζεις " σεαυτὸν σῶζ᾽ ὕπως ἐπίστασαι." 

270 ἐγὼ δὲ τὴν παροῦσαν ἀνιλήσω τύχην, 
ἔς τ᾿ ἂν «Τιὸς φοόνημα λωιήσῃ χόλου. 

2ΚΕΟΑ͂ΝΟΣ: 

οὔχουν.. ἸΙοομηϑεῦς τοῦτο γιγνώσχεις ὅτι 
ὀργῆς νοσούσης εἰσὶν ἰατροὶ λόγοι; 

ΠΠΡΟΤΠΤΕ ΘΕ ΥΞΣ: 

ἐών τὶς ἐν χαιρῷ γὲ μαληάσσῃ χέώρ 
380 χαὶ μὴ σφροιγῶντα ϑυμὸν ᾿Ἰσχναίνῃ βίᾳ. ἡ 

ὩΚΕΆΑ͂ΝΟΣ. 
ἐν τῷ προμηϑεῖσθαι δὲ χαὶ τολμῶν τίνα 

ὁρᾷς ἐνοῦσαν ζημίαν; δίϑασχέ με. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 
ἜΤ ν ας ἀπο ἘΣ ΤΕΣ 

εἰὐγῆον περισσὸν κουκύνοι"" τ᾿ εὐηϑίαν,, ον 



ΠΡΟΜΉΘΕΩΣΥΣΞ 

Ὁ κΚΡΡΑΜΟΣ;: 
" , 4 πον ταν ΤΥ τ ν 
ἔα μὲ τῆνδὲ τὴν νόσον νοσεῖν, ἐπεὶ 

τ - " - - 

385 χέρδιστον εὖ «οογνοῦνια μὴ δοχεῖν (ρονεῖν. 

ΠΡΟΠΉΘΕΎΥΣ. 

᾿ἐμὸν δοχήσει τἀμπιλάκημὐ εἶναι τόδε. 
ὩΨΚΕΞΙΝΟΣ. 

- 3' 9 -»" " , " , 
σαφῶς κε ἐς οἰχον σὸς λύγος στέλλει. πάλιν. 

ΠΤΡΌΜΨΓΗ ΘΕΎΣ. 

γάρ δὲ ϑρῆνος οὑμὸς εἰς ἔχϑραν βάλῃ. 
ὩΣ Δ Ο Σ, 

νέον ϑαχοῦντι παγιχριτεῖς ἕδρας; 
ΠΡΟΜ ΘΕΎΥΣ. 

800 τούτου φυλάσσου μή ποῖ ὠχϑεσϑὴ χέαρ. 
ἍΝ). 4 ΝῸΣ. 

ἡ σὴ, Προμηϑεῦ. ξυμφορὰ διδάσχαλος. 
Ὡν ἢ ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ. ΣῈ ΘῚ 

στέλλου., χομέζου, σῶζε τὸν παρόντα νοῦν. 
ὩΚΕΑΦΝΌΣ. 

ὁομωμένῳ μοι τόνδ᾽ ἐϑώῦξας λύγον. 

Ἂν 

ἢ τῷ 

λευρὸν γὰρ οἶκιον αἰϑέρος τναΐρει πτεροῖς 
ν ΒΡΑΡ 

396 τετρασχελὴς οἵωνός - ἄσμενος δέ τῶν 
Ὺ ; ν 

σταθμοῖς ἐν οἰχείοισι χαμιρειεν γόνυ. 

πὰς Ὁ ΡΙΘΙΣ. 

στένω σε τῶς οὐλοιιένιις τύγας, Ποομηϑεῦ , χαάρ" θυ ᾿ 
ἀὐελ 3 ἐς 

400 δαχρυσίσταχτον δ᾽ ἀπ᾿ ὕσσων ὁαδινῶν ῥέος 

παρειὰν 
᾿ ἢ 

γοτίοις ἔτεγξε παγαῖς" ἀμέγαρτα γὰρ τάδε 

Ζεὺς 
ε ᾿ ἢ Σ ᾿ ᾿ 

Ἰδέοις νόμοις χρτύνων ὑπερηξανον ϑεοῖσι.. 
τ ᾿ Σ 

4ρὅ τοῖσι. πάρος δείχνυσιν αἰχιιν. 
, Ὁ Ὁ προ ταν, , 

πρόπασα δ᾽ ἡδὴ στονύεν λέλαχε χώρα, 

μεγαλοσχήμονά τ ἀρχαιοπρεπῆ στένουσι τὰν σὰν 

410 ξυνοκει μόνων τὲ τιμὰνς ὁπόσοι τ᾽ ἔποιχον ἁγνῶς 

᾿Ισίας ἕδος νέμονται, «εὐ αλοστόνοισι σοῖσι 5» ἢ δ ΓΖ ἦ ; ἤ 
πήμασι συγκάμνουσι θνητοί" 

416 Κολχίδος τε γᾶς ἔνοιχοι 
Ὰ Ἢ 

παοώένοι. μόχας ἄτοεστοι, 
ν ᾿ 7 Μ" ν ἂν) 3 ᾿ Ξ 

χαὶ Σχύϑης ὅμιλος. οὲ γᾶς 

ἔσχατον τόπον ἀμιὶ διαιῶτιν ἔχουσι λίμναν, 
Ἢ 

420᾽ Ἱραβίας τ ἄρειον ἄνϑος, 
ΕἾΝ τ πο τ ΣΕΥ Σ 
ὑνψίχρημνον ϑ᾽ οἱ πολισμα 

Ἐπᾷ ὟΣ ἢ 
Καυχάσου πέλας νέμονται, 

Ῥω - - 

δάϊος στρατὸς, ᾿ὀξυπρῴρσοισι βοέμων ἐν αἰχμαῖς. 
, ᾿ Ἶ 

426 μόνον δὴ πρόσϑεν ἄλλον ἐν πόνοις 
δαμέντ᾽ ἀχαμαντοδέιϊοις Τιτᾶνας λύμεις 

εἰσιδόμαν θεὸν “1πτλανς 
ῃ 3 τὲ : : Ἀ 

ὃς αἰὲν ὑπέροχον σϑένος χραταιον 
3 - 

480 οὐράνιόν τε πόλον νώτοις ὑποστεγάζει. 

βοᾷ δὲ πόντιος κλύδων 

ξυμπιτνῶν, στένει βυϑὸς, 
χελαινὺς ἼΠδος δ᾽ ὑποβοέιιει μυχὸς γᾶς, 

ἃ ᾿ ὅ 
4325 παγαί ὃὲ ἁγνορύτων ποια μῶν στέγουσιν (}ληγὸς ) ΠΕ ἱ 70: ἢ 

οἴχτουν. 

ΠΡΟΠΙΠΘΈΕΎΥΣ. 
᾿ Ὰ ς 

μή τοι χλιδῇ δοκεῖτε κιηδ᾽ αὐδγαθίᾳ 
Ξ ἐγ τ, . 

σιγῶν με" συννοίᾳ δὲ δάπτοιαι χέκο, 
ε - 5 ὲ 

ὁρῶν ἐμαυτὸν ὧδε προὺσελούιενον. 
Ν ῃ Ν ῃ 

-- - ΄ , 

χαίτοι θεοῖσι τοῖς νέοις τούτοις γέρε 

8397 -- 405. --- 406.-- 414. 
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Δ ΕΙΞΜΏΤΗΣ. 

- Ε Ξ 
4410 τίς ἄλλος ἢ ᾽γὼ παντελῶς διώρισεν ; 

55: ᾿ 
ἀλλ αὐτὰ σιγῶ. χαὶ γὰρ εἰδυΐαισιν ἂν 

ὑμῖν λέγοιμι" τὰν βοοτοῖς δὲ πήματα 
ΑἸ 8 Ἢ εν ΚΣ ΔΝ 
ἀχούσαύ᾽, ὡς σφᾶς νηπίους ὄντας τὸ πρὶν 
ΕἸ ς Ἂ 
ἔννους ἔϑηχα χαὶ φοενῶν ἐπηβόλους. 

446 λέξω δὲ, μέμψιν οὔτιν᾽ ἀνϑοώποις ἔχων, 
1 7 :: ““6΄᾿ Ἴ Ε ἜΣ , 
ἀλλ ὧν δέδωκ εὔνοιαν ἐξηγούμενος" 

:ς ; ἜΣ ͵ 
οἱ πρῶτα μὲν βλέπεντες ἔβλεπον μάτην, 

ὃ δ  ἐννν ᾿ 
χλύοντες οὐχ ἤκουον, ἀλλ ὀνειράτων . 

΄ -- , ἀλίγκιοι μορι αἷσι τὸν μαχρὸν χρύνον 
ΠΝ Εδηῃ γ Ἔ 

4500 ἔξφυρον εἰχὴ πάντα, κοὔτε πλινϑυς εἴς 
δό «ἢ ᾿ ᾿Υ Ε ξ ΄ Η 

ὁκους προσείλους ἤσαν, οὐ ξυλουργίαων 
᾿ ᾿ 

χατώρυχες δ᾽ ἔναιον ὥσι ἀήσυροι 
; ᾿ Ε 

μύρμηχες ἄντρων ἐν μυχοῖς ἀνηλίοις. 

ἦν» δ᾽ οὐδὲν αὐτοῖς οὔτε χείματος τέχμαρ 
" τ ἵ : 

406 οὐν᾽ ἀνθεμώδους ἦρος οὔτε χαρπίμου 
: ; ὙΡΕΣΕ: 

ϑέρους βέβαιον, ὠλλ ἄτερ γνώμης τὸ πᾶν 
-» ἔπυασσον, ἔς τὲ δή σφιν ἀντολὰς ἐγὼ 
2) »Ψ - ᾿ Ὗ Ζ. » 

ἄστρων ἔδειξα τάς τε δυσχρίτους δύσεις. 
ν ἊΣ 5» ᾿Σ » κα ᾿ 

χαι μὴν ἀριὕμον ἑξόχον σοφισμάτων 
τ Σ δ ΚΝ ; : 

400 ἐξεῦρον αὐτοῖς, γραμμάτων τε συνϑέσεις, 
, , 

μνήμην ϑ᾽ ἁπάντων μουσομήτορ᾽ ἐργάτιν. 
Βγῤο Δι Ξ . τ, ΟῚ 

χάζευξα πρῶτος ἐν ζυγοῖσι χνώδαλα 
Ἂν» Ῥ , ᾿ ΕΣ 
ζεύγλαισι δουλεύοντα " σωμασίν ὅ᾽ ὅπως 

δὶ ᾿ , 
ϑνητοῖς μεγίστων διάδοχοι μοχϑημάτων 

Ζ ᾿ υ, 
4665 νένοινϑ᾽. ὑφ᾽ ἅρματ᾽ ἤγαγον «ιληνίους 

, ἐν τὶ ᾽ Ξ 
ἵππους. ἄγαλμα τῆς ὑπερπλούτου χλιδῆς. 

“ ν π εῇ 
ϑαλασσόπλαγχτα δ᾽ οὔτις ἄλλος ἀντ ἐμοῦ 

λινόπτερ᾽ εὗρε ναυτίλων ὀχήμαται. 
πρὶ πο νας, νῶι ΟλρὸΣ πεν ἯΣ 

τοιαῦτα μηχανήματ ἐξευρὼν τάλας : 
Ξ 5. " ἊΝ 

470 βοοτοῖσιν. αὐτὸς οὐχ ἔχω σοςισμ ὅτῳ. 
ΤΎΡΟΣ Ξρτα ἐς 

τῆς νῦν παρούσης πημονῆς ἀπαλλαγῶ. 

ΧΟΡΌΣ: 

πέπονθας αἰχὲς πῆμ. ἀποσᾳ αλεὶς φρενῶν 
ΠΕΡ ΑΝ ΡΗΈΣῚ ἐξα 

πλανᾷ, χαχὺς δ᾽ Ἰατρὺς ὡς τις ἐς νοσον 
Π πεσὼν ἀϑυμεῖς καὶ σεαυτὸν οὐχ ἔχεις 

476 εὑρεῖν “ὁποίοις φαρμάκοις ἰάσιμος. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

τὰ λοιπά μου «λύουσα ϑαυμάσει πλέον, 

οἵας τέχνας τὲ χαὶ πόρους ἐμησάμην. 

τὸ μὲν μέγιστον, εἴ τις εἰς νύσον πέσοι, 
οὐκ ἦν ἀλέξημ᾽ οὐδὲν οὔτε βοώσιμον, 

480 οὐ χριστὸν, οὔτε πιστὸν, ἀλλὰ φαρμάχων 
χρείᾳ χατεσχέλλοντο, πρὶν ἐγὼ σφίσιν 
ἔδειξα χράσεις ἠπίων ἀχεσμάτων, 

αἷς τὰς ἁπάσας ἐξαμύνονται νόσους. 

τρόπους δὲ πολλοὺς μαντικῆς ἑστοίχισα, 

485 χίχρινα πρῶτος ἐξ ὀνειράτων ἰὲ χρὴ 

ὕπαρ γενέσθαι, χληδόνας τε δυσχρίτους 
ἐγνώρισ᾽ αὐτοῖς - ἐνοδίους τε συμβόλους 
γαμψωνύχων τε πτῆσιν οἰωνῶν σχεϑρῶς 

διώρισ᾽, οἵτινές τε δεξιοὶ «σιν 
4900 εὐωνύμους τε, καὶ δίαιταν ἥντινα 

ἔχουσ᾽ ἕχαστοι, καὶ πρὸς ἀλλήλους τίνες 

ἔχθραι τε χαὶ στέργηϑοι καὶ συνεδοίαι" 

σπλάγχνων τὲ λειότητα, καὶ χροιὰν τίνι 
ἔχον ἂν εἴη δαίμοσιν πρὸς ἡδονὴν, 

496 χολῆς λοβοῦ τε ποικίλην εὐμορι ἔων, 
χνίση τε χῶλαᾳ συγχαλυπτά". καὶ μαχρὼν 

ὀσφὺν πυρώσας δυστέζμαρτον εἰς τέχνην 
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ὥδωσα ϑνητούς" χαὶ φλογωπὰ σήματα 
ἐξωμμάτωσα, πρόσϑεν ὄντ ἐπάργεμα. 

ὅ00 τοιαῦτα μὲν δὴ ταῦτ᾽ - ἔνερϑε δὲ χϑονὸς 
χεχρυμμέν ἀνθρώποισιν ὠφελήματα, 
χαλκὸν, σίδηρον, ἄργυρον. χουσόν τε τίς 

φήσειεν ἂν πάροιϑεν ἐξευρεῖν ἐμοῦ; 

οὐδεὶς, σάφ᾽ οἶδα, μὴ μάτην φλῦσαι ϑέλων. 
ὅ065 βραχεῖ δὲ μύϑῳ πάντα συλλήβδην μάϑε, 

πᾶσαι τέχναι βοοτοῖσιν ἐκ Προομηϑέως. 

ΧΟΡΟΣ. 

μή νυν βοοτοὺς μὲν ὠφέλει χαιροῦ πέρα, 
σαυτοῦ δ᾽ ἀχήδει δυστυχοῦντος - ὡς ἐγὼ 
εὔελπίς εἶμι τῶνδέ σ᾽ ἐχ δεσμῶν ἔτι 

510 λυϑέντα μηδὲν μεῖον ἰσχύσειν «Τιός. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

οὐ ταῦτα ταύτη μοῖρά πω τελεσιρόρος 
χρᾶναι πέπρωται, μυρίαις δὲ πημοναῖς 

δύαις τε χαμφϑεὶς ὧδε δεσμὰ φυγγάνω" 
τέχνη δ᾽ ἀνάγχης ἀσθενεστέρα μαχρῷ. 

ΧΟΡΟΣ. 

516 τίς οὖν ἀνάγχης ἐστὶν οἱαχοστρύφος; 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

μοῖραι τρίμορφοι μνήμονές τ Ἐρινύες. 
ΧΟΡΟΣ. 

τούτων ἄρα Ζεύς ἐστιν ἀσϑενέστερος. 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ. 

οὔχουν ἂν ἐχιρύγοι γε τὴν πεπρωμένην. 
ΧΟΡΟΣ. 

τί γὰρ πέπρωται Ζηνὶ πλὴν ἀεὶ χρατεῖν; 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

δ2οτοῦτ᾽ οὐκ ἔν ἂν πύϑοιο μηδὲ λιπάρει. 

ΟΡ ΟΣΣ. 

ἡ πού τι σεμνόν ἐστιν ὃ ξυνκμπέχεις. 

ΠΡΟΜΠΘΕΎΣ. 

ἄλλου λόγου μέμνησθε, τόνδε δ᾽ οὐδαμῶς 

χαιρὸς γεγωνεῖν. ἀλλὰ συγχαλυπτέος 

ὅσον μάλιστα " τόνδε γὰρ σώζων ἐγὼ 

ὅ26 δεσμοὺς ἀεικεῖς χαὶ δύας ἐχφυγγάνω. 
ΧΟΡΟΣ. 

πάντα νέμων 
« Ἦνς 

μηδάμ ὁ 
Ξ Ξ, , , . Β 

ϑεῖτ ἐμᾷ γνώμᾳ χράτος ἀντίπαλον Ζεὺς, 

5830 μηδ᾽ ἐλινύσαιμι ϑεοὺς ὁσίαις ϑοίναις πιοτινισ- 

σομένα 
ΦΩ Σ έν 
χεανοῦ πατρὸς αὐσβεστον 

σορὸν, 

βουφόνοις, παρ᾿ 

μηδ᾽ ἀλίτοιμι λόγοις " 

ἀλλά μοι τόδ᾽ ἐμμένοι 
580 καὶ μήποτ᾽ ἐχταχείη. 

ἡδύ τι ϑαρσαλέαις 

τὸν μακρὸν τείνει» βίον ἐλπίσι, «αναῖς 

540 ϑυμὸν ἀλδαίνουσαν ἐν εὐφροσύναις. φρίσσω δέ 

σε δεοχομένη 

μυρίοις μόχϑοις διαχναιόμενον ὁ Ἐ τς 

Ζῆνα γὰρ οὐ τρομέων 
Ἰδίᾳ γνώμη σέβει 

ἡνατοὺς ἄγαν, Προμηϑεῦ. 

δά φέρ᾽ ὕπως ἄχαρις χάρις, ὦ φίλος, εἰπὲ, ποὺ 

τίς ἀλχά; 

526 --- 5635. --- 586 -- 544. 
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τίς ἐφαμερίων ἔρηξις; οὐδ᾽ ἐδέρχϑης 
ὀλιγοδρανίαν ἄκικυν, 
Ἰσόνειρον, ᾧ τὸ φωτῶν 

ὅ60 ἀλκὸν ἘΞ γένος ἐμπεποδισμένον ; 

οὔποτε τὰν «1ιὸς ἁρμονίαν ϑνατῶν παρεξίασι 
βουλαί. 

ἔμαϑον τάδε σὰς προσιδοῦσ᾽ ὀλοὰς τύχας, Προ-- 
μηϑεῦ. 

δ6 τὸ διαμφίδιον δέ μοι μέλος προσέπτα 
τόδ᾽ ἐχεῖνό ϑ' ὅν ἀμφὶ λουτρὰ 
χαὶ λέχος σὸν ὑμεναίουν 
Ἰότατι γάμων, ὅτε τὰν ὁμοπάτριον 

ὅ60 ἕδγοις ἄγαγες Ἡσιόναν πιϑὼν δάμαρτα κοινό-, 
λεχτρον. 

“. 

τίς γῆ; τί γένος; τίνα φῶ λεύσσειν 

τόνδε χαλινοῖς ἐν πετρίνοισιν 

χειμαζόμενον; ᾿ 

τίνος ἀμπλαχίης ποιναῖς ὀλέχει; 
σήμηνον ὅπη 

ὅθ6 γῆς ἡ μογερὰ πεπλάνημαι. 
ἁ ἀς ἔα ἔα" 

χρίει τις αὖ μὲ τὰν τάλαιναν οἶστρος, 
εἴδωλον Ἴργου γηγενοῦς, ἄλευ δᾶ, 
τὸν μυριωπὸν εἰσορῶσα βούταν. 

ὅ10 ὁ δὲ πορεύεται δόλιον ὄμιὐ ἔχων, 
ὃν οὐδὲ χατϑανόντα γαῖα χεύϑει. 
ἀλλά μὲ τὰν τάλαιναν 

ἐξ ἐνέρων περῶν χυνηγετεῖ, 

πλανᾷ τὲ νῆστιν ἀνὰ τὰν παραλίαν ψάμμον. 
ὑπὸ δὲ χηρόπλαστος ὀτοβεῖ δόνκξ 

576 ἀχέιας ὑπινοδόταν νόμον" ἰὼ Ἰὼ πόποι, 

ποῖ, πόποι, πιοῖ μὐ ἄγουσι τηλέπλανοι πλάναι. 
τί ποτέ μὴ. ὦ Κρόνιε 

παῖ, τί ποτὲ ταῖσδ ἐνέζευξας εὑ-- 

ρὼν ἁμαρτοῦσαν ἐν πημοναῖσιν, 

ὅ80 ὃ ἢ, οἱστρηλάτῳ δὲ δείματι δειλαίαν 
παράχοπον ὧδε τείρεις ; 

πυρί μὲ φλέξον, ἢ χϑονὶ χάλυψον, ἢ 
ποντίοις δάκεσι δὸς βορὰν, 
μηδέ μοι φϑονήσης 

εὐγμάτων, ἄναξ. 

ὅ8ὅ δην μὲ πολύπλανοι πλάναι 
γεγυμνάχασιν, οὐδ᾽ ἔχω μαϑεῖν ὅπη 
πημονὰς ἀλύξω. 

χλύεις φϑέγμα τὰς βούκερω παρϑένου; 

ΠΡΟΜῊΉΘΕΥΣ. 

πῶς δ᾽ οὐ χλύω τῆς οἰστροδινήτου χόρης 
590 τῆς ᾿Ι"αχείης ; ἣ -Ἰιὸς ϑάλπει κέαρ 

ἔρωτι, καὶ νῦν τοὺς ὑπερμήχεις δοόμους 

ἽΠρᾳ στυγητὸς πρὸς βίαν γυμνάζεται. 

ΤΩ. 

πόϑεν ἐμοῦ σὺ πατρὸς ὄνομ᾽ ἀπύεις, 

ὦ τάλας, 

ὅ960 τὰν ταλαίπωρον ὧδ᾽ ἐτήτυμα προσϑροεῖς, 
ϑεόσυτόν τὲ νόσον 
ὠνόμασας. ἃ μαραίνει μὲ χρί- 

᾿ Ξ ἘΣ δα " 
εἰπέ μοι τῷ μογερᾷ τίς ὦν, τίς ἄρα μ᾽, 

ουσὰ χέντροισι «φοιταλέοισιν. 

600 ἢ ἔ. σχιρτημάτων δὲ νήστισιν αἰχέαις 

ὅ74 - - 588. --- 598 -- 608. 
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λαβρόσυτος ἠλϑον, ἽΠρας 

ἐπιχότοισι μήδεσι δαμεῖσα. δυσ- 
ϑαιμόνων δὲ τίνες οἱ, ἢ ἃ, 
οἷ᾽ ἐγὼ μογοῦσιν; 
Ἐ τς τ 
ἀλλά μοι τορῶς 

606 τέχμεηρον ὅ τι μ᾽ ἐπαμμένει 
Ξ - ὭΝΟΑΑΣ , 

παϑεῖν, τί μῆχαρ, ἢ τί φάρμαχον νόσου, 
δεῖξον, εἴπερ οἶσθα" 

ϑρόει » φράζε τᾷ δυσπλάνῳ παρϑένῳ. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

λέξω τορῶς σοι πᾶν ὅπερ χοήζεις ̓ μαϑεῖν, 
᾿ τρενς τΩ 

ΘΙ0 οὐχ ἐμιπλέχων αἱνίγματ᾽, ἀλλ᾽ ἁπλῷ λόγῳ, 
ὥσπερ δίχαιον πρὸς «ίλους οἴγειν στόμα. 

πυρὸς βροτοῖς δοτῆρ᾽ ὁρᾷς Προμηϑέα. 

1. 

ὦ χοινὸν ὠφέλημα ϑνητοῖσιν φανεὶς, 
τ, ς τ Γτν ; Ἢ 

τλῆμον ΤΠρομηϑεῦ, τοῦ δίχην πάσχεις τάδε; 

ΠΡΟΜΗ͂ΘΕ 
616 ἁρμοῖ πέπαυμαι τοὺς ἐμοὺς ϑρηνῶν πόνους. 

ἸΡΩΣ 

οὔχουν πόροις ἂν τήνδε δωρεὰν ἐμοί; 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΥΣ. 

ἥντιν᾽ αἰτεῖ" πᾶν γὰρ ἄν πύϑοιό μου. 
Ως 

σήμηνον ὅστις ἐν φάραγγέ σ᾽ ὠχμασε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

βούλευμα μὲν τὸ δῖον, Πραίστου δὲ χείρ. 
ΝΈΟΣ 

620 ποινὰς δὲ ποίων ἀμπλακημάτων τίνεις ; 

ΠΡΟΜΠΘΕῪΣ. 

τοσοῦτον ἀρχῶ σοι σαφηνίσαι μόνον. 
{7 

χαὶ πρός γε τούτοις τέρμα τῆς ἐμῆς πλάνης 
δεῖξον τίς ἔσται τῇ ταλαιπώρῳ χρόνος. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

τὸ μὴ μαϑεῖν σοι κρεῖσσον ἢ μαϑεῖν τάδε. 
12. 

626 μήτοι μὲ χρύψης τοῦϑ᾽ ὅπερ μέλλω παϑεῖν. 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

ἀλλ᾽ οὐ μεγαίρω τοῦδέ σοι δωρήματος. 
τῶ: 

τί δῆτα μέλλεις μὴ οὐ γεγωνίσχειν τὸ πᾶν; 
ΠΡΟΠΜΗΘΕΎΥΣ. 

φϑόνος μὲν οὐδεὶς, σὰς δ᾽ ὀκνῶ ϑρᾶξαι φρένας. 

ΤΩΣ: 

μή μου προχήδου μᾶσσον ὡς ἐμοὶ γλυχύ. 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

630 ἐπεὶ προϑυμεῖ, χρὴ λέγειν - ἄκουε δή. 
ἜΘ ΟΡΡΙΊΘΙΣ: 

μήπω γε" μοῖραν δ᾽ ἡδονῆς κἀμοὶ πόρε, 
τὴν τῆσδε πρῶτον ἱστορήσωμεν γόσον, 
αὐτῆς λεγούσης τὰς πολυφϑόρους τύχας " 

τὰ λοιπὰ δ ἄϑλων σοῦ διδαχϑήτω πάρα. 
ΠΡΟΜΠΘΕΎΣ. 

686 σὸν ἔργον, ᾿Ιοῖ, ταῖσδ᾽ ὑπουργῆσαι χάριν, 

ἕλλως τε πάντως χαὶ χασιγνήταις πατρός. 

λέγ᾽ 

ὡς τἀποχλαῦσαι χἀποδύρασϑαι τύχας 
ἐνταῦϑ᾽, ὅπη μέλλει τις οἴσεσϑαι δάκρυ 

πρις τῶν χλυόντων, ἀξίαν τριβὴν ἔχει. 

ΤΣ 
Θ40 οὐχ οἶδ᾽ ὅπως ὑμῖν ἀπιστῆσαί με χρὴ, 

σαφεῖ δὲ μύϑῳ πᾶν ὅπερ προσχρήζετε 
πεύσεσϑε" καίτοι καὶ λέγουσ᾽ ὀδύρομαι 
ϑεύσσυτον χειμῶνα χαὶ διαφϑορὰν 

μορφῆς, ὅϑεν μοι σχετλίᾳ προσέπτατο. 

645 ἀεὶ γὰρ ὄψεις ἔννυχοι πολεύμεγναι 

ἐς παρϑενῶνας τοὺς ἐμοὺς παρηγόρουν 

λείοισι μύϑοις " ὦ μέγ᾽ εὔδαιμον κόρη, 

τί παρϑενεύει δαρὸν, ἐξόν σοι γάμου 

ἜυΣΕνν ἐιεγίστοῦ ; Ζεὺς γὰρ ἱμέρου βέλει 

600 πρὸς σοῦ τέϑαλπται καὶ ξυναίρεσϑαι Κύπριν 

ϑέλει" σὺ δ᾽, ὦ παῖ, μὴ ᾿πολαχτίσῃης λέχος 

τὸ Ζηνὸς, ἀλλ᾿ ἔξελϑε πρὸς “Ἱέρνης βαϑὺν 
λειμῶνα, ποίμνας βουστάσεις τὲ πρὸς πατρὸς, 

ὡς ἂν τὸ δῖον ὄμμα λωφήσῃ πόϑου. 
66 τοιοῖσδε πάσας εὐφρόνας ὀνείρασι 

ξυνειχόμην δύστηνος, ἔς τε δὴ πατρὺ 
ἔτλην γεγωνεῖν νυχτίφοιτ᾽ ὀνείρατα, 

ὁ δ᾽ ἔς τε Πυϑὼ χἀπὶ “ωδώνης πυχνοὺς 

ϑεοπρόπους ἴαλλεν, ὡς μάϑοι τί χρὴ 
660 δοῶντ᾽ ἢ λέγοντα δεύμοῦὶν πράσσειν «ίλα. 

ἦχον δ᾽ ἄναγ γέλλοντες αἱολοστόμους 

χρησμοὺς ἀσήμους δυσχρίτως τ᾿ εἰρημένους. 

τέλος δ᾽ ἐναργὴς βάξις ἦλϑεν Ἰνάχῳ 
σαφῶς ἐπισχήπτουσα χαὶ μυϑουμένη 

665 ἔξω δόμων τε χαὶ πάτρας ὠϑεῖν ἐμὲ, 

ἄφετον ἀλᾶσϑαι γῆς ἐπ᾽ ἐσχάτοις ὅροις" 

χεὶ μὴ ϑέλοι, “Ἱιὸς μολεῖν 

ὃς πᾶν ἐξαϊστώσοι γένος. 

τοιοῖσδε πεισϑεὶς “Ἱοξίου μαντεύμασιν, 
670 ἐξήλασέν μὲ χἀπέχλεισε δωμάτων 

ἄχουσαν ἄχων" ἀλλ᾿ ἐπηνάγχαζέ νιν 
“Ἰιὸς χαλινὸς πρὸς βίαν πράσσειν τάδε, 
εὐθὺς δὲ μορφὴ καὶ φρένες διάστρο(ροι 
ἦσαν, χεράστις δ᾽, ὡς ὁρᾶτ᾽, ὀξυστόμῳ 

675 μύωπι χρισϑεῖσ᾽ ἐμμανεῖ σχιρτήματι 

ησσον πρὸς εὐποτὸν τε Κερχνείας δέος 

«Ἱέρνης χρην τε" βουχόλος δὲ γηγενὴς 
ἄχρατος ὀργὴν ἄργος ὡμάρτει, πυχνοῖς 
ὄσσοις δεδορκὼς τοὺς ἐμοὺς χατὰ στίβους. 

680 ἀπροσδόχητος δ᾽ αὐτὸν ἀςνίδιος μόρος 
τοῦ ζῆν ἀπεστέρησεν, οἱστρόπληξ δ᾽ ἐγὼ 

μάστιγι ϑείᾳ γὴν πρὸ γῆς ἐλαύνομαι. 

χλύεις τὰ πραχϑέντ᾽ " εἰ δ᾽ ἔχεις εἰπεῖν ὃ τὰ 
λοιπὸν πόνων, σήμαινε" μηδέ μὲ οἰχτίσας 

686 ξύνϑαλπε μύϑοις ᾿ψευδέσιν " νόσημα γὰρ 

αἴσχιστον εἶναί φημι συνϑέτους λόγους, 

ΧΟΡΟΣ. 
ἔα ἔκ, ἄπεχε, φεῦ" 
οὔποι᾽ οὔποι ηὔχουν ξένους μολεῖσϑαι λόγους 

690 ἐς ἀχκοὰν ἐμὰν, 

οὐδ᾽ ὧδε δυσϑέατα χαὶ δύσοιστα 
δείματ ἀμφήκει 

πυρωπὸν ἔκ 

χεραυνὸν,, 

, ; 
πήματα, λύματα, 

χέντρῳ ψύχειν ψυχὰν ἐμάν" 
Ἰὼ Ἰὼ μοῖρα μοῖρα, 

695 πέφριχ᾽ εἰσιδοῦσες πρᾶξιν Ἰοῦς. 

ΠΡΟΜΠΘΕῪΣ 

πρό γε στενάζεις καὶ φόβου πλέα τις εἶ" 
ἐπίσχες ἔς τ' ἂν χαὶ τὰ λοιπὰ προσμάϑης. 

ΡΟΕΤΑΕ ΒΟΕΝΙΟΙ. 
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ΧΟΡΟΣ. 
Ξ Ξοον ἢ 

λέγ᾽, ἐκδίδασκε" τοῖς νοσοῦσί τοι γλυχὺ 
τὸ λοιπὸν ἄλγος προὐξεπίστασϑαι τορῶς. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

700 τὴν πρίν γε χρείαν ἠνύσασϑ᾽ ἐμοῦ πάρα 
ΠΕΡΣΈΑ Ὁ ΜΗ͂ΝΙΝ πὰς Σλο ρτξ, χουκως" μαϑεῖν γαρ τῆσδε πρὼτ ἕχροιηςετε 

τὸν ἀμ ἑαυτῆς ἀϑλον ἐξηγουμένης " 
ὃ δίκαις τἘΡ Β Ἶ 

τὰ λοιπὰ νῦν ἀκούσαϑ'᾽, οἷα χρὴ πάϑη 
τλῆναι πρὸς Ἥρας τήνδε τὴν. νεάνιδα. 

. ) , ΄ ;" 4. 

706 σὺ δ᾽, ᾿Ινάχειον σπέρμα, τοὺς ἐμοὺς λόγους 

ϑυμῷ βάλ᾽, ὡς ἂν τέρματ᾽ ἐχμάϑης ὁδοῦ. 

πρῶτον μὲν ἐνθένδ᾽ ἡλίου πρὸς ἀντολὰς 
Ἄ ἅ ἀράν Θλο ἜΣ ΣΝ 

σιρέψασα σαυτὴν στεῖχ᾽ ἀνηρότους γύας 
ΠΡ ν Ὅς ἢ , ΠῚ Π 5 " Σχύϑας δ᾽ ἀφίξει νομάδας, οἱ πλεχτὰς στέγας 

710 πεδάρσιοι ναίουσ᾽ ἐπ᾽ εὐχύχλοις ὕχοις, 
ἌΡΕΟΣ Ἢ Σ ἐτῶν: 
ἑχηβόλοις τόξοισιν ἐξηρτημένοι 
ΟΑ : ΠΣ ῚΣ , ᾿ 

οἷς μὴ πελάζειν, ἀλλ᾽ ἁλιστόνοις πόδας 

χοίμπτουσα ῥαχίκισιν ἐχπερῶν χϑόνα. 

λαιᾶς δὲ χειρὸς οἵ σιδηροτέχτονες 

710 οἰκοῦσι Χάλυβες, οὗς φυλάξασϑαί σε χρή. 

ἀνήμεροι γὰρ οὐδὲ πρόσπλαστοι ξένοις. 
ἥξεις δ᾽ Ὑβροιστὴν ποταμὸν οὐ ψευδώνυμον, 
ὃν μὴ περάσης, οὐ γὰρ εὔβατος περῶν, 

ὑπ τὰ μὴ Ν ἀν Σοῦ α ῥὲ αὐ κε 
πρὶ» ἂν ποὺς αὐτὸν Καύχασον μόλης, ὀρῶν 

720 ὕψιστον, ἔνϑα ποταμὸς ἐχφυσᾷ μένος 
, τος ὐκος ΤΡΡΣΘΙΟ κριΣ ΠΎ ις 

χροτάων ἀπ᾿ αὐτῶν. ἀστρογείτονας δὲ χρὴ 

χορυφὰς ὑπερβάλλουσαν ἐς μεσημβρινὴν 
Ξ Ὰ ἘΣ ς 

βῆναι χέλευϑον, ἔνϑ᾽ ᾿Ἵμαζόνων στρατὸν 
ἕξει στυγάνορ᾽, αὐ Θεμίσχυράν ποτε 

725 χκατοιχιοῖσιν ἀμφὶ Θερμώδονθ᾽, ἵνα 
τραχεῖα πόντου “Σαλμυδησία γγακῦος 

μ τ - ᾿ 5 - 

ἐχϑρόξενος νκύταισι. μητρυιὰ νεῶν" 

αὗταί σ᾽ ὁδηγήσουσι χαὶ μάλ᾽ ἀσμένως. 

ἰσθμὸν δ᾽ ἐπ᾽ αὐταῖς στενοπόροις λίμνης πύλαις 
Η ἘΝ ὃ ͵ ὃ 

750 Κιμιμεριχὸν ἥξεις, ὃν ϑρασυσπλάγχνως σὲ χρὴ 
" ἘΕῚΞ Ξ ; 

λιποῦσαν αὐλῶν ἐχπερῶν Δϊαιωτιχόν " 
»» ὟΣ - ᾿ , ΄ 

ἔσται δὲ ϑνητοῖς εἰσαεὶ λόγος μέγας 
ΡΈΛΑΝ : , ν 

τῆς σῆς πορείας, Βόσπορος δ᾽ ἐπώνυμος 

χεχλήσεται. λιποῦσα δ᾽ Πὐρώπης πέδον, 
736 ἤπειρον ἥξεις ᾿Ἰσιάδ᾽. ἀρ ὑμῖν δοκεῖ 

ὁ τῶν ϑεῶν τύραννος ἐς τὰ πάνϑ᾽ ὁμῶς 

βίαιος εἶναι; τῇδε γὰρ ϑνητὴ ϑεὸς 

χοήζων μιγῆναι τάσδ᾽ ἐπέρριψεν πλάνας. 
- » ὟΣ , » -- ΄ 

πιχροῦ δ᾽ ἔχυρσας, ὦ χόρη. τῶν σῶν γάμων 
Ξ ἣ ΞΕ τ 

710 ὠνησιῆρος. οἷς γὰρ γὺν ἀχήηχοίς λόγους, 

εἶναι δόχει σοὶ μηδέπω ᾽ν προοιμίοις. 

12. 
Ἰώ μοί μοι, ἢ ἔ. 

Ὲ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ. 
σὺ δ᾽ αὖ χέχραγας κἀναμυχϑίέζει " τί που 
δράσεις, ὅταν τὰ λοιπὰ πυνϑάνη χαχά; 
{ ΧΟΡΟΣ. 

7160 ἡ γάρ τι λοιπὸν τῆδε πημάτων ἐρεῖς; 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

΄ ,᾿ ΄ ΞᾺ “- ᾿ 
δυσχείμερόν γε πέλαγος ἀτηρᾶς δύης. 

1. προς Ἐν εν ; 
τί δῆτ᾽ ἐμοὶ ζὴν κέρδος, ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τάχει 
Ξ ᾽ ΤΟΥΣ τὰν 
ἔρροιιν᾽ ἐμαυτὴν τῆσδ᾽ ἀπὸ στύφλου πέτρας, 
τ Ἶ ; ἈΙ 
ὕπως πέδῳ σχήψασα τῶν πάντων πόνων 

7590 ἀπηλλάγην; κρεῖσσον γὰρ εἰσάπαξ ϑανεῖν 
ΡΣ Ητ Ὁ ΡΝ Σ ν 

ἡ τὰς ἁπάσας ἡμέρας πάσχειν χαχῶς. 

ΤΞΕΝΧ Ὑ ΔΘ ἢ 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ. 
 ν - ΕΥ 

ἢ δυσπετῶς ἂν τοὺς ἐμοὺς ὄϑλους φέροις, 
ὅτῳ θανεῖν μέν ἐστιν οὐ πεπρωμένον " 
αὕτη γὰρ ἣν ἂν πημάτων ἀπαλλαγή" 

705 νῦν δ᾽ οὐδέν ἐστι τέρμα μοι προχείμενον 

μόχϑων, πρὶν ὧν Ζεὺς ἐχπέσῃ τυραννίδος. 
ἼῸΣ ἱ 

ἢ γάρ ποτ᾿ ἐστὶν ἐχπεσεῖν ἀρχῆς «Ἰίκ; 
ΠΡΟΜΗΠΘΕΎΥῪΣ. 

ΓΩ » Εν τ ᾿ Ὑ - ᾿ 

ἥδοι᾽ ὧν, οἶμαι, τήνδ᾽ ἰδοῦσα συμφοράν. 

ΤΩ: 

πῶς δ᾽ οὐκ ἂν, ἥτις ἔχ «-Τιὸς πάσχω χαχῶς; 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

760 ὡς τοίνυν ὄντων τῶνδέ σοι μαϑεῖν πάρα. 
τῶ. 

πρὸς τοῦ τύραννα σχῆπιτρα συληϑήσεται; 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ. 

αὐτὸς πρὸς αὑτοῦ χενοφρόνων βουλευμάτων. 
ΤΩΣ 

ποίῳ τρόπῳ; σήμηνον, εἰ μή τις βλάβη. 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

γαμεῖ γάμον τοιοῦτον ᾧ ποτ᾽ ἀσχαλᾷ. 

ἜΣΕ 

7606 ϑέορτον, ἢ βρότειον ; εἰ ῥητὸν, «φράσον. 
ΠΡΟΜΠΘΕΎῪΣ. 

τέ δ᾽ ὅντιν᾽ ; οὐ γὰρ ῥητὸν αὐδᾶσϑαι τάδε. 
τῆ. 

πρὸς δάμαρτος ἐξανίσταται θρόνων; 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ. 

τέξεταί γὲ παῖδα φέρτερον πατρός. 

1. 

οὐδ᾽ ἔστιν αὐτῷ τῆσδ᾽ ἀποστροφὴ τύχης; 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΥῪΣ. 

710 οὐ δῆτα, πρὶν ἔγωγ᾽ ἂν ἐκ δεσμῶν λυϑείς. 

: χῶ. 
" ᾿ ᾿ ᾿ 

τίς οὖν ὃ λύσων σ᾽ ἐστὶν ἔχοντος «1ιός ; 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

τῶν σῶν τιν᾽ αὐτὸν ἐχγόνων εἶναι χρεών. 
1 . 

- ἊΣ δ ΤῚ . - γ 3 ἥ- - 

πῶς εἰπας; ἢ ᾿μὸς παῖς σ᾽ ἀπαλλάξει καχῶν; 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ. 

τρίτος γε γένναν πρὸς δέχ᾽ ἄλλαισιν γοναῖς. 
1: 

715 ἥδ᾽ οὐχ ἔτ᾽ εὐξύμβλητος ἡ χοησμῳδία. 
ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ. 

ἢ ἢ προ, πο τ , 
χαὶ μηδὲ σαυτῆς ἐχμαϑεῖν ζήτει πόνους. 

ΤΩΝ 

μή μοι προτείνων χέρδος εἶτ᾽ ἀποστέρει. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

δυοῖν λόγοιν σὲ ϑατέρῳ δωρήσομαι. 

ΤΩ. 

ποίοιν πρόδειξον αἵρεσίν τ᾿ ἐμοὶ δίδου. 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ. 

780 δίδωμι - ἑλοῦ γὰρ, ἢ πόνων τὰ λοιπά σοι 
φράσω σαφρηνῶς, ἢ τὸν ἐχλύσονι᾽ ἐμέ. 

ΟἹΡΟΊΣΣΣ 

“Ξ Ὁ 

5 

ἢ 
ἐΧ: 

τούτων σὺ τὴν μὲν τῇδε, τὴν δ᾽ ἐμοὶ χάριν 
ϑέσϑαι ϑέλησον, μηδ᾽ ἀτιμάσης λόγους" 
χαὶ τῆδε μὲν γέγωνε τὴν λοιπὴν πλάνην, 

785 ἐμοὶ δὲ τὸν λύσοντα - τοῦτο γὰρ ποϑῶ. 



ΠΡΟΜΗΘΕΥ͂Σ 

ΠΡΟΜΠΘΠΎΣ. 

ἐπεὶ προϑυμεῖσϑ᾽, οὐχ ἐναντιώσομαι 
τὸ μὴ οὐ γεγωνεῖν πᾶν ὅσον προσχρήζετε. 
σοὶ πρῶτον ᾿Ιοῖ, πολύδονον πλάνην φράσω, 
ἣν ἐγγράφου σὺ μνήμοσιν δέλτοις φρενῶν. 

790 ὅταν περάσῃς ῥεῖϑρον ἠπείρων ὕρον, 
πρὸς ἀντολὰς φλογῶπας ἡλιοστιβεῖς ἘῈ Ὲ 
πόντου περῶσα φλοῖσβον, ἔς τ᾽ ἂν ἐξίχῃ 

πρὸς Γοργόνειι; πεδία Κισϑήνης, ἵνα 
«αἱ «Ῥορκίδες ναίουσι δηναιαὶ κόραι 

796 τρεῖς χυχνόμορ(ξοι, χοινὸν ὄμιμ ἐχτημέναι, 
μονόδοντες, ἃς οὔϑ᾽ ἥλιος προσδέρχεται 
ἀχτῖσιν οὔϑ᾽ ἡ νύχτερος μήνη ποτέ. 
πέλας δ᾽ ἀδελφαὶ τῶνδε τρεῖς χατάπτεροι, 

δραχκοντόμαλλοι Τοργόνες βοοτοστυγεῖς, 

800 ἃς ϑνητὸς οὐδεὶς εἰσιδὼν ἕξει πνοάς" 

τοιοῦτο μέν σοι τοῦτο «ρούριον λέγω. 
ἄλλην δ᾽ ἄχουσον δυσχερὴ ϑεωρίαν " 
ὀξυστόμους γὰρ Ζηνὸς ἀχραγεῖς χύνας 
γρῦπας φύλαξαι, τόν τε μουνῶπα στρατὸν 

805 ᾽“ριμασπὸν ἱπποβάμον᾽, οἱ χρυσόρρυτον 
οἰχοῦσιν ἀμφὶ νᾶμα Πλούτωνος πόρου " 
τούτοις σὺ μὴ πέλαζε. τηλουρὸν δὲ γῆν 
ἥξεις χελαινὸν «ὔλον, οἱ πρὸς ἡλίου 

ναίουσι πηγαῖς, ἔνϑα ποταμὸς “ἰϑέουν, 

δΙΟτούτου παρ᾿ ὄχϑας ἕρφ᾽, ἕως ἂν ἐξίχη 
χαταβασμὸν. ἔνϑα Βυβλίνων ὀρῶν ἄπο 
ἵησι σεπτὸν Νεῖλος εὔποτον δέος. 
οὗτός σ᾽ ὁδώσει τὴν τρίγωνον ἐς χϑόνα 

ΜΝειλῶτιν, οὗ δὴ τὴν μαχρὰν ἀποιχίαν, » οὗ δὴ τὴν μάχῃ 
815 ἸΙοῖ. πέπρωται σοί τε χαὶ τέχνοις χτίσαι. Ὁ βρέροαίὶ 3 ; 

τῶν δ᾽ εἴ τί σοι ψελλόν τε χαὶ δυσεύρετον, 

ἐπαναδίπλαζε, χαὶ σαιρῶς ἐχμάνϑανε" 
: Ἀοετ τε νος ΠΡΈΤΗΣΣ 

σχολὴ δὲ πλείων ἢ ϑέλω πάρεστί μοι. 
ΧΟΡΟΣ. 

εἰ μέν τι τῆδε λοιπὸν ἢ παρειμένον 
820 ἔχεις γεγωνεῖν τῆς πολυφϑόρου πλάνης, 

λέγ᾽ " εἰ δὲ πάντ᾽ εἴρηχας, ἡμῖν αὖ χάριν 
δὸς ἥντιν᾽ αἰτούμεσϑα, μέμνησαι δέ που. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

τὸ πᾶν πορείας ἥδε τέρμ᾽ ἀκήχοεν. 
᾿ ΣΈΝ Ἔα ΤΑ τ, ἈΡΗΕΣΣ 
ὅπως δ᾽ ἂν εἰδὴ μὴ μάτην χλύουσά μου, 

820 ἃ πρὶν μολεῖν δεῦρ᾽ ἐκμεμόχϑηχεν φράσω οὐ τς θ τ  τρτσμ βοσθίΣ , Ξ Ἀνὰ καρ ναν ν 
τεκμήριον τοῦτ᾽ αὐτὸ δοὺς μὐϑων ἐμῶν. 
2, ΥΥ ν - ΄ ᾿ 
Ὄχλον μὲν οὐ» τὸν τιλεῖστον ἐχλείψω λόγων, 
πρὸς «αὐτὸ δ᾽ εἶκιε τέρμα σῶν πλανημάτων. 
ἐπεὶ γὰρ ἦλθες πρὸς Μιολοσσὰ δάπεδα, 

880 τὴν αἰπεύνωτόν τ ἀμφὶ «Ἰωδώνην., ἵνα 
μαντεῖα ϑῶχός τ ἐστὶ Θεσπρωτοῦ «Τ1ιὸς, 

τέρας τ' ἄπιστον. αἱ προσήγοροι δρύες, 
ὑφ᾽ ὧν σὺ λαμπρῶς κοὐδὲν αἰνιχτηρίως 

προσηγορεύϑης ἡ «Τιὸς χλεινὴ δάμαρ 
8835 μέλλουσ᾽ ἔσεσθ᾽. εἰ τῶνδε προσσαίνει σέ τι, 

ἐντεῦϑεν οἰστρήσασα τὴν παριιχτίαν 
δ θη Ἷ Ὗ 

χέλευϑον ἦξας πρὸς μέγαν χόλπον Ῥέας, 
«ἀφ᾽ οὗ παλιμπλάγκχτοισι χειμάζει δρόμοις " 
χρόνον δὲ τὸν μέλλοντα πόντιος μυχὸς, 

840 σαφῶς ἐπίστασ᾽, ᾿Ιόνιος χεχλήσεται, 
τῆς σῆς πορείας μνῆμα τοῖς πᾶσιν βροτοῖς. 

σημεῖά σοι τάδ᾽ ἐστὶ τῆς ἐμῆς φρενὸς, 

ΔΈ ΞΜ ΤῊΣ. 11 

ὡς δέρχεται πλέον τι τοῦ πεφασμένου. 
᾿ ἐδ πα λρς μα ἐδ πριβς οαρας;: νι , 

τὰ λοιπὰ δ᾽ ὑμῖν τῇδέ τ᾿ “ἐς χοινὸν (φράσω, 
840 ἐς ταυτὸν ἐλϑὼν τῶν πάλαι λόγων ἴχνος. 

3» ΄ “-} ᾿ ᾿: Ἄ 

ἔστιν πόλις Κάνωβος ἐσχάτη χϑονὸς, 

Νείλου πρὸς αὐτῷ στόματι χαὶ προσχώματι" 
ἐνταῦϑα δή σὲ Ζεὺς τίϑησιν ἔμφρονα, 

ἐπαιρῶν ἀταρβεῖ χειρὶ καὶ ϑιγὼν μόνον. 
8090 ἐπώνυμον δὲ τῶν “Τιὸς γεννημάτων 

τέξεις χελαινὸν Ἔπαφον " ὃς καρπώσεται 
« ᾿ σιν ΕῚ ᾿ Ὗ ΄ 

ὅσην πλατύρρους Νεῖλος ἀοδεύει χϑόνα" 

πέιπτη δ᾽ ἀπ᾿ αὐτοῦ γέννα πεντηχοντάπαις 

πάλιν πρὸς “ἄργος οὐχ. ἑχοῦσ᾽ ἐλεύσεται 
8ὅ0 ϑηλύσπορος, φεύγουσα συγγενῆ γάμον 

ἀνειψιῶν " οἵ δ᾽ ἐπτοημένοι «φρένας, 

πίρχοι πελειῶν οὐ μαχοὰν λελειμμένοι, 

ἥξουσι ϑηρεύσοντες οὐ ϑηρασίμους 

γάμους, φϑόνον δὲ σωμάτων ἕξει ϑεός" 
8600 Πελασγίοα δὲ δέξεται ϑηλυκτόνῳ 

ρει δαμέντων νυχτι(ρουρήτῳ ϑράσει" 
πα ἋὙ ΦῸ τ" ν Ὅ Ψδ ᾿ ἘΞ 

γυνὴ γὰρ ἄνδρ᾽ ἕχαστον αἰῶνος στερεῖ, 

δίϑηχτον ἐν σφαγαῖσι βάινασα ξίζρος " ] 67 “ ὃ ᾿ ι αὐζα, 3 
τοιάδ᾽ ἐπ᾽ ἐχϑροὺς τοὺς ἐμοὺς ἔλθοι Κύπρις. 

865 μίαν δὲ παίδων ἵμερος ϑέλξει τὸ μὴ 

χτεῖναι σύνευνον, ἀλλ᾽ ἀπωμβλυνϑήσεται 
: ΦῚ ἘΣ ΦΑΡΕΣ 

γνώμην" δυοῖν δὲ ϑάτερον βουλήσεται, 

χλύειν ἄναλκις μᾶλλον ἢ μιαιφόνος " 
αὕτη χατ᾽ ἴάργος βασιλιχὸν τέξει γένος. 

τον ἀράς ΡΥ Ὁ 
870 μαχροῦ λόγου δεῖ ταῦτ᾽ ἐπεξελϑεῖν τορῶς. 

σπορᾶς γε μὴν ἐκ τῆσδε φύσεται ϑρασὺς 

τόξοισι χλεινὸς, ὃς πόνων ἐκ τῶνδ᾽ ἐμὲ 
λύσει. τοιόνδε χρησμὸν ἡ παλαιγενὴς 
μήτηρ ἐμοὶ διῆλϑε Τιτανὶς Θέμις " 
Γ “ -“ - - 

870 ὕπως δὲ χώπη, ταῦτα δεῖ μασροῦ χρόνου 

εἰπεῖν, σύ τ᾿ οὐδὲν ἐχμαϑοῦσα χερδανγεῖς. 

1. 
- - ε ᾿ Ἐπ 

ἐλελεῦ ἐλελεῦ, ὑπὸ μ᾽ αὖ σφάκελος 
χαὶ φρενοπληγεῖς μανίαι ϑάλπουσ᾽, 

3 " ἀὐρφαρυῖς ἊΣ 
880 οἴστρου δ᾽ ἄρδὶς χρέει μ᾽ ἄπυρος 

΄ ν᾿ ᾿ ΄ μ᾿ “»͵ 

χραδία δὲ φόβῳ φρένα λακτίζει. 
Ξ ἜΡΡΕΙ προ θῖν 

τροχοδινεῖται δ᾽ ὀμμαϑ ἑλίγδην, 

ἔξω δὲ δρόμου φέρομαι λύσσης 
πνεύματι μάργῳ, γλώσσης ἀχρατής" 

886 ἡολεροὶ δὲ λόγοι παίουσ᾽ εἰκῆ 
Ξ ἐλ τς Ξ, 

στυγνῆς πρὸς κύμασιν ἄτης. 
ΧΟΡΟΣ. 

δ τ ᾿. Ὁ ΟῚ .“ 
ἢ σοφὸς ἡ σοφὸς ὃς 
πρῶτος ἐν γνώμᾳ τόδ᾽ ἐβάστασε χαὶ γλώσσᾳ 

διεμυϑολόγησεν, 

890 ὡς τὸ χηδεῦσαι χαϑ᾽ ἑαυτὸν ἀριστεύει μακρῷ " 

χαὶ μήτε τῶν πλούτῳ διαϑρυπτομένων 
μήτε τῶν γέννᾳ μεγαλυνομένων 

ὄντα χεργήταν ἐραστεῦσαι γάμων, 
μήποτε μήποτέ μ᾽, ὦ 

896 ἘΞ ἘΞ η]οῖραι λεχέων «Ττὸς εὐνάτειραν ἴδοισϑε 
πέλουσαν " ᾿ 

μηδὲ πλαϑείην γαμέτᾳ τινὶ τῶν ἐξ οὐρανοῦ. 
- ." ᾽ ΄ ΄ 

ταρβῶ γὰρ ἀστεργανορα παρϑενίαν 

εἰσορῶσ᾽ ᾿Ιοῦς μέγα δαπτομέναν 
900 δυσπλάνοις Ἥρας ἀλατείαις πόνων. 

887 --- 893, -Ξ- 8984 --- 900. 



ΑΥ̓ΤῸΣ χα ὙΣΑ ΘΟ 

ἐμοὶ δ᾽ ὅτι μὲν ὁμαλὸς ὃ γάμος 
ἄφοβος, οὐ δέδια, μηδὲ χρεισσόνων ϑεῶν 
ἔρως ἄφυχτον ὄμμα προσδράκοι με. 
ἀπόλεμος ὅδε γ᾽ ὁ πόλεμος, ἄπορα 

906 πόριμος " οὐδ᾽ ἔχω τίς ἂν γενοίμαν. 
τὰν “ἸΠιὸς γὰρ οὐχ ὁρῶ 
μῆτιν ὅπα φύγοιμ᾽ ἄν. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΥΣ. 

ἢ μὴν ἔτι Ζεὺς, καίπερ αὐθάδη φρονῶν, 
ἔσται ταπεινὸς, οἷον ἐξαρτύεται 

γάμον γαμεῖν" ὃς αὐτὸν ἐχ τυραννίδος 
910 ϑρόνων τ᾽ (ζίστον ἐκβαλεῖ" πατρὸς δ᾽ ἀρὰ 

Κρόνου τότ᾽ ἤδη παντελῶς κρανϑήσεται, 
ἣν ἐχπιινῶν ἠρᾶτο δηνκιῶν ϑρόνων. 
τοιῶνδε μόχϑων ἐχτροπὴν οὐδεὶς ϑεῶν 
δύναιτ᾽ ἂν αὐτῷ πλὴν ἐμοῦ δεῖξαι σαφῶς. 

916 ἐγὼ τάδ᾽ οἶδα χῷ τρόπῳ. πρὸς ταῦτα νῦν 
θαρσῶν χαϑήσϑω τοῖς πεδαρσίοις χτύποις 

πιστὸς, τινάσσων τ᾽ ἐν χεροῖν πύρπνουν βέλος. 

οὐδὲν γὰρ αὐτῷ ταῦτ᾽ ἐπαρχέσει τὸ μὴ οὐ 
πεσεῖν ἀτίμως πτώματ᾽ οὐκ ἀνασχετώ" 

920 τοῖο» παλαιστὴν νῦν παρασχευάζεται 
ἐπ᾽ αὐτὸς αὑτῷ, δυσμαχώτατον τέρας " 
ὃς δὴ κεραυνοῦ χρείσσον᾽ εὑρήσει φλόγα, 
βροντῆς ϑ᾽ ὑπερβάλλοντα καρτερὸν κτύπον" 
ϑαλασσίαν τε γῆς τινάχτειραν νόσον 

926 τρίαιναν, αἰχμὴν τὴν Ποσειδῶνος, σχεδᾷ. 

πταίσας δὲ τῷδε πρὸς χαχῷ μαϑήσεται 

ὅσον τό τ᾽ ἄρχειν χαὶ τὸ δουλεύειν δίχα. 
ΘΠ ΟἾΡΙΟΣΣ: 

σύ ϑὴν ἱὲ χρήζεις, ταῦτ᾽ ἐπιγλωσσᾷ «Τιός. 
ΠΡΟΜΗῊΘΕΎΥΣ. 

ἅπερ τελεῖται, πρὸς δ᾽ ἃ βούλομαι λέγω. 
ΧΟΡΟΣ. 

920 χαὶ προσδοκῶν χρὴ δεσπόσειν Ζηνὸς τινά; 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

χαὶ τῶνδέ γ᾽ ἕξει δυσλοι(ωτέρους πόνους. 

ΧΟΡΟΣ. 

πῶς δ᾽ οὐχὶ ταρβεῖς τοιάδ᾽ ἐκρίπτων ἔπη; 
ΠΡΟΜΉΘΕΥΣ. 

τί δ᾽ ἂν φοβοίμην ᾧ ϑανεῖν οὐ μόρσιμον; 
ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ ἄϑλον ἄν σοι τοῦδέ γ᾽ ἀλγίω πόροι. 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΥΣ. 

930 ὁ δ᾽ οὖν ποιείτω" σπιάντα προσδοχητά μοι. 
ΣΧ ΟΙΟΙΣΣΣ 

οἱ προσκυνοῦντες τὴν ᾿δράστειαν σοφοί. 
ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ. 

σέβου, προσεύχου, ϑῶπτε τὸν χρατοῦντ᾽ ἀεί. 
ἐμοὶ δ᾽ ἔλασσον Ζηνὸς ἢ μηδὲν μέλει. 

δράτω,, χρατείτω τόνδε τὸν βραχὺν χρόνον, 
940 ὅπως ϑέλει" δαρὸν γὰρ οὐχ ἄρξει ϑεοῖς. 

ἀλλ᾽ εἰσορῶ γὰρ τόνδε τὸν “1ιὸς τρόχιν, 

τὸν τοῦ τυράννου τοῦ νέου διάκονον" 
πάντως τι καινὸν ἀγγελῶν ἐλήλυϑε. 

ἘΡΜΗΣ. 

σὲ τὸν σοφιστὴν. τὸν πιχρῶς ὑπέρπιχρον, 

θέν τὸν ἐξαμαρτόντ᾽ εἷς ϑεοὺς, ἐφημέροις 

πορόντα τιμὰς, τὸν πυρὸς χλέπτην λέγω" 
σιατὴρ ἄνωγέ σ᾽ οὕστινας κομπεῖς γάμους 

αὐδᾶν. πρὸς ὧν τ᾽ ἐχεῖνος ἐχπίπτει χράτους " 

χαὶ ταῦτα μέντοι μηδὲν αἰνιχτηρίως, 

950 ἀλλ᾽ αὔϑ' ἕχαστ᾽ ἔχραζε" μηδέ μοι διπλᾶς 
ὁδοὺς, Προμηϑεῦ, προσβάλης" ὁρᾷς δ᾽ ὅτε 

Ζεὺς τοῖς τοιούτοις οὐχὶ μαλϑεακίζεται. 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

σεμνόστομός γε χαὶ φρονήματος πλέως 
ὁ μῦϑός ἐστιν, ὡς ϑεῶν ὑπηρέτου. 

95ὅ νέον νέοι χρατεῖτε χαὶ δοχεῖτε δὴ 
γ»αίειν ἀπενϑῆ πέργαμ᾽ " οὐκ ἐχ τῶνδ᾽ ἐγὼ 
δισσοὺς τυράννους ἐχπεσόντας ἠσϑόμην ; 
τρίτον δὲ τὸν νῦν χοιρανοῦντ᾽ ἐπόψομαι 

αἴσχιστα καὶ τάχιστα. μή τί σοι δοχῶ 

θθΟταρβεῖν ὑποτιτήσσειν τε τοὺς νέους ϑεούς; 

πολλοῦ γὲ χαὶ τοῦ παντὸς ἐλλείπω. σὺ δὲ 
χέλευϑον ἥνπερ ἦλθες ἐγκόνει πάλιν" 
πεύσει γὰρ οὐδὲν ὧν ἀνιστορεῖς ἐμέ. 

ἘΡΜΜΗΣ. 

τοιοῖσδε μέντοι χαὶ πρὶν αὐθϑαδίσμασιν 

966 ἐς τάσδε σαυτὸν πημονὰς χαϑώρμισας. 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

τῆς σῆς λατρείας τὴν ἐμὴν δυσπραξίαν, 

σαφῶς ἐπίστασ᾽, οὐκ ἂν ἀλλάξαιμ᾽ ἐγώ. 

χρεῖσσον γὰρ οἶμαι τῆδε λατρεύειν πέτρᾳ 

ἢ πατρὶ φῦναι Ζηνὶ πιστὸν ἄγγελον. 
970 οὕτως ὑβοίζειν τοὺς ὑβοίζοντας χρεών. 

ἘΡΜΉΗΣ. 

χλιδῶᾶν ἔοιχας τοῖς παροῦσι πράγμασι. 

ΠΡΟΜΠΘΕΎΣ. 

χλιδῶ; χλιδῶντας ὧδε τοὺς ἐμοὺς ἐγὼ 

ἐχϑροὺς ἴδοιμι" χαὶ σὲ δ᾽ ἐν τούτοις λέγω. 
ἙΡΜΗ͂Σ. 

ἢ χἀμὲ γάρ τι ξυμφοραῖς ἐπαιτιᾷ; 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

970 ἁπλῷ λόγῳ τοὺς πάντας ἐχϑαίρω ϑεοὺς, 
ὕσοι παϑόντες εὖ καχοῦσί μ᾽ ἐκδέχως. 

ἜΡΜΕΣ. 

χλύω σ᾽ ἐγὼ μεμηνότ᾽ οὐ σμιχρὰν νόσον. 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

νοσοῖμ᾽ ἂν, εἰ γόσημα τοὺς ἐχϑροὺς στυγεῖν. 
ΕΡΜΗΣ. 

εἴης φορητὸς οὐκ ἂν. εἰ πράσσοις καλῶς. 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

980 ὦμοι. 

ἘΡΜΉΣ. 

τόδε Ζεὺς τοὔπος οὐχ ἐπίσταται. 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

ἀλλ᾽ ἐχδιδάσχει πάνϑ' ὁ γηράσχων χρόνος. 
ΕΡΜΗΣ. 

χαὶ μὴν σύ γ᾽ οὔπω σωφρονεῖν ἐπίστασαι. 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

σὲ γὰρ προσηύδων οὐκ ἂν ὄνϑ᾽ ὑπηρέτην- 
ἘΡΜΗΣ.:. 

ἐρεῖν ἔοικας οὐδὲν ὧν χρήζει πατήρ. 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΥΣ. 

986 χαὶ μὴν ὀφείλων γ᾽ ἂν τίνοιμ᾽ αὐτῷ χάριν. 
ἘΡΙΩΣΣ 

ἐκερτόμησας δῆϑεν ὡς παῖδ᾽ ὄντα με. 
ΠΡΟΜΗΘΕΈΥΣ. 

οὐ γὰρ σὺ παῖς τε κἄτι τοῦδ᾽ ἀνούστερος, 



ΠΡΟΜΉΘΕΥΣΞ 

εἰ προσδοχᾷς ἐμοῦ τι πευσεῖσϑαι πάρα; 
5.15, ἘΝ ΡΣ ΤΈΣΣ ΤΟΣ ΤΣ 

οὐχ ἔστιν αἴχισμ᾽ οὐδὲ μηχάνημ ὅτῳ 
ι Ξ 

990 προτρέινεταί μὲ Ζεὺς γεγωνῆσαι τάδε, 

πρὶν ὧν χαλασϑῇ δεσμὰ λυμαντήρια. 
᾿ χεαδούξοδῃν ἀρ φρο δ ἢ 

σιρὸς ταῦτα διπτέσϑω μὲν αἰϑαλοῦσσα φλὸξ, 

λευχοπτέρῳ δὲ νιφ δὲ χαὶ βροντήμασι 

χϑονίοις χυχάτω πιείντις χαὶ ταρασσέτω " 

996 γνάμιψει γὰρ οὐδὲν τῶνδέ μ᾽ ὥστε καὶ φράσαι 
. Σ ,΄ - πρὸς οὗ χρεών νιν ἐχπεσεῖν τυραννίδος. 

ἘΡΜΗΣ. 

ὅρα νυν εἴ σοι ταῦτ᾽ ἀρωγὰ φαίνεται. 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ. 

ὋὌ ν ὦπται πάλαι δὴ καὶ βεβούλευται τάδε. 
ἙΡΜΗ͂Σ. 

, ον , , ᾿ 

τόλμησον, ὠ μάταιε, τόλμησόν ποτε 
1000 πρὸς τὰς παρούσας πημονὰς ὀρϑῶς φρονεῖν. 

ΨΕΡΟΙΜΙΙΡΘΕΈ ΤΣ: 

ὀχλεῖς μάτην μὲ χῦμ᾽ ὅπως παρηγορῶν. 
εἰσελϑέιω σὲ μήποϑ᾽ ὡς ἐγὼ «Ἱιὸς 
γνώμην φοβηϑεὶς ϑηλύνους γενήσομαι 
χαὶ λιπαρήσω τὸν μέγα στυγούμενον 

1005 γυναιχομίμοις ὑπτιάσμασιν χερῶν 

λῦσαί μὲ δεσμῶν τῶνδε" τοῦ παντὸς δέω. 
ἘΡΜΗ͂Σ. 

λέγων ἔοιχα πολλὰ χαὶ μάτην ἐρεῖν" 
τέγγει γὰρ οὐδὲν οὐδὲ μαλϑάσσει χέαρ 
λιταῖς" δακὼν δὲ στόμιον ὡς νεοζυγὴς 

1010 πῶλος βιάζει. χαὶ πρὸς ἡνίας μάχει. 
ἀτὰρ σφοδρύνει γ᾽ ἀσϑενεῖ σοφίσματι. 
αὐθαδία γὰρ τῷ «φρονοῦντι μὴ χαλῶς 
αὐτὴ χαϑ᾽ αὑτὴν οὐδενὸς μεῖον σϑένει. 
σχέψαι δ᾽, ἐὰν μὴ τοῖς ἐμοῖς πεισϑῆς λόγοις, 

1015 οἷός σε χειμὼν χαὶ κακῶν τρικυμία 
ἔπεισ᾽ ἄφυχτος" πρῶτα μὲν γὰρ ὀχρίδα 
φάραγγα βροντῇ καὶ χεραυνίᾳ φλογὶ 

πατὴρ σπαράξει τήνδε, χαὶ χρύψει δέμας 
τὸ σὸν, πετραία δ᾽ ἀγκάλη σε βαστάσει. 

1020 μαχρὸν δὲ μῆχος ἐχτελευτήσας χρόνου 
ἄψορρον ἥξεις ἐς φάος" “Ἰιὸς δέ τοι 

πτηνὸς χύων δαφοινὸς αἰετὸς λάβρως 
διαρταμήσει σώματος μέγα δάκος, 
ἄκλητος ἕρπων δαιταλεὺς πανήμερος, 

1026 χελαινόβρωτον δ᾽ ἧπαρ ἐχϑοινήσεται. 
τοιοῦδε μόχϑου τέρμα μή τι προσδόχα, 
πρὶν ἂν ϑεῶν τις διάδοχος τῶν σῶν πόνων 
«φανῇ, ϑελήσῃ τ᾽ εἰς ἀναύγητον μολεῖν 
“Ἵδὴν ἀνεφαῖά τ᾿ ἀμφὶ Ταρτάρου βάϑη. 

1030 πρὸς ταῦτα βούλευ᾽ " ὡς ὅδ᾽ οὐ πεπλασμένος 
ὁ χόμπος, ἀλλὰ χαὶ λίαν εἰρημένος " 

ψευδηγορεῖν γὰρ οὐκ ἐπίσταται στόμα 
τὸ δῖον, ἀλλὰ πῶν ἔπος τελεῖ. σὺ δὲ 
πάπταινε χαὶ φρόντιζε, μηδ᾽ αὐθαδίαν 

1036 εὐβουλίας ἀμείνον᾽ ἡγήσῃ ποτέ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἡμῖν μὲν Ἑρμῆς οὐκ ἄκαιρα φαίνεται 
λέγειν " ἄνωγε γάρ σε τὴν αὐθαδίαν 
μεϑέντ᾽ ἐρευνᾶν τὴν σοφὴν εὐβουλίαν. 
πείϑου " σοφῷ γὰρ αἰσχρὸν ἐξαμαρτάνειν. 

ΠΡΟΜΗΘΈΥΣ. 

1040 εἰδότε τοί μοι τάσδ᾽ ἀγγελίας 

ΔΈΝ ΤῊΣ. 

ὅδ᾽ ἐϑώῦξεν, πάσχειν δὲ χαχῶς 

ἐχϑρὸν ὑπ᾿ ἐχϑρῶν οὐδὲν ἀειχές. 
πρὸς ταῦτ᾽ ἐπ᾿ ἐμοὶ διπτέσϑω μὲν 

πυρὸς ἀμᾳφήχης βόστρυχος, αἰϑὴρ δ᾽ 
1046 ἐρεϑιζέσϑω 

βοοντῇ σᾳφαχέλῳ τ᾽ ἀγρίων ἀνέμων " 
χϑόνα δ᾽ ἐχ πυϑμένων αὐταῖς ῥίζαις 

πνεῦμα χραϑαίνοι, 

χῦμα δὲ πόντου τραχεῖ ῥοθίῳ 
ξυγχώσειεν τῶν τ᾽ οὐρανίων 

1060 ἄστρων διόδους, ἔς τε χελαινὸν 
Τάρταρον ἄρδην ῥέψειε “δέμας 
τοὐμὸν ἀνάγχης στερραῖς δίναις " 

πάντως ἐμέ γ᾽ οὐ ϑανατώσει. 
ἘΡΊΓΕΗΣ. 

τοιάδε μέντοι τῶν φρενοπλήχτων 
1066 βουλεύματ᾽ ἔπη τ᾽ ἐστὶν ἀκοῦσαι. 

τί γὰρ ἐλλείπει μὴ παραπαίειν 

ἡ τοῦδε τύχη; τί χαλᾷ μανιῶν; 
ἀλλ᾽ οὖν ὑμεῖς γ᾽ αἱ πημοσύναις 
ξυγχάμνουσαι ταῖς τοῦδε τόπων 

1060 μετά που χωρεῖτ᾽ ἐκ τῶνδε ϑοῶς, 

μὴ φρένας ὑμῶν ἠλιϑιώσῃ 
βοονιῆς μύχημ᾽ ἀτέραμνον. 

ΧΟΡΌΣ. 

λλο τι φώνει χαὶ παραμυϑοῦ μ᾿ 

ὅ τι χαὶ πείσεις " οὐ γὰρ δή ποὺ 

1006 τοῦτό γε τλητὸν παρέσυρας ἔπος. 

σιῶς μὲ χελεύεις χαχότητ᾽ ἀσκεῖν; 

μετὰ τοῦδ᾽ ὃ τι χρὴ πάσχειν ἐϑέλω " 
τοὺς προδότας γὰρ μισεῖν ἔμαϑον, 
χοὺχκ ἔστι νόσος 

1070 τῆσδ᾽ ἥντιν᾽ ἀπέπτυσα μᾶλλον. 

ἙΡΜΗ͂Σ. 

ἀλλ᾽ οὖν μέμνησϑ᾽ ἁγὼ προλέγω" 

μηδὲ πρὸς ἄτης ϑηραϑεῖσαι 
μέμψησϑε τύχην, μηδέ ποτ᾽ εἴπηϑ᾽ 
ὡς Ζεὺς ὑμᾶς εἰς ἀπρόοπτον 

1076 πῆμ᾽ εἰσέβαλεν" 

μὴ δῆτ᾽, αὐταὶ δ᾽ ὑμᾶς αὐτάς. 
εἰδυῖαι γὰρ κοὐκ ἐξαίφνης 

οὐδὲ λαϑραίως 

εἰς ἀπέραντον δίχτυον ἄτης 

ἐμπλεχϑήσεσϑ᾽ ὑπ᾽ ἀνοίας. 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

1080 καὶ μὴν ἔργῳ χοὐκ ἔτι μύϑῳ 

χϑὼν σεσάλευται" 
βρυχία δ᾽ ἠχὼ παραμυχᾶται 
βροντῆς, ἕλιχες δ᾽ ἐχλάμπουσι 

στεροπῆς ζάπυροι, 
1085 στρόμβοι δὲ κόνιν εἱλίσσουσι " 

σχιρτᾷ δ᾽ ἀνέμων πνεύματα πάντων 

εἰς ἀλληλα 
στάσιν ἀντίπνουν ἀποδεικνύμενα " 
ξυντετάραχται δ᾽ αἰϑὴρ πόντῳ. 
τοιάδ᾽ ἐπ᾿ ἐμοὶ ῥιπὴ διόϑεν 

1090 τεύχουσα φόβον στείχει «φανερῶς. 

ὦ μητρὸς ἐμῆς σέβας, ὦ πάντων 
αἰϑὴρ χοινὸν (φάος εἱλίσσων, 
ἐσορᾷς μ᾽ ὡς ἔχδικα πάσχω. 

13 



ΔΙΞΧΥΛΟΥΤΤΕΝΤΑ ΕΠ Ὁ Ὁ 

ΤᾺ ΤΟΥ ΔΡΆΜΑΤΟΣ ΠΡΟΙΣΞΙΩΝΤΑ 

ἘΤΈΕΟΚΖΗΣ. 

ΦΙΓΙΞΖΟΙΣΣ. ΚΑΎΤΎ4ΣἊΚΟΠΠΟΙ. 

ΧΟΡΟΣ ΠΑΡΘΕΝΩΝ. 3 

ΤΣΜΗ ΝΗ. 

ἌΝΤΙΓΟΝΉ. 

ΚΗΡΎῪΞ. 

ΠΟΘ ΣΣΙΘΣΣ 

ς - ΄ , - Ὁ μάϊος τοῦ “Παβδάχου υἱὸς ὧν ἐβασίλευεν ἐν Θήβαις, γυναῖχα χεχτημένος Ιοχάστην, τὴν ϑυγατέρα 

τοῦ Μῆνοιχέως " ἣ συνελϑεῖν καὶ τέχνα ποιῆσαι οὐχ ἐτόλμα, τὰς τοῦ Πέλοπος δεδιὼς ἀράς. φασὶ γὰρ 
εἰ ᾿ - ᾿ βα γι εν, - τ Ὑ ΤΥ τιν ἰ2ηηα Σ Ἐν αὐδὼς ἾἘ Ὧἢ Ἔ ἜΝ “- 
ὅτι τὸν τοῦ ΠῸῈέλοπος υἱὸν Χρυσιππον, ὃς ἣν αὐτῷ ἐξ αλλῆης γυναιχος, χαὶ οὐχ ἐχ τῆς ϑυγατρὸς τοῦ 

Οἰνομάου Ἱπποδαμείας, ὃ «Τάϊος ἥρπασεν, ἐρασϑεὶς αὐτοῦ, χαὶ αὐτῷ συνεγένετο, χαὶ πρῶτος ἐν ἀνϑοώ- 
᾿ ᾽ » πο κίκος, κε ἢ ὍΝ ᾿ ἐν ᾿ “- 

ποῖις τὴν ἀρρενοιϑορίαν ὑπέδειξε, χαϑώσπερ δὴ καὶ ὁ Ζεὺς ἐν ϑεοῖς, τὸν Τανυμήδην ἁρπάσας. ὅπερ 

ὁ Πέλοψ μαϑὼν τὸν «1ἀϊον χατηράσατο ἐξ οἰχείας φονευϑῆναι γονῆς. ἐπεὶ γοῦν ὃ «Τάϊος δὲ ὃν εἴρηται 

τρόπον ἄπαις ἤδη παρήχμαζεν, εἰς τὸ τοῦ ᾿ἡπόλλωνος μαντεῖον παρεγένετο ἐρωτήσων εἰ δέοι τεχνώ-- 

σααϑαι. ἐξήνεγχε δὲ αὐτῷ τὸ χρηστήριον ι χ 6 

ΔΙὴ σπεῖρε τέχνων ἄλοχα δαιμόνων βίᾳ. 

λαβὼν δὲ τὸν χρησμὸν χαὶ ἀπελϑὼν ἐφύλαττε μὴ συνευνᾶσϑαι τῇ ἰδίᾳ γυναικί. ἐν μιᾷ δὲ τῶν ἡμερῶν 

τῷ οἴνῳ βαρυνϑεὶς συνῆλϑε τῇ γυναιχὶ αὑτοῦ, ἀφ᾽ ἧς ἔσχε τὸν Οἰδίποδα. φοβηϑεὶς δὲ τὸν χρησμὸν 

εἰπόντα 

ΕἸ γὰρ. τεχνώσεις παῖδ᾽, ἀποχτενεῖ σ᾽ ὁ φὺς, 

χαϑὼς χαὶ Πέλοψ κατηράσατο, ἡνίχα ὁ Οἰδίπους ἐγεννήθη, διατορήσας τοὺς πόδας αὐτοῦ χαὶ χρυσέους 

χρίχους διαπερονησάμενος, ἐν Κιϑαιρῶνι τοῦτον ἐξέϑετο. εὑρόντες δέ τινες αὐτὸν ποιμένες καὶ ἀναλα- 

βόντες ἀνήνεγχαν τῷ τότε βασιλεῖ Κορίνϑου Πολύβῳ᾽ ὃς λαβὼν αὐτὸν ἐπιμελείας ἠξίωσε χαὶ εἷς ἀνδρῶν 

ἡλιχίαν ἤγαγεν, ἔπειτα δὲ Οἰδίπους παρά τινος ὑβροισϑεὶς χιὶ ὀνειδισϑεὶς ὡς νόϑος ἐστὶ καὶ οὐ γνήσιος 

τοῦ Πολύβου, ἀπῆλϑεν ἐρωτήσων εἰς τὴν Πυϑίαν, ἤγουν εἰς τὸ τοῦ ᾿Ἵπόλλωνος μαντεῖον, τίς τε εἴη 

χαὶ τίνος υἱός. εἶπε δὲ αὐτῷ τὸ μαντεῖον ὅτι πρόχειταί σοι φογεῦσαι τὸν πατέρα σου χαὶ μητρί σου συν-- 

ευνασϑῆναι. ἀχούσας δὲ τοῦ χρησμοῦ χατέλειινγεν ἀπελϑεῖν εἰς Κόρινϑον πρὸς τὸν Πόλυβον διὰ τὰ εἴρη- 

μένα, ὡς δοχῶν τὸν Πόλυβον λέγειν τὸ χρηστήριον πατέρα καὶ τὴν αὐτοῦ γυναῖχα μητέρα " χαὶ ἀπῆλϑε 
᾿ ἔψε ΑΚ , Ἢ 5 «ον δ: τ Ὡς ΙΝ ε , ᾿ » , ΠΡενι 

τὴν ἐς Θηβας ὁδόν. διεπορεύετο δὲ την» ὁδὸν ἐχείνη» χὶ ὁ «Ἴαΐος, 0ο τουτου πατὴρ, απερχομενος χαὶι 

οὗτος εἷς τὸ μαντεῖον ἐρωτήσων περὶ τοῦ παρ᾽ αὐτοῦ ἐχτεϑέντος παιδὸς, ἤγουν τοῦ Οἰδίποδος, τί γέ- 

γονε. ἐπεὶ δὲ συνήντησαν ἄμιρω, οἱ τοῦ 1αἴου δορυφόροι πρὸς τὸν Οἰδίποδα εἶπον" παραχώρησον ὦ 

ξένε τῷ βασιλεῖ τῆς ὁδοῦ, ὁ δ᾽ οὐχ ἐπείσϑη πληγεὶς δὲ παρὰ τοῦ «1αΐου, ἐμάνη ἐπὶ τούτῳ χαὶ ἀπέχτει-- 

γὲν αὐτὸν χαὶ πάντας τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ" ἕνα δὲ μόνον ἀφῆχεν, ὃς στραφεὶς οἴχοι ἀπήγγειλε πάντα. 

ἐλθὼν δὲ εἰς Θήβας ὁ Οἰδίπους ὕστερον εὗρε χαχὸν αὐτοῖς ἐπιχείμενον μέγα, τὴν Σιρίγγα" ἥτις αἱνί- 

γματα ἔλεγε καὶ τὸν μὴ ᾿ἰσχύοντα λῦσωι αὐτὰ κατήσϑιε. προΐχειτο δὲ τότε παρὰ τῶν Θηβαίων τῷ εὑρόντι 

τὸ αἴνιγμα τῆς Σιριγγὸς βραβεῖον ἡ τοῦ «Μαΐου γυνὴ ᾿Ιοχάσιη, δοϑησομένη αὐτῷ εἰς γάμον. εἰπούσης 
Ἢ - ᾿: ᾿ , ΄ Ζ 

οὖν τῆς «“Σφιγγὸς τὸ αἴνιγμα τὸ, τετράπους δίπους τε χαὶ πόλιν τρίπους, ὃ σημπαίνει τὸν ἄνϑρωπον. 



ἜΧΕ ΟΣ ΘΓῈ ΞΗΤῸΣ: 18 

΄ ἐφεῦρε τοῦτο ὁ Οἰδίπους " ἡ δὲ Σιρὶγξ μανεῖσα ἀνεῖλεν αὑτήν. συνελθὼν οὖν ὁ Οἰδίπους τῇ ἰδίᾳ μητρὶ 

παῖδας ἐποίησε τέσσαρας. τὸν Πολυνείχην καὶ τὸν Ἐτεοχλῆν, τὴν ᾿Ἵντιγόνην καὶ τὴν ἸΙσμήνην. ὕστερον 

δὲ μαϑὼν τὸ ἀνόμημα ὃ ἔδρασεν ἐτύφλωσεν ἑαυτὸν, τοῖς δὲ εἰρημένοις υἱοῖς αὑτοῦ τὴν βασιλείαν κατέ- 

λειψεν. ἐπεὶ δὲ οὗτοι τοῦτον ὄντα τυφλὸν ἐν οἰχίσχῳ χαϑεῖρξαν, χατηράσατο αὐτοὺς ὥστε διὰ ξίφους χαὶ 

πολέμου τὴν βασιλείαν διαμερίσασθϑαι. οὗ ἕνεχα χαὶ φοβούμενοι τὸ ὁμοῦ μὲν εἶναι ἐν ταῖς Θήβαις καὶ 

βασιλεύειν χατέλειιναν " συμπεφωνήχασι δὲ ἵνα τοῦ ἑνὸς ἐξερχομένου τῆς πόλεως χαὶ ἀποδημοῦντος ἐπὶ 

χρόνον ἕνα ὁ ἕτερος βασιλεύοι, καὶ πάλιν τοῦ ἀποδημοῦντος εἰσερχομένου ὑποχωροίη ὁ ἕτερος, ὡς ἂν 

ἐχ τούτου φύγωσι τὴν ἀράν. ὃ γοῦν Πολυνείχης πρῶτος ὧν ἐχράτησεν ἐν χρόνῳ ἑνὶ τῆς βασιλείας, εἶτα 

ἐξῆλθε τῷ Ἐτεοχλεῖ παραχωρήσας αὐτῆς. τοῦ χοόνου δὲ συμπληρωϑέντος ἐπὶ τὸ βασιλεύειν ὁ ΠῸολυνείχης 

χαὶ αὖϑις εἷς τὰς Θήβας παρεγένετο χατὰ τὸ συμπερωνὴμένον " μὴ παραδεχϑεὶς δὲ ὑπὸ ᾿Ἐπτεοκλέους εἰς 

τὸν τοῦ ᾿ργους βασιλέα Ἄδραστον ἀπῆλθε, χαὶ τούτου γαμβρὸς ἐπὶ ϑυγατρὶ γέγονεν, ἐπὶ ὑποσχέσει 

τοιαύτη, ἵνα συνεργήσῃ αὐτῷ ὁ ᾿Ἴδραστος ἐπανελθεῖν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν, χαὶ βασιλείας δράξασϑαι. 

λαβὼν τοίνυν ἐκ τοῦ ᾿Ἵργους στρατιὰν πλείστην ἄπεισιν εἷς Θήβας κατὰ τοῦ οἰχείου ἀδελφοῦ. ἔνϑα χαὶ 

αὐτὸς χαὶ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ὑπ᾽ ὠλλήλων ἐςονεύϑησαν. 

Ἢ μὲν οὖν σχηνὴ τοῦ δράματος ἐν Θήβαις ὑπόκειται" ὃ δὲ χορὸς ἐκ Θηβαίων ἐστὶ παρϑένων" ἡ 

δὲ ὑπόϑεσις, στρατιὰ ᾿Ἱργείων πολιορχοῦσα Θηβαίους, τοὺς καὶ νικήσαντας " χαὶ ϑάνατος ᾿Ετεοχλέους 

χαὶ Πολυνείχους. ἐπιγέγραπται δὲ ὑπόϑεσις τῶν ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας, διὰ τὸ ἑπτὰ στρατηγοὺς φυλάσσειν τὰς 

πύλας τῶν Θηβῶν. εἰσὶ δὲ αὗται αἱ Θῆβαι ἑπτάπυλοι" αἱ δὲ ἐν τῇ “ἰγύπτῳ οὖσαι ἑχατοντάπυλοι. 

ΠΠρολογίζει δὲ ᾿Πτεοχλῆς, παρασχευάζων τὸν τῶν Θηβαίων δῆμον εἰς φρουρὰν τῆς πόλεως. 

" «0 Ὁ ΣΝ 

Οἰδίπους μαϑὼν ὡς ἀϑέσμως συνῆν τῇ μητρὶ ἐτύφλωσεν ἑαυτόν" οὗ δὲ παῖδες αὐτοῦ ᾿Ετεοκλῆς καὶ 

ΤΙολυνείχης, ϑέλοντες λήϑη παρκπέμιναι τὸ τοιῦτον μίασμα. ἐγκαταχλείουσιν οἱχίσχῳ αὐτόν. ὃ δὲ τοῦτο 

μὴ φέρων ἀρᾶται αὐτοῖς διὰ σιδήρου τὴν βασιλείαν λαχεῖν. οἱ δὲ εἷς φόβον πεπτωχότες ἐνταῦϑα μὴ τὰς 
Ἴ - » ᾿. Ζ, ΄ ᾿ 

ἀρὰς τελέσωσιν οὗ ϑεοὶ, ἔγνωσαν δεῖν ἔχεσϑαι τὴν βασιλείαν παρὰ μέρος, ἑκάτερος ἐνιαυτὸν ἄρχων. 

πρῶτον οὖν Ἐπτεοχλῆς ἦρξεν, ἅτε χαὶ πρεσβύτερος ὧν Πολυνείχους, εἰ χαὶ Σοφοχλῆς νεώτερον λέγει. 

ΠΟολυνείχης δὲ ὑπεχώρησε. τελεσϑέντος δὲ τοῦ συγκειμένου ἐνιαυτοῦ, ἐπειδὴ Πολυνείκης ἐλϑὼν ἀπήτει 

τὸ σχῆπτρον, οὐ μόνον οὐχ ἔλαβεν, ἀλλὰ χαὶ ἀπεπέμφϑη χενὸς παρ᾽ ᾿Ετεοχλέους, οὐ βουλομένου ἐχστῆ- 

γαι τῆς ἀρχῆς, ἀλλ᾽ ἐγχρατῶς ἐχομένου ταύτης. ὅϑεν καὶ Πολυνείκης ἐχεῖϑεν ἀπάρας εἰς “ἄργος ἔρχεται, 

χαὶ τὴν ᾿Ἡδράστου ϑυγατέρα γήμας πείϑει τοῦτον συνάρασϑαί οἱ πρὸς τὴν τῆς ἀρχῆς ἀνάληψιν " χιὼ 
- " - , τ - - 

λαβὼν παρ᾽ αὐτοῦ συχνὴν στρατιὰν ἀφιχνεῖται. κατὰ Θηβαίων. ἦρχον δὲ τῆς τοιαύτης ἀρχῆς μετὸ Πολυ-- 

γείχους ἑπτὰ στρατηγοὶ, ἕβδομος γὰρ οὗτος ἦν, ὡς ἂν πρὸς τὰς ἑπτὰ πύλας τῶν Θηβῶν ἕχαστος ἐπαγά- 
- . ΕΥ̓ 3 "1 " , ΄ - 

γοι λόχον πολιορκοῦντα. οἱ μὲν οὖν ἄλλοι στρατηγοὶ ὑπὸ Θηβαίων ἀνηρέϑησαν ἐν τῷ πολέμῳ Πολυνεί- 

χης δὲ χαὶ ᾿Πτεοχλῆς μονομαχήσαντες πρὸς ἀλλήλους ἀναιροῦσιν ἀλλήλους. σημείωσαι δὲ ὡς Ἐὐριπίδης 

μὲν ἕνα τῶν ἑπτὰ τὸν ἬΠδοαστον λέγει" Αἰσχύλος δὲ ἕτερον τῶν ἑπτὰ Ἑτέοκλον ἀντὶ ᾿Αδρόστου ποοσϑ εἰς. 



ΕΡῚ ΤΑ {ΨΕΓῚ Θ᾿. "Βονυξσα 

ἙΤΕΟΚΟ.ΉΗΣ. 

Ὡς: Ἔ ΠΣ 5 , 
άδμου πολῖται, χοὴ λέγειν τὰ χαίρια 

« ᾿ - ἜΣ ᾿ Ἀν 

ὅστις φυλάσσει πρᾶγος ἐν πρύμνη πόλεως 

οἴαχα νωμῶν, βλέφαρα μὴ χοιμμῶν ὕπνῳ. 
" . τ Ξ - 

εἰ μὲν γάρ εὖ πράξαιμεν, αἰτία ϑεῶν" 
Ὗ τ .«“ ΄ 5 

ὅ εἰ δ᾽ αὐδ'. ὃ μὴ γένοιτο, συμιρορὰ τύχοι, 
» 2 "νι - ᾿ ἣ (ἢ κ 
τεοχλέης ἄν εἰς πολὺς χατὰ πτόλιν 
« ἘΡΕ ΟΣΣ ΕΘ. - , ᾿ 
υμνοῖϑ ὑπ «στῶν φοοιμίοις πολυρρόϑοις 

οἰμώγμασίν ὃ. ὧν Ζεὺς ἀλεξητήριος 
΄ ΄ ΄ ν ΄ ᾿ 

ἐπώνυμος γένοιτο Καδμείων πόλει. 

10 ὑμᾶς δὲ χρὴ νῦν, χαὶ τὸν ἐλλείποντ ἔτι 

ἥβης ἀχμαίας, καὶ τὸν ἔξηβον χρόνῳ, 

βλάστημον ἀλδαίνοντα σώματος πιολὺν, 

ὥραν τ' ἔχονθ᾽ ἕχαστον, ὥστε συμιπρεπὲς, 7 ἀπο 
πόλει τ ἀρήγειν χαὶ ϑεῶν ἐγχωρίων 

15 βωμοῖσι, τιμὰς μὴ ᾿ξαλειφϑῆναί ποτε" 
τέχνοις τε, γῆ τε μητοὶ, φιλτάτη τροφῷ" 
ς ν᾿ ΄ [ι - ΄ 
ἡ γὰρ νέους ἕρποντας εὐμενεῖ πέϑῳ, 

ἅπαντα πανδοχοῦσα παιδείας ὕτλον, 

ἐϑρέψατ᾽ οἰκιστῆρας ἀσπιδηφόρους 
ΝΠ ἈΡΆΑΡΣ ὴ ; ; 

20 πιστοὺς ὅπως γένοισϑε πρὸς χρέος τόδε. 
᾿ Ξ ἀἐν ὟΝ πῇ τ Ὅν εἰν ἀοιι 

χαὶ νῦν μὲν ἐς τόδ᾽ ἥμαρ εὖ δέπει ϑεός 
, Ὧν Ὁ ΞΕ Ψ» : 

χοόνον γὰρ ηδὴ τόνδὲ πυργηρουμένοις 
Ἐν ἥ ᾿ ἷς " 

χαλῶς τὰ πλείω πόλεμος ἐχ ϑεῶν χυρεῖ. 
Ξε ὙΠ τε Ἐν : ΕΞ : 

Ὧν» δ ὡς ὃ ἐἀοῦτις φησὶν, οἰογῶν βοτὴρ, 
Ν᾿ 3 ᾿ ᾿ 

265 ἐν ὠσὶ νωμῶν καὶ φρεσὶν, πυρὸς δίχα, 
΄ » » ΄ χρηστηρίους ὄρνιϑας ἀψευδεῖ τέχνη" 

οὗτος τοιῶνδε δεσπότης μαντευμάτων 
΄͵ Ζ, ν “. 

λέγει μεγίστην προσβολὴν ᾿Ἰχαΐδα 
Ξ : , , 

γνυχτηγορεῖσϑαι κἀπιβουλεύειν τιόλει. 
5, ἕν» Ὑ η- ν [ , 

80 ἀλλ᾿ ἔς τ ἐπάλξεις καὶ πύλας πυργωμάτων 
ὁρμᾶσϑε πάντες, σοῦσϑε σὺν παντευχέᾳ, 
πληροῦτε ϑωρακεῖα, κἀπὶ σέλμασι 

πύργων σιάϑητε, χαὶ πυλῶν ἐπ᾽ ἐξόδοις 
᾿Σ - 

μέμνοντες εὖ ϑαρσεῖτε, μηϑ᾽ ἐπηλύδων 
ἘΠ “ τ τ 

85 ταρβεῖτ ἄγαν ὅμιλον" εὖ τελεῖ ϑεύς. 

σχοποὺς δὲ χἀγὼ χαὶ χατοπιῆρας στρατοῦ 

ἔπεμψα, τοὺς πέποιϑα μὴ ματᾶν ὁδῷ" 
τ τ ῶος τὸ , τ ζ ἜΤ 

καὶ τῶνδ᾽ ἀχούσας οὐ τι μὴ ληφϑῶ δόλῳ. 

ΟΊ ΦΘΩΣ; 

᾿Ειεόχλεες, φέριστε Καδμείων ἄναξ, 
ΤΣ τ ΞΟ ΝΣ ἈΝ ᾿ 7 40 ἥχω σαιὴ τἀχεῖϑεν ἐχ στρατοῦ «φέρων, 

τῆς Σ Ξ ΣΡΡΤΑς ακε 
αὐτὸς χατόπτης ὃ εἴμ ἐγὼ τῶν πραγμάτων " 
τ᾿ ονασε τις ἥ ᾿ 
αὐδοὲς γὰρ ἑπτὰ ϑούριοι λοχαγέται, 

Ξ Ἐπης , 
ταυροσιαγοῦντες ἐς μελάνϑδετον σιίχος 

ἢ , 
χαὶ ϑιγγάνοντες χεοσὶ ταυρείου φόνου, 
» Ξτ 5 ι ὴ 

45΄.}10ὴ τ΄, ᾿Πνυὼ, χαὶ φιλαίματον «Ῥόβον 
, 

ὡρχωμότησαν ἢ πόλει χατασχαιὰς 
ϑέντες λαπάξειν ἄστυ Καδιιείων βίᾳ, 

Ὲ ᾿ 
ἢ γῆν θανόντες τήνδε φυράσειν φόνῳ" 

-» ς ῳ » - 

μνημεῖα ϑ' αὑτῶν τοῖς τεχοῦσιν εἰς δόμους 

80 πρὸς ἅρμ᾽ ᾿Αδράστου χερσὶν ἔστεφον., δϑάχρυ 
΄ ᾿ 2 ἐν 

λείβοντες " οἶχτος δ᾽ οὔτις ἦν διὰ στόμα. 

σιδηρόφρων γὰρ ϑυμὸς ἀνδοείᾳ «λέγων 
Ὲ ᾿ τ , 
ἔπνει, λεόντων ὡς Ἴρη δεδορχότων. 

χαὶ τῶνδε πύστις οὐκ ὄχνῳ χρονίζεται. 

ὅδ χληρουμένους δ᾽ ἔλειπον, ὡς πάλῳ λαχὼν 
ἕχαστος αὐτῶν πρὸς πύλας ἄγοι λόχον. 

πρὸς ταῦτ᾽ ἀρίστους ἄνδρας ἐχκρίτους πόλεως 
πυλῶν ἐπ᾿ ἐξόδοισι τάγευσαι τάχος " 
ἐγγὺς γὰρ ἤδη πάνοπλος ᾿Δργείων στρατὸς 

ΘΟ χωρεῖ, χονίει, πεδία δ᾽ ἀργηστὴς ἀφρὸς 

χραίνει σταλαγμοῖς ἱππιχῶν ἐκ πνευμόνων. 

σὺ δ᾽ ὥστε ναὸς κεδνὸς οἱαχοστρόφος 

φράξαι πόλισμα, πρὶν χαταιγίσαι πνοὰς 
Ἴρεος" βοᾷ γὰρ κῦμα χερσαῖον στρατοῦ 

θ6 χαὶ τῶνδε χαιρὸν ὅστις ὥχιστος λαβέ" 
χἀγὼ τὰ λοιπὰ πιστὸν ἡμεροσχόπον 
ὀφθαλμὸν ἕξω, χαὶ σαφηνείᾳ λόγου 
εἰδὼς τὰ τῶν ϑύραϑεν ἀβλαβὴς ἔσει. 

ἙἘΤΕΟΚΟ.ΗΣ: 

ὦ Ζεῦ τε χαὶ Γὴ χαὶ πολισσοῦχοι ϑεοὶ, 
70᾽.1ρά τ᾽ ᾿Ερινὺς πατρὸς ἡ μεγασϑενὴς, 

μή μοι πόλιν γε πρυμνόϑεν πανώλεϑρον 
ἐχϑαμνίσητε δηάλωτον, Ἑ.λλάδος 
φϑόγγον χέουσαν, καὶ δόμους ἐφεστίους " 
ἐλευθέραν δὲ γὴν τὲ χαὶ Κάδμου πόλιν 

75 ζυγοῖσι δουλείοισι μήποτε σχεϑεῖν " 

γένεσθε δ᾽ ἀλχή" ξυνὰ δ᾽ ἐλπίζω λέγειν" 
΄ ΜΡ , 

πόλις γὰρ εὖ πράσσουσα δαίμονας τέξει. 
ΧΟΡΟΣ. 

ϑρεῦμαι φοβερὰ μεγάλ᾽ ἄχη, 
Ά ϊ , ξ 

μεϑεῖται στρατὸς στρατόπεδον λιπὼν, 

80 ῥεὶ πολὺς ὅδε λεὼς πούδροιιος ἱππότας" θ 9000) 
αἰϑερία χόνις μὲ πείϑει φανεῖσ᾽, 
ἄναυδος, σαφὴς, ἔτυμος ἄγγελος " 
ξ ς Ἶ , ϑερας 
ἑλεδεμνὰς πεδιοπλύόχτυπὸς τὶ 

ἐγχρίμπτεται βοὰ, ποτᾶται, βρέμει δ᾽ 
8ὅ ἀμαχέιου δίχαν ὕδατος ὀροτύπου. 

ἰὼ Ἰὼ ϑεοὶ ϑεκί τ᾽ ὀρόμενον 
χαχὺν ἀλεύσατε. 

βυραδ τὶ ᾿ 
βοᾷ υπὲρ τειχέων 

90 ὁ λεύχασπις ὄρνυται λαὺς 

εὐτρεπιὴὴς, ἐπὶ πόλιν διώχων. 
΄ , Ψ , ΕΣ 

τίς ὥρα ῥύσεται, τίς ἄρ᾽ ἐπαρχέσεε 
ϑεῶν ἢ θεῶν; 

96 πότερι. δῆτ᾽ ἐγὼ ποτιπέσω βρέτη δαιμόνων; 
» Ω μ Ὗ ᾿ ἣ»-͵ “͵ ἰὼ μάχαρες εὔεδοοι, ἀκμάζει βρετέων 

ἔχεσϑαι. τί μέλλοιεν ἀγάστονοι; 
100 ἀχούετ᾽ ἢ οὐχ ἀχούετ᾽ ἀσπίδων χτύπον; 

πέπλων χαὶ στειέων 
δκς ΔΟΡΑ ΒΕΛΟΝΕ » ἐς 

ποτ᾽, εἰ μὴ γῦν, ἀμφὶ λίταν᾽ ἕξομεν; 

χτύπον δέδορχα, πάταγος οὐχ ἑνὸς δορός. 
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106 τέ ῥέξεις, προδώσεις, παλαίχϑων ἴάρης. τὰν 

᾿ τεὰν γᾶν; 
ὦ χουσοπήληξ δαῖμον, ἔπιδ᾽ ἔπιδε πόλιν, 

ἅν: ποτ᾽ εὐφιλήταν ἔϑου" 
ϑεοὶ πολισσοῦχοι χϑονὸς, 

110 ἔτ᾽ ἴτε πάντες, 

ἴδετε παρϑένων ἱχέσιον λόχον 
δουλοσύνας ὕπερ. 

χῦμα γὰρ περὶ πτόλιν 
116 δοχμολόφων ἀνδρῶν χαχλάζεε πγοαῖς 

Ἄρεος ὀρόμενον. 
ἀλλ᾽ ὦ Ζεῦ πάτερ παντελὲς 
πάντως ἄρηξον δαΐων ἅλωσιν. 

120᾽ “ργεῖοι γὰρ πόλισμα Κάδμου 
χυχλοῦνται" (φόβος δ᾽ ἀρείων ὅπλων" 

διάδετοι δέ τοι γενύων ἱππείων 
χινύρονται «τόνον χαλινοί. 
ἑπτὰ δ᾽ ἀγήνορες πρέποντες στρατοῦ 

120 δορυσόοις σάγαις πύλαις ἑβδόμαις 

προσίστανται πάλῳ λαχόντες. 

σύ τ᾽ ὦ “Διογενὲς φιλόμαχον πράτος, 
130 ῥυσίπολις γενοῦ, Παλλὰς, ὅ 9ϑ' ἵππιος 

ποντομέδων ἄναξ, 
ἰχϑυβόλῳ μαχανᾷ Ποσειδῶν 
ἐπίλυσιν φόβων ἐπίλυσιν δίδου. 

136 σύ τ᾽ ἴάρης, φεῖ φεῦ, Κάδμου ἐπώνυμον 
πόλιν φύλαξον, κήδεσαΐί τ᾽ ἐναργῶς. 

140 χαὶ Κύπρις, ἅτε γένους προμάτωρ, 
ἄλευσον. σέϑεν γὰρ ἐξ αἵματος 
γεγόναμεν " λιταῖσί σε ϑεοχλύτοις 
ἀπύουσαι πελαζόμεσϑα. 

146 χαὶ σὺ, «“ὐχει᾽ ἄναξ, υΤύχειος γενοῦ 

στρατῷ δαΐῳ, στόνων ἀὐτᾶς " 
σύ τ᾽ ὦ “ατογένεια χούρα, 
τόξον εὖ πυχάζου, 

160 ρτεμι φίλα. ὃ ἢ ὃ ἔ. 

ὕτοβον ἁρμάτων ἀμφὶ πόλιν χλύω. 
ὦ πόιν᾽ Ἥρα" 
ἔλαχον ἀξόνων βριϑομένων χνόαι, 
Ἄρτεμι φίλα. ἢ ἔ ἢ ἢ. 

155 δορυτίναχτος αἰϑὴρ ἐπιμαίνεται. 
τί πόλις ἄμμε πάσχει, τί γενήσεται; 
ποῖ δ᾽ ἔτι τέλος ἐπάγει ϑεός; ἢ ὃ ἢ. 
ἀχροβόλων δ᾽ ἐπάλξεων λιϑὰς ἔρχεται. 
ὦ φίλ᾽ Ἄπολλον, 

1600 χόναβος ἐν πύλαις χγαλχοδέτων σαχέων, 
χαὶ “Ἰιόϑεν πολεμόκραντον ἁγγὸν τέλος ἐν μάχαις. 
σύ τε μάχαιρ᾽ ἄνασσ᾽ Ογκα πρὸ πόλεως 

105 ἑπτάπυλον ἕδος ἐπιρρύου. 
Ἰὼ παναλχεῖς ϑεοὶ, 
Ἰὼ τέλειοι τέλειαί τε γᾶς 

τᾶσδε πυργοιςφύλαχες, 
πόλιν δορίπονον μὴ προδῶϑ᾽ 

170 ἑτεροφρώνῳ στρατῷ. 
χλύετε παρϑένων “λύετε πανδίχους 

χειροτόνους λιτάς. 

Ἰὼ φίλοι δαίμονες 
175 λυτήριοί τ᾿ ἀμφιβάντες πόλιν, 

δείξαϑ᾽ ὡς φιλοπόλις, 

μέλεσϑέ.ϑ' ἱερῶν δημίων, 

ῬΟΕΤΑΕῈ ΒΟΈΝΤΙΟΙ- 

5, Ὁ» 
μελόμενοι δ᾽ ἀρήξατε" 

180 φιλοϑύτων δέ τοι πόλεος ὀργίων 
μνήστορες ἔστε μοι. 

ἘΤΕΟΚΟ.ΗΣ. 
ε » “- ΄ Ε Ε » . ὑμᾶς ἐρωτῶ, ϑοέμματ οὐχ ἀνασχετὼ, 
ἢ ταῦτ᾽ ἄριστα χαὶ πόλει σωτήρια, 
στρατῷ τε ϑάρσος τῷδε πυργηρουμένῳ, 

186 βρέτη πεσούσας πρὸς πολισσούχων ϑεῶν 
Υ ἽΞ Ξ ἢ 

αὔειν., λαχάζειν, σωφρόνων μισήματα; 
μήτ᾽ ἐν χαχοῖσι μήτ᾽ ἐν εὐεστοῖ φίλῃ 
ξύνοιχος εἴην τῷ γυναικείῳ γένει. 

χρατοῦσα μὲν γὰρ οὐχ ὁμιλητὸν ϑράσος, 
190 δείσασα δ᾽ οἴχῳ χαὶ πόλει πλέον χκαχόν. 

χαὶ νῦν πολίταις τάσδε διαδρόμους (υγὰς 

ϑεῖσαι διερροϑήσατ᾽ ἄψυχον χάχην " 
τὰ τῶν ϑύραϑεν δ᾽ ὡς ἄριστ᾽ ὀφέλλετε, 

αὐτοὶ δ᾽ ὑφ᾽ αὑτῶν ἔνδοϑεν πορϑούμεϑα. 
195 τοιαῦτά τῶν γυναιξὶ συνναίων ἔχοις. 

χεὶ μή τις ἀρχῆς τῆς ἐμῆς ἀκούσεται, 
τεε, , Ξ ες 
ἀνὴρ γυνή τε χὦ τι τῶν μεταίχμιον, 

- Ὁ Σ 
τϑῆφος χατ αὐτῶν ὀλεθρία βουλεύσεται, 

Ἔ , Ξὲ το; ἔναρα : 
λευστῆρα δήμου δ᾽ οὔ τι μὴ φύγῃ μόρον. 

πὐϊῴ»: Ν : 
200 μέλει γὰρ ἀνδρὶ, μὴ γυνὴ βουλευέτω, 

τἄξωϑεν ἔνδον δ᾽ οὖσα μὴ βλάβην τίϑει. 
ἤχουσας ἢ οὐκ ἤχουσας, ἢ χωφῇ λέγω; 

ΣΡ 5: 
τ 
ὦ φίλον Οἰδίπου τέχος, ἔδεισ᾽ ἀχού-- 

σασα τὸν ἁρματόχτυπον ὕτοβον ὕὅτοβον, 
200 ὅτε τε σύριγγες ἔχλαγξαν ἑλίτροχοι, 

ἱππιχῶν τ᾿ ἀὕΐὕπνων πηδαλίων διὰ 
στόμα πυριγενετῶν χαλινῶν. 

ἙΤΈΟΚἍΗΣ. 
τί οὖν; ὁ γαύτης ἄρα μὴ ᾽ς πρῷραν φυγὼν 
πρύμνηϑεν εὗρε μηχανὴν σωτηρίας, 

210 γεὼς χαμούσης ποντίῳ πρὸς κύματι; 

ΧΟΡΟΣ. 
εν 

ἀλλ᾿ ἐπὶ δαιμόνων πρόδρομος ἦλθον ἀρ- 
- - ΄ ᾿ χαῖα βρέτη, ϑεοῖσι πίσυνος, νιράδος 

ὅτ᾽ ὀλοᾶς γνιφομένας βρόμος ἐν πύλαις, 

δὴ τότ᾽ ἤρϑην φόβῳ πρὸς μακάρων λιτὰς, 
΄ ᾿ « ΄͵ 2 

215 πόλεος ἵν᾽ ὑπερέχοιεν ἀλχάν. 

ἘΕΤΕΟΚΜΖΗΣ. 
; ς ξ 5 ᾿ 

πύργον στέγειν εὔχεσϑε πολέμιον δόρυ. 
ΧΟΡΟΣ. 

οὔκουν τάδ᾽ ἔσται πρὸς ϑεῶν; 

ἘΤΕΟΚ.ΜΗΣ. 

ἀλλ᾽ οὖν ϑεοὺς 

τοὺς τῆς ἁλούσης πόλεος ἐχλείπειν λόγος. 

ΞΟΡΟΣ. 

μήποτ ἐμὸν χατ᾽ αἰῶνα λίποι ϑεῶν 
220 ἅδε πανάγυρις, μηδ᾽ ἐπίδοιμ: τάνδ᾽ 

ἀστυδροομουμέναν πόλιν χαὶ στράτευμ᾽ 

ἁπτόμενον πυρὶ δαΐῳ. 
ἙΤΕΟΚΜΖΗΣ. 

μή μοι ϑεοὺς καλοῦσα βουλεύου χαχῶς" 

πειϑαρχία γάρ ἐστι τῆς εὐπραξίας 

225 μήτηρ γυνὴ σωτῆρος" ὧδ᾽ ἔχει λόγος. 
208 --- 207. -ΞΞΞ- 211 ---- 215. 

219 --- 222. --ΞΞ- 226 --- 229. 
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ΧΟΡΟΣ. 

ἔστι ϑεοῖς δ᾽ ἔτ᾽ ἰσχὺς καϑυπερτέρα " 

σιολλάχι δ᾽ ἐν χαχοῖσι τὸν ἀμήχανον 
χἀκ χαλεπῶς δύας ὕπερϑ᾽ ὀμμάτων 
χρημναμενῶν νεφελῶν ὀρϑοῖ. 

ἙΤΕΟΚΩΖΗ͂Σ. 

280 ἀνδρῶν τάδ᾽ ἐστὶ. σφάγια χαὶ χρηστήρια 
ϑεοῖσιν ἕοδειν. πολεμίων πειρωμένων " 
σὸν δ᾽ αὖ τὸ σιγᾶν χαὶ μένειν εἴσω δόμων. 

ΧΟΡῸΣ: 

διὰ ϑεῶν πόλιν νεμόμεϑ᾽ ἀδάματον. 
δυσμενέων δ᾽ ὄχλον πύργος ἀποστέγει. 

225 τίς τάδε νέμεσις στυγεῖ; 

ἘΤΕΟΘΚΟΙΗΣ. 

οὔτοι «,ϑονῶ σοι δαιμόνων τιμᾶν γένος" 
ἀλλ᾽ ὡς πολίτας μὴ κακοσπλάγχνους τιϑῆς, 
ἔχηλος ἴσϑι μηδ᾽ ἄγαν ὑπεριροβοῦ. 

ΧΟΡΟΣ. 

| ποταίνιον χλύουσα πάταγον ἀνάμιγα 
240 ταρβοσύνῳ φόβῳ τάνδ᾽ ἐς ἀχρόπτολιν, 

τίμιον ἕδος, ἱκόμαν. 
ἘΤΈΕΈΟΚΜΖ“ΗΣ: 

μὴ νῦν. ἐὰν ϑνήσχοντας ἢ τετρωμένους 
φιύϑησϑε, χωκυτοῖσιν ἁοπαλίζετε. 

τούτῳ γὰρ ΄ἥρης βόσκεται φόνῳ βροτῶν. 
 Ξ ὩΙΘΌΟΣ: 

᾿ 2406 καὶ μὴν ἀχούω γ᾽ ἱππικῶν φρυαγμάτων. 
ἘΤΙΟΙΚΙΦΉΗΙΣ: 

μὴ νῦν ἀχούουο᾽ ἐμᾳανῶς ἄκου ἄγαν. 
ΘἾΡΙΟΣ.: 

στένει πόλισμα γῆθεν. ὡς χυχλουμένων. 
ἙΤΈΟΚ:ΧΗΣ. 

οὐχοῦν ἔμ᾽ ἀρχεῖ τῶνδε βουλεύειν πέρι. 
ΧΟΡΟΣ. 

δέδοιχ᾽, ἀραγμὸς δ᾽ ἐν πύλαις ὀφέλλεται. 
᾿ ἘΤΙΕΘΙΚΕΌΧΣΙ. 

ε Ξ Ε , 
250 οὐ σῖγα; μηδὲν τῶνδ᾽ ἐρεῖς χατὰ σιτόλιν. 

 ΟΡΟΣ: 

ὦ ξυντέλεις,, μὴ προδῷς πυογώκατα. 
ΕΓ Ε ΘΚ ΦΌΓΣ. 

Ξ , 
οὐχ ἃς «ϑόρον σιγῶσ᾽ ὀνκσχήσει τάδε; 

ΧΟΡΌΣ: 

ϑεοὶ πολῖται, μή μὲ δουλείας τυχεῖν. 

ἘΠΕ ΘΙ ΖΟΤΗΣΣ 

αὐτὴ σὺ δουλοῖς χἀμὲ χαὶ σὲ καὶ πόλιν. 

ΧΟΡΟΣ: 

2ῦ5 ὦ πο; χρατὲς Ζεῦ, τρένψον εἰς ἐχϑροὺς βέλος. 

| ΠΊΒΟΚΑΗΣ. 
» ἢ τ: “- - .- Ε 

ὦ Ζεῦς γυνκιχῶν οἷον ὠπάσας γένος. 
5 ΟἿΙΟΙ͂Σ. 

μοχϑηρὺν., ὥσπερ ὄνδρας ὧν ἁλῷ πόλις. 
ΠἸ͵ΠΟΚΏΗΣ. 

παλινστομεῖς αὖ ϑιγγάνουσ᾽ ἀγαλμάτων; 

ΧΌΟΨΌΟΙΥΣ: 
Ἐς ΔΩ ΣΝ ΠΕ ΡΥ ἀνψυχίᾳ γὰρ γλῶσσων ἁρπάζει «ὀβος. 

ΠΊΎΠΟΚΙΖΗΣ. 

260 αἰτουμένῳ μοὶ χοῦτρον εἰ δοίης τέλος. 

ΧΟΡΟΣ. 
΄ ΕΝ ε ᾿ ᾿ ΓΝ Ἢ Ε λέγοις ἂν ὡς τάχιστει. χαὶ τάχ᾽ εἴσομαι. 

288 --- 2836. ΞΞΞΞ 289 --- 241. 

ΧΥΛΟΥ 

ἙἘΤΕΟΚΟ.ΖΗΣ. 

σίγησον., ὦ τάλαινα, μὴ «ίλους φόβει. 

ΧΟΡΟΣ. ὶ 
σιγῶ: σὺν ἄλλοις “πείσομαι τὸ μόρσιμον. 

ἘΠΕ ΟΘΥΝ ἈΟΖΩΣΣ 

τοῦτ᾽ ἀντ᾽ ἐχείνων τοὔπος αἱροῦμαι σέϑεν. 
266 χαὶ πρός γε τούτοις. ἐχτὸς οὐσ᾽ ἀγαλμάτων, 

εὔχου τὰ χοείσσω ξυμμόχους εἶνε ϑεούς" 

χἀμῶν ὠχούσασ᾽ εὐγμάτων, ἔπειτα σὺ 
ὀλολυγμὸν ἱρὸν εὐμενὴ παιάγνισον, 

“Ἑλληνικὸν νόμισμα ϑυστάδος βοῆς. 

270 ϑάρσος «φίλοις, λύουσα πολέμιον φόβον. 

ἐγὼ δὲ χώρας τοῖς πολισσούχοις ϑεοῖς, 

πεδιογόμοις τε χἀγορᾶς ἐπισχόποις, 
«Ἰίρχης τὲ πηγαῖς. οὐδ᾽ ἀπ᾽ ᾿Ισμηνοῦ λέγω, 

εὖ ξυντυχόντων χαὶ πόλεως σεσωσμένης, 

275 μήλοισιν αἱμάσσοντας ἑστίας θεῶν, 

ταυροχτονοῦντες ϑεοῖσιν, ὧδ᾽ ἐπεύχοιιαι 

ϑήσειν τροπαῖς. πολεμίων δ᾽ ἐσθϑήματα, 
λάφυρα δάων δουρίπληχϑ᾽ ἁγνοῖς δόμοις. 
τοιεῦτ᾽ ἐπεύχου μὴ φιλοστόνως ϑεοῖς, 

280 μηδ᾽ ἐν ματαίοις χἀγρίοις ποιρύγμασιν" 

οὐ γάρ τι μᾶλλον μὴ φύγης τὸ μόρσιμον" 
ἐγὼ δ᾽ ἐπ’ ἄνδρας ἕξ ἐμοὶ σὺν ἑβδόμῳ 
ἀντηρέτας ἐχϑροῖσι τὸν μέγαν τρόπον 

Σ Ἔν τς ἐ 
εἷς ἑπτατειχεῖς ἐξόδους τάξω μολὼν, 

285 πρὶ» ἀγγέλους σπερχνούς τὲ χαὶ ταχυρρόϑου σπρ γγέλους ρχνούς χαὶ ταχυρρόϑους 

λόγους ἱχέσϑιωι καὶ φλέγειν χρείας ὕπο. 

ΞΘ ΒΙΘΣΣΣ 
ἘΝ , πμ ἀξενπν “Ὁ 

μέλει. φόβῳ δ᾽ οὐχ ὑπνώσσει κέαρ" 
γείτονες δὲ χαοδίας 

μέριμναι ζωπυροῦσι τόρβος, 

290 τὸ» ἀμᾳιτειχῆ λεὼν, 
δράχοντεις ὡς τις τέχγνων 

ὑπερδέδοιχεν λεχαίων δυσευνάτορας 

πάντροφος πελειάς. 
ἡ τοὶ ιἐὲν “ὦ ὲ 057 290 τοὶ μὲν γάρ ποτὶ πύργους ] 

πανδημεὶ πανομιλεὶ ] 

στείχουσι» " τί γένωμαι; 
ἀῷ : δὲ 

τοὶ δ᾽ ἐπ᾿ ἀμᾳιβόλοισιν 

Ἰάπτουσι πολίταις 

300 χεριιάδ᾽ ὀχριόεσσαν. 
πανὶ τρόπῳ. “Πιογενεῖς 

θεοὶ, πόλιν χαὶ στρατὸν 

Καδμογενῆ ῥύεσϑε. 

ποῖον δ᾽ ἀμείψεσϑε γαίας πέδον 
806 τασδ᾽ ἄρειον ἐχφροῖς 

ἀφέντες τὰν βαϑύχϑον᾽ αἴαν, 
ὕϑωρ τὲ «Πιρκαῖον εὐὖ-- 

τραφέστιτον πωμάτων 

310 ὅσων ἵησιν Ποσειδὼν ὃ γαιάοχος 
Τηϑύος τε παῖδες. 

πρὸς τάδ΄. ὦ σπολιοῦχοι 

ἡεοὶς τοῖσι πὲν ἔξω 

πύργων ἀνδρολέϊειραν 
310 χαὶ τὰν ῥίινοπλον ἄταν 

ἐμβαλόντες ἔροισϑε 

κῦϑος. τοῖς δὲ πολίταις 

χαὶ πόλεως δυτῆρες 

287-- 308. --Ξ-Ξ 304 ---320. 
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εὔεδροί τε στάϑητ᾽ 
820 ὀξυγόοις λιταῖσιν. 

οἰχτρὸν γὰρ πόλιν ὧδ᾽ ὠγυγίαν 
ὑπίδᾳ προϊώψαι, δορὸς ἄγραν, 
δουλίαν ψαιαρᾷ σποδῷ 

ὑπ᾽ ἀνδρὸς ᾿Ἰχαιοῦ ϑεόϑεν 
326 περϑομέναν ὠτίμως, 

τὰς δὲ χεχειρωμένας ἐγεσθϑαι, 
ἔ ἢ, νέας τε καὶ παλαιὰς 

ἱππηδὸν πλοχάμων, 
περιρρηγνυμένων «φαρέων. 

380 βοᾷ δ᾽ ἐχχενουμένα πόλις, 
λαΐδος ὀλλυμένας μιξοϑρόου" 
βαρείας τοι τύχας προταρβῶ. 

χλαυτὸν δ᾽ ἀρτιτρόποις ὠμοδοόπων 
νομίμων προπάροιϑεν διωμεῖνψαι 

3836 δωμάτων στυγερὰν ὁδόν. 
τί; τὸν φϑίμενον γὰρ προλέγω 
βέλτερα τῶνδε πράσσειν. 
πολλὰ γὰρ εὖτε πτόλις δαμασϑῆῇ, 
ἢ , δυστυχῆ τε πράσσει. 

8340 ἄλλος δ᾽ ἄλλον ὄγει, 
φονεύει, τὰ δὲ χαὶ πυρφορεῖ" 
χαπνῷ χραίνεται πόλισμ᾽ ἅπαν. 
μαινόμενος δ᾽ ἐπιπνεὶ λκαοδάμας 

μιαίνων εὐσέβειαν άρης. 

8456 χορχορυγαὶ δ᾽ ἀν᾽ ἄστυ, 

ποτὶ πτόλιν δ᾽ ὁρχάνα πυργῶτις. 
πρὸς ἀνδρὸς δ᾽ ἀνὴρ δορὶ καίνεται" 
βλαχαὶ δ᾽ αἱματόεσσαι 
τῶν ἐπιμαστιδίων 

360 ἀρτιβρειρεῖς βρέμονται. 
ἁρπαγαὶ δὲ διαδρομῶν ὁμαίμονες " 
ξυμβολεῖ (φέρων «φέροντι, 

χαὶ κενὸς χενὸν χαλεῖ, 
ξύννομον ϑέλων “ἔχειν, 

8656 οὔτε μεῖον οὔτ᾽ ἴσον λελιμμένοι. 
τίν ἐκ τῶνδ᾽ εἰχάσαι λόγος πάρα; 
παντοδαπὸς δὲ καρπὸς 

χαμάδις πεσὼν ἀλγύνει χυρήσας. 
πιχρὸν δ᾽ ὄμμα τῶν ϑαλαμηπόλων" 

360 πολλὰ δ᾽ ἀχριτόφυρτος 

γᾶς δόσις οὐτιδανοῖς 

ἐν ῥοϑίοις φορεῖται. 
διωίδες δὲ χαινοπήμεγες νέαι 

τλήμον εὐνὰν αἰχμάλωτον 
366 ἀνδρὸς εὐτυχοῦντος, ὡς 

δυσιιενοῦς ὑπερτέρου. 
ἐλπίς ἐστι νύχτερον τέλος μολεῖν, 
παγχλαύτων ἀλγέων ἐπίροοϑον". 

ΠΜΠΙΧΟΡΙΟΝ. 

ὅ.τοι χατόπτης, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ. σιραιοῦ 
370 πευϑώ τιν᾽ ἡμῖν, ὦ «φίλαι. νέαν «ξέρει, 

σπουδὴ διώχων ποιιπίμους χνύας ποδῶν. 

- ΠΛΙΙΧΟΡΤΙΟ Ν. 

χαὶ μὴν ἄναξ ὅδ᾽ αὐτὸς Οἰδέπου τύχος 

εἰς ἀρτίχολλον ἀγγέλου λόγον μαϑεῖν" 
σπουδὴ δὲ χαὶ τοῦδ᾽ οὐχ ἀπαρτίζει πόδα. 

321 --- 332. -Ξ 338 -- 344. 

810.--- 350. --- 357 --- 368. 

Χ2}1}7.Ὲ.42.0.Σ. 

3760 λέγοιιἡ ἂν εἰδὼς εὖ τὰ τῶν ἐναντίων, 
ἐωῆκρς , Ξ Ξ ᾿ 
ὥς τ᾽ ἐν πύλαις ἕκαστος εἴληχεν πάλον. 
Τυδεὺς μὲν ἤδη πρὸς πύλαισι Προιτίσε 
βρέμει, πόρον δ᾽ ᾿Ισμηνὸν οὐχ ἐᾷ περᾶν 
ἘταΣ, ἢ ᾿ 
ὁ μάντις" οὐ γὰρ σφάγια γίγνεται καλά. 

: κ᾿ - ΕΥ , ΄ 

380 Τυδεὺς δὲ μαργῶν καὶ μάχης λελιμμένος 
μεσημιβριναῖς χλαγγαῖσιν ὡς δράχων βοᾷ " 

ϑείνει δ᾽ ὀνείδει μάντιν Οἰχλείδην σορὸν, μ ἢ 
", , ν , 5» 7, σαίνειν μόρον τε χαὶ μάχην ἀψυχίᾳ 

- 2... - - ΄ 1 τοιαῦτ᾽ ἀϊτῶν τρεῖς χατασχίους λόφους 
386 σείει, χράνους χαίτωμι᾽. ὑσι᾿ ἀσπίδος δὲ τῷ 

χαλχήλατοι χλάζουσι κώδωνες φόβον " 

ἔχει δ᾽ ὑπέρφροον σῆμ᾽ ἐπ᾿ ἀσπίδος τόδε χ ΘΓ ΘΟ ΙσῆΙ φ ᾿ ἄρα τό ρρυντς ᾿ 
φλέγονϑ᾽ ὑπ᾽ ἄστροις οὐρανὸν τετυγμένον " 

λαμπρὰ δὲ πανσέληνος ἐν μέσῳ σάκει ἐπ ἢ μέσῳ ᾽ ᾿ εἶδ τς ἣ 
390 πρέσβιστον ἄστρων, νυχτὸς ὀφϑαλμὸς, πρέπει." 

νος, σαν ΨΟΤ Ρ ᾽ 
τοιαῦτ᾽ ἀλύων ταῖς ὑπερχόμποις σάγαις 
βοᾷ παρ ὄχϑαις ποταμίαις, μάχης ἐρῶν, 

ϑῤκθρς ἡ " 
ἵππος χαλινῶν ὡς κατασϑμαίνων μένει, 

ὅστις βοὴν σάλπιγγος ὁομαίνει. μένων. 

396 τίν᾽ ἀντιτάξεις τῷδε; τίς Προίτου πυλῶν 

χλήϑρων λυϑέντων προστατεῖν «(ερέγγυος ; 

ΕΥΠΟΚΜΗΣ. | 
΄ Η 3. , 2» ΕἸ Ἂν ΄ ΕῚ ν ᾿ 

χόσμον μὲν ἀνδοὸς οὔτιν᾿ ἄν τρέσαιμ᾽ ἐγὼ, Ϊ 

οὐδ᾽ ἑλχοποιὰ γίγνεται τὰ σήματα" | 
ΞΕ ἘΟΘΕ ξά. Φ ρου Ὸν ᾿ ] 
λόφοι δὲ χώδων τ᾽ οὐ δάχνουσ᾽ ἄνευ δορός. ὦ 

, ν Ϊ 
400 χαὶ νύχτα ταύτην ἣν λέγεις ἐπ᾿ ἀσπίδος | 

ἄστροισι μαρμαίρουσαν οὐρανοῦ χυρεῖν, ᾿ 
ὀρ φνς ἡῤάρς ὃ ἔ ; ἢ 

τάχ ἂν γένοιτο μάντις ἡ ᾽ννοίαᾳ τινί. 

εἰ γὰρ ϑανόντι νὺξ ἐπ᾿ ὀφϑαλμοῖς πιέσοι, 
τῷ τοι φέροντι σῆμ᾽ ὑπέρχοιιπον τόδε 

406 γένοιτ᾽ ἂν ὀρϑῶς ἐνδίκως τ᾿ ἐπώνυμον, 
χαὐτὸς χαϑ' αὑτοῦ τὴν ὕβριν μαντεύσεται. 

ἐγὼ δὲ Τυδεῖ χεδνὸν ᾿Ἰσταχοῦ τόχον 
τόνδ᾽ ἀντιτάξω προστάτην πυλωμάτων, 

μάλ᾽ εὐγενῆ τε χαὶ τὸν ἱσχύνης ϑρόνον 
410 τιμῶντε καὶ στυγοῦνϑ᾽ ὑπέριρρονας λόγους. 

᾿αἰσχρῶν γὰρ ἀργὸς, μὴ καχὸς δ᾽ εἶναι φιλεῖ. 
- 2 Ε - τ 2 

σπαρτῶν δ᾽ ἀπ᾽ ἀνδρῶν, ὧν “Ἴρης ἐφείσατο, 
δῥίζωμ᾽ ἀνεῖται, κάρτα δ᾽ ἔστ᾽ ἐγχώριος, 
ΔΙελάνιπιπος" ἔργον δ᾽ ἐν χύβοις Ἱρης κρινεῖ" 

416 «1ίχὴ δ᾽ ὁμαίμων κάρτα νιν προστέλλεται 

εἴργειν τεκούσῃ μητρὶ πολέμιον δόρυ. 
ΧΟΡΟΣ. 

τὸν ἀμόν νυν ἀντίπαλον εὐτυχεῖν ] 
ϑεοὶ δοῖεν. ὡ; δικαίας πόλεως 
πρόμαχος ὄρνυται" τρέμω δ᾽ αἱματη- 

420 φύρους μόρους ὑπὲρ «λων 

ὀλομένων ἰδέσϑαι. 
ΠΤ ΙΧ ΌΘΑΣ: 

τούτῳ μὲν οὕτως εὐτυχεῖν δοῖεν ϑεοί" 

ἈΚαπανεὺς δ᾽ ἐπ᾿ ᾿Ηλέχιραισιν εἴληχεν πύλαις, 
γίγας ὅδ᾽ ζλλος τοῦ πάρος λελεγμένου 

426 μείζων, ὁ χόμπος δ᾽ οὐ χα ἄνϑοωπον «ρονεῖ, 

πύργοις δ᾽ ἀπειλεῖ δείν᾽, ἃ μὴ χραίνοι τύχη" 

ϑεοῦ τε γὰρ ϑέλοντος ἐχπέρσειν πόλιν 
χαὶ μὴ ϑέλοντός φησιν, οὐδὲ τὴν «Τιὸς ] 
Ἔριν πέδῳ σκήψασαν ἐχποδὼν σχεϑεῖν. 

417. - -421, --Ξ 452. -450. 



20 ἘΞ ἍΝ ΤΕ ἘΞ 

ἀϑρτὰς δ᾽ ἀστραπάς τε χαὶ κεραυνίους βολὰς 

μεσημβρινοῖσι ϑάλπεσιν προσήκασεν Ξ 

ἔχει δὲ σῆμα γυμνὸν ἄνδρι πυρφόρον, 

«λέγει δὲ λαμπὰς διὰ χερῶν ὡπλισμένη " 

χουσοῖς δὲ «ὠνεῖ γοάμμασιν πρήσω πόλιν." 

435 τοιῷδε φωτὶ πέμπε. τίς ξυστήσεται. 

τίς ἄνδρα χομπάζοντα μὴ τρέσας μενεῖ; 
ἘΊΕ1Θ.Κ.ΖΈΕΣ. 

χαὶ τῷδε χέρδει κέρδος ἄλλο τίχτεται. 
τῶν τοῖ ματαίων ἀνδράσιν φρονημάτων 
ἡ γλῶσσ᾽ ἀληϑὴς γίγνεται χατήγορος. 

4410 Καπανεὺς δ᾽ ἀπειλεῖ δρᾶν παρεσχευασμένος, 
ϑεοὺς ἀτίζων - κἀπογυμνάζων στόμα 

χαρᾷ ματαίᾳ ϑνητὸς ὧν ἐς οὐρανὸν 
πέμπει γεγωνὰ Ζηνὶ χυμαίνοντ᾽ ἔπη. 
πέποιϑα δ᾽ αὐτῷ ξὺν δίχη τὸν πυρι(ρόρον 

4ὴ6 ἥξειν χεραυνὸν. οὐδὲν ἐξηχασμένον 

μεσημβοινοῖσι ϑάλπεσιν τοῖς ἡλίου. 
ἀγὴρ δ᾽ ἐπ᾿ αὐτῷ, κεὶ στόμαργός ἐστ᾽ 
εαἴϑων τέταχται λῆμα; “Πολυφόντου βία, 

φερέγγυον φρούρημα,, προστατηρίας 
450᾽ “ρτέμιδος εὐνοίαισι σύν τ᾽ ἄλλοις ϑεοῖς. 

λέγ᾽ ἄλλον ἄλλαις ἐν πύλαις εἰληχότα. 
ΧΟΡΟΣ 

ὄλοιϑ᾽ ὃς πόλει μεγάλ᾽ ἐπεύχεται, 

χεραυνοῦ δέ μιν βέλος ἐπισχέϑοι, 

πρὶν ἐμὸν ἐσϑορεῖν δόμον. πωλιχῶν θ᾽ 
450 ἑδωλίων ὑπερκόπῳ 

δορί ποτ᾽ ἐχλαπάξαι. 
ΦΓΓΕΟ.ΟΣ. 

χαὶ μὴν τὸν ἐντεῦϑεν λαχόντα πρὸς πύλαις 
λέξω - τρίτῳ γὰρ ᾿Ετεόχλῳ τρίτος πάλος 
ἐξ ὑπτίου πήδησεν εὐχάλχου χράνους, 

4600 πύλαισι Νηίταισι προσβαλεῖν λόχον. 

ἵππους δ᾽ ἐν ἀμπυχτῆρσιν ἐμβοιμωμένας 

δινεῖ. ϑελούσας πρὸς πύλαις πεπτωχέναι. 

φιμοὶ δὲ συρίζουσι βάρβαρον τρόπον. 

μυχτηροχύμποις πνεύμασιν πληρούμενοι. 
4θῦ ἐσχημάτισται δ᾽ ἀσπὶς οὐ σμιχρὸν τούπον" 

ἀνὴρ δ᾽ ὁπλίτης χλίμαχος προσωμβάσεις 

-- 
αγαν, 

στείχει. πρὸς ἐχϑοῶν πύργον, ἐχπέοσαι ϑέλων - 

βοᾷ δὲ χοῦτος γραμμάτων ἐν ξυλλαβαῖς 

ὡς οὐδ᾽ ἂν “ρης σφ᾽ ἐχβάλοι πυργωμάτων. 
470 χαὶ τῷδε φωτὶ πέμπε τὸν «ερέγγυον 

πόλεως ἀπείργει» τῆσδε δούλειον ζυγόν. 

ἘΤΕΟΜἉΚΟ.ΖΗΣ. 

πέμποιιι᾽ ἂν ἤδὴ τόνδε. σὺν τύχη δέ τῳ 
χαὶ δὴ πέπεμπται κόμπον ἐν χεροῖν ἔχων. 
ΔΙεγαρεὺς Κρέοντος σπέρμια τοῦ σπαρτῶν γένους. 

4γ5 ὃς οὔτι μάργων ἱππικῶν φρυαγμάτων 

φοβηϑεὶς ἐκ πυλῶν χωρήσεται. 
ϑανὼν τροιρεῖα πληρώσει χϑονὶ. ] 

ἄνδρε χαὶ πόλισμ᾽ ἐπ᾿ ἀσπίδος 

βρόμον 
Αγ δῦ 
.«.λκ Ἴ 

ἢ χαὶ δύ᾽ 

ἑλὼν λαφύροις δῶμα κοσμήσει πατρός. 
480 χκόμιπεζ᾽ ἐπ᾿ ἄλλῳ μηϑέ μοι φϑόνει λέγων. 

ΧΟΡΟΣ. 
“αι τὰ μὲν εὐτυχεῖν, Ἰὼ | 

᾿ Ἐν Ξ Ξ 
ποόμαχ᾽ ἐμῶν δόμων. τοῖσι δὲ δυστυχεῖν. ΘΟ χα γε ἶ ἴ 

- ν ς ΄ ,.- κ᾿ “- 

ὡς δ᾽ ὑπέρκυχα βάζουσιν ἐπὶ πιόλει 

481 - 485. --Ξ 521- 525. 

ΧΕ ΛΔΑΘῊ 

μαινομένῳ τρρενὶ, τώς νιν 
485 Ζεὺς γεμέτωρ ἐπίδοι χοταίνων. 

"4! ΓΙ ΕΣΖΧΊΟΣΣ: 

τέταρτος ἄλλος, γείτονας πύλας ἔχων 

Ὄργχας ᾿ϑάνας, ξὺν βοῇ παρίσταται, 
Ἱππομέδοντος σχῆμα χαὶ μέγας τύπος " 

ἅλω δὲ πολλὴν, ἀσπίδος χύχλον λέγω, 
490 ἔφριξα δινήσαντος " οὐχ ἄλλως ἐρῶ. 

ὃ σηματουργὸς δ᾽ οὔ τις εὐτελὴς ὥρ᾽ ἦν ᾿ 
ὅστις τόδ᾽ ἔργον ὦπασεν πρὸς ἀσπίδι, 
Τυφῶν᾽ ἱέντα πυρπνόον διὰ στόμα 
λιγνὺν μέλαιναν, αἰόλην πυρὸς κάσιν τ 

496 ὄφεων δὲ πλεχτάναισι περίδρομον κύτος 
προσηδάφισται χοιλογάστορος χύχλου. 
αὐτὸς δ᾽ ἐπηλάλαξεν. ἔνϑεος δ᾽ “ρει 
βαχχᾷ πρὸς ἀλκὴν Θυιὰς ὡς φόβον βλέπων. 
τοιοῦδε φωτὸς πεῖραν εὖ (φυλαχτέον. 

500 φόβος γὰρ ἤδη πρὸς πύλαις κομιπιίζεται. 
ΕἘΤΕΟΚΜἥἍΗΣ. 

πρῶτον μὲν Ογχκα Παλλὰς, ἥτ᾽ ἀγχίπτολις, 
πύλαισι γείτων ἀνδρὸς ἐχϑαίρουσ᾽ ὕβριν 
εἴρξει νεοσσῶν ὡς δράχοντα δύσχιμον " 
Υπέρβιος δὲ χεδνὸς Οἴνοπος τόχος 

ὅ00 ἀνὴρ χατ᾽ ἄνδρα τοῦτον ἡρέϑη, ϑέλων 
ἐξιστορῆσαι μοῖραν, ὃν χρείᾳ τύχης, 
οὔτ᾽ εἶδος οὔτε ϑυμὸν οὔϑ᾽ ὅπλων σχέσιν 

μωμητὸς. Ἑρμῆς δ᾽ εὐλόγως ξυνήγαγεν. 

ἐχϑρὸς γὰρ ἁνὴρ ἀνδρὶ τῷ ξυστήσεται. 
510 ξυνοίσετον δὲ πολεμίους ἐπ᾿ ἀσπίδων 

ϑεούς" ὃ μὲν γὰρ πυρπνόον Τυιςρῶν᾽ ἔχει, 
Ὑπερβίῳ δὲ Ζεὺς πατὴρ ἐπ᾽ ἀσπίδος 

σταδαῖος ἧσται, διὰ χερὸς βέλος (λέγων " 
χοὔπω τις εἶδε Ζῆνά που νικώμενον. 

510 τοιάδε μέντοι προσφίλεικς δαιμόνων " 

πρὸς τῶν χρατούνιων δ᾽ ἐσμὲν, οὗ δ᾽ ἡσσω- 
μένων" 

εἰ Ζεύς γε Τυφῶ χαρτερώτερος μάχη" 
εἰχὸς δὲ πράξειν ἄνδρας ὧδ᾽ ἀντιστάτας" 

Ὑπερβίῳ τε πρὸς λόγον τοῦ σήματος 

ὅ20 σωτὴρ γένοιτ᾽ ἄν Ζεὺς ἐπ᾿ ἀσπίδος τυχών. 
ΣΧ ΟΙΡΙΟΣΣ 

πέποιϑα τὸν “1Τιἰὸς ἀντίτυπον ἔχοντ᾽ 
ἄφιλον ἐν σάχει τοῦ χϑονίου δέμας 
δαίμονος ἐχϑρὸν εἴχασμα βροτοῖς τὲ χαὶ 

δαροβίοισι ϑεοῖσι, 

ὅ25 πρόσϑε πυλῶν χεφαλὰν ἱάψειν. 
ΔΙΓΓΈΟ.ῸΟΣ: 

οὕτως γένοιτο. τὸν δὲ πέμπτον αὖ λέγω, 

πέμπταισι προστυχϑέντα Βορραίαις πύλαις, 
τύμβον χατ᾿ αὐτὸν διογενοῦς ᾿Ἱμᾳίονος - 

ὄμνυσι δ᾽ αἰχμὴν ἣν ἔχει μᾶλλον ϑεοῦ 
530 σέβειν πεποιϑὼς.. ὀμμάτων θ᾽ ὑπέρτερον, 

ἢ μὴν λαπάξειν ἄστυ Καδιείων βίᾳ 

«Τιός " τόδ᾽ αὐδᾷ μητρὸς ἐξ ὀρεσχόου 

βλάστημα καλλίπρῳφρον, ἀνδρόπαις ἀνήρ. 
στείχει δ᾽ ἴουλος ἄρτι διὰ παρηΐδων, 

535 ὥρας φυούσης, ταρφὺς ἀντέλλουσα ϑρίξ. 

ΩΝ οὔτι παρϑένων ἐπώνυμον, 
φοόνημι, γοργὸν δ᾽ ὄμμ᾽ ἔχων, προσίσταται. 
οὐ μὴν ἀχόμπαστός γ᾽ 

γι ν 
μον 5 

ἐφίστατιι πύλαις" 

ἜΣ τττΨ“ρΐἤῇῆὴἙᾶοηπτ' 



ἘΠΤΑ ΕΠῚ ΘΗΒΑΣ. 

τὸ γὰρ πόλεως ὄνειδος ἐν χαλχηλάτῳ 
ὅ40 σάώχει, χυχλωτῷ σώματος προβλήματι, 

Σφίγγ᾽ ὠμόσιτον προσμεμηχανημένην 
γόμφοις ἐνώμα, λαμπρὸν ἔχχρουστον δέμας, 

φέρει δ᾽ ὑφ᾽ αὑτῇ φῶτα Καδμείων ἕνα, 
ὡς πλεῖσι᾽ ἐπ᾿ ἀνδοὶ τῷδ᾽ ἐάπτεσϑαι βέλη. 

ὅ45 ἐλθὼν δ᾽ ἔοιχεν οὐ χαπηλεύσειν μάχην, 
μαχρᾶς χελεύϑου δ᾽ οὐ χαταισχυνεῖν πόρον, 
Παρϑενοπαῖος ᾿Τρχὰς, ὁ δὲ τοιόσδ᾽ ἀνὴρ, 
μέτοικος, Ἴάργει δ᾽ ἐχτίνων χαλὰς τροφὰς, 
πύργοις ἀπειλεῖ τοῖσδ᾽ ἃ μὴ χραίνοι ϑεός. 

ἙἘΤΕΟΚΜΗΣ. 

5600 εἰ γὰρ τύχοιεν ὧν «φρονοῦσι πρὸς ϑεῶν, 
αὐτοῖς ἐχείνοις ἀνοσίοις χομπσιάσμασιν, 
ἢ τῶν πανώλεις παγχάχως τ᾽ ὀλοίατο. 
ἔστιν δὲ χαὶ τῷδ᾽, ὃν λέγεις τὸν ᾿Ἰρχάδα, 
ἀνὴρ ἄχομπος, χεὶρ δ᾽ ὁρᾷ τὸ δράσιμον, 

δύδ᾽χτωρ ἀδελιὸς τοῦ πάρος λελεγμένου" 

ὃς οὐχ ἐάσει γλῶσσαν ἐργμάτων ἄτερ 
ἔσω πυλῶν δέουσαν ἀλϑαίνειν χειχὰ, 

οὐδ᾽ εἰσαμεῖψναι ϑηρὸς ἐχϑίστου δάχους 
εἰχὼ φέροντα πολεμίας ἐπ᾿ ἀσπίδος" 

560 ἢ ̓̓ ξωϑεν εἴσω τῷ φέροντι μέμιψεται, 
πυχνοῦ χροτησμοῦ τυγχάνουσ᾽ ὑπὸ πτόλιν. 
ϑεῶν ϑελόντων δ᾽ ἂν ἀληϑεύσαιμ᾽ ἐγώ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἱχνεῖται λόγος διὰ στηϑέων, 
τριχὸς δ᾽ ὀρϑίας πλόκαμος ἵσταται, 

ὅθ μεγάλα μεγαληγόρων χλυούσᾳ 
ἀνοσίων ἀνδρῶν. εἴϑε γὰρ ϑεοὶ 

τούσδ᾽ ὀλέσειαν ἐν γᾷ. 
“Φ41ΠῚἙ “ΦῸΣ-. 

ἕχτον λέγοιμ᾽ ἂν ἄνδρα σωφρονέστατον 
ἀλκήν τ᾽ ἄριστον μάντιν, ᾿Ἵμφιάρεω βίαν" 

570 Ὁμολωίσιν δὲ πρὸς πύλαις τεταγμένος 
χακοῖσι βάζει πολλὰ Τυδέως βίαν, 

τὸν ἀνδροιόντην. τὸν πόλεως ταράχτορα, 
μέγιστον ἴάργει τῶν χαχῶν διδάσχαλον, 
Ἐρινύος χλητῆρα, πρόσπολον «όνου, 

ὅ70 χαχῶν τ ᾿Αδράστῳ τῶνδε βουλευτήριον " 

χαὶ τὸν σὸν αὖϑις πρόσμορον ἀδελφεὸν 
ἐξυπτιάζων ὄνομα, Πολυνείχους βίαν, 

δίς τ᾽ ἐν τελευτῇ τοὔνομ᾽ ἐνδατούιιενος 

χαλεῖ. λέγει δὲ τοῦτ᾽ ἔπος διὰ στόμα" 
ὅ80 τοῖον ἔργον χαὶ ϑεοῖσι προσφιλὲς, 

χαλόν τ᾿ ἀκοῦσαι χαὶ λέγειν μεϑυστέροις, 

πόλιν πατρῴαν χαὶ ϑεοὺς τοὺς ἐγγενεῖς 
πορϑεῖν, στράτευμ᾽ ἐπαχτὸν ἐμιβεβληχότα. 
μητρός τε πηγὴν τίς χατασβέσει. δίχη; 

885 πατρίς τε γαῖα σῆς ὑπὸ σπουδῆς δορὶ 

ἁλοῦσα πῶς σοι ξύμμαχος γενήσεται; 
ἔγωγε μὲν δὴ τήνδε πιανῶ χϑόνα, 

μάντις χεχευϑὼς πολεμίας ὑπὸ χϑονός. 
μαχώμεϑ', οὐχ ἄτιμον ἐλπίζω μόρον. 

δο0 τοιαῦϑ᾽ ὁ μάντις ἀσπίδ᾽ εὔχυχλον νέμων 
πάγχαλχκον ηὔδα: σῆμα δ᾽ οὐκ ἐπὴν κύκλῳ. 
οὐ γὰρ δοχεῖν ἄριστος, ἀλλ᾽ εἶναι ϑέλει, 
βαϑεῖαν ἄλοχα διὰ φρενὸς χαρπούμενος, 
ἀφ᾽ ἧς τὰ κεδνὰ βλαστάνει βουλεύματα. 

5608 --- 667. --ΞΞΞ 626 --- 680. 

ὅθδ τούτῳ σο(ούς τε χἀγαϑοὺς ἀντηρέτας 
πέμπειν ἐπαινῶ. δεινὸς ὃς ϑεοὺς σέβει. 

ἙΤΕΟΚΜΗΣ. 

φεῦ τοῦ ξυναλλάσσοντος ὄρνιϑος βροτοῖς 

δίχαιον ἄνδρα τοῖσι δυσσεβεστέροις. 

ἐν παντὶ πρόγει δ᾽ ἔσϑ᾽ ὁμιλίας χαχῆς 

600 χάχιον οὐδὲν, χαρπὸς οὐ χομιστέος. 

[ἄτης ἄρουρα ϑάνατον ἐχκαρσείζετει " 

ἢ γὰρ ξυνεισβὰς πλοῖον εὐσεβὴς ἀνὴρ 
γναύταισι. ϑερμοῖς χαὶ πανουργίᾳ τινὶ 

ὄλωλεν ἀνδρῶν σὺν ϑεοπτύστῳ γένει" 
606 ἢ ξυμπολίταις ἀνδρώσιν δίχαιος ὧν 

ἐχϑροξένοις τε χαὶ ϑεῶν ἀμνήμοσι 

ταὐτοῦ χυρήσας ἐχδίχως ἀγρεύματος, 

πληγεὶς ϑεοῦ μάστιγι παγχκοίνῳ δάμη. 
οὗτος δ᾽ ὁ μάντις, υἱὸν Οἰχλέους λέγω, 

610 σώφρων δίχαιος ἀγαϑὸς εὐσεβὴς ἀνὴρ, 
μέγας προφήτης, ἀνοσίοισι συμμιγεὶς 

ϑρασυστόμοισιν ἀνδράσιν «φρενῶν βίᾳ 

τείνουσι πομπὴν, τὴν μαχρὰν πόλιν μολεῖν, 
«Ἱιὸς ϑέλοντος ξυγχαϑελκυσϑήσεται. 

ΘΙὅ δοχῶ μὲν οὖν σφε μηδὲ προσβαλεῖν πύλαις, 

οὐχ ὡς ἄϑυμον οὐδὲ λήματος κάχῃ, 
ἀλλ᾽ οἶδεν ὥς σφε χοὴ τελευτῆσαι μάχῃ, 
εἰ χαρπὸς ἔσται ϑεσφάτοισι .Τοξίου. 

φιλεῖ δὲ σιγᾶν ἢ λέγειν τὰ καίρια. 
620 ὅμως δ᾽ ἐπ᾿ αὐτῷ φῶτα .1ασϑένους βίαν 

ἐχϑρόξενον πυλωρὸν ἀντιτάξομεν, 
γέροντα τὸν νοῦν, σάρχα δ᾽ ἡβῶσαν φέρει, 

ποδῶχες ὄμμα, χεῖρα δ᾽ οὐ βραϑύνεται 
παρ᾽ ἀσπίδος γυμνωϑὲν ἁρπάσαι δόρυ. 

θ2ὅ ϑεοῦ δὲ δῶρόν ἐστιν εὐτυχεῖν βροτούς. 
κι  ΟἿΡΙΘῈΣ: 

χλύοντες ϑεοὶ διχαίους λιτὰς 
ἡμετέρας τελεῖϑ᾽ ὡς πόλις εὐτυχῆ, 
δορίπονι κάκ᾽ ἐχτρέποντες ἐς γᾶς 

ἐπιμόλους - πύργων δ᾽ ἔχτοϑεν βαλὼν 
680 Ζεύς σφε κάνοι χεραυνῷ. 

ἌΑΓΓΕΜ“ΖΟΣ. 

τὸν ἕβδομον δὴ τόνδ᾽ ἐφ᾽ ἑβδόμαις πύλαις 
λέξω, τὸν αὐτοῦ σου χασίγνητον, πόλει 
οἵας ἀρᾶται χαὶ χατεύχεται τύχας " 
πύργοις ἐπεμβὰς χἀπιχηρυχϑεὶς χϑονὶ, 

6836 ἁλώσιμον παιᾶν᾽ ἐπεξιαχχάσας, 

σοὶ ξυμφέρεσϑαι καὶ χτανὼν ϑανεῖν πέλας, 

ἢ ζῶν" ἀτιμαστῆρα τώς σ᾽ ἀνδρηλάτην 

φυγῇ τὸν αὐτὸν τόνδε τίσασϑαι τρόπον" 
τοιαῦτ᾽ ἀϊτεῖ χαὶ ϑεοὺς γενεϑλίους 

640 χαλεῖ πατρῴας γῆς ἐποπτῆρας λιτῶν 

τῶν ὧν γενέσϑαι πάγχυ 1ΠῸολυνείχους βία. 

ἔχει δὲ χαινοπηγὲς εὔϑετον σάχος 
διπλοῦν τε σῆμα προσμεμηχανημένον, 

χουσήλατον γὰρ ἄνδρα τευχηστὴν ἰδεῖν 

646 ἄγει γυνή τις σωφρόνως ἡγουμένη. 

υἹίκη δ᾽ ἄρ᾽ εἶναί φησιν, ὡς τὰ γράμματα 
λέγει κατάξω δ᾽ ἄνδρα τόνδε καὶ πόλιν 
ἕξει πατρῴαν δωμάτων τ᾽ ἐπιστροφς." 

τοιαῦτ ἐχείνων ἐστὶ τἀξευρήματα. 

660 σὺ δ᾽ αὐτὸς ἤδη γνῶϑι τίνα πέμπειν δοχεῖς " 

ὡς οὔποτ᾽ ἀνδρὶ τῷδε χηρυχευμάτων 



22 ΧΕΡΕΛ ΑΘΓ. ἌἍΛ ἃ ΚΣ: 

Ξ Ἐκ 
μέμψει, σὺ δ᾽ αὐτὸς γνῶϑιε ναυχληρεῖν πόλιν. 

ἙΤΕΟΧΜΖΗΣ. 
τ Ἂ τεσ, ἐρ , 
ω ϑεομανές τε καὶ ϑεῶν μέγα στύγος, 
, ᾽ ᾿ Ὺ» ΄ ὦ πανδόχρυτον ἀμὸν Οἰδίπου γένος" 

666 ὦμοι, πατρὸς δὴ νῦν ἀραὶ τελεσφόροι. 
τ : , 

ἀλλ᾽ οὔτε χλαίειν οὔτ᾽ ὀδύρεσϑαι πρέπει, 
δ δὴ ὩΣ , ,Σ 

μὴ χαὶ τεχνωϑῇ δυσφορώτερος γόος. 
ἐπωνύμῳ δὲ χάρτα, Πολυνείχη λέγω, 

τάχ᾽ εἰσόμεσθα τἀπίσημ᾽ ὅπη τελεῖ" 
660 εἴ νι» χατάξει χρυσότευχτα γράμματα 

ἐπ᾿ ἀσπίδος «λύοντα σὺν «φοίτῳ «φρενῶν. 
προ δι “Μὲ Ἐς Α Ξ 

εἰ δ᾽ ἡ “ιὸς παῖς παρϑένος «“ἸΊίχη παρὴν 
Σ 5 ΐ "5, ἘΣ ὑ πῦ 
ἔργοις ἐχείνου χαὶ φρεσὶν, τύχ᾽ ἂν τόδ᾽ ην" 
3 Ν᾿ ; , 
ἀλλ᾽ οὔτε νιν φυγόντα μητρόϑεν σχότον, 

666 οὔτ᾽ ἐν τροφαῖσιν, οὔτ᾽ ἐφηβήσανιά πω, 
ν ; Ξ 

οὔτ᾽ ἐν γενείου συλλογῆ τριχώματος, 
«Ἱίκη προσεῖδε χαὶ χατηξιώσατο 
οὔτ᾽ ἐν πατρῴας μὴν χϑονὸς χαχουχίᾳ 
οἶμαί νιν αὐτῷ νῦν παραστατεῖν πέλας. 
Ὁ - », , 

670 ἡ δῆτ᾽ ἂν εἴη πανδίχως τνευδώνυμος 

“Ἱίχη, ξυνοῦσα φωτὶ παντόλμῳ φρένας. 

τούτοις πεποιϑὼς εἶμι χαὶ ξυστήσομαι 

αὐτός " τίς ἄλλος μᾶλλον ἐνδιχώτερος; 
ἄρχοντί τ᾽ ἄρχων χαὶ χασιγνήτῳ χάσις, 

675 ἐχϑοὺς σὺν ἐχϑοῷ στήσομαι. «φέρ᾽ ὡς τώχος 
χνημῖδας, αἰχμὴν χαὶ πετρῶν προβλήματα. 

ΤΟΙΡΌΙΣ: 
μὴ φίλτατ ἀνδρῶν, Οἰδίπου τέχος. γένη 
ὀργὴν ὁμοῖος τῷ χάχιστ᾽ αὐδωμένῳ" 

ἀλλ᾽ ἄνδρας ᾿Ἱργείοισι Καδιιείους ἅλις 

680 ἐς χεῖρας ἐλϑεῖν" αἰμα γὰρ χαϑάοσιον. 
᾿ - ᾿ ΄ , ἐς ΄ 

ἀνδροῖν δ᾽ ὁμαίμοιν ϑάνατος ὧδ᾽ αὐτοχτόνος, 

οὐχ ἔστι γῆρας τοῦδε τοῦ μιάσματος. 
ἘΠΕ ΟἾ ΞΖ ΗΙΣ: 

᾿ 
εἴπερ καχὸν φέρει τις αἰσχύνης ἄτερ, 

ἔσιω" μόνον γὰρ χέρϑος ἐν τεϑνηχόσι" 
- ᾿ " Ὑ , » 

0865 χαχῶν δὲ χἀσχρῶν οὔ τιν᾽ εὐχλείαν ἐρεῖς. 
ΧΌΡΟΣ: 

τί μέμονας τέχνον; μή τί σε ϑυμοπλη-- 
ΠΥ ΤῊ Ἀν “πὰ εἰ πσεο δ ϑὴς δορέμαογος ἀτα φερέτω" χαχοῦ ὁ 
ἜΑ ΟΣ ἜΑ ΩΣ 
ἔχβαλ ἕρωτος (οχαν. 

ἘΤΈΟΚΕΤΗΣ;: 

ἐπεὶ τὸ πρᾶγμα χάρτ᾽ ἐπισπέρχει ϑεὺς ἐπεὶ τὸ πρᾶγμα χάρτ᾽ ἐπισπέρχει ϑεὸς, 
τ τ τ ν ι 

690 ἴτω χατ᾽ οὐρον χῦμα Κωχυτοῦ λαχὸν 

| «Ροίβῳ σιυγηϑὲν πῶν τὸ «Τ1αἴου γένος. 
ἌΘΙΡΙΘῚΣΣ 

᾿ ᾽ , ,»κ "ἢ Ὁ , 
Ι ὠμοδαχῆς σ᾽ ἄγαν ἵμερος ἐξοτρύ-- 

γει πιχρόχαρπον ἀνδροοχτασίαν τελεῖν 

αἵματος οὐ ϑεμιστοῦ. 

] ΕΤΈΕΈΟΚΖΗΣ. 

, 996 φίλου γὰρ ἐχϑρά μοι πατρὸς τέλει᾽ ἀρὰ 
ΚΣ τ: » ἘΠ 
ξηροῖς ἀκλαύστοις ὄμμασιν προσιζάγει 
λέγουσα χέρϑος πιρότερον ὑστέρου μόρου. 

ΧΟΡῸΣ. 
ὙΕῸ ΤῊ, τ Ὁ , τα, -ὁς ͵ 
ἀλλὰ σὺ μὴ ᾿ποτρύνου. χκαχὺς οὐ χεχλη- 

τ 
] σει βίον εὖ χυρήσας " πελανκαγὶς οὐχ 

τ , ν - 700 εἰσι δόμους ᾿Πρινὺς, ὅταν ἐχ χερῶν 
᾿ ϑεοὶ ϑυσίων δέχωνται. 

086. 688. Ξξ- 6092. 694. 

098. 701. --- 7050. 708. 

ἘΠΙΘΟΣΧΚΗΣ: 

ϑεοῖς μὲν ἤδη πως παρημελήμεϑα, 
χάρις δ᾽ ἀφ᾽ ἡμῶν ὀλομένων ϑαυμάζεται" 
τί οὖν ἔτ᾽ ἂν σαίνοιμεν ὀλέϑριον μόρον; 

ΧΟΡΟΣ. 

700 νῦν ὅτε σοι παρέσταχεν " ἐπεὶ δαίμων 
λήματος ἐν τροπαίᾳς χρονίᾳ μεταλ-- 

λαχτὸς, ἴσως ἂν ἔλϑοι ϑαλερωτέρῳ 

πνεύματι" νῦν δ᾽ ἔτι ζεῖ. 
ἘΣΤῚ ΕΠ Ὸ ΚΕΜΗΩΣ. 

ἐξέζεσεν γὰρ Οἰδίπου χατεύγματα " 
710 ἄγαν δ᾽ ἀληϑεῖς ἐνυπνίων φαντασμάτων 

ὄψεις, πατρῴων χρημάτων δατήριοι. 
ΧΟΡΟΣ. 

πείϑου γυναιξὶ, χαίπερ οὐ στέργων ὅμως. 

ἙἘΤΕΟΚΜΗΣ. 

λέγοιτ᾽ ἂν ὧν ἄνη τις" οὐδὲ χρὴ μαχράν. 
ΧΟὌΟΡΙΘΩΣ 

μὴ ᾽λϑὴς ὁδοὺς σὺ τάσδ᾽ ἐφ᾽ ἑβδόμαις πύλαις. 
ἘΤΕΟΚΟΜΗΣ. 

715 τεϑηγμένον τοί μ᾽ οὐκ ἀπαμβλυνεῖς λόγῳ. 

ΣΧ ΟΙΡΙΘΩΣΟ 

γίχην γε μέντοι χαὶ χαχὴν τιμᾷ ϑεός. 
ἘΤΈΟΚΌΏΗΣ. 

οὐχ ἄνδο᾽ ὁπλίτην τοῦτο χρὴ στέργειν ἔπος. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ αὐτάδελφον αἴμα δρέψασθϑαι θέλεις; 
ἘΤΈΟΚΑΆΨΩ. 

ϑεῶν διδόντων οὐκ ἂν ἐχφύγοι χαχά. 
ΧΟΡΟΞ. 

720 πέφριχα τὰν ὠλεσίοιχον ϑεὸν, οὐ ϑεοῖς ὁμοίαν, 
παναληϑῆ, καχόμαντιν πατρὸς εὐχταίαν ᾿Βρινὺν 

725 τελέσαι τὰς περιϑύμους χατάρας βλαψιφοόνως 

Οἰδιπόδα. 
παιδολέτωρ δ᾽ ἔρις ἅδ᾽ ὀτρύνει. 

ξένος δὲ χλήρους ἐπινωμᾷ Χάλυβος Σχυϑῶν 

ἄποιχος, 

730 χτεάνων χρηματοδαίτας πιχρὸς, ὠμύφρων σί- 

δάρος, 

χϑόνα ναίειν διαπήλας, ὁπόσαν καὶ φϑιμένοι-- 
σιν χατέχειν, 

τῶν μεγάλων πεδίων ἀμοίρους. 

ἐπειδὰν αὐτοχτόνως 

730 αὐτοδάϊχτοι ϑάνωσι, 

χαὶ χϑονία χύνις πίη 

κπελαμπαγὲς αἴμα φοίνιον, 
τίς ἂν χαϑαρμοὺς πόροι, | 
τίς ὧν σὲ λούσειεν; " 

710 πόνοι δόμων νέοι παλαι-- 

οἷσι συμμιγεῖς χαχοῖς. 

σπιαλαιγενὴ γὰρ λέγω 

παρβασίαν ὠχύποινον " 
αἰῶνα δ᾽ ἐς τοίτον μένει. 

“45 Ἱπόλλωνος εὖτε 16ϊος 

βίᾳ, τρὶς εἰπόντος ἐν 

μεσομᾳ λοις ἸΠυϑικοῖς 

χρηστηρίοις ϑνήσχοντις γέν-- 
γας ἄτερ σώζειν πόλιν. | 

720. 720. --- 727. - 7388. 
734. -741. ΞξΞΞ 742 --- 749, 



ἘΠ͵ΤΑ ἘΠῚ ΘΗΒΑΣ. 

700 χρατηϑεὶς δ᾽ ἐχ φίλων ἀβουλίαις 
ἐγείνατο μὲν μόρον αὑτῷ, 

᾿ ; 
πατροχτόνον Οἰδιπόδαν, 

ὅστε μὴ πρὸς ἁγνὰν 
7 3, ε' ᾿ 

σπείρας ἄρουραν ἵν᾽ ἐτράφη, 

706 ῥίζαν αἱματόεσσαν 

ἔτλα. παράνοια συνῶγε 

γυμιέους φρενώλεις " 
ἘΠ ΤΡΣΥΝΗΝ , ΣΎ 

χαχῶν δ᾽ ὥσπερ ϑάλασσα κῦμ᾽ ἄγει" 
ν. ν Νι 2» Ε Φ 

τὸ μὲν πιτγὸν, ἀλλο δ᾽ ἀείρει 

760 τρίχαλον, ὃ χαὶ περὶ πρύ- 
, ᾿ 

μνῶν πόλεως καχλάζει. 

μεταξὺ δ᾽ ἀλκὰ δι᾿ ὀλίγου 

τείνει πύργος ἐν εὔρει. 
δέδοιχα δὲ σὺν βασιλεῦσι 

766 μὴ πόλις δαμασϑῆ. 

τέλειαι. γὰρ παλαίφατοι ἀραὶ, 
βαρεῖαι καταλλαγαὶ, 

τὰ δ᾽ ὀλοὰ πελόμεν᾽ οὐ παρέρχεται. 
, : ᾿ 

πρόπρυμνα δ᾽ ἐχβολὰν «φέρει 
ἔλα θνύτυτΑ Ξ 

710 ἀνδρῶν ἀλφηστᾶν 

ὔλβος ἄγαν παχυνϑείς. 

τίν᾽ ἀνδρῶν γὰρ τοσόνδ᾽ ἐθαύμασαν 
ϑεοὶ χαὶ ξυνέστιοι 

πόλεος ὁ πολύβοτός τ᾿ αἰὼν βροτῶν, 

775 ὅσον τότ᾽ Οἰδίπουν τίον, 
ἀναρπαξάνδραν 

χῆρ᾽ ἀφελόντα χώρας; 
ἐνέκδον τὸ ἐπεὶ δ᾽ ἀρτίφρων 

᾿ 
ἐγένετο μέλεος ἀϑλίων 

780 γώμων., ἐπ᾿ ἄλγει δυσφορῶν 
μαινομένῳ χραϑίᾳ 

δίδυμα κάκ᾽ ἐτέλεσεν" 
πατροφόνῳ χερὶ τῶν 
" χνων ὀμμάτων ἐπλάγχϑ' χρεισσοτέχνων ὁμιμ γχϑη. 

785 τέχνοις δ᾽ ἀραίας 

ἐφῆκεν ἐπιχότους τροφὰς, 

αἰαῖ, πιχρογλώσσους ἀρὰς, 
χαί σφε σιδαρονόμῳ 

ἢ ΜΕ δία χερὶ ποτὲ λαχεῖν 

790 χτήματα " νῦν δὲ τρέω, 
5 , 

μὴ τελέσῃ καμψίπους Τρινύς. 

ἌΓΓΕ.ΟΣ. 
ϑαρσεῖτε., παῖδες μητέρων τεϑρεμμέναι. 

ι , - , 

πόλις πέφευγεν ἥδε δούλειον ζυγὸν" 
πέπτωχεν ἀνδρῶν ὀβρίμων χομπάσματα" 

“95 πόλις δ᾽ ἐν εὐδίᾳ τε χαὶ χλυδωνίου 
ΓΕ: -" " ΕΣ 2 “:- 

πολλαῖσι πληγαῖς ἄντλον οὐκ ἐδέξατο. 
, , , 

στέγει δὲ πύργος. καὶ πύλας φερέγγυοις 
Ξ , , 

ἐφραξάμεσϑα μονομάχοισι προστάταις " 
Ἔρεῖτι Ξ Ἣ ἢ 

χαλῶς ἔχει τὰ πλεῖστ᾽ ἐν ἕξ πυλώμασι" 
ϑορτὰς δ᾽ ἑβδόμας ὁ σεμνὸς ἑβδομαγέτας 

ἄναξ ᾿ἀπόλλων εἵλετ᾽, Οἰδίπου γένει 
χραίνων παλαιὰς «Τκίου δυσβουλίας. 

ΣΧ ΟΟΊΡΙΘΙΣ: 

τί δ᾽ ἐστὶ πρᾶγος νεόχοτον πόλει παρόν; 

700.- -757. ΞξξΞ- 758 - 765. 

7606  ΈΞΞΞΘ 712-777. 

718 -- 784. Ξξξ 780 --- 791. 

ΔΑΤ͵ΤΓΕ.ΌΟΣ. 

8060 ἄνδρες τεϑνῶσιν ἐκ χερῶν αὐτοχτόνων. 

ΧΟΡΟΣ. 

τίνες; τέ δ᾽ εἶπας; παραφρονῶ φόβῳ λόγου. 

ΦΙΓΓΕ.“ΟΣ. 

φρονοῦσα νῦν ἄκουσον, Οἰδίπου γένος. 
ΧΟΡΟΣ. 

τοῦ πα ξ τ βὴ πα Ξ οἱ ᾿γὼ τάλαινα, μάντις εἰμὶ τῶν χαχῶν. 
“ ΓΥΎΞΕΣΖΦΟΙΩΣ 

Πρ Ν ἢ 
οὐδ᾽ ἀμφιλέχτως μὴν χατεσποδημένοι. 

ΧΟΡΟΣ. 
" 'ς: ΄ 

810 ἐχεῖϑε χῆλθον; βαρέα δ᾽. οὖν ὅμως φράσον. 
ΠΕ ΟἿΣ: 

οὕτως ἀδελιαῖς χερσὶν ἠναίροντ᾽ ὥγαν. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὕτως ὁ δαίμων χοινὸς ἡν ἀμφοῖν ἅμα. 
ΑΓΓΈΜ“ΖΟΣ. 

αὐτὸς δ᾽ ἀναλοῖ δῆτα δύσποτμον γένος. 
τοιαῦτα χαίρειν χαὶ δακρύεσθαι πάρα" 

᾿ τ 

815 πύλιν μὲν εὖ πράσσουσαν, οἱ δ᾽ ἐπιστάται, 

δισσὼ στρατηγὼ,, διέλαχον σφυρηλάτῳ 
Σχύϑῃ σιδήρῳ χτημάτων παμπησίαν. 
ἜΣ πο Κατ ᾿ Ἄ Ἢ ἕξουσι δ᾽ ἣν λάβωσιν ἐν ταφῇ χϑονὸς, 

ς ἘΝ ΣΟΤΙΣ , : 
πατρὸς χατ᾽ εὐχὰς δυσπότμους «φορούμενοι. 

820 πόλις σέσωσται" βασιλέοιν δ᾽ ὁμοσπόροιν 
Σ “7 « Ε ᾿ , , 

πέπωχεν αἷμα γαῖ᾽ ὑπ᾽ ἀλλήλων φόνῳ. 

ΧΟΡῸΣ. 
τ ἢ Ξ τ Ξι 
ω μεγάλε Ζεὺ καὶ πολιοῦχοι 

Κ᾿ 
δαίμονες, οἱ δὴ Κάδμου πύργους 

τούσδε δύεσϑε" 
ἐν ἐν ἢ ᾿ ὩΣ 
ὅ πότερον χαίρω χἀπολολύξω 

σιόλεως ἀσινεῖ σωτῆρι, 

ἢ τοὺς μογεροὺς χαὶ δυσδαίμονας 
ἀτέχνους χλαύσω πολεμάρχους; 

οἱ δῆτ᾽ ὀρϑῶς χατ᾽ ἐπωνυμίαν 

820 χαὶ πολυνειχεῖς 

ὥλοντ᾽ ἀσεβεῖ διανοίᾳ. 
ὦ μέλαινα χαὶ τελείᾳ 

γένεος Οἰδίπου τ᾽ ἀρὰ, 
χαχόν μὲ χαρδίαν τι περιπιτνεῖ χρυος. 

825 ἔτευξα τύμβῳ μέλος 

Θυιὰς, «ἱματοσταγεῖς 
Ρ - 

γεχροὺς χλύουσα δυσμόρως 
" ᾽΄ Ἢ ΝῊ Υ , τ 

θανόντας" ἡ δύσορνις ἅ- 
Ἂν ἣ 

δὲ ξυναυλία δορὸς. 

840 ἐξέπραξεν, οὐδ᾽ ἀπεῖπε 

πατρόϑεν εὐκταία φάτις" 
βουλαὶ δ᾽ ἄπιστοι «1αἴου διήρκεσαν. 
μέριμνα δ᾽ ἀμφὶ πτόλιν" 
ϑέσφατ᾽ οὐκ ἀμβλύνεται. 

845 Ἰὼ πολύστονοι τόδ᾽ εἶρ-- 

γάσασϑ᾽ ἄπιστον" ἦλϑε δ᾽ αἷ- 
ἀχτὰ πήματ᾽ οὐ λόγω. 

τάδ᾽ αὐτόδηλα, προῦπτος ἀγγέλου λόγος" 
διπλαῖ μέριμναι, διδυμάνορα 

850 χάχ᾽ αὐτοφόνα, δίμοιρα 
τέλεια τάδε πάϑη. τί φῶ; 
τί δ᾽ ἄλλο γ᾽ ἢ πόνοι πόνων, 
δόμων ἐφέστιοι; 

882 --- 839. ΞξξΞ 840. -δ47. 
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ΠΗΔῸ , - Α Ἀξὰν. "Ὁ 
ἀλλὰ γόων, ὦ φίλαι, χατ᾿ οὖρον 
ΕΚ ρον ἄνες - 

866 ἐρέσσετι ἀμφὺ χρατὶ πόμπιμον χεροῖν 
πίτυλον., ὃς αἰὲν δι᾿ ᾿Ἰχέροντ᾽ ἀμείβεται 

τον το ; 
τὰν ἄστονον., μελάγχροχον 
γαύστολον ϑεωρίδω, 

τὰν ἀστιβὴ ᾽πόλλωνι, τὰν ἀνάλιον, 

8600 πάνδοχον, εἰς ἀφανῆ τε χέοσον. 
ΣΕ Εν ΤῊ ΠΤ τον. ἐρις ἤ συν μονα 
ἀλλὰ γὰρ ἥχουσ᾽ αἵδ᾽ ἐπὶ πρᾶγος 
ΕΟ το 

πιχρὸν ᾿Ἱντιγόνη τ᾿ ἠδ᾽ ᾿Ισμήνη, 

ϑοῆνον ἀδελιροῖν " οὐχ ἀμιριβόλως 
Τ ΄ ΕῚ - , 

οἶμαί σφ᾽ ἔρατῶν ἐκ βαϑυχόλπων 

865 στηϑέων ἥσειν ἄλγος ἐπάξιον. 
ἀδεῶς ΩΡ ὅν, ͵ ; 
ἡμᾶς δὲ δίχη πρότερον «φήμης 

Ἶ β ὴ Ξ 
τὸν δυσχέλαδόν ϑ᾽ ὕμνον ᾿Πρινύος 
Ἰαχεῖν “Ἵ“δᾳ τ᾽ 
ἐχϑρὸν παιᾶν᾽ ἐπιμέλπειν. 

870 ἰὼ δυσαδελφρόταται πασῶν ὁπόσαι 
, Ξ ᾿ 

στρόφον ἐσθῆσιν περιβάλλονται, 

χλαίω, στένομαι, χαὶ δόλος οὐδεὶς 
.ο ἐστε Ξ Ὰ 

μὴ κ φρένος ὀρϑῶς με λιγαίνειν. 

ΠΗΠΙ͵ΙΧΟΡΙΟΝ. 
αι ΤΥ τῷ 

Ἰὼ Ἰὼ δύσφρονες, 
΄ 2 » 

876 «(ίλων ἄπιστοι χαὶ χαχῶν ἀτρύμονες, 

πατρῴους δόμους ἑλόντες μέλεοι σὺν ἀλχῷ, 

ΤΓΙΓΙΓΧΟΡΙΟΝ. 

μέλεοι δὴῆϑ᾽ οὐ μελέους ϑανάτους 
« ΑΒ ΤΡ εὕροντο δόμων ἐπὶ λύμη. 

ΠΛΙΠΓΧΟΡΙΟΝ. 

880 Ἰὼ Ἰὼ δωμάτων 
ἐρειιμίτοιχοι χαὶ πιχοὰς μοναρχίας 

, Στ ἃ ἜΝ ἢ , 
886 ἰδόντες, τί δὴ διήλλαχϑε σὺν σιδάρῳ; 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 
δ - Ξ 

χάρτα δ᾽ ἀληϑὴ πατρὸς Οἰδιπόϑα 

πότνι᾽ ᾿Ερινὺς ἐπέχρανε. 

ΠΛΠΙΧΟΡΙΟ Ν, 

δι᾿ εὐωνύμων τετυμ μένοι, 
ὃ πο τὸ 

τετυμμένοι δῆθ᾽, ὁμο- 
αὐ . ᾿ , 

8900 σπλάγχνων τὲ πλευρωμαάτων 

ἘΠῚ ἘΣ 

αἰαὶ δαιμόνιοι, 

αἰαὶ δ᾽ ἀντι ὄνων 
Ἐϑανάτων ἀραί. 

ΠΙΊΧΟΡΙΟΝ, 

διανταίαν λέγεις δόμοισι χαὶ 

800 σώμασιν πεπλαγμένους, 
ὠναυδάτῳ μένει 

ἀραίῳ τ᾿ ἐκ πατρὸς 

διχόφρονι πότμῳ. 

ΠΙΠΙΧΟΡΙΟ Ν. 

900 διήκει δὲ χαὶ πόλιν στόνος, 
στένουσι πύργοι, στένει 
πέδον «ἰλανδοον" μενεῖ 

χτέανά τ᾽ ἐπιγόνοις, 
δι ὧν αἱνομόροις, 

874 -- 879. --- 880 --- 8387. 
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906 δι᾿ ὧν γνεῖχος ἔβα, 
χαὶ ϑανάτου τέλος. 

ΠΛΠΓΧΟΡΙΟ Ν. 

ἐμοιράσαντο δ᾽ ὀξυχάρϑιοι 

χτήμαϑ᾽, ὥστ᾽ ἴσον λαχεῖν. 
διαλλαχτῆρι δ᾽ οὐκ 

ἀμεμφία φίλοις, 

910 οὐδ᾽ ἐπίχαρις ἼἼρης. 
ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

σιδαρόπλαχτοι μὲν ὧδ᾽ ἔχουσι, 

σιδαρόπλακτοι δὲ τοὺς μένουσι, 

τοχ ὧν τις εἴποι, τίνες ; 

τάφων πατρῴων λαχαί. 
ΠΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

915 δόμων μάλ᾽ ἀχὰν ἐς οὖς προπέμπει 
δαϊχτὴρ γόος. αὐτόστονος, αὐτοπήμων, 

δαϊόφρων., οὐ φιλογαϑὴς, ἐτύμως δαχρυχέων 
ἐχ φρενὸς, ἃ 

920 χλαιομένας μου μινύϑει τοῖνδε δυοῖν ἀγνάκτοιν. 
ΠΊΙΓΧΟΡΙΟΝ. 

πάρεστι δ᾽ εἰπεῖν ἐπ᾿ ἀϑλίοισιν 

ὡς ἐρξάτην πολλὰ μὲν πολίτας, 

925 ξένων τε πάντων στίχας 

πολυφϑόρους ἐν δαΐ. 

ΠΙΜΠΙΧΟΡΊΤΟΝ. 

Ἰὼ δυσαίων σφὶν ἃἅ τεχοῦσα 
πρὸ πασῶν ὁπόσαι τεχνργόνοι κέχληνται. 

920 παῖδα τὸν αὑτᾶς πόσιν αὑτῷ ϑεμένα τούσδ᾽ 

ἔτεχ᾽, οἱ δ᾽ ὧδ᾽ ἐτελεύ-- 
τάσαν ὑπ᾿ ἀλλαλοφόνοις χερσὶν ὁμοσπόροισιν. 

ΠΠΜΊΙΧΟΡΙΟΝ. 

ὁμόσποροι δῆτα χαὶ πανώλεϑροι, 
935 διατομαῖς οὐ φίλαις, 

ἔριδι μαινομένῳ, 

γείχεος ἐν τελευτᾷ. 

ΠΠΙΙΧΟΡΙΟΝ. 

πέπαυται δ᾽ ἔχϑος, ἐν δὲ γαίᾳ 

ζόα φονορύτῳ 

940 μέμιχται" χάρτα δ᾽ εἴσ᾽ ὅμαιμοις 

πιχρὸς λυτὴρ νειχέων 

ὁ πόντιος ξεῖνος ἐχ πυρὸς συϑεὶς 

ϑηχτὸς σίδαρος " πιχρὸς δὲ χρημάτων 

945 χαχὸς δατητὰς Ἴἥρης 

ἐρὰν πατρῴαν τιϑεὶς ἀληϑῆ. 

ΠΗΠΙΧΟΡΙΟΝ. 

ἔχουσι μοῖραν λαχόντες, ὦ μέλεοι, 
διοσδότων ἀχέων " 

ὑπὸ δὲ σώματι γῶς 

ο50 πλοῦτος ἄβυσσος ἔσται. 

ΠΛΓΓΧΟΡΙΟ Ν. 
ἰὼ πολλοῖς ἐπανϑίσαντες 

πόνοισί γε δόμους" 

τελευτῷ δ᾽ αἵδ᾽ ἐπηλάλαξαν 
ἀραὶ τὸν ὀξὺν γόμον, , 

955 τετρὰμμένου παντρόπῳ φυγῷ γένους. 

ἕσταχεν “τας τροπαῖον ἐν πύλαις, 

911 ---921. --ΞΞ 922 -“--- 933. 
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ἐν αἷς ἐϑείνοντο, χαὶ 

960 δυοῖν χρατήσας ἔληξε δαίμων. 

ἈΚΝΤΊΓΟΣἝΝ Η͂. 

παισϑεὶς ἔπαισας. 

ΣΜΙΗΝ ἢ. 

σὺ δ᾽ ἔϑανες χαταχτανών. 

““ΝΤΙΓΟΝΗ. 

δορὶ δ᾽ ἔχαγες. 

ΙἸΣΜΗ ΔΗ. 

δορὶ δ᾽ ἔϑανες. 
“ΝΤΙΓΟΝΗ. 

μελεόπονος. 

ΤΣΜΉΗ ΝΗ. 

μελεοπαϑής. 

ΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

ἴτω δάχρυα. 
ἸΣΜΉΝΗ. 

ἴτω γόος. 
ΔΝ ΤΊΙΓΟΔΝΗ. 

᾿ 9θὅ προχείσεται χατακτάς. 

] ἠὲ ἠὲ, μαίνεται γόοισι «φρήν. 
ἸΣΜΗΝΉΗ. 

ἐντὸς δὲ χαρδία στένει. 

᾿ ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 
Ἰὼ Ἰὼ πάνδυρτε σύ. 

ἸΣΜΗ ΝΗ. 

σὺ δ᾽ αὖτε χαὶ πανάϑλιε. 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ͂. 

970 πρὸς φίλου ἔφϑισο. 

] ἸΣΜΉΝΗ. 

χαὶ φίλον ἔχτανες. 
ΑΔΝΤΙΓΟΝΗ. 

διπλᾷ λέγειν. 
ἸΣΜΉΝΗ. 

διπλᾶ δ᾽ ὁρᾶν. 

ΑΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

ἀχέων τοίων τάδ᾽ ἐγγύϑεν. 

ἸΣΜΗΝἪΙ͂. 

πέλας αἵδ᾽ ἀδελιξαὶ ἀδελφεῶν. 

ΧΟΡΟΣ. 

, 976 ]ὼ μοῖρα βαρυδότειρα, μογερῶ, 
᾿ πότνιά τ᾽ Οἰδίπου σχιὰ, 

ἸΣΜΉΝΗ. 

ἠὲ ἠὲ δυσϑέατα πήματα 

ἐδείξατ᾽ ἐκ φυγῶς ἐμοί. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ͂: 
980 οὐδ᾽ ἵἕχεϑ᾽ ὡς χατέχτανεν. 

ΤΣ ΈΣΝΙΗ. 

σωϑεὶς δὲ πνεῦμ᾽ ἀπώλεσεν. 
ὩΝΤΙΥΙΓῸΟῸΝΆ. 

Ι ἀπώλεσε δῆτα. 

ἸΣΠΙΙΙΝΙ,. 

] χαὶ τόνδ᾽ ἐνόσᾳισε. 
᾿ ΦΝ ΕΘΊΝΕΙ. 

Ϊ τάλαν γένος. 

ΙἸΣΜΠΝΏΩΗ. 

τάλανα παϑόν. 

δύστονα χήδε᾽ ὁμώνυμα. 

μέλαιν᾽ “Ἐρινὺς, ἢ μεγασϑενής τις εἶ, 

ΝΤΙΓΟΝΗ. 

980 δίυγρα τριπάλτων πημάτων. 
ΤΣΜΠ ΝΗ. 

ὀλοὰ λέγειν. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ͂. 

ὀλοὰ δ᾽ ὁρᾶν. 

ΧΟΡΟΣ. 

Ἰὼ μοῖρα βαρυδότειρα μογερὰ, 
πόινιά τ᾽ Οἰδίπου σχιὰ, 

Ι μέλαιν᾽ ᾿Ερινὺς, ἡ μεγασϑενής τις εἶ, 
ΦΝΤΙΓΟΔΝΗ. 

. 990 σὺ τοίνυν οἶσϑα διαπερῶν. 
ΣΜΠΝΠ. 

σὺ δ᾽. οὐδὲν ὕστερον μαϑών. 
ΑΝΤΊΙΓΟΝἪΗ. 

| ἐπεὶ χατῆλϑες ἐς πόλιν. 

] ΤΣΜΠΗΝΗ. 
| δορὸς γε τῷδ᾽ ἀντηρέτας. 

ΝΤΙΓΟΝΗ͂. 

ὀλοὰ λέγειν. 
] ΤΣΜΉΗΝΙΙ. 
' ὀλοὰ δ᾽ ὁρᾶν. 
| ΦΝΤΙΓΟΝΗ͂. 
995 ἰὼ πόνος. 

ΙΣΜΗΝΗ͂. 
Ἰὼ χακὰ 
δώμασι χαὶ χϑονὶ, ποὺ πάντων δ᾽ ἐμοί. 

ΔΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

Ἰὼ ἰὼ. καὶ πρόσω γ᾽ ἐμοί. 
ἸΣΜΙ ΝΗ. 

Ἰὼ Ἰὼ δυστόνων χαχῶν 
ἄναξ ᾿Πτεόκλεις ἀρχηγέτα. 

ΔΦΝΤΊΓΟΝΗ. 

1000 ἰὼ πάντων πολυστονώτατοι. 
ἸΣΜ ΠΗ ΝΗ. 

ἰὼ δαιμονῶντες ἐν ἄτῳ. 
Εν ΤΉ ΟΙΣΝΙΗ. 

ἰὼ Ἰὼ, ποῦ σφε θήσομεν χϑονός; 
Ἰὼ ὅπου τιμιώτατον. 

ΤΣ ΤῊ ΝΊΗ: 

ἰὼ Ἰὼ πῆμα πατρὶ πάρευνον. 
] ΚΕ ΥΈΞ: 

"1006 ϑοχοῦντα χαὶ δόξαν ἀπαγγέλλειν μὲ χρὴ 

δήμου προβούλοις τῆσδε Καδμείας πόλεως 
᾿Ετεοχλέα μὲν τόνδ᾽ ἐπ᾽ εὐνοίῳς χϑονὸς 
ϑόώπιειν ἔδοξε γῆς φίλαις χατασχαφαῖς " 

ς , Ἔντος Ἢ ᾺΝ ΕΗ 
1010 ἱρῶν πατρῴων δ᾽ ὅσιος ὧν μομί ἧς ἀτξο 

΄ δέ - 7) ᾿ 4.7 

] τέηνηχεν οὑπεο τοῖς νέξοις ϑνησχειν χείλον. 

οὕτω μὲν ἀμφὶ τοῦδ᾽ ἐπέσταλιαι λέγειν. 

ἔξω βαλεῖν ὥψατιτον, ἁρπαγὴν χυσὶν. 

1015 ὡς ὄνε᾽ ὀναστατῆρα Καδμείων χϑονγὺς, 

εἰ μὴ θεῶν τις ἐμποδὼν ἔσιη δορὶ 

τῷ τοῦδ΄. 
ϑεῶν παιρῴων, οὃς ἀτιμάσας ὅδε 

ἄγος δὲ χαὶ ϑανὼν χεχτήσεισι 

στράτευμ᾽ ἐπακτὸν ἐμβαλὼν ἥρει πόλιν. 

1020 οὕτω πετεινῶν τόνδ᾽ ὑτι᾿ οἱωνῶν δοχεῖ 
ταιέντ᾽ ἀτίμως τοὐπιτίμιον λαβεῖν" 

| χαὶ μήϑ᾽ ὁμαρτεῖν τυμβοχόα χειρώματα 

! 
Ι 

] 

᾿ 
Ϊ 
Ϊ 

τούιου ὃ ἀδελφὸν τόνδε Πολυνείχους νεχρὺν 

] 

Ι 

εἴογων γὰρ ἐχθροὺς ἡάνατον εἵλετ᾽ ἐν πόλει" Ψ 7 ν σις 

ῬΟΕΤΑΕ ΒΟΕΝΙΟΙ- Ἁ4 
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μήτ᾽ ὀξυμόλποις προσσέβειν οἱμώγμασιν, 
ἄτιμον εἶναι δ᾽ ἐκφορᾶς φίλων ὕπο» 

1026 τοιαῦτ᾽ ἔδοξε τῷδε Καδμείων τέλει. 

ΦΝΤΙΓΌΝΗ: 

ἐγὼ δὲ Καδμείων γε προστάταις λέγω, 
ἢν μή τις ἄλλος τόνδε συνϑάπτειν ϑέλῃ, 
ἐγώ σφε ϑάψω χἀνὰ κίνδυνον βαλῶ 

ϑάψασ᾽ ἀδελφὸν τὸν ἐμὸν, οὐδ᾽ αἰσχύνομαι 
1030 ἔχουσ᾽ ἄπιστον τήνδ᾽ ἀναρχίαν πόλει. 

δεινὸν τὸ κοινὸν σπλάγχνον, οὗ πεφύχαμεν, 
μητρὸς ταλαίνης κἀπὸ δυστήνου πατρός. 
τοιγὰρ ϑέλουσ᾽ ἄκοντι κοινώνει χαχῷ 
ψυχὴ, ϑαγόντι ζῶσα συγγόνῳ φρενί. 

1035 τούτου δὲ σάρχας οὐδὲ χοιλογάστορες 

λύχοι πάσονται" μὴ δοχησάτω τινί. 

τάφον γὰρ αὐτὴ καὶ χκατασχαφὰς ἐγὼ, 
γυνή πὲρ οὖσα, τῷδε μηχανήσομαι 
χόλπῳ φέρουσα βυσσίνου πεπλώματος. 

1040 καὐτὴ καλύψω: μηδέ τῳ δόξῃ πάλιν" 
ϑάρσει παρέσται μηχανὴ δραστήριος. 

ΠΟΡΡΕΥ Ἐ: 

αὐδῶ πόλιν σὲ μὴ βιάζεσϑαι τόδε. 
ΦΝΤΙΓΟΝΗ. 

αὐδῶ σὲ μὴ περισσὰ χηούσσειν ἐμοί. 
ΚΗΡῪ Ξ. 

τραχύς γε μέντοι δῆμος ἐκφυγὼν χαχά. 
ΑΝΤΊΙΓΟΔΝΗ. 

1045 τράχυν᾽, ἄϑαπιος δ᾽ οὗτος οὐ γενήσεται. 

ΚΗΡΎΞ. 
ἀλλ᾽ ὃν πόλις στυγεῖ, σὺ τιμήσεις τάφῳ; 

ἌΝΤΙΓΟΝΗ. 

ἤδη τὰ τοῦδ᾽ οὐ διατετέμηται ϑεοῖς. 

ΚΙΗΡΎΞ. 
οὔ, πρίν γε χώραν τήνδε κινδύνῳ βαλεῖν. 

ἈΝΤΊΓΟΝΗ. 

παϑὼν χαχῶς χαχοῖσιν ἀντημείβετο. 

ΚΗΡΎΣ. 

1050 ἀλλ᾽ εἰς ἅπαντας ἀνϑ᾽ ἑνὸς τόδ᾽ ἔργον ἦν. 
ΦΦΝΤΙΓΟΝΗ. 

ἔρις περαίνει μῦϑον ὑστάτη ϑεῶν. 
ἐγὼ δὲ ϑάψω τόνδε" μὴ μαχρηγόρει. 

ΚΤΕΓῚΡ᾽ ΣΌΣ. 

ἀλλ᾽ αὐτόβουλος ἴσϑ᾽. ἀπεννέπω δ᾽ ἐγώ. 

Ἂ ΗΝ ΧΟΡΟΣ. 
φεῦ φεῦ. 
ὦ μεγάλαυχοι καὶ φϑερσιγενεῖς 

1066 Κῆρες Ἐρινύες, αἵτ᾽ Οἰδιπόδα 
γένος ὠλέσαιε πρυμνόϑεν οὕτως. 
τί πάϑω; τί δὲ δρῶ; τί δὲ μήσωμαι; 
σπιῶς τολμήσω μήτε σὲ κλαίειν 
μήτε προπέμπειν ἐπὶ τύμβῳ ; 

1060 ἀλλὰ φοβοῦμαι χἀποτρέπομαι 
δεῖμα πολιτῶν. 
σύ γε μὴν πολλῶν πενϑητήρων 
τεύξει" χεῖνος δ᾽ ὁ τάλας ἄγοος 

μονόχλαυτον ἔχων ϑρῆνον ἀδελφῆς 

1066 εἶσι. τίς ἂν ταῦτα πίϑοιτο; 

ἩΜΙΧΌΡΙΟΝ. 

δράτω τι πόλις χαὶ μὴ δούτω 
τοὺς χλαίοντας Πολυνείχη. 

ἡμεῖς μὲν ἔμεν χαὶ συνϑάψοιεν 
αἵδε προπομποί. 

1070 χαὶ γὰρ γενεᾷ χοιγὸν τόδ᾽ ὄχος. 
χαὶ πόλις ἄλλως 

ἄλλοτ᾽ ἐπαινεῖ τὰ δίχαια. 
ΠΠΠΙΧΟΡΙΟΝ. 

ἡμεῖς δ᾽ ἅμα τῷδ᾽. ὥσπερ τὲ τιύλις 
χαὶ τὸ δίχαιον ξυνεπακινεῖς 

μετὰ γὰρ μάχαρας χαὶ «Τιὸς ἰσχὺν 

1076 ὅδε Καδμείων ἤρυξε πόλιν 

μὴ ᾿νατραπῆναι 

μηδ᾽ ἀλλοδαπῶν κύματι φωτῶν 
χαταχλυσϑῆναι τὰ μάλιστα. 



ΣΧ ΤΟ ΠΊΕΣΑΙ 

ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΞΣΩΠᾺΑ 

ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩ Ν. 

-«Α ΤΟΣ.Σ 4. 

ΦΓΓΕ.ΟΣ. 

ΕΙΔΩΜΟΝ 4ΜΔΡΕΙΟΥ͂. 

ΞΕΡΞΉΣ. 

ἜΘ Ὁ. ΕΣ ΤΟΣ: 

ἽΔΡΥΣΕ ἐν τοῖς περὶ «ΑΔἹσχύλου μύϑων ἐκ τῶν «Ῥοινισσῶν φησι «Ῥρυνίχου τοὺς Πέρσας παραπεποιῆσϑαι. 

ἐχτίϑησι δὲ καὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ δράματος ταύτην, 

Τάδ᾽ ἐστὶ Περσῶν τῶν πάλαι βεβηκότων. 

πλὴν ἐχεῖ εὐνοῦχός ἔστιν ἀγγέλλων ἐν ἀρχῇ τὴν τοῦ Ἐέρξου ἧτταν, στορνύς τε ϑρόνους τινὰς τοῖς τῆς 

ἀρχῆς παρέδροις. ἐνταῦϑα δὲ προλογίζει χορὸς πρεσβυτῶν. [τῶν δὲ χορῶν τὰ μέν ἔστι παροδικὰ, ὡς 

ὅτε λέγει δι᾽ ἣν αἰτίαν πάρεστιν, ὡς τὸ, 

Τύριον οἶδμα λιποῦσα" 

τὰ δὲ στάσιμα, ὡς ὅτε ἵσταται καὶ ἄρχεται τῆς συμφορᾶς τοῦ δράματος" τὰ δὲ κομματιχὰ, ὅτε λοιπὸν 

ἐν ϑρήνῳ γίνεται. χαὶ ἔστιν ἡ μὲν σχηγὴ τοῦ δράματος παρὰ τῷ τάφῳ «“Ταρείου ἡ δὲ ὑπόϑεσις, 

Ξέρξης στρατευσάμενος κατὰ τῆς Ἑλλάδος μετὰ δυνάμεως πολλῆς, ἵππον μὲν ἄμετρον ἐπαγόμενος, ναῦς 

δὲ χιλίας διακοσίας ἑπτὰ, ἢ χαὶ δεκατέσσαρας" καὶ πεζῇ μὲν ἐν Πλαταιαῖς γικηϑεὶς, ναυτιχῇ δὲ ἐν 

“Σαλαμῖνι, καὶ διὰ Θεσσαλίας (φεύγων διεπεραιώϑη εἰς τὴν ᾿Ασίαν. ἰστέον δὲ ὅτι οἱ Ἕλληνες τριακοσίας 

μόνον νῆας εἶχον. πρώτη ἔφοδος Περσῶν ἐπὶ «“Ἰαρείου ἐδυστύχησε περὶ Δαραϑῶνα. δευτέρα ἐπὶ Ξέρξου, 

περὶ Σαλαμῖνα χαὶ Πλαταιὰς, τοῦ Θεμιστοκλέους στρατηγοῦ ὄντος τότε τῶν ᾿4ϑηναίων καὶ ῥήτορος, καὶ 

νῆας εἰπόντος ποιῆσαι χαὶ ἀντιτάξασθαι πρὸς τὸν Ξέρξην. οὗ χαὶ γενομένου περιεγένοντο αὐτοῦ. ὁ ̓ 4πόλ- 

λων γὰρ τοῖς ᾿4ϑηναίοις μαντευομένοις πῶς τῶν Περσῶν περιγενήσονται εἶπε τείχη ξύλινα κατασχευάσαι, 

χαὶ οὕτω περιγενέσθαι αὐτῶν. χαὶ οἱ μὲν τείχη ἔλεγον ποιῆσαι εἷς τὴν πόλιν ξύλινα ἀντὶ τῶν λιϑένων " 

ὁ δὲ Θεμιστοχλῆς οὐχ οὕτως, ἀλλὰ νῆας εἶπε ποιῆσαι, αἱ πολλάκις διὰ τῶν οἱκείων τειχῶν σώζουσι τοὺς 

ἀνϑρώπους. ἐπὶ Μένωνος τραγῳδῶν «Ἵἱσχύλος ἐνίκα «Ῥινεῖ, Πέρσαις, Γλαύκῳ Ποινιεῖ, Προμηϑεῖ. τούτου 

τοῦ Ξέρξου πατὴρ μὲν ἦν “Ἰαρεῖος ὁ Περσῶν βασιλεὺς, μήτηρ δὲ Ἴτοσσα. γίνωσκε δὲ ὅτι “΄ἀαρεῖοι τρεῖς 

εἶσι" πρῶτος δὲ τούτων υἱὸς Ὑστάσπου, προχριϑεὶς ὑπὸ τῶν Περσῶν χαὶ βασιλεύσας αὐτῶν, ὃς ἦν καὶ 

Ξέρξου πατὴρ τοῦ στρατεύσαντος ἐπὶ τοὺς Ἥλληνας" δεύτερος δὲ ὁ ᾿Πρταξέρξου πατὴρ, “Σύρος προσαγο-- 
᾿. ρευϑεὶς, ἢ Νόϑος"- ἔσχατος δὲ «Ἰαρεῖος ὁ ὑπ᾽ ᾿ἡλεξάνδρου τοῦ «λιλίππου καταλυϑείς. τινὲς δὲ καὶ τέταρ-- 

τον “αρεῖον λέγουσιν εἶναι. Ν 



᾿κὶ ἰναρανωι, ὃ 

ΧΟΡΟΣ. 

7 ὼδὲ «ιὲν Περσῶν τῶν οἰχομένων 

᾿πλλάδ᾽ ἐς αἴαν πιστὰ χαλεῖται, 
χαὶ τῶν ἀφνεῶν χαὶ πολυχρύσων 

ἑδράνων «(ύλαχες. χατὰ πρεσβείαν 
ὅ οὗς αὐτὸς ἄναξ Ξέρξης βασιλεὺς 

“Ἱαρειογενὴς 

εἵλετο χώρας ἐφορεύειν. 
ἀμφὶ δὲ νόστῳ τῷ βασιλείῳ 
χαὶ πολυχούσου στρατιᾶς ἤδη 

10 χαχόμαντις ἄγαν ὀρσολοπεῖται 
ϑυμὸς ἔσωθεν. 
πᾶσα γὰρ ἰσχὺς ᾿Ἰσιατογενὴς 

ᾧχωχε" νέον δ᾽ ἄνδρα βαὔΐζει, 
χοὔτε τὶς ἄγγελος οὔτε τὶς ἱππεὺς 

16 ἄστυ τὸ Περσῶν ἀφικνεῖται" 
οἵτε τὸ Σούσων ἠδ᾽ ᾿Εχβατάνων 
χαὶ τὸ παλαιὸν Κίσσινον ἕρχος 
προλιπόντιες ἔβαν, 

οἱ μὲν ἐφ᾽ ἵππων, οἱ δ᾽ ἐπὶ ναῶν, 

πεζοί τε βάδην 
20 πολέμου σιῖος παρέχοντες " 

οἷος ᾿Ἱμίστρης. ἠδ᾽ ᾿Ἰοταφρένης, 

χαὶ Μιεγαβάζης, ἠδ᾽ ᾿στόύσπης, 

ταγοὶ Περσῶν, 

βασιλῆς βασιλέως ὕποχοι μεγάλου 

25 σοῦνται. στρατιᾶς πολλῆς ἔφοροι, 

τοξοδάμαντές τ᾿ ἠδ᾽ ἱπποβάται, 

φοβεροὶ μὲν ἰδεῖν, δεινοὶ δὲ μόχην 
"ψυχῆς εὐτλήμονι δόξη. 
᾿ἀρτεμβάρης ϑ᾽ ἱππιοχάρμης, 

830 καὶ Π]ασίστρης, ὅ τε τοξοδάμας 
ἐσθλὸς ᾿Γιαῖος, «Ῥαρανδάκης θ᾽, 

ἵππων τ᾽ ἐλατὴρ Σωσϑάνης. 

ἄλλους δ᾽ ὁ μέγας καὶ πολυϑοέμμιων 

Νεῖλος ἔπεμιψεν - Σουσισχάνης, 
3ὅ Πηγασιαγὼν «Αἰγυπτογενὴς, 

ὅ τε τῆς ἱερᾶς Διέμειδος ἄρχων 

μέγας ᾿Ἱρσάώμης, τάς τ᾽ ὠγυγίας 

Θήβας ἐφέπων ᾿Πριόμαρδος, 

χεὼ ἑλειοβόται ναῶν ἐρέται 
40 δεινοὶ, σπιλῆϑός τ᾿ ἀνώριϑιμοι. 

ἁβοοδικίτων δ᾽ ἕπεται «Ζυδῶν 

ὄχλος, οἵτ᾽ ἐπίπαν ἠπειρογενὲς 
χαιέχουσιν ἔϑνος, τοὺς Μητραγαϑὴς 

᾿ἀρκιεύς τ᾿ ἀγαϑὸς, βασιλῆς δίοποι, 

45 χαὶ πολύχουσοι “Σάρδεις ἐπόχους 

πολλοῖς ἅρμασιν ἐξορμῶσιν, 

δίρουμά τε χαὶ τρίρρυμα τέλη, 

φοβερὰν ὄννιν προσιδέσϑαι. 
στεῦνται δ᾽ ἱεροῦ Τμώλου πελόται, 

Ρ 

δ0 ζυγὸν ὀμειβαλεῖν δούλιον ᾿Πλλάδι, 

Μάρδων, Θάρυβις, λόγχης ἄχμονες 

χαὶ ἀχοντισταὶ Δυσοί" Βαβυλὼν δ᾽ 

ουσὸς πάμμιχτον οχλον ἡ πολύχ 
πέμπει σύρδην. ναῶν τ᾽ ἐπόχους, 

δὺτοξουλχῷ λήματι πιστούς" ] 

τὸ μαχαιροφόρον τ᾿ ἔϑνος ἐχ πάσης 
᾿Πσίας ἕπεται. 

δειναῖς βασιλέως ὑποπομπαῖς. 

τοιόνδ᾽ ἔνϑος Περσίδος αἴας 

60 οἴχεται ἀνδοῶν. 

οὃς πέρι πᾶσα χϑὼν ᾿ἡσιῆτις 

ϑοέψασα πόϑῳ στένεται μαλερῷ, 

τοχέες τ᾽ ἄλοχοί ϑ᾽ ἡμερόλεγδον 
τείνοντα χοόνον τρομέονται. 

θὅ πεπέραχεν μὲν ὁ περσέπτολις ἤδη 
βασίλειος στρατὸς εἰς ἀντίπορον γείτονι χώρειν, 

λινοδέσμῳ σχεδίᾳ πορϑμὸν ἀμείιψες 
70᾽ “9ϑαμαντίδος Ἥλλας, 

πολύγοιφον ὕδισμα ζυγὸν ἀμφιβαλὼν αὐχένι 
πόντου". 

132 πολυόνδρου δ᾽ ᾿Ἰσίας ϑούοιος ἄῤχων 

75 ἐπὶ πᾶσαν χϑόνα ποιμανόριον ϑεῖον ἐλαύνει 
διχόϑεν, πεζονόμοις ἔχ τε ϑαλάσσης, 
ὀχυροῖσι πεποιϑὼς 

80 στυφέλοις ἐξέταις, χρυσογόνου γενεῶς ἰσύϑεος 

«ὡς. 

χυανοῦν δ᾽ διιιασι λεύσσων «ονίου δέργις 
δροάχοντος, 

᾿ πολύχειρ χαὶ πολυναύτης, Σύριόν ὃ᾽ ἄρας 
διώχων, 

ὴ ᾿ ᾿ 
85 ἐπόύγει δουρικλύτοις ἀνδούσι. τοξόδαιινον “1ρη. 

͵ Ν Ν ῃ Ν Φ ἀν  ΗΘΗΝΕς ΐ ΠΥΑΧΣΔΥΙ Ἔ 
87 δόχιμος δ᾽ οὔτις ὑποστὰς μεγάλῳ ῥεύματι ωτῶν 

90 ὀχυροῖς ἕρχεσιν εἴργειν μαχον κῦμα ϑαλάσσης " 
ἀπρόσοιστος γὰρ ὁ Περσῶν στρατὸς ἀλχίφ ων 

τε λαύς. 
; Ἂ 

98 δολόμητιν δ᾽ ἀπάτων ϑεοῦ τίς ὡνὴρ ϑνκιὸς 9 
ἀλύξει; 

Η ᾿ Υ ᾽ 
οὗ τίς ὁ χραιπνῷ ποδὶ πηδήματος εὐπετοῦς ἀνάσσων; 

᾿ 
͵ " 

97 φιλόφρων γὰρ σαίνουσι τὸ πρῶτον παράγει 
βροτὸν εἰς ἀοχύστατα, 

100 τόϑεν οὐκ ἔστιν ὑπὲρ ϑνατὸν ἀλύξαντα «φυγεῖν. 
102 ϑεόϑεν γὰρ κατὰ μοῖρ᾽ ἐχράτησεν τὸ παλαιὸν, 

ἐπέσχηννε δὲ Πέρσαις 

106 πολέμους πυογοδαίχτους 

διέπειν ἱππιοχάρμας τε χλόνους, πόλεών τ᾽ 
ὀναστάσεις. 

:10 ἔμιαϑον δ᾽ εὐρυπόροιο θαλάσσης πολιαινοιιέμνης 

πνεύματι λάβρῳ 

65 ---72. Ξε 73 - - 80. 

81 ---806. ΞΞ 87-- - 92. 

102 --- ἸΟ7. --- 108--- ΤἸΤ2, 

᾿ 
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σπιίσυνοι λεπτοδόμοις πείσμασι λαοπόροις τε μη- 

χαναῖς. 

ταῦτά μοι μελαγχίτων 

116 (οὴν ἀμύσσεται φόβῳ, 
ὀὰ Περσιχοῦ στρατεύματος 
τοῦδε, μὴ πόλις πύϑη- 

τι χένανδρον μέγ᾽ ἄστυ Σουσίδος" 
120 χαὶ τὸ Κίσσινον πόλισμ᾽ 

ἀντίδουπον ἔσσεται, 

ὀὰ τοῦτ᾽ ἔπος γυναιχοπλὴη- 

ϑὴς ὅμιλος ἀπύων" 

125 βυσσίνοις δ᾽ ἐν πέπλοις πέσῃ λαχίς. 

πᾶς γὰρ ἱππηλάτας 

χαὶ πεδοστιβὴς λεὼς 

σμῆνος ὡς ἐχλέλοιπεν μελισσᾶν σὺν ὀρχάμῳ, 
στρατοῦ, 

180 τὸν ἀμφ ίζευχτον ἐξαμείψας 
ἀμιροτέρας ἅλιον 
πρῶνα χοιτὺν αἴας. 
λέχτρα δ᾽ ἀνδρῶν πόϑῳ 
πίμπλαται δακρύμασιν " 

᾿ 188 Περσίδες δ᾽ ἀχροπενϑεῖς ἑχάστα πόϑῳ φιλάνορι 
᾿ τὸν αἰχμάεντα ϑοῦρον εὐνα- ] 
| τῆοι προπεμιμαμένα Ι 

λείπεται μονόζυξ. 

. 140 ἀλλ᾽ ἄγε, Πέρσαι, τόδ᾽ ἐνεζόμενοι 
στέγος ἀρχαῖον, Ϊ 

ἐσορᾶν πόντιον ἄλσος, 

᾿ 

«οοντίδα χεδνὴν χαὶ βαϑύβουλον 
ϑώμεϑα, χρεία δὲ προσήχει, 

πῶς ὄὥὄρι. πράσσει Ξέρξης βασιλεὺς 

145 .«Ἱαρειογενὴς, 
τὸ πατρωνύμιον γένος ἁμέτερον " 
πότερον τόξου ῥῦμα τὸ νικῶν, 
Η ; 
ἢ δορυχρύνου 

, δ δ: . , 

λύγχης ἰσχὺς κεχραάτηχεν. 

1500 ἀλλ᾽ ἥδε ϑεῶν ἴσον ὀφϑαλμοῖς 
ἀπᾷ5 τ᾿ , 

«άος ὁρμᾶται μήτηρ βασιλέως, 
ν ᾿ βασίλεια δ᾽ ἐιιὴ, προσπίινω" 

᾽ ἦ ἔπτος ΤΥΝ 
χαὶ προσιφϑόγγοις δὲ χρεὼν αὐτὴν 

» Ὁ 

σιιίντεις αυϑοισι προσαυδαν, 
ἐξ , , « ᾿ 

105 ὦ βαϑυζώνων ἄνασσα ἹΠερσίδων ὑπερτάτη, ! Ξ Ν Ν 
- ,..-» - ΄ Ν 

μῆτερ ἡ Ξέρξου γεραιὰ, χαῖρε. «Ἰαρείου γύναι, 9 
ϑεοῦ μὲν εὐνήτειρα Περσῶν, ϑεοῦ δὲ καὶ μήτηρ 

ἔφυς, 

εἴ τι μὴ δαίμων παλαιὸς νῦν μεϑέστηχε στρατῷ. 

“ΤΟΣ... 

ταῦτα δὴ λιποῦσ᾽ ἱχάνω χρυσεοστόλμους δόμους, 
160 χαὶ τὸ «Ἰκρείου τε χἀμὸν χοινὸν εὐνατήριον. 

χαί μὲ χαρϑδίαν ἀμύσσει φροντίς " ἐς δ᾽ ὑμᾶς ἐρῶ 
μῦϑον, οὐδαμῶς ἐμαυτῆς οὐσ᾽ ἀδείμαντος, «ἴλοι, 
μὴ μέγας πλοῦτος κονίσας οὖϑας ἀντρέννῃ ποδὲ 

ὄλβον, ὃν «Ἰαρεῖος ἦρεν οὐκ ἄνευ ϑεῶν τινός. 
106 ταῦτά μοι δισιλῆ μέρφι μιν ἀφραστός ἐστιν ἐν (ρεσὶ, 

μήτε χρημάτων ἀνάνδρων πλῆϑος ἐν τιμῇ σέβειν 

μήτ᾽ ἀχρημάτοισι λάμπειν φῶς, ὅσον σϑένος πάρα. 
ἔστι γὰρ πλοῦτός γ᾽ ἀπεμι(ὴς, ἀμφὶ δ᾽ ὀφϑαλ- 

μοῖς «φόβος. 
114-- -119. 120 ---12ὅ. 

126-- 132. 188 --- 139. 

ὄμμα γὰρ δόμων νομίζω δεσπότου παρουσίαν. 
170 πρὸς τάδ᾽ ὡς οὕτως ἐχόντων τῶνδε, σύμβουλοι 

λόγου 
τοῦδέ μοι γένεσϑε, Πέρσαι, γηραλέακ πιστώματα. 

πάντα γὰρ τὰ χέδν ἐν ὑμῖν ἐστί μοι βουλεύ-- 

ματα. 

ΧΟΡΟΣ. 
εὖ τόδ᾽ ἴσϑι, γῆς ἄνασσα τῆσδε, μή σε δὶς 

; 
«(ρασαι 

μήτ᾽ ἔπος μήτ᾽ ἔργον ὧν ἂν δύναμις ἡγεῖσθαι 
ϑέλη.. 

176 εὐμενεῖς γὰρ ὄντας ἡμᾶς τῶνδε συμβούλους 

χαλεῖς. 

ἌΤΟΣΣ 4. 

πολλοῖς μὲν ἀεὶ νυχτέροις ὀνείρασι 

ξύνειμ᾽, ἀφ᾽ οὗπερ παῖς ἐμὸς στείλας στρατὸν 

᾿Ιαύνων γῆν οἴχεται, πέρσαι θέλων" 

ἀλλ᾽ οὔτι πω τοιόνδ᾽ ἐναργὲς εἰδόμην 
180 ὡς τῆς πάροιϑεν εὐφρόνης, λέξω δέ σοι" 

ἐδοξάτην μοι δύο γυναῖχ᾽ εὐείμονε, 
ἡ μὲν πέπλοισι Περσικοῖς ἠσκημένη, 

ἡ δ᾽ αὖτε “Ἰωριχοῖσιν, εἰς ὄψιν μολεῖν, 
μεγέϑει τε τῶν νῦν ἐχπρεπεστάτα πολὺ, 

185 χάλλει τ᾽ ἀμώμω., χαὶ κασιγνήτα γένους 
ταὐτοῦ" πάτραν δ᾽ ἔναιον ἡ μὲν “Ελλάδα 
χλήρῳ λαχοῦσα γαῖαν, ἡ δὲ βάρβαραν. 

τούτω στάσιν τιν᾽, ὡς ἐγὼ ᾿δόχουν ὁρῶν, 
τεύχειν ἐν ἀλλήλαισι. παῖς δ᾽ ἐμὸς μαϑὼν 

190 χατεῖχε χἀπράῦνεν, ἅρμασιν δ᾽ ὕπο 
ζεύγνυσιν αὐτὼ χαὶ λέπαδν᾽ ἐπ᾿ αὐχένων 
τίϑησι. χὴ μὲν τῆδ᾽ ἐπυργοῦτο στολὴ 

ἐν ἡνίαισί τ᾿ εἶχεν εὔαρχτον στόμα, 
ἡ δ᾽ ἐσφάϑαζε, καὶ χεροῖν ἔντη δίφρου 

1960 διασπαράσσει, χαὶ ξυναρπάζει βίᾳ 

ἄνευ χαλινῶν χαὶ ζυγὸν ϑραύει μέσον" 
πίπτει δ᾽ ἐμὸς παῖς, καὶ πατὴρ παρίσταται 
“Ἰαρεῖος οἰχτείρων σφέ" τὸν δ᾽ ὅπως ὁρᾷ 
Ξέρξης, πέπλους ῥήγνυσιν ἀμφὶ σώματι. 

200 χαὶ ταῦτα μὲν δὴ νυχτὸς εἰσιδεῖν λέγω. 

ἐπεὶ δ᾽ ἀνέστην χαὶ χεροῖν χαλλιρρόου 
ἔψαυσα πηγῆς, σὺν ϑυηπόλῳ χερὶ 
βωμῷ προσέστην, ἀποτρόποισι δαίμοσι 

ϑέλουσα ϑῦσαι πέλανον, ὧν τέλη τάδε" 

206 ὁρῶ δὲ φεύγοντ᾽ αἰετὸν πρὸς ἐσχάραν 
«Ῥοίβου " φόβῳ δ᾽ ἄφϑογγος ἐστάϑην, φίλοι" 
μεϑύστερον δὲ χίρχον εἰσορῶ δρόμῳ 
σιτεροῖς ἐφοομαίνοντα χαὶ χηλαῖς χάρα 

τίλλονϑ᾽ " ὁ δ᾽ οὐδὲν ἄλλο γ᾽ ἢ πτήξας δέμας ̓  

210 παρεῖχε. ταῦτ᾽ ἔμοιγε δείματ᾽ ἔστ᾽ ἰδεῖν, 

ὑμῖν δ᾽ ἀχούειν. εὖ γὰρ ἴστε, παῖς ἐμὸς 
πράξας μὲν εὖ ϑαυμαστὸς ἂν γένοιτ᾽ ἀνὴρ, 
χαχῶς δὲ πράξας οὐχ ὑπεύϑυνος πόλει" 

σωϑεὶς δ᾽ ὁμοίως τῆσδε κοιρανεῖ χϑονός. 

ΚΟΥΡΌΟΣ:. 

21δ οὔ σε βουλόμεσϑα, μῆτερ, οὔτ᾽ ἄγαν φοβεῖν 
λόγοις 

Ν᾿ , ΤΡ ἐπ ᾿ 
οὔτε ϑαρσύνειν, ϑεοὺς δὲ προστροπαῖς ἱκνουιιένη, 
εἴ τι φλαῦρον εἶδες, αἰτοῦ τῶνδ᾽ ἀποτροπὴν 

λαβεῖν " 
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τὰ δ᾽ ἀγάϑ' ἐχτελῆ γενέσϑαι σοί τε καὶ τέχνοις 
σέϑεν 

χαὶ πόλει φίλοις τε πᾶσι" δεύτερον δὲ χρὴ χοὰς 
220 γῆ τε χαὶ φϑιτοῖς χέασϑαι" πρευμενῶς δ᾽ αἰτοῦ 

τάδε, 

σὸν πόσιν “Ιαρεῖον, ὅνπερ φὴς ἰδεῖν χα εὐ-- 
φρόνην, 

ἐσθλά σοι πέμπειν τέχνῳ τε, γῆς ἔνερϑεν ἃς 
φάος" 

τἄμπαλιν δὲ τῶνδε γαίας χάτοχ᾽ ἀμαυροῦσϑαι 
σχοτῳ. 

ταῦτα ϑυμόμαντις ὧν σοὶ πρευμενῶς παρήνεσα " 

226 εὖ δὲ πανταχῆ τελεῖν σοι τῶνδε χρίνομεν πέρι. 

ΓΟ ΣῈΣ Κ᾿ 

ἀλλὰ μὴν εὔνους γ᾽ ὁ πρῶτος τῶνδ᾽ ἐνυπνίων 

χριτὴς 
παιδὶ χαὶ δόμοις ἐμοῖσι τήνδ᾽ ἐχύρωσας «ράτιν. 
ἐχτελοῖτο δὴ τὰ χρηστά" ταῦτα δ᾽, ὡς ἐξίεσαι, 
πάντα θήσομεν ϑεοῖσι τοῖς τ᾽ ἔνερϑε γῆς φίλοις, 

280 εὐτ᾽ ἂν εἰς οἴχους μόλωμεν. χεῖνα δ᾽ ἐχμαϑεῖν 

ϑέλω, 

ὦ φίλοι, ποῦ τὰς ᾿ϑήνας φασὶν ἱδρῦσϑαι χϑονός. 

ἘΝ ΟΡΙΟΣΣ: 

τῆλε πρὸς δυσμαῖς ἄνακτος «Πλίου φϑινασμάτων. 

ΤΟ ΣΙ Α. 

ἀλλὰ μὴν ἵμειρ᾽ ἐμὸς παῖς τήνδε ϑηρᾶσαι πόλιν. 

ΧΟΡΟΣ. 

πᾶσα γὰρ γένοιτ᾽ ἂν “Ἑλλὰς βασιλέως ὑπήκοος. 

ΚΤΌΟΣΊΏΣΩ.: 

236 ὧδέ τις πάρεστιν αὐτοῖς ἀνδροπλήϑεια στρατοῦ; 

ΣΧ ΌΡΟΣ. 

καὶ στρατὸς τοιοῦτος ἔρξας πολλὰ δὴ Μήδους 
χαχο.- 

ΦΨΧ0ΓΟΣΞΗΣΟΙΣ 

χαὶ τί πρὸς τούτοισιν ἄλλο, πλοῦτος ἐξαρχὴς 
δόμοις; 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀργύρου πηγή τις αὐτοῖς ἐστι. ϑησαυρὸς χϑογός. 
ΧΦ ΠΌΣΙΣ “: 

πότερα γὰρ τοξουλχὸς αἰχμὴ διὰ χεροῖν αὐτοῖς 
πρέπει; 
ἈΧΊΟΥΡΙΘΙΣΣ: 

240 οὐδαμῶς - ἔγχη σταδαῖα χαὶ φεράσπιδες σάγαι. 
ὙΠ ΟἿΣ ΣΞ : 

τίς δὲ ποιμάνωρ ἔπεστι κἀπιδεσπόζει στρατοῦ; 

ΙΘΊΡΙΟΣΣ: 

οὔ τινος δοῦλοι χέχληνται (φωτὸς οὐδ᾽ ὑπήκοοι. 
 Ψ ΘΝΣΣΣ ἊΣ 

πῶς ἂν οὖν μένοιεν ἄνδρας πολεμίους ἐπήλυδας; 
ΠΟΡΟΣΝἿΣ: 

ὧστε “]αρείου πολύν τε καὶ χαλὸν φϑεῖραι στρατόν. 
Φ7ΤῸΣῈΣ 4. 

240 δεινά τοι λέγεις Ἰόντων τοῖς τεκοῦσι φροντίσαι. 

ΔῈ ΟΥΡΙΘΙΣ: 

ἀλλ ἐμοὶ δοκεῖν τάχ᾽ εἴσει πάντα νημερτῆ λόγον. 
τοῦδε γὰρ δράμημα φωτὸς Περσιχὸν πρέπει 

μαϑεῖν" 

καὶ φέρει σαφές τι πρᾶγος ἐσϑλὸν ἢ καχὸν 
χλύειν. 

ΑἍΓΓΕ.ΖΟΣ. 

ὦ γῆς ἁπάσης ᾿Ασιάδος πολίσματα, 

200 ὦ Περσὶς αἴα καὶ πολὺς πλούτου λιμὴν, 
ὡς ἐν μιᾷ πληγὴ χατέφϑαρται πολὺς 
ὄλβος, τὸ Περσῶν δ᾽ ἄνϑος οἴχεται πεσόν. 

ὦμοι, χαχὸν μὲν πρῶτον ἀγγέλλειν χαχά" 
ὅμως δ᾽ ἀνάγχη πᾶν ἀναπτύξαι πάϑος, 

2660 Πέρσαι - στρατὸς γὰρ πᾶς ὄλωλε βαρβάρων. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἄνι᾽ ἄνια χαχὰ, νεύχοτα 

χαὶ δάϊ. αἰαῖ, διαίνεσϑε, Πέρσαι, τόδ᾽ ἄχος 
χλύοντες. 

ΔΑΓΓΕ.0ΟΣ. 

260 ὡς πάντα γ᾽ ἔστ᾽ ἐχεῖνα διαπεπραγμένα" 

αὐτὸς δ᾽ ἀέλπτως νόστιμον βλέπω φάος. 
ΣΧΟΊΡΙΟΣ: 

ἢ μαχροβίοτος ὅδε γέ τις 

2606 αἰὼν ἐφάνϑη γεραιοῖς, ἀκούειν τόδε πῆμ ἄελπτον. 
ΦΤΤ͵ΤΈ- ΟΣ: 

χαὶ μὴν παρών γε χοὐ λόγους ἄλλων χλύων, 
Πέρσαι, φράσαιμἡ ἂν οἱ ἐπορσύνϑη χαχά. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὀτοτοτοῖ. μάταν 
τὰ πολλὰ βέλεα παμμιγῆ 

270 γᾶς ἀπ ᾿Ασίδος ἠλϑ᾽ ἐπ᾽ αἷαν 

δάαν Ἑλλάδα χώραν. 

ΑΓΤΙΈ “ΟΣ. 

πλήϑουσι νεχρῶν δυσπότμως ἐφϑαρμένων 
“Σαλαμῖνος ἀκταὶ πᾶς τε πρόσχωρος τόπος. 

ΧΟΡΌΣ. 

ὀτοτοτοῖ. «ίλων 

275 ἁλίδονα σώματα πολυβαφῆ 

χαιϑανόντα λέγεις φέρεσθαι 

πλαγχτοῖς ἐν διπλάχεσσιν. 
ΑΤΓΓΤ͵ΤΕ-ῸΣ: 

οὐδὲν γὰρ ἤρχει τόξα, πᾶς δ᾽ ἀπώλλυτο 
σιρατὸς δαμασϑεὶς ναΐοισιν ἐμβολαῖς. 

ΧΟΡΟΣ. 

280 ἴυζ᾽ ἄποιμον βοὰν 
δυσαιανῆ Πέρσαις 

δῴοις ὡς πάντα παγχάχως 

ἔϑεσαν, αἰαῖ, στρατοῦ «ϑαρέντος. 

ΖΦ΄ΤΓΤᾺΈ ΟἿΣ. 

ὦ πλεῖστον ἔχϑος ὄνομα Σαλαμῖνος κλύειν " 
285 φεῦ τῶν ᾿ϑηνῶν ὡς στένω μεμνημένος. 

ΧΟΡΟΣ. 

στυγναὶ δ᾽ ᾿1ϑᾶναι δάῴοις, 
μεμνῆσϑαί τοι πάρα 

ὡς πολλὰς Περσίδων μάταν 
ἔχτισαν εὔνιδας ἠδ᾽ ἀνάνδρους. 

ΠῚ ΘΙΣΙΕΑΣ 

290 σιγῶ πάλαι δύστηνος ἐχπεπληγμένη 
χαχοῖς" ὑπερβάλλει γὰρ ἥδε συμφορὰ, 
τὸ μήτε λέξαι μήτ᾽ ἐρωτῆσαι πάϑη. 
ὅμως δ᾽ ἀνάγκη πημονὰς βροτοῖς φέρειν 
ϑεῶν διδόντων" πῶν δ᾽ ἀναπτύξας πάϑος 

296 λέξον χαταστὰς, κεὶ στένεις χαχοῖς ὅμως, 

256---259. Ξ-ΞΞ 262--- 265. 

268 ---- 271. ΞΞΞ 214 --- 277. 

280 --- 283. ---Ξ- 286 ---- 289. 



ἘΓΟΑΡ ΣΑΙ ἢ: 

τίς οὐ τέϑνηχε, τίνα δὲ χαὶ πενϑήσομεν 
τῶν ἀρχελάων ὅστ᾽ ἐπὶ σκηπτουχίᾳ 
ταχϑεὶς ἄνανδρον τάξιν ἠρήμου ϑανών. 

Ὁ ΓΙ ΒΦ ΟἿΣ: 

Ξέρξης μὲν αὐτὸς ζῆ τε καὶ φάος βλέπει. 
ΑΤΟΣΣ 4. 

300 ἐμοῖς μὲν εἶπας δώμασιν φάος μέγα 
χαὶ λευχὸν ἦμαρ νυχτὸς ἐκ μελαγχίμου. 

ΖΤΓΕ.“ΟΣ. 

᾿Πρτεμβάρης δὲ μυρίας ἵππου βραβεὺς 

στύφλους παρ᾽ ἀχτὰς ϑείνεται Σιληνίων. 

χὠ χιλίαρχος “Ιαϑάχης πληγῇ δορὸς 
800 πήδημα χοῦφον ἐκ νεὼς ἀφήλατο " 

Τενάγων τ᾿ ἄριστος -Βαχτρίων ἰϑαγενὴς 

ϑαλασσόπληκτον νῆσον «Αἴαντος πολεῖ. 
-«Τΐλαιος, ᾿Δρσάμης τε κἀργήστης τρίτος, 

οἵδ᾽ ἀμφὶ νῆσον τὴν πελειοϑρέμμονα 

310 γιχώμενοι κύρισσον ἰσχυρὰν χϑόνα" 
πηγαῖς τε Νείλου γειτονῶν .«Αϊγυπτίου 

᾿πρχτεὺς, ᾿Αδεύης, καὶ «Ῥερεσσεύης τρίτος, 
«αρνοῦχος, οἵδε ναὸς ἐκ μιᾶς πέσον. 
Χρυσεὺς Μίάταλλος μυριόνταρχος ϑανὼν, 

316 ἵππου μελαίνης ἡγεμὼν τρισμυρίας, 
πυρσὴν ζαπληϑῆ δάσχιον γενειάδα 
ἔτεγγ᾽, ἀμείβων χρῶτα πορφυρᾷ βαφῆ. 
χαὶ ΜΙιᾶγος Γραβος, ᾿Δρτάμης τε Βάχτριος, 
σχληρᾶς μέτοικος γῆς ἐκεῖ χατέφϑιτο. 

320 Ἵμηστρις ᾿Ἡμφιστρεύς τε πολύπονον δόρυ 

γωμῶν, ὃ τ᾿ ἐσϑλὸς ᾿Δριόμαρδος Σάρδεσι 
πένϑος παρασχὼν, Σεισάμης ὁ Μιύσιος, 
Θάρυβίς τε πεντήχοντα πεντάκις νεῶν 

ταγὸς, γένος «Τυρναῖος, εὐειδὴς ἀνὴρ, 
326 χεῖται ϑανὼν δείλαιος οὐ μάλ᾽ εὐτυχῶς" 

“Συέννεσίς τε πρῶτος εἰς εὐψυχίαν, 

Κιλίχων ἄπαρχος, εἷς ἀνὴρ πλεῖστον πόνον 

ἐχϑροῖς παρασχὼν, εὐχλεῶς ἀπώλετο. 
τοιῶνδέ γ᾽ ἀρχῶν νῦν ὑπεμνήσϑην πέρι. 

3320 πολλῶν παρόντων δ᾽ ὀλίγ᾽ ἀπαγγέλλω χαχά. 

ΤΊ ΟΣΣΊΣ Α. 

αἰαῖ, καχῶν ὕψιστα δὴ κλύω τάδε, 
αἴσχη τε Πέρσαις καὶ λιγέα χωκύματα. 

ἀτὰρ φράσον μοι τοῦτ᾽ ἀναστρέψας πάλιν, 
πόσον τι πλῆϑος ἦν νεῶν Ἑλληνίδων, 

386 ὥστ᾽ ἀξιῶσαι Περσικῷ στρατεύματι 

μάχην συνάψαι ναΐοισιν ἐμβολαῖς. 

ΦΦΓΙΓΕ.ΖΟΣ. 

πλήϑους μὲν ἂν σάφ᾽ ἴσϑ᾽ ἕχατι βαρβάρους 
ναυσὶν κρατῆσαι. χαὶ γὰρ Ἕλλησιν μὲν ἦν 
ὁ πᾶς ἀριϑμὸς ἐς τριαχάδας δέχα 

ϑλθναῶν, δεχὰς δ᾽ ἦν τῶνδε χωρὶς ἔχκριτος" 

Ξέρ γξη δὲ, χαὶ γὰρ οἶδα, χιλιὰς μὲν ἦν 

ὧν ἡ 7γε πλῆϑος, αἱ δ᾽ ὑπέρκομιποι τάχει 

ἑχατὸν δὶς ἦσαν ἑπτά 8᾽ " ὧδ᾽ ἔχει λόγος. 

μή σοι δοχοῦμεν τῆδε λειφϑῆναι μάχη; 

345 ἀλλ᾽ ὧδε δαίμων τὶς χατέίρϑειρε στρατὸν, 

τάλαντα βρίσας οὐκ ἰσορρόπῳ τύχῃ. 
ΠΟΙ ΣΩΣΟΝ: 

ϑεοὶ πόλιν σώζουσι Παλλάδος ϑεῶς. 

ἌΓΓΕΟ.ΟΣ. 

ἔστ᾽ ἄρ᾽ ᾿4ϑηνῶν ἔστ᾽ ἀπόρϑητος πόλις. 

ἀνδρῶν γὰρ ὄντων ἕρχος ἐστὶν ἀσφαλές. 
{0 ῸΌΟΣΣΊΣΑΑΣ 

350 ἀρχὴ δὲ ναυσὶ ξυμβολῆς τίς ἦν φράσον, 
τίνες χατῆρξαν, πότερον Ἕλληνες, μάχης, 
ἢ παῖς ἐμὸς, πλήϑει χαταυχήσας νεῶν. 

: ΠΙΞΕ  ΦΟΣΣ. 

ἦρξεν μὲν, ὦ δέσποινα, τοῦ παντὸς καχοῦ 

φανεὶς ἀλάστωρ ἢ χαχὸς δαίμων ποϑέν. 
856 ἀνὴρ γὰρ Ἕλλην ἐξ ᾿ϑηναίων στρατοῦ 

ἐλθὼν ἔλεξε παιδὶ σῷ Ξέρξῃ τάδε, 
ὡς εἰ μελαίνης νυχτὸς ἵξεται κνέφας, 

Ἕλληνες οὐ μενοῖεν, ἀλλὰ σέλμασι 
ναῶν ἐπενϑορόντες ἄλλος ἄλλοσε 

360 δοασμῷ χρυφαίῳ βίοτον ἐκσωσοίατο. 

ὁ δ᾽ εὐθὺς ὡς ἤχουσεν, οὐ ξυνεὶς δόλον 
Ἕλληνος ἀνδρὸς οὐδὲ τὸν ϑεῶν φϑόνον, 
πῶσιν προφωνεῖ τόνδε ναυάρχοις λόγον " 
εὖτ᾽ ἂν φλέγων ἀκτῖσιν ἥλιος χϑόνα 

806 λήξη, χνέφας δὲ τέμενος αἰϑέρος λάβῃ, 
τάξαι νεῶν στῖφος μὲν ἐν στίχοις τρισὶν, 

ἔχπλους φυλάσσειν χαὶ πόρους ἁλιρρόϑους, 

ἄλλας δὲ χύχλῳ γῆσον Αἴαντος πέριξ" 

ὡς εἰ μόρον φευξοίαϑ᾽ Ἕλληνες χαχὸν, 
310 ναυσὶν χρυφαίως δρασμὸν εὑρόντες τινὰ, 

πᾶσι στέρεσϑαι χρατὸς ἦν προχείμενον. 
τοσαῦτ᾽ ἔλεξε χάρϑ᾽ ὑπ᾽ ἐχϑύμου φρενός" 

οὐ γὰρ τὸ μέλλον ἐκ ϑεῶν ἠπίστατο. 
οἱ δ᾽ οὐκ ἀχόσμως, ἀλλὰ πειϑάρχῳ φρενὶ 

8376 δεῖπνόν τ᾿ ἐπορσύνοντο, γαυβάτης τ᾿ ἀνὴρ 
τροποῦτο χώπην σκαλμὸν ἀμιρ᾽ εὐήρειμον. 

ἐπεὶ δὲ φέγγος ἡλίου κατέφϑετο 
χαὶ νὺξ ἐπήει, πᾶς ἀνὴρ κώπης ἄναξ 
ἐς ναῦν ἐχώρει πᾶς ϑ᾽ ὅπλων ἐπιστάτης 

380 τάξις δὲ τάξιν παρεχάλει νεὼς μαχρᾶς" 

πλέουσι δ᾽ ὡς ἕχαστος ἦν τεταγμένος, 

χαὶ πάννυχοι δὴ διάπλοον χαϑίστασαν 
ναῶν ἄνακτες πάντα ναυτιχὸν λεών" 
χαὶ νὺξ ἐχώρει, κοὐ μάλ Ἑλλήνων στρατὸς 

385 χρυφαῖον ἔχπλουν οὐδαμὴῆ χαϑίστατο " 
ἐπεί γε μέντοι λευκόπωλος ἡμέρα 
πᾶσαν χατέσχε γαῖαν εὐφεγγὴς ἰδεῖν, 
πρῶτον μὲν ἠχοῖ χέλαδος λλήνων πάρα 
μολπηδὸν εὐφήμησεν, ὄρϑιον δ᾽ ἅμα 

390 ἀντηλάλαξε νησιώτιδος πέτρας 
ἠχώ" φόβος δὲ πᾶσι βαρβάροις παρῆν 
γνώμης ἀποσφαλεῖσιν " οὐ γὰρ ὡς φυγῇ 

παιᾶν᾽ ἐφύμνουν σεμνὸν Ἕλληνες τότε, 
ἀλλ ἐς μάχην ὁρμῶντες εὐψύχῳ ϑράσει. 

396 σάλπιγξ δ᾽ ἀϊτῇ πάντ᾽ ἐχεῖν᾽ ἐπέφλεγεν " 

εὐθὺς δὲ χώπης ῥοθϑιάδος ξυνεμβολῇὴ 

ἔπαισαν ἅλμην βρύχιον ἐχ κελεύσματος, 
ϑοῶς δὲ πάντες ἦσαν ἐχφανεῖς ἰδεῖν" 
τὸ δεξιὸν μὲν πρῶτον εὐτάχτως χέρας 

400 ἡγεῖτο χόσμῳ., δεύτερον δ᾽ ὃ πᾶς σιόλος 
ἐπεξ ξεχώρει, χαὶ ἘΤΟΡΗ ὁμοῦ χλύειν 

πολλὴν βοὴν, ὦ παῖδες Ἑλλήνων ἴτε, 

ἐλευϑεροῦτε πατρίδ᾽, ἐλευϑεροῦτε δὲ 

παῖδας, γυναῖκας, ϑεῶν τὲ πατρῴων ἕδη, 
4ρ6 ϑήχας τε προγόνων" νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών. 

χαὶ μὴν παρ᾽ ἡμῶν Περσίδος γλώσσης ῥόϑος 



Ἁ ΦΈΣΙ ΎἘᾺ ΘΕ 

ὑπηντίαζε, χοὺχ ἔτ᾽ ἣν μέλλειν ἀχμή. 

εὐθὺς δὲ ναῦς ἐν νηὶ χαλχήρη στόλον 
ἔπαισεν" ἦρξε δ᾽ ἐμβολῆς Ἑλληνικὴ 

410 ναῦς, χἀποϑραύει πάντα «Ῥοιγίσσης νεὼς 

χόρυμβ᾽, ἐπ᾿ ἄλλην δ᾽ ἄλλος ἴϑυνεν δόρυ. 
τὰ πρῶτα μὲν δὴ ῥεῦμα Περσικοῦ στρατοῦ 

ἀντεῖχεν " ὡς δὲ πτιλῆϑος ἐν στενῷ νεῶν 
ἤϑροιστ᾽, ἀρωγὴ δ᾽ οὔτις ἀλλήλοις παρῆν, 

416 αὐτοὶ δ᾽ ὑτ᾽ αὑτῶν ἐμβολαῖς χαλχοστόμοις 
παίοντ᾽, ἔϑραυον πάντα χωπήρη στόλον, 
Ἑλληνιχαί τε νῆες οὐκ ἀφραδμόνως 

κύχλῳ πέριξ ἔϑεινον, ὑπτιοῦτο δὲ 
σχάφη νεῶν, ϑάλασσα δ᾽ οὐκ ἔτ᾽ ἦν ἰδεῖν, 

420 ναυαγίων πλήϑουσα καὶ φόνου βροτῶν " 
ἀχταὶ δὲ νεχρῶν χοιράδες τ᾿ ἐπλήϑυον " 
φυγὴ δ᾽ ἀκόσμως πᾶσα ναῦς ἠρέσσετο, 
ὅσαι πὲρ ἦσαν βαρβάρου στρατεύματος " 
τοὶ δ᾽ ὥστε ϑύννους ἤ τιν᾽ ἐχϑύων βόλον 

426 ἀγαῖσι χωπῶν ϑραύσμασίν τ᾽ ἐρειπίων 
ἔπαιον, ἐρράχιζον, οἰμωγὴ δ᾽ ὁμοῦ 

χωχύμασιν χατεῖχε πελαγίαν ἅλα, 
ἕως χελαινῆς νυχτὸς ὄμμ᾽ ἀφείλετο. 

χαχῶν δὲ πλῆϑος. οὐδ᾽ ἂν εἰ δέχ᾽ ἤματα 
430 στοιχηγοροίη». οὐκ ἂν ἐχπλήσαιμιί σοι. 

εὖ γὰρ τόδ᾽ ἴσϑι, μηδάι᾽ ἡμέρᾳ μιᾷ 
πλῆϑος τοσουτάριϑμιον ἀνθρώπων ϑιω"εῖν. 

ΖΦ7Ὶ ΟἿΣΣ 4. 

αἰαῖ, χακῶν δὴ πέλαγος ἔρρωγεν μέγα 
Πέρσαις τε χαὶ πρόπαντι βαρβάρων γένει. 

ΑΞ ΤΟΥΣ: 

486 εὖ νῦν τόδ᾽ ἴσϑι μηδέπω μεσοῦν χαχόν" 

τοιάδ᾽ ἐπ᾽ αὐτοὺς ἦλϑὲ συμφορὰ πιάϑους, 

ὡς τοῖσδε χαὶ δὶς ἀντισηχῶσαι δοπῆ. 

ΟΕ ΣΣΣΟΣΙΣ 

χαὶ τίς γένοιτ᾽ ἂν τῆσδ᾽ ἔτ᾽ ἐγϑίων τύχη; 
λέξον τίν᾽ αὖ φὴς τήνδε συμφορὰν στρατῷ 

4410 ἐλϑεῖν χαχῶν ῥέπουσαν ἐς τὰ μάσσονα. 

ΦΦΙΡΤΈΠΟΣ. 

Περσῶν ὕσοι περ ἦσαν ἀχμαῖοι φύσιν, 
ψυχήν τ᾿ ἄριστοι χεὐγένειαν ἐκπρεπεῖς, 
αὐτῷ τ᾽ ἄναχτι πίστιν ἐν σιρώτοις ἀεὶ, 

τεϑνᾶσιν οἰκτρῶς δυσχλεεστάτῳ μόρῳ. 

Ξ ΤΔΘΟΈΣΕΣΕΑΣ 

446 οἱ ᾽γὼ τάλαινα ξυμφορᾶς χαχῆς, «ίλοι. 

ποίῳ μόρῳ δὲ τούσδε φὴς ὀλωλέναι; 
Φ ΓΤ ΟΥΣ: 

νῆσός τις ἐστὶ πρόσϑε “Σαλαμῖνος τόπων, 

βαιὰ, ϑύσορμος ναυσὶν. ἣν ὁ «ιλύχορος 
Πὰν. ἐμβατεύει, ποντίας ἀστῆς ἔπι. 

450 ἐνταῦϑα πέμπει τούσδ᾽, ὕπως ὅταν νεῶν 
φϑαρέντες ἐχϑοοὶ νῆσον ἐχσωζοίατο, 

χτείνειαν εὐχείρωτον “Πλλήνων στοατὺν, 

φίλους δ᾽ ὑπεχσώζοιεν ἐναλίων πόρων" 

χκαχῶς τὸ μέλλον ἱστορῶν. ὡς γὰρ ϑεὸς 
4δ5 νκῶν ἔϑωχε κῦδος “Πλλησιν μάχης, 

αὐϑημερὸν φράξαντες εὐχάλχοις δέμας 

ὅπλοισι γαῶν ἐξ ϑρωσκον" ἀμφὶ δὲ 

κυχλοῦντο πᾶσαν νῆσον. ὧστ᾽ ἀμηχανεῖν 

ὅποι τράποιντο. πολλὰ μὲν γὰρ ἐκ χερῶν 

680 πέτραισι» ἠράσσονιο, τοξικῆς δ᾽ ἀπὸ 

᾿ἰϑξεέας ἀτ εν Ε 

ἰς ᾿ ΄ ΕΙΣ 
ϑωώμκιγγος ἰοὶ προσπίινοντες ὠλλυσαν" 

τέλος δ᾽ ἐφορμηϑέντες ἐξ ἑνὸς ῥόϑου 

παίουσι, κρεοχοποῦσι δυστήνων μέλη, 
ἕως ἁπάντων ἐξαπέφϑειραν βίον. 

4ρ5 Ξέρξης δ᾽ ἀνῴμωξεν κακῶν ὁρῶν βάϑος" 
ἕδραν γὰρ εἶχε παντὸς εὐαγῆ στρατοῦ, 
ἜΠΟΣ, ταΞ ΝΣ μντ τς ΑΡῸ 
ὑψηλὸν ὄχϑον ἄγχι πελαγίας ἁλός " 

ς» -- Γἶ 3 ζ, ν᾿ ῥηξας δὲ πέπλους χἀναχωχύσας λιγὺ, 
ΞΞ " ; 

πεζῷ παραγγείλας ἄφαρ στρατεύματι, 
ΘΕ ἣν τ Σ , 

470 ἵησ᾽ ἀχόσμῳ ξὺν φυγὴ" τοιάνδε σοι 
πρὸς τῇ πάροιϑε ξυμφορὰν πάρα στένειν. 

ΑΤῸΣΣ ἅἪ; 
Μ᾿ στυ» τὶ ὃ - « Ἄν σν ΣΧ] - 
ὠ στυγνὲ ὁχιμον, ὡς ἀρ ἕψευσας (οένων 

Πέρσας" πιχρὰν δὲ παῖς ἐμὸς τιμωρίαν 

κλεινῶν ᾿ϑηνῶν εὗρε, χοὺκ ἀπήρχεσαν 

475 οὖς πρόσϑε Παραϑὼν βαρβάρων ἀπώλεσεν" 
ὧν ἀντίποινας παῖς ἐμὸς πράξειν δοχῶν, 

τοσόνδε πλῆϑος πημάτων ἐπέσπασε. 

σὺ δ᾽ εἰπὲ ναῶν εἷ πεφεύγασι» μόρον, 
ποῦ τάσδ᾽ ἔλειπες " οἶσθα σημῆναι τορῶς; 

«ΓΤ. ΖΦ ΟΣ: 

480 γαῶν γὲ ταγοὶ τῶν λελειμμένων σύδην 

χατ᾽ οὖρον οὐχ εὔχοσμον αἱροῦνται φυγήν. 
στρατὸς δ᾽ ὁ λοιπὸς ἔν τε Βοιωτῶν χϑονὲ 
διώλλυϑ᾽, οἱ μὲν ἀμφὶ Κρηναῖον γάνος 
δίμη πονοῦντες, οἱ δ᾽ ὑπ᾽ ἄσϑματος κενοὶ 

485 διεχπερῶμεν ἔς τὲ «τρωχέων χϑόνα 

χαὶ «Ἰωρίδ᾽ αἴαν, Μιηλιᾷ τε κόλπον. οὗ 

“Σπερχειὸς ἄρδει πεδίον εὐμενεῖ ποτῷ " 

χἀντεῦϑεν ἡμᾶς γῆς ᾿᾿χαΐδος πέδον 

χαὶ Θεσσαλῶν πόλισμ᾽ ὑπεσπανισμένους 
490 βορᾶς ἐδέξαντ᾽ - ἔνϑα δὴ πλεῖστοι ϑάνον 

΄ - ᾽ ᾽΄ ν)} 
δίμη τὲ λιμῷ τ᾿" ἀμφότερα γὰρ ἦν τάδε. 

"ΜιΙαγνητιχὴν δὲ γαῖαν ἠδὲ λΙαχεδόνων 7» η { 

χώραν ἀφιχόμεσϑ᾽, ἐπ᾽ ᾿Ἵξίου πόρον, 
Βόλβης ϑ᾽ ἕλειον δόνακα, Παγγαῖόν τ᾿ ρος, 

495 Πδωνίδ᾽ αἴαν" νυχτὶ δ᾽ ἐν ταύτῃ ϑεὸς 
χειμῶν᾽ ἄωρον ὦρσε, πήγνυσιν δὲ πᾶν 
ῥέεθρον ἁγνοῦ Στρυμόνος" ϑεοὺς δέ τις 

τὸ πρὶν νομίζων οὐδαμοῦ", τότ᾽ ηὔχετο 

λιταῖσι. γαῖαν οὐρανόν τε προσχυνῶν. 

500 ἐπεὶ δὲ πολλὰ ϑεοχλυτῶν ἐπαύσατο 

στρατὸς, περῷ χρυσταλλοτιῆγις διὰ πόρον" 
χώστις μὲν ἡμῶν πρὶν σχεδασϑῆνκι ϑεοῦ 

ἀχιῖνας. ὡρμήϑη . σεσωσμένος χυρεῖ. 

φλέγων γὰρ αὐγαῖς λαιιπρὸς ἡλίου κύχλος 
500 μέσον πόρον διῆχε. ϑερμαίνων φλογί" 

πῖπιον δ᾽ ἐπ᾿ ἀλλήλοισιν" εὐτυχὴς δέ τοι 
ὅστις τάχιστα πνεῦμ᾽ ἀπέρρηξεν βίου. 
ὅσοι δὲ λοιποὶ χίτυχον σωτηρίας, 
Θρήχην περάσαγντες μόγις πολλῷ πόνῳ, 

510 ἥχουσιν ἐχευγόντες, οὐ πολλοί τινες, 
ἐφ᾽ ἑστιοῦχον γαῖαν" ὡς στένειν πόλιν 

Περσῶν, ποϑοῦσων φιλτάτην ἥβην χϑονός. 
ταῦτ᾽ ἔστ᾽ ἀληϑῆ: πολλὰ δ᾽ ἐχλείπω λέγων 
καχῶν ἃ Πέρσαις ἐγκατέσχηννεν ϑεύς. 

ΧΟΡΟΣ. 
δ16 ὦ δυσπόνητε δαῖμον, ὡς ἄγαν βαρὺς 

ποδοῖν ἐνήλλου παντὶ Περσικῷ γένει. 
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ΞΕ Π ΟΞΞῸΣ ΟἿΣ 
ΕΙΣ γι. Ξ 

οἱ ᾽γὼ τάλαινα διαπεπραγμένου στρατοῦ" 

ὦὠ νυχτὸς ὄψις ἐμφανὴς ἐνυπνίων, 

ὡς χάρτα μοι σαφῶς ἐδήλωσας χαχά. 
520 ὑμεῖς δὲ φαύλως αὔτ᾽ ἄγαν ἐχρίνατε. 

Μ Ἰὼ πρπθαανλε τ τ ; 
ὅμως δ᾽ ἐπειδὴ τῆδ᾽ ἐκύρωσεν «ράτις 

ὑμῶν, ϑεοῖς μὲν πρῶτον εὔξασϑαι ϑέλω" 
ἔπειτα γῆ τὲ καὶ φϑιτοῖς δωρήματα 
ἥξω λαβοῦσα πέλανον ἐξ οἴχων ἐμῶν " 

525 ἐπίσταμαι μὲν ὡς ἐπ᾽ ἐξειργασμένοις, 
ἄλλ᾽ ἐς τὸ λοιπὸν εἴ τι δὴ λῷον πέλοι. 
Ἔα ποτ πὸ Ξ ᾿ 
ὑμᾶς δὲ χρὴ πὶ τοῖσδε τοῖς πεπραγμένοις 

πιστοῖσι πιστὰ ξυμφέρειν βουλεύματα" 

χαὶ παῖδ᾽, ἐάν πὲρ δεῦρ᾽ ἐμοῦ πρόσϑεν μόλῃ, 

5830 παρηγορεῖτε, χαὶ προπέμπει ἐς δόμους, 
μὴ καί τι πρὸς καχοῖσι προσϑῆται καχόν. 

ΟΡΌΟΣ: 
ν »Ἥ - -» - 
ω᾽ Ζεῦ βασιλεῦ, νῦν Ἐ Περσῶν 

τῶν μεγαλαύχων χαὶ πολυάνδρων 
στρατιὰν ὀλέσας, 

ὅ35 ἄστυ τὸ Σούσων ἠδ᾽ ᾿Εχβατάνων 
πένϑει δνοφερῷ χατέχρυνας" 
πολλαὶ δ᾽ ἁπαλαῖς χερσὶ χαλύπτρας 

χατερειχόμεναι διαμυδαλέοις 

δάχρυσι χόλπους 

ὅ40 τέγγουσ᾽, ἄλγους μετέχουσαι. 
αἱ δ᾽ ἁβρογόοι Περσίδες ἀνδρῶν 
ποϑέουσαι ἰδεῖν ἀρτιζυγίαν, 
λέχτρων τ᾽ εὐνὰς ἁβροχίτωνας, 

ἜΑΡ Η͂ 
χλιδανῆς ἥβης τέριψμιν, ἀφεῖσαι, 

δ4 πενϑοῦσι γόοις ἀχορεστοτάτοις. 

χἀγὼ δὲ μόρον τῶν οἰχομένων 
αἴρω δοκίμως πολυπενϑῆ. 

γῦν δὴ πρόπαασε μὲν στένει 
γαῖ ᾿Ασιὰς ἐχχενουμένᾳ. 

550 Ξέρξης μὲν ἤγαγεν. ποποῖ, 

Ξέρξης δ᾽ ἀπώλεσεν. τοτοῖ, 

Ξέρξης δὲ πάντ᾽ ἐπέσπε δυσφρόνως 

βαρίδεσσι ποντίαις. 
ὲ Ἄ, ᾿ τί ποτὲ “χρεῖος μὲν οὕ-- 

βδδτω τότ᾽ ἀβλαβὴς ἐπὴν 

τόξαρχος πολιήταις, 

“Σουσίδος φίλος ἄχτωρ; 

πεζούς τε χαὶ ϑαλασοσίους 

ὁμόπτεροι χυανώπιδες 

560 νᾶες μὲν ἤγαγον, ποποῖ, 
γᾶες δ᾽ ἀπώλεσαν, τοτοῖ, 

γᾶες πανωλέϑροισιν ἐμβολαῖς. 

διὰ δ᾽ ᾿Ικόνων χέρας 
Ω ᾿ ΕῚ -- με ΕἸ 

τυτϑά γ᾽ ἐχφυγεῖν ἀναχτ 
565 αὐτὸν ὡς ἀχούομεν 

Θρή ᾿ δι 
ρήχης ἂμ πεδιήρεις 

δυσχίμους τε χελεύυϑους. 

ἃ ὠτόμοροι δὴ, «εῦ, τοὶ αρα πρωτομορ ἢ. φξυ, 

λειφϑέντες πρὸς ἄνάγχαν., ἠὲ, 

570 ἀχτὰς ἀμφὶ Κυχρείας. ὀά. 

ἘΞ στένε χαὶ δαχγάζου, 

βαρὺ δ᾽ ἀμβόασον 
548. 557. -ΞΞ:- δὅ8 - -ὅ67. 

568 --- 576. ---- 576 --- 582. 

οὐράνι᾽ ἄχη. ὀά. 

τεῖνε δὲ δυσβάϊχτον 
570 βοᾶτιν τάλαιναν αὐδάν. 

γναπτόμενοι δ᾽ ἁλὶ δεινῷ, φεῦ, 
σχύλλονται πρὸς ἀναύδων,, ἠὲ, 
παίδων τᾶς ἀμιάντου. ὀά. 

πενϑεῖ δ᾽ ἄνδρα δόμος στερηϑείς " 
δ80τοχέες δ᾽ ἄπαιδες 

δαιμόνι᾽ ἄχη, ὀὰ, 

δυρόμενοι γέροντες 

τὸ πᾶν δὴ χλύουσιν ἄλγος. 
τοὶ δ᾽ ἀνὰ γᾶν ᾿Ασίαν δὴν 

ὅ86 οὐχ ἔτι περσονομοῦνται, 
οὐχ ἔτι δασμοφοροῦσιν 
δεσποσύνοισιν ἀνάγχαις, 

οὔτ᾽ ἐς γᾶν προπίτνοντες 
ἄρξονται. βασιλεία 

590 γὰρ διόλωλεν ἰσχύς. 

οὐδ᾽ ἔτι γλῶσσα βροτοῖσιν 
ἐν φυλακαῖς " λέλυται γὰρ 
λαὸς ἐλεύϑερα βάζειν, 
ὡς ἐλύϑη ζυγὸν ἀλχᾶς. 

596 αἱμαχϑεῖσα δ᾽ ἄρουραν 
«Ἵἴαντος περιχλύστα 
γᾶσος ἔχει τὰ Περσῶν. 

ΑΤΟΣΣ 4. 

«ίλοι, χακῶν μὲν ὅστις ἔμπειρος χυρεῖ, 
ἐπίσταται βροτοῖσιν ὡς ὅταν χλύδων 

600 καχῶν ἐπέλϑῃ, πάντα δειμαίνειν «ιλεῖ" 
ὅταν δ᾽ ὁ δαίμων εὐροῇ. πεποιϑέναι 
τὸν αὐτὸν ἀεὶ δαίμον᾽ οὐριεῖν τύχης. 

ἐμοὶ γὰρ ἤδη πάντα μὲν φόβου πλέα 
ἐν ὄμμασιν τἀνταῖα φαίνεται ϑεῶν, 

606 βοᾷ δ᾽ ἐν ὠσὶ χέλαδος οὐ παιώνιος " 
τοία χαχῶν ἔχπληξις ἐχφοβεῖ φρένας. 

τοιγὰρ χέλευϑον τήνδ᾽ ἄνευ τ᾿ ὀχημάτων 
χλιδῆς τε τῆς πάροιϑεν ἐκ δόμων πάλιν 
ἔστειλα, παιδὸς πατρὶ πρευμενεῖς χοὰς 

610 φέρουσ᾽, ἅπερ νεχροῖσι μειλιχτήρια, 

βοός τ᾽ ἀφ᾽ ἁγνῆς λευκὸν εὔποτον γάλα, 

τῆς τ᾽ ἀνθεμουργοῦ στάγμα, παμφαὲς μέλι, 

λιβάσιν ὑδρηλαῖς παρϑένου πηγῆς μέτα" 
ἀχήρατόν τὲ μητρὸς ἀγρίας ἄπο 

61ὅ ποτὸν παλαιᾶς ἀμπέλου γάνος τόδε" 

τῆς τ᾿ αἰὲν ἐν φύλλοισι ϑαλλούσης βίον 
ξανϑῆς ἐλαίας καρπὸς εὐώδης πάρα, 

ἄνϑη τε πλεχτὰ, παμφόρου γαίας τέχνα. 
ἀλλ᾽, ὦ φίλοι, χοακῖσι ταῖσδε νερτέρων 

620 ὕμινους ἐπευςφημεῖτε, τόν τε δαίμονα 
“Ἰαρεῖον ἀναχαλεῖσϑε, γαπότους δ᾽ ἐγὼ 
τιμὰς προπέμψω τάσδε νερτέροις ϑεοῖς. 

ΧΟΡΌΣ. 

βασίλεια γύναι, πρέσβος Πέρσαις, 
σύ τε σεέιιπτε χοὰς ϑαλάμους ὑπὸ γῆς" 

θ26 ἡμεῖς δ᾽ ὕμνοις αἰτησόμεϑα 

φϑιμένων πομποὺς 

εὔφρονας εἶναι κατὰ γαίας. 

ἀλλὰ χϑόνιοι δαίμονες ἁγνοὶ, 
Γὴ τὲ χαὶ Ἑρμῆ, βασιλεῦ τ᾽ ἐνέρων, 

584 -- ὅ90. ΞξΞ 59] -- 597. 

ῬΟΕΤΑΕ ΒΟΈΝΙΟΙ. 5 
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θ80 πέμψατ᾽ ἔνερϑε ψυχὴν ἐς φῶς" 
εἰ γάρ τι χαχῶν χος οἶδε πλέον, 

μόνος ἂν ϑνητῶν πέρας εἴποι. 

ἡ δ᾽ ἀΐει μου μαχαρίτας ἰσοδαίμων βασιλεὺς 

βάρβαρα σαφηνῆ 

686 ἱέντος τὰ παναίολ᾽ 

ανῆ δύσϑροα βάγματὰ ; 

παντάλαν᾽ ἄχη διαβοάσω. 
γέρϑεν ἄρα χλύει μου; 

6840 ἀλλὰ σύ μοι Γᾷ τε χαὶ ἄλλοι χϑονίων ἁγεμόνες, 

δαίμονα μεγαυχῆ 

ἐόντ᾽ αἰνέσατ᾽ ἐκ δόμων, 
Περσῶν Σουσιγενῆ ϑεόν" 

οἿὅ πέμπετε δ᾽ ἄνω οἷον οὔπω 
Περσὶς αἷ᾿ ἐκάλυψεν. 

ἢ φίλος ἁνὴρ, φίλος ὄχϑος" φίλα γὰρ χέχευ- 
ϑὲν ἤϑη. 

Θ50᾽ “ιδωνεὺς δ᾽ ἀναπομπὸς ἀνείης ᾿Τἰδωνεὺς 

“Ἰαρεῖον, οἷον ἄνακτα “Ἰαρεῖον. ἠέ. 
οὔτε γὰρ ἄνδρας ποτ᾽ ἀπε πολεμοφϑύόροι- 

σιν ἄταις, 

θ65 ϑεομήστωρ δ᾽ ἐχιχλήσχετο Πέρσαις, ϑεομήστωρ δ΄ 

ἔσχεν, ἐπεὶ στρατὸν εὖ ἐποδώκει. ἠέ. 
βαλὴν ἀρχαῖος βαλὴν ἴϑι, ἱκοῦ, 

ἔλϑ᾽ ἐπ᾿ ἄχρον κόρυμβον ὄχϑου, 

660 χροχύβαπτον ποδὸς εὔμαριν ἀείρων, 

αἷ-- 

βασιλείου τιάρας φάλαρον πιφαύσχων. 
βάσχε πάτερ ἄχακε “αρειὰν,, οἷ, 

660 ὅπως χαινά τε χλύης νέα τ᾿ ἄχη" 
δέσποτα δεσπότου φάνηϑι. 
Σιυγία γάρ τις ἐπ᾽ ἀχλὺς πεπόταται. 

610 γεολαία γὰρ ἤδη χατὰ πᾶσ᾽ ὄλωλε. 

βάσκε πάτερ ἄχαχε “Ἰαρειὰν,, οἷ. 

αἰαὶ αἴαῖ. 

ὦ πολύχλαυτε φίλοισι ϑανών. 
675 τί τάδε δυνάτα δυγνάτα 

περὶ τῷ σᾷ δίδυμα διάγοιεν ἁμάρτια 

σιάσᾳ γᾷ σᾷ τῷὸ᾽, ἐξέφϑινϑ' αἱ τρίσκαλμοι 

680 νᾶες ἄναες ἄναες. 

ΔΑΡΕΙ͂ΟΣ. 

ἥβης ἐμῆς 
ἹΙῈέρσαι γεραιοὶ, τίνα πόλις πονεῖ πόνον; 

τ- ᾿ ἘΣ τ Ξ 
ὦ πιστὰ πιστῶν ἡἣλιχές 

στένει, χέχοτιται, χαὶ χαράσσεται πέδον" 

λεύσσων δ᾽ ἄχοιτιν τὴν ἐμὴν πέλας τάφου 

θϑύ ταρβῶ, χοὰς δὲ πρευμενὴς ἐδεξάμην. 
ἑμεῖς δὲ ϑρηνεῖτ᾽ ἐγγὺς ἑστῶτες τάφου 
χαὶ ψυχαγωγοῖς ὀρϑιάζοντες γόοις 

οἰχτρῶς χκαλεῖσϑέ μ᾽, ἐσιὶ δ᾽ οὐχ εὐέξοδον" 
ἄλλως τὲ πάντως χοὶ κατὰ χϑονὸς ϑεοὶ 

[090 λαβεῖν ἀμείνους εἰσὶν ἢ μεδιθίδι 

ὅμως δ᾽ ἐχείνοις ἐνδυναστεύσας «ἐλ ὼὡ 

ἥχω" τάχυνα δ᾽ ̓ ιὡς ἄμεμπτος 7) χοῦν 01’. 

τί δ᾽ ἐσιὶ Πέρσαις γεοχμὸν ἐμβριθὲς χαχόν; 

ΣΧ ΟἹΡΙΟῚΣ: Ι 

094 σέβομαι μὲν προσιδέσϑαι, σέβομαι δ᾽ ἀντία λέξαι, 
039. 639. -Ξ 610. - 647. 

648 --- 652. -Ξ 658 - -- 667. 

008. ΟθΆ4. --- 666 --Ο7]1]. 

691 -- 696. -ΞΞ 700. --- 702. 

690 σέϑε», ἀρχαίῳ περὶ τάρβει. 
ΖΔΆΡΕΙΟΣ. 

ἀλλ ἐπεὶ χάτωϑεν ἦλϑον σοῖς γόοις πεπεισμένος, 
μή τι μαχεστῆρα μῦϑον, ὠλλὰ σύντομον λέγων 

εἰπὲ χαὶ πέραινε πάντα, τὴν ἐμὴν αἰδῶ μεϑείς. 

ΧΟΡΟΣ. ᾿ 
700 δίομαι μὲν χαρίσασϑαι, δίομαι δ᾽ ἀντία φάσϑαι, 

λέξας δύσλεχτα φίλοισιν. 

ΤΑἍΑΡΕΤΙΟΣ. 

ἀλλ᾽ ἐπεὶ δέος παλαιὸν σοὶ φρενῶν ἀνθίσταται, 
τῶν ἐμῶν λέχτρων γεραιὰ ξύννομ᾽ εὐγενὲς γύναι, 

703 χλαυμάτων λήξασα τῶνδε χαὶ γόων σαφές τί μοι 

λέξον. ἀνθρώπεια δ᾽ 

βοοτοῖς. 

πολλὰ μὲν γὰρ ἐκ θαλάσσης, πολλὰ δ᾽ ἐκ χέρ-- 
3 

σου χαχὰ 

Ξ : 
ἄν τοι πήματ᾽ ἂν τύχοι 

γίγνεται ϑνητοῖς, ὁ μάσσων βίοτος ἢν ταϑὴ πρόσω. 
ΨΠ ΟΟΣΣΙΡΗΣ 

ἊΣ - ᾿ « . 2, » ἘΞ ΄ 

ω βροτῶν πάντων ὑπερόχὼων ολ Ὁ» εὐτυγχει. ποτιίί"), ῥᾷ ΟΟΧ 4 μῷ; Ἐε ΙΒ ΤΣ, Ἔν ἼΩΣ Ὁ ἀν ᾿ ἐπὰν - 
710 ὅς 9᾽ ἕως ἔλευσσες αὐγὰς ἡλίου, ζηλωτὸς ὧν 

βίοτον εὐκίωνα Πέρσαις ὡς ϑεὸς διήγαγες, 
γὺν τέ σὲ ζηλῶ ϑανόνια, πρὶν κακῶν ἰδεῖν, 

βάϑος" 

πάντα γὰρ, “ἀρεῖ, ἀχούσει μῦϑον ἐν βραχεῖ! 
λόγῳ" | 

διαπεπόρϑηται τὰ Περσῶν πράγμαϑ', ὡς εἰπεῖν 
ἔπος. 

4 ΦΡΈΓΟΣ. 

715 τίνι τρόπῳ; λοιμοῦ τις ἦλϑε σχηπτὸς, ἢ στάσις 
πόλει; 

“ΤΟΣΣἍ. 

οὐδαμῶς ἀλλ᾽ ἀμιφ᾽ ᾿Αϑήνας πᾶς διέφϑαρται 

στρατός. 

ΖΦΑΡΕΤΙΟΣ. 

τίς δ᾽ ἐμιιῶν ἐχεῖσε παίδων πλύτε ον φράσον. 
4. ΟἾΣΩΣΕ 

ϑούριος Ξέρξης, χενώσας πᾶσαν ἠπείρου πλάχα. 

ΔΑΡΕΙ͂ΟΣ. 

πεζὸς ἢ ναύτης δὲ σιεῖραν τήνδ᾽ ἐμώρανεν τάλας; 
ΜΨὉΓΟΘΈΉΣ ΣΕ ΔΝ 

δισιλοῦν μέτωπον ἦν δυοῖν στρα- 
τευμίτοιν. 

ΔΆΛΡΕΙΟΣ. 

πῶς δὲ χαὶ στρατὸς τοσόσδε πεζὸς ἤνυσεν περᾶν; 
4 1 ΘΟ ΣΕΣΙΞΗ, 

20 ὦ Α 5 720 ἀμῳοτερα 

μηχαναῖς ἔζευξεν Ἕλλης πορϑμὸν, ὥστ ἔχειν 
πόρον. 

Ζ«Ζ4ΡΈΤΟΣ: 

καὶ τόδ᾽ ἐξέπραξεν, ὥστε Βόσπορον χλῆσαι 

μέγαν; 

ΣΙ ΕΞΞΟΙΣ 

γνώμης δέ πού τις δαιμόνων ξυνή-- 

ινατο. 

ΔΑΡΕΙ͂ΟΣ. 
- ΄ ΝΥ 7 

725 φεῦ, μέγας τὶς ηλϑὲ δαίμων, 

ὧδ᾽ ἔχει, 

Φ Ξ - 
ὥστε μὴ φοονεῖν 

χαλῶς. 

Α(7ΤΟΣΣ 
- Ξ Ν Ξε τ ᾿ 
ὡς ἰδεῖν τέλος πάρεστιν οἷον ἤνυσεν χακόν. 

ΤΆΡΕΙΟΣ. 

καὶ τί δὴ πράξασιν αὐτοῖς ὧδ᾽ ἐπιστενάζετε; 



ἀπ ἃ ΑΡ Ὁ ΛῚ Α, 

“4 ΤΟ ΞΕΣΙ͂Σ 

γαυτιχος στρατὸς χακωϑεὶς πεζὸν ὦλεσε στρατόν. 

ΤΑΡΈΤΙΟΣ. 

ὧδε παμπήδην δὲ λαὸς πᾶς κατέφϑαρται δορί; 
ΖΦ ΙΘΣΣ ΣΙ, 

730 πρὸς τάδ᾽ ὡς Σούσων μὲν ἄστυ πᾶν χενανδρίαν 
στένει. 

ΖΖΡΕΙ͂ΟΣ. 

ὦ πόποι χεδνῆς ἀρωγῆς χἀπιχουρίας στρατοῦ. 

ΑΤΟΣΣ 4. 

ἔρρει πανώλης δῆμος, οὐδέ τις 

γέρων. 

ΖΔΡΕΙΟΣ. 

ὦ μέλεος, οἵαν ἄρ᾽ ἥβην ξυμμάχων ἀπώλεσε. 
Ἃ ΦΟΣΣ 4. 

Ξέρξην ἔρηιμιόν φασιν οὐ πολλῶν μέτα 
ΖΦΆΑΡΕΙΟΣ. 

Βαχτρίων ὃ 

μονάδα δὲ 

725 πῶς τε δὴ χαὶ τιοῖ τελευτᾶν ; ἔστι τίς σωτηρία; 

ἌΤΟΣΣ 1 ᾿ 

ἄσμενον μολεῖν γέφυραν γαῖν ἜΣ ζευχτηρίαν. 
2Ζ2.4}ΡΕ:ΟΣ. 

χαὶ πρὸς ἤπειρον σεσῶσθαι τήνδε, τοῦτ᾽ ἐτή- 
τυμον; 

ΦΤ1ΟΣ.Σ 4. 

γναί" λόγος χρατεῖ σαφηνὴς τοῦτο κοὐκ ἔνι στάσις. 
ΖΦΆΡΕΙΟΣ. 

φεῦ, ταχεῖά γ᾽ ἦλθε χρησμῶν πρᾶξις, ἐς δὲ 
παῖδ᾽ ἐμὸν 

740 Ζεὺς ἐπέσχηψεν τελευτὴν ϑεσφάτων " ἐγὼ δέ που 
διὰ μαχροῦ χρόνου τάδ᾽ 

ϑεούς " 
ἀλλ ὅταν σπεύδῃ τὶς αὐτὸς, γὠ ϑεὸς συνάπτεται. 

γ»νῦν χαχῶν ἔοικε πηγὴ πᾶσιν εὑρῆσϑαι φίλοις. 

σιαῖς δ᾽ ἐμὸς τάδ᾽ οὐ χατειδὼς 

ϑράσει ῳ 

745 ὅστις Ἑλλήσποντον ἱρὸν δοῦλον ὡς δεσμώμασιν, 

ἤλπισε Οχ σειν ῥέοντα, Βόσπορον ῥόον θεοῦ " 

χαὶ πόρον μετερούϑμιζε, χαὶ ΣΥΝ σφυρηλά ἅτοις 

περιβαλὼν πολλὴν κέλευϑον ἤνυσεν πολλῷ στρατῷ, 

ηὔχουν ἐχτελευτήσειν 

ἤνυσεν νέῳ 

ϑνητὸς ὧν ϑεῶν δὲ πάντων ᾧετ᾽, οὐχ εὐβουλίᾳ, 

750 χαὶ Ποσειδῶνος χρατήσειν. πῶς τάδ᾽ 

φρενῶν 

δέδοιχα μὴ πολὺς πλούτου 
πόρος 

οὐ νόσος. 

εἶχε παῖδ᾽ ἐμόν; 

οὑμὸς ἀνϑρώποις γένηται τοῦ φϑάσαντος ἁρπαγή. 
ΧΦ ΟΣΣ., 

ταῦτα τοῖς χαχοῖς ὁμιλῶν τη νάξον διδάσχεται 

λέγουσι δ᾽ ὡς σὺ μὲν μέγαν 

τέχνοις 

θούριος Ξέρξης " 

705 πλοῦτον ἐχτήσω ξὺν αἰχμῇ, τὸν δ᾽ ἀνανδρίας ὕπο 
»͵ σφ - 2 2, Ἴ ᾿ ΕΣ 

ἔνδον αἰχμάζειν, πατρῷον δ᾽ ολβον οὐδὲν αὐ- 

ξάνειν. 

τοιάδ᾽ ἐξ ἀνδρῶν ὀνείδη πολλάκις χλύων χαχῶν 

τήνδ᾽ ἐβούλευσεν χέλευϑον καὶ στράτευμ᾽ ἐφ᾽ 
“Ἑλλάδα. 

““3ΈΕΈΙΟΣ. 

τοιγάρ σφιν ἔργον ἐστὶν ἐξειργασμένον 
700 μέγιστον, αείμνηστον, οἷον οὐδέπω 

τόδ᾽ ἄστυ Σούσων ἐξεχείνωσεν πεσὸν, 

ἐξ οὗτε τιμὴν Ζεὺς ἄναξ τήνδ᾽ ὦπασεν, 

ἕν ἄνδρ᾽ ἁπάσης ᾿Δσίδος μηλοτρόφου 
ταγεῖν, ἔχοντα σχῆπτρο» εὐϑυντήριον. 

- " ἘΥ ε - « ν - 

765 Δ]Πηδὸς γὰρ ἣν ὃ πρῶτος ἡγεμὼν στρατοῦ" 

ἄλλος δ᾽ ἐχείνου παῖς τόδ᾽ ἔργον ἤνυσε" 

φρένες γὰρ αὐτοῦ ϑυμὸν ὠαχοστρόφουν. 
β ῥἀα σεν σει οἱ τὰ τς ἜΣ ὙΠ 

τρίτος δ᾽ ἀπ᾿ αὐτοῦ Κῦρος, εὐδαίμων ἀνὴρ, 

ἄρξας ἔϑηχε πᾶσιν͵ εἰρήνην φίλοις " 

710 7Ζυδῶν δὲ λαὸν χαὶ Φρυγῶν ἐχτήσατο, 
᾿Ιωνίαν τε πᾶσαν ἤλασεν βίᾳ. 
ΛΝ ΔΌΣ ΘΙ ΒΈΣΝ ὠν ἢ ᾽ 

εὸς γὰρ οὐκ ἤχϑηρεν, ὡς εὔφρων ἔφυ. 
Αύρου δὲ παῖς τέταρτος ἴϑυνε στρατόν. 

πέμπτος δὲ ΠΜηέρδις ἡοξεν, αἰσχύνη πάτρᾳ “μστος οδὲς ἡρξεν, αἰσχύνη πάτρῳᾳ 
775 ὑρόνοισί τ ἀρχαίοισι" τὸν δὲ σὺν δόλῳ 

᾿ρταφρένης ἔχτεινεν ἐσϑλὸς ἐν δόμοις, 

ξὺν ἀνδράσιν φίλοισιν, οἷς τόδ᾽ ἦν χοέος. 

[ἕχτος δὲ Μιάραφις, ἕβδομός τ᾿ ᾿Ἱρταιρρένης.] 

χἀγὼ πίάλου δ᾽ ἔκυρσα τοῦπερ ἤϑελον, 
780 χἀπεστράτευσι πολλὰ σὺν πολλῷ στρατῷ. 

ἀλλ᾽ οὐ χαχὸν τοσόνδε προσέβαλον πόλει. 
Ξέρξης δ᾽ ἐμὸς παῖς ὧν νέος νέα φρογεῖ, 
χοὺ μνημονεύει τὰς ἐμὰς ἐπιστολάς" 
εὖ γὰρ σαφῶς τόδ᾽ ἴστ᾽, ἐμοὶ ξυνήλικες, 

785 ἅπαντες ἡμεῖς, οἱ χράτη τάδ᾽ ἔσχομεν, 
οὐκ ἂν φανεῖμεν πήματ᾽ ἔρξαντες τύσα. 

ΧΟΡΟΣ. 
αὐῶς ἀγ Α τι - , τί οὖν, ἄναξ Ζαρεῖε, ποῖ καταστρέφεις 

λόγων τελευτήν; πῶς ἂν ἐκ τούτων ἔτι 

σιράσσοιμεν ὡς ἄριστα Περσιχὸς λεώς; 
ΦΆΑΡΕΙΟΣ 

790 εἰ μὴ στρατεύοισϑ᾽ ἐς τὸν Ἑλλήνων τόπον, 

μηδ᾽ εἰ στράτευμα πλεῖον ἡ τὸ Μ]ηδιχόν. 
αὐτὴ γὰρ ἡ γῆ ξύμμαχος κείνοις πέλει. 

ΦΞΟΙΡΌΣ: 

πῶς τοῦτ᾽ ἔλεξας, τίνι τρόπῳ δὲ συμμαχεῖ; 

“Ι ΖΡΕΙΟΣ. 

χτείνουσα λιμῷ τοὺς ὑπερπόλλους ἄγαν. 
ΙΘΙΡΊΘΩΣΣ 

795 ἀλλ᾽ εὐσταλῆ τοι λεχτὸν ἀροῦμεν στόλον. 
ΤἌἍΑΡΕΙΟΣ. 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὁ μείνας νῦν ἐν “Ελλάδος τόποις 

στρατὸς χυρήσει νοστίμου σωτηρίας. 

Σ ΟΣΡΟ Σ.: 

ας; οὐ γὰρ πῶν στράτευμα βαρβάρων 

ν Ἕλλης πορϑιὸν Πὐρώπης ἄπο; 

4“ 4ΡΕῚΙΟΣ. 

800 παῦροί γε πολλῶν, εἴ τι πιστεῦσαι ϑεῶν 

χρὴ ϑεσιρόάτοισιν, ἐς τὰ γὺν σεεσιοιγ μένα 

βλέψαντα: συμβαΐνει γὰρ οὐ τὰ μὲν, τὰ δ᾽ οὔ. 

χεἴπερ τάδ᾽ ἐστὶ, πλῆϑος ἔχχσριτον σιρατοῦ 

λείπει χεναῖσιν ἐλπίσιν πεπεισμένος. 

806 μίμνουσι δ᾽ ἔνϑα πεδίον ᾿Ἰσωπὸς δοαῖς 

ἄρδει, (ίλον πειίασια Βοιωτῶν χϑονί" 

ἐπαμμένει παϑεῖν, 

“- Η 
Ξ 

᾿ περᾷ τ 

οὗ ΟΡΩΤΕ χαχῶν ὕινισι 

ὕβρεως ἄποινα χἀϑέων φρονημάτων" 

οἱ γῆν μολόντες “Ἑλλάδ᾽ οὐ ϑεῶν βοέτη 

810 ἠδοῦντο συλᾶν οὐδὲ πιμτιράναι νεώς " 

βωμοὶ δ᾽ ἄϊστοι, δαιμόνων ϑ᾽ ἱδρύματα 
πρόροιζα φ ύὑρδὴν ἐξανέστραπται βάϑρων. 

τοιγὰρ χαχῶς δράσαντες οὐκ ἐλάσσονα 

πάσχουσι, τὰ δὲ μέλλουσι, κοὐδέπω καχῶν 

30 

᾿ 



Ἁ ΤΣ ΣΎΝ ΟἽ) 

815 χρηπὶς ὕπεστιν, ἀλλ ἔτ᾽ ἐχπιδύεται. 
τόσος γὰρ ἔσται πέλανος αἱματοσταγὴς 
πρὸς γῇ Πλαταιῶν “1ωρίδος λόγχης ὕπο" 

ϑῖνες νεχρῶν δὲ καὶ τριτοσπόρῳ γονῇ 

ἄφωνα σημανοῦσιν ὄμμασιν βροτῶν 
820 ὡς οὐχ ὑπέρφευ ϑνητὸν ὄντα χρὴ φρονεῖν. 

ὕβοις γὰρ ἐξανϑοῦσ᾽ ἐχάρπωσε στάχυν 

ἄτης, ὅϑεν πάγχλαυτον ἐξαμᾷ ϑέρος. 
τοιαῦϑ' ὁρῶντες τῶνδε τἀπιτέμια, 

μέμνησϑ᾽ ᾿ϑηνῶν Ἑλλάδος τε, μηδέ τις 

825 ὑπερφρονήσας τὸν παρόντα δαίμονα 
ἄλλων ἐρασϑεὶς ὄλβον ἐχχέῃ μέγαν. 

Ζεύς τοι κολαστὴς τῶν ὑπερχύμπων ἄγαν 
φρονημάτων ἔπεστιν. εὔϑυνος βαρύς. 

πρὸς ταῦτ᾽ ἐχεῖνον σωφρονεῖν κεχρημένοι 

880 πινύσχετ᾽ εὐλόγοισι νουϑετήμασι, 
λῆξαι ϑεοβλαβοῦνϑ᾽ ὑπερχόμπῳ ϑράσει. 

σὺ δ᾽, ὦ γεραιὰ μῆτερ ἡ Ξέρξου φίλη, 
ἐλθοῦσ᾽ ἐς οἴκους χόσμον 
λαβοῦσ᾽ ὑπαντίαζε παιδί. πάντα γὰρ 

836 καχῶν ὑπ᾽ ἄλγους λαχίδες ἀμφὶ σώματι 

ὅστις εὐπρεπὴς 

στημοροαγοῦσι ποικίλων ἐσϑημότων. 

ἀλλ᾽ αὐτὸν εὐφρόνως σὺ πράδνον λόγοις " 

μόνης γὰρ, οἶδα, σοῦ χλύων ἀνέξεται. 

ἐγὼ δ᾽ ἄπειμι γῆς ὑπὸ ζόφον κάτω. 

᾿ 840 ὑμεῖς δὲ, πρέσβεις, χαίρετ᾽, ἐν χαχοῖς ὅμως 
ψυχὴν διδόντες ἡδονῇ χαϑ᾿ ἡμέραν, 

ὡς τοῖς ϑαγοῦσι πλοῦτος οὐδὲν ὠφελεῖ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἢ πολλὰ χαὶ παρόντα χαὶ μέλλοντ᾽ ἔτι 
ἤλγησ᾽ ἀκούσας βαρβάροισι πήματα. 

ΦΔΤΟΣῈΣ 4. 

840 ὦ δαῖμον, ὥς μὲ πόλλ᾽ ἐσέρχεται χαχὰ 

ἄλγη. μάλιστα δ᾽ ἥδε συμφορὰ δάκνει, 

ἀτιμίαν γε παιδὸς ἀμφὶ σώματι 

ἐσθημάτων χλύουσαν, ἣ νιν ἀμπέχει. 

ἀλλ᾽ εἶμι, χαὶ λαβοῦσα κόσμον ἐκ δόμων 
860 ὑπαντιάζειν πικίδ᾽ ἐμῷ πειράσομαι. 

οὐ γὰρ τὰ φίλτατ᾽ ἐν χαχοῖς προδώσομεν. 

ΧΟΡῸΣ. 

ὦ πόποι, ἢ μεγάλας ἀγαϑᾶς τε πολισσονόμου 
βιοτᾶς ἐπεχύρσαμεν, 

εὖϑ᾽ ὁ γηραιὸς 
855 πανταρχὴς, ἀχάκας, ἄμαχος βασιλεὺς 

ἰσόϑεος «Ἱαρεῖος ἄρχε χώρας. 

πρῶτα μὲν εὐδοχίμου στρατιᾶς ἀπειξαινόμεϑ᾽, 

ἠδὲ νομίσματα πύργινα 
8600 πάντ᾽ ἐπεύϑυνον. 

γόστοι δ᾽ ἐχ πολέμων ἀπόνους, ἀπαϑεῖς, 

ἊᾺ εὖ πράσσοντεις ἄγον οἴχους. 

864 ὅσσας δ᾽ εἴλε πόλεις πόρον οὐ διαβὰς “Ἵλυος 

ποταμοῖο, 

οὐδ᾽ ἀφ᾽ ἑστίας συϑ εὶς, 

οἷαι Σιρυμονίου πελάγους ᾿Αχελωίδες εἰσὶ πιά- 

ροιχοι 
870 Θρηχίων ἐπαίλων, 

λίώινας τ᾽ ἔχτοϑεν, αὐ χατὰ χέρσον ἐληλαμέναι 

περὶ πύργον 

852. 800. 857. 8683, 

8604. 870. 871 --- 878. 

τοῦδ᾽ ἄνακτος ζζζον, 
875 Ἕλλας τ᾿ ἀμφὶ πόρον πλατὺν εὐχόμεναι, μυχία 

τε Προποντὶς, 

χαὶ στόμωμα Πόντου " 

879 νᾶσοί ϑ᾽ αἱ κατὰ πρῶν᾽ ἅλιον περίχλυστοι 

τᾷδε γᾷ προσήμεναι, 

οἵα «Τέσβος, ἐλαιόφυτός τε Σάμος. Χίος, 

886 ἠδὲ Πάρος, Νάξος, Μιύχονος, Τήνῳ τε συν- 
: : 
ἄπτουσ 

ἴάνδρος ἀγχιγείτων. 
χαὶ τὰς ἀγχιάλους ἐχράτυνε μεσάχτους, 

890..1΄ μενον. ᾿Ιχάρου ϑ᾽ ἕδος, 

καὶ Ῥόδον ἠδὲ Κνίδον Κυπρίας τὲ πόλεις, ΤΙάζρον, 

ἠδὲ Σόλους, ΖΣαλαμῖνά τε, τᾶς νῦν ματρόπολις 
τῶνδ᾽ 

896 αὐτίκ στεναγμῶν. 

χαὶ τὰς εὐχτεάνους χατὰ χλῆρον ᾿Ιαόνιον πολυ- 

άνδρους 

900 Ἑλλάνων ἐχράτυνε σφετέραις «ρεσίν. 
ἀχάματον δὲ παρὴν σϑένος ἀνδρῶν τευχηστήρων, 
παμμίχτων τ᾿ ἐπιχούρων. 

906 γῦν δ᾽ οὐκ ἀμᾳφιλόγως ϑεότρεπτα τάδ᾽ αὖ φέρο-- 
μὲν πολέμοισι. 

διμαϑέντες μεγάλως πιλαγαῖσι ποντίαισιν. 

ΞΈΡΞΗΣ. 

Ἰὼ. δύστηνος ἐγὼ στυγερᾶς μοίρας 

θιοτῆσδε χυρήσας ἀτεχμαορτοτάτης, 

ὡς ὠμοφροόνως δαίμων ἐνέβη 

ἹΙΠερσῶν γενεζ " τί πάθω τλήμων; 

λέλυται γὰρ ἐμῶν γυίων ῥώμη 

τήνδ᾽ ἡλικίαν ἐσιδόνι᾽ ἀστῶν. 

9165 εἴ. ὄφελε, Ζεῦ, κἀμὲ μετ᾽ ἀνδρῶν 

τῶν οἰχομένων 

ϑανάτου χατὰ μοῖρα χαλύνναι. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὀτοτοῖ. βασιλεῦ, στρατιᾶς ἀγαθῆς 

χαὶ Περσονόμου τιμῆς μεγάλης, 

920 χύσμου τ᾿ ἀνδοῶν, 
οὃς νῦν δαίμων ἀπέχειρε. 

γᾷ δ᾽ αἰάζει τὰν ἐγγαίαν 

ἥβων Ξέρξᾳ χταμέναν “Ἵιδου 

σάχτορι Περσᾶν " ἀγδαβάται γὰρ 

926 πολλοὶ (ὥτες χώρας ἄνϑος 

τοξοδάμανιες, πάνυ γὰρ φύστις 
μυριὰς ἀνδρῶν ἐξέφϑινται. 

ΞΈΡΞΗΣ. 

αἰαὶ χεδνῶς ἀλχᾶς. 

ΧΟΡΟΣ. 

σία δὲ χϑὼν, βασιλεῦ γαίας, 

920 αἰνῶς αἰνῶς ἐπὶ γόνυ χέχλειαι. 

ΞΕΡΞΗΣ. 

ὅδ᾽ ἐγὼν, οἱ οἱ, αἰαχτὸς 

μέλεος γέννᾳ. γᾷ τὲ πατρῴᾳ 

χαχὸν ἄρ᾽ ἐγενόμαν. 
ΣΧ ΟἿΡΌΣ:. 

9835 πρύσφϑογγόν σοι νόστου. τὰν 
χαχοφάτιδα βοὰν, χαχομέλετον ᾿ὰν 
Διαριανδυνοῦ ϑρηνητῆρος 

870 --- 887, 

932 --- 939. 

888 --- 896, 

940 -- 948. 
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πέμψω πολύδακρυν ἐαχχάν. 
ΞΈΡΞΗΣ. 

940 ἕετ᾽ αἰανῆ πάνδυοτον ἢ 9 
δύσϑροον αὐδάν. δαίμων γὰρ ὅδ᾽ αὖ 
μετάτροπος ἐπ᾽ ἐμοί. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἥσω τοι χαὶ πάνϑδυρτον, 
945 λαοπιαϑῆ τε σεβίζων ἁλίτυπά τε βάρη 

πόλεως γέννας πενϑητῆρος. 
ΓΞ ΕΞ Ἄ. τ ΄ 2. 

χλάγξω δ᾽ αὖ γόον ἀρίδακρουν. 

ἊΝ ΕἾ  ΠΕΞΡΞΗΣ. 
Ἰώνων γὰρ ἀπηύρα, 

950᾽ Τάνων γαύφρακτος 

Ἴάχρης ἑτεραλχὴς 
γυχίαν πλάχα χερσάμενος 

δυσδαίμονά τ᾿ ἀχτάν. 
ΦΞΟἾΘΟΣ: 

οἱ οἱ οἱ βόα χαὶ πάντ᾽ ἐχπεύϑου. 
965 ποῦ δὲ φίλων ἄλλος ὄχλος, 

ποῦ δὲ σοὶ παραστάται, 
τι τ ΄ 

οἷος ἡν Ῥαρανδάχης, 

Σούσας, Πελάγων 
“Ἰοτάμας ἠδ᾽ ᾿“γδαβάτας, Ἁάμμις, 

960 Σουσισχάνης τ᾽ 
᾿ἡγβάτανα λιπών. 

ΞΈΡΞΗΣ. τῆς ΣΑΝΣ 
ὀλοοὺς ἀπέλειπον 

Τυρίας ἐχ ναὸς 

ἔρροντας ἐπ᾿ ἀχταῖς 
“Σαλαμινιάσι στυφέλου 

9665 ϑείμοντας ἐπ᾿ ἀχτᾶς. 
ΧΟΡῸΣ. 

οὗ οὗ οἱ, ποῦ δέ σοι «Ῥαρνοῦχος 
ἌΣ μον χακὲν Ὅν δῆς 

χἀριόμαρδός τ᾿ ἀγαϑὸς, 

ποῦ δὲ Σευάλχης ἄναξ, 
ὩΣ ΝΟ; 
ἢ «Τίλαιος εὐπάτωρ, 

970 Μέμφις, Θάρυβις, 

χαὶ Μιασίστρης ᾿Ἱρτεμβάρης τ᾽ 
ἠδ᾽ Ὑσταίχμας, 
τάδε σ᾽ ἐπανέρωμαι. 

ΞΈΡΞΗΣ. τὶ ΣῪ 
Ἰὼ Ἰώ μοι, 

τὰς ὠγυγίους κατιδόντες 
976 σιυγνὰς ᾿Ἰϑόνας. πάντες ἑνὶ πιτύλῳ 7 Ὁ; ἈΤΑΤ, ΤΝν : 

ἐ ὃ ἢ τλάμονες ἀσπαίρουσι χέρσῳ. 

ΧΟΡΟΣ. 
δ. » - 
ἡ καὶ τὸν Περσῶν αὐτοῦ 

οδϑοτὸν σὸν πιστὸν πάντ᾽ ὀφϑαλμὸν 
μυρία μυρία πεμπαστὰν 
Βατανώχου παῖδ᾽, “Ἵλπιστον 
Ἑ Ἀ Ἃ 

τοῖ Σησάμα τοῦ Πυγαβάτα, 
τ ἧς ; ὙΣ  Πες 

Πάρϑον τες "ΤΩΣ, ὡς Οἰβάρην 

985 ἔλιπες ἔλιπες; ὦ ὦ ὦ δάων. 
Πέρσαις ἀγαυοῖς χαχὰ πρόχαχα λέγεις. 

ΞΕΡΞΗΣ. 
τς ΕΥΤ ΠΕ ἴυγγά μοι δὴτ 

990 ἀγαϑῶν ἑτάρων ὑπομιμνήσζχεις, 
5, Ἶ : 
ἀλαστ ἄλαστα στυγνὰ πρόχαχε λέγων. 

949 --- 961]. ΞξΞΞ 962 ---972. 

978 --- 987. -- 988 --- 100]. 

βοᾷ βοᾷ μελέων ἔνδοϑεν ητορ. 
ΧΟΡΟΣ. 

χαὶ μὴν ἄλλον γε ποθοῦμεν, 
Μάρδων ἀνδρῶν μυριόνταρχον 

996 Ξάνθον, ἄρειόν τ᾽ ᾿γχάρην, 
“Ἰιαῖξίν τ᾿ ἠδ᾽ ᾿Τρσάκην 
ἱππιάναχτας, 

Κηδαδάταν χαὶ “Ζυϑέίμναν 

Τόλμον τ᾿ αἰχμᾶς ἀκόρεστον. 
1000 ἔταφεν ἔταφεν, οὐκ ἀμφὶ σχηναῖς 

τροχηλάτοισιν δ᾽ ὄπιϑεν ἑπόμενοι. 

ΞΈΡΞΗΣ. 

βεβᾶσι γὰρ τοίπερ ἀγρόται στρατοῦ. 
ΔὌΟΡΌΟΙΣΣΙ, 

βεβᾶσιν, οἱ, νώνυμοι. 
Ἰὴ Ἰὴ, Ἰὼ Ἰὼ 
Ἰὼ Ἰὼ, δαίμονες 

1006 ἔϑεσϑ᾽ ἄελπτον χαχὸν 
διαπρέπον,, οἷον δέδορχεν ἄτα. 

ΞΈΡΞΗΣ. 

πεπλήγμεϑ'᾽, οἷαι δι᾿ αἰῶνος τύχαι. 
ΧΌΡΟΣ. 

πεπλήγμεϑ᾽ - εὔδηλα γὰρ, 
1010 νέαι νέαι δύαι δύαι" 

᾿Ιαόνων ναυβατῶν 

χύρσαντες οὐχ εὐτυχῶς. 

δυσπόλεμον δὴ γένος τὸ Περσῶν. 
ΞΈΡΞΗΣ. 

1014 πῶς δ᾽ οὔ; στρατὸν μὲν τοσοῦτον τάλας 
σληγμαι. 

ΧΟΡΟΣ. 

τί δ᾽; οὐκ ὕλωλεν μεγάλα τὰ Περσᾶν ; 
ΞΕΡΞΕΗΣ. 

ὁρᾷς τὸ λοιπὸν τόδε τᾶς ἐμᾶς στολῶς; 

ΟΣΡῸΌΟΣ: 

ὁρῶ ὁρῶ. 
ΞΕΡΞΗΣ. 

1020 τάνδε τ᾽ οἰστοδέγμονα; 

ΧΟΡΟΣ. 

τί τόδε λέγεις σεσωσμένον ; 

ΞΕΡΞΗΣ. 

ϑησαυρὸν βελέεσσιν. 

ΧΟΡΟΣ. 

βαιά γ᾽ ὡς ἀπὸ πολλῶν. 

ΞΈΡΞΗΣ. 

ἐσπανίσμεϑ᾽ ἀρωγῶν. 
0 ΟΥΡΌΟΣΣ: 

1026 ἸΙάνων λαὸς οὐ φυγαίχμας. 

ΞΈΡΞΗΣ. 
ΡΝ Ξ ΕΝ Ὁ 
ἀγανόρειος " κατεῖδον δὲ πῆμ᾽ ἀελπτον. 

ΧΟΡΟΣ. 

τραπέντα ναύφραχτον ἐρεῖς ὅμιλον; 

ΞΈΡΞΗΣ. 

πέπλον δ᾽ ἐπέρρηξ᾽ ἐπὶ συμφορῇ χαχοῦ. 

ΧΟΡΟΣ. 

παπαῖ παπαῖ. 

ΞΈΡΞΗΣ. 
1030 πλεῖον ἢ παπαῖ μὲν οὖν. 

1002 --- 1007. 1008 --- 1013, 

1014 .---Ἰ02ὅ. ΞξΞ 1026--- 1027. 



.98 ΑἸΞ ΧΈΛΙΘΙΥ ΠΈΡΙ ΞΙΑΊ, ' 

ΧΟΡΟΣ. ΣΟΘΟΡΌΟΣΣ: 

δίδυμα γάρ ἐστι χαὶ τριπλᾶ. 1066 ἄνια ἄνια. 
ΞΕΡΞΗ͂Σ. ΞΕΡΞΗΣ. 

λυπρὰ, χάρματα δ᾽ ἐχϑροῖς. χαί μοι γενείου πέρϑε λευχήρη τρίχα. 
ΘΠΘΙΡΙΘΣΣΣ ΧΟΡῸΣ. 

1086 χαὶ σϑένος γ᾽ ἐκολούσϑη. ἀπριγδ᾽ ἄπριγδα μάλα γόεδνα. 
ΞΕΡΞῊΉΗΣ. ΞΈΡΞΗΣ: 

γυμνός εἶμι προπομπῶν. ἀύτει δ᾽ ὀξύ. 
ΧΟΡΟΣ. ΧΟΡΟΣ. 

φίλων ἄταισι ποντίαισιν. χαὶ τάδ᾽ ἔρξω. 

ΞΈΡΞΗΣ. ΞΈΡΞΙΙΣ. 

δίαινε δίαινε πῆμα" πρὸς δόμους δ᾽ ἴϑι. 1060 πέπλον δ᾽ ἔρειχε πολπίαν ἀκμῇ χερῶν. 

ἘΧΟΟἹΡΙΟῺΣ: Ι ΧΟΡΟΣ: 

αἰαὶ αἰαῖ, δύα δύα. ἄνια ἄντα. 

ΞΕΡΈΗΣ. ΞΕΡΈΗΣ. 

1010 βόα νυν ἀντίδουπά μοι. χαὶ τιάλλ᾽ ἔϑειραν καὶ χατοίχτισαι στρατόν. 
ΧΟΡΟΣ. ΧΟΡΟΣ. 

δόσιν χαχὰν χαχῶν χαχοῖς. ἄπριγδ᾽ ἄπριγδα μάλα γόεδνα. 

ΞΈΡΞΗΣ. | ΞΈΡΞΗΣ. 
ἴυζε μέλος ὁμοῦ τιϑείς. διαίνου δ᾽ ὕσσε. 

ΧΟΡΟΣ. ΧΟΡΟΣ. 
ὀτοτοτοτοῖ. 1065 τέγγομαί τοι. 

βαρεῖά γ᾽ ἅδε συμφορά. ΞΕΡΞΗΣ. 
1045 οἱ μάλα χαὶ τόδ᾽ ἀλγῶ. βόα νυν ἀντίδουπά κοι. 
] ΞΕΡΞΙΙΣ. Ι ΧΟΡΟΣ. 

ἔρεασ᾽ ἔρεσσε καὶ στέναζ᾽ ἐμὴν χάριν. | οἱ οἱ οἷ οἴ. 
ΧΟΡΟΣ. ἐ ΞΈῈΡΞΉῊΉΣ. 

διαίνομαι γόεδνος ΠΡ αἰαχτὸς ἐς δόμους “ίε: 

ΞΈΡΞΗΣ. ὙΕΙ͂ 005 
βόα νυν ἀντίδουπιά μοι. Ἰὼ Ἰὼ, Περσὶς ἀὐαπ  υα τον 

ΧΟΡΟΣ. ππρσοσοΠ τ τ τ᾿. 
μέλειν πάρεστι, δέσποτα. 1070 Ἰὼ δὴ κατ΄ ἄστυ. { 

ΕἘΕΡΞΕΣ, ὌΝ ΧΟΡΟΣ. 
1000 ἐπορϑίέαζέ νυν γόοις. | Ἰὼ δῆτα ναὶ “ναί. μ᾿ Ξ 

ΞΕΡΞΕΗΣ. 
ΧΟΡΟΣ. ἘΡΈΟΣ τς : 

ἢ - γοᾶσϑ᾽ αβροβάται. 
ὑτοτοτο τοῖς τ 4 ΧΟΡΟΣ. 

βελαῦια δ οὐ μεμεσβέβε Ἰὼ Ἰὼ, Περσὶς αἴα δύσβατος. 
χαὶ στονόεσσα τιλαγά. ὶ ΞΈΡΞΗΣ. 

3 ἘΞΕΊΕΟΞΕΒΙΣΣ ι ἢ ἢ ἢ ἢ, τοισχάλμοισιν, 
᾿ χαὶ στέρν᾽ ἄρασσεὲ χἀπιβόα τὸ Πυσιον. 1076 ἢ ἢ ἢ ἢ, βάρισιν ὀλόμενοι. 

᾿ 1038 --- 1045. -ξΞ- 1046--- 1058. 

1051.--- 1039. -ξξΞ 1000.--- 1009. 
! 

ΞΟΥ̓ΒΙΩΣΣ: 

πέμινω τοί σὲ δυσϑοόοις γόοις. 



ΤΑ ΤΟΥ ΑΔΡΑΜΑΤ ΟἿ ΟΣ ΞΙΤᾺ 

ΧΟΡΟΣ ΔΑΝΑΙΖΩΝ. 

“-.Ν-:2ΟΣ. 

ΒΑΣΙΧΕΥ͂Σ ΔΑΡΓΈΙΩ Ν. 

ΚΑΗΡΎΞ. 

πΠτ  τχϑὺρ ΤῈ ΕΑΝ 5; 

--------------- ὁ ὁὀὁϑῬνΥᾷ-ν Ν 



- 

ἴκ ὁ »Ἰήο, ΠΌΜΕΠ 

ΣΘΟΙΡΟΣ. 

Ζεὺς μὲν ἀφίχτωρ ἐπίδοι προιρύόνως 
στόλον ἡμέτερον νάϊον ἀρϑέντ᾽ 
ἀπὸ προστομίων λεπτοψαμάϑων 

ὅ Νείλου. δῖαν δὲ λιποῦσαι 
: δ ΞΝ : 

χϑόνα σύγχορτον Συρίᾳ φεύγομεν, 
2, 2 ΕΣ ᾽) 7 

οὔτιν᾽ ἐφ᾽ αἵματι δημηλασίαν 

ψήφῳ πόλεως γνωσϑεῖσαι, 
ἀλλ αὐτογενῆ τὸν φυξάνορα 

10 γάμον «Ἵϊγύπτου παίδων ἀσεβὴ τ᾽ 

ὀνοταζόμεναι. 

“Ιαναὸς δὲ πατὴρ καὶ βούλαρχος 
᾿ β , Ξ 

καὶ στασίαρχος, τάδε πεασσονομῶν, 

χκύδιστ᾽ ἀχέων ἐπέχρανε, 
Ε ἼΤΩ Ἀν Α το τ οουτς 

1ὅ φεύγειν ἀνέδην διὰ χῦμ᾽ ἅλιον" 
χέλσαι δ᾽ άργους γαῖαν, ὅϑεν δὴ 

γένος ἡμέτερον, τῆς οἱστροδόνου 

βοὸς ἐξ ἐπαφῆς, χὰἀξ ἐπιπνοίας 

“Ἰιὸς εὐχόμενον τετέλεσται. 
ΤΣ ΕΣ τ , Ὁ, Ἢ 

20 τίν᾽ ἂν οὖν χώραν εὔφρονα μᾶλλον 
τε τ δο πέτα, ἜΤΟΣ 

τῆσδ᾽ ἀφικοίμεϑα 

σὺν τοῖσδ᾽ ἱχετῶν ἐγχειριδίοις 
ἐριοστέπτοισι χλάδοισιν; 

ὧν πόλις, ὧν γῆ, χαὶ λευκὸν ὕδωρ, 
26 ὕπατοί τε ϑεοὶ, χαὶ βαρύτιμοι 

χϑόνιοι ϑήχας χατέχοντες, 

καὶ Ζεὺς σωτὴρ τρίτος, οἱχοφύλαξ 
ὁσίων ἀνδρῶν, δέξαιϑ᾽ ἱχέτην 
τὸν ϑηλυγενὴῆ στόλον αἰδοίῳ 

5 ᾿ ὃ Ξ ΕΣ 
80 πνεύματι χώρας" ἀρσενοστιληϑὴ ὃ 

ἑσμὸν ὑβρισιὴν «Ἱγυπιογενγῆ. 
. , ΄ - ΄ πρὶν πόδα χέρσῳ τῇδ᾽ ἐν ἀσώδει 

ΤΕΥ ΟΣ Ὲ ΤΥΟΡΕΝ Ἐ 
θεῖναι. ξὺν οχῳ ταχυήρει 

πέμιματε πόντον δ᾽ - ἔνϑα δὲ λαίλαπι 

86 χειμωνοτύπῳ, βροντῇ στεροπῇ τ᾿ 

ὀμβροφόροισίν τ᾿ ἀνέμοις ἀγρίας 
ρα τ, ᾿ 
ἀλὸς ἀντήσαντες ὑλοιντο, 

΄ ΄ Ψ ΄ »ν πρίν ποτὲ λέχτρων, ὧν ϑέμις εἴργει 
Ν , ῃ », 2 

σφετεριξάπενον πατραδέλφειαν 

ἀρτήνδ᾽ ἀεχόντων, ἐπιβῆναι. 

γὺν δ᾽ ἐπιχεχλόμεναι 
«Ἵἴον πόρτιν ὑπερ- 

πόντιον τιιάορ᾽, ἱνίν τ᾽ 

ἀνθϑονοιοὐσας προγόνου 

45 βοὸς ἐξ ἐπιπνοίας 

Ζηνὸς ἔφαιννιν - ἐπωνυμίᾳ δ᾽ 

ἐπεχραίνειο μόρσιμος αἰὼν 
ΠΣ Ὲ ὃ ᾿ ἣ 

εὐλόγως, Ἔπαφόν τ᾽ ἐγέννασεν " 
φ ΝΣ ΞΕ 
ὅντ᾽ ἐπιλεξιμιένα, 

ὅ0 »ὺν ἐν ποιονόμοις 
41] --- 48, ΞξΞ 49 -- 56. 

πε υν- 

ματρὸς ἀρχαίας τόποις τῶν 

πρόσϑε πόνων μνασαμένα, 

τά τε νῦν ἐπιδείξω 

πιστὰ τεχμήοια, τά τ᾽ ἀνόμοια, 
δὅ οἶδ᾽, ἀελπτά πεὸ ὄντα φανεῖται. 

γνώσεται δὲ λόγους τις ἐν μάχει. 
εἰ δὲ χυρεῖ τις πέλας οἱωνοπόλων 

ἔγγαιος. οἶχτον οἱχτρὸν ἀΐων, 

60 δοξάσει τις ἀχούων ὅπα τᾶς Τηρεΐας 

μήτιδος οἰχιρᾶς ἀλόχου, 

χιρχηλάτου τ᾿ ἀηδόνος, 
ἅτ᾽ ἀπὸ χώρων ποταμῶν τ᾽ εἰργομένα 

πενϑεῖ νέον οἶχτον ἠθέων " 
66 ξυντίϑησι δὲ παιδὸς μόρον, ὡς αὐτοφόγως 

ὥλετο πρὸς χειρὸς ϑεν 
δυσμόάτορος χότου τυχών " 
τὼς χαὶ ἐγὼ φιλόδυρτος ᾿Ιαονίοισι νόμοισι 

τὸ δάπτω τὼν ἁπαλὰν νειλοϑερῆ παρειὰν, 

ἀπειρόδαχρύν τὲ χαρδίαν. 

γόεδνα δ᾽ ἀνϑεμίζομαι 
δειμαίνουσα φίλους τῶσδε φυγᾶς 

76 ἀερίας ἀπὸ γᾶς, 

εἴ τις ἐστὶ χηδεμών. 

ἀλλὰ ϑεοὶ γενέται χλύει᾽ εὖ τὸ δίχαιον ἰδόντες, 
ἢ χαὶ μὴ τέλεον δόντες ἔχειν παρ᾽ αἶσαν. 

80 ὕβριν δ᾽ ἐτύμως σιυγοῦντες 
πέλοιτ᾽ ἂν ἔνδιχοι γάμοις. 

ἔστι δὲ χὰκ πολέμου τειρομέγοις 
βωμὸς [Ἄρης { υγάσι 

ῥῦμα, δαιμόνων σέβας. 
΄ Ω τ - η -Τιὸς εὖ παναληϑῶς 86 εἰ ϑείη “1ιὸς ε "αληϑ' 

“Τιὸς ἵμερος οὐχ εὐθήρατος ἐτύχϑη, 
πάντα τοι «φλεγέϑει 
χάν σχότῳ. μελαίνᾳ ξὺν τύχᾳ 
μερόπεσσι λαοῖς. 

90 πίπτει δ᾽ ἀσφαλὲς οὐδ᾽ ἐπὶ νώτῳ, 
χορυκᾷ “]ὸς εἰ χρανϑὴ πρᾶγμα τέλειον. 
δαυλοὶ γὰρ πραπίδων 

δάσχιοί τε τείνουσιν πόροι, 
ΕἸ ΕΣ 

χατιδεῖν ἀ(οάστοι. 

95 ]άπτει δ᾽ ἀπίϑων 
ἀφ᾽ ὑψιπύργων πανώλεις βροτοὺς, 
βίαν δ᾽ οὔτιν᾽ ἐξοπλίζει, ] 

" γ ΄ ε Ε ΄ , 

100 τὰν ἄποινον δαιμονίων" ἥμενον ἄνω φρονημα 

πως 
αὐτόϑεν ἐξέπραξεν ἔμπας, ἑδράνων ἐφ᾽ ἁγνῶν. 
ἰδέσϑω δ᾽ εἰς ὕβοιν ΡΟ 
βρότειον, οἵᾳ νεάζει πυϑμὴν 

57 --- 62. ΞξΞΞ 68 --- 68. 

69 --- 76. ΞξΞ 77 -- 84, 

85 -- 89. -ΞΞ 90 -- 94. 

96 --- 102. ΞξΞΞ 108 --- 110. 



ΑἸΣΧΎΛΟΥ ἘΠΕ ΤΊ ΑΔΕ Σ. 

105 δι᾿ ἁμὸν γάμον τὸ ϑάλλος 
δυσπαραβούλοισι φρεσὶν, χαὶ διάνοιαν μαινόλιν 

110 χέντρον ἔχων ἄφυχιον, ἄταν δ᾽ ἀπάτᾳ μεταγνούς. 
τοιαῦτα πάϑεα μέλει ϑρεομένα λέγω 

λιγέα βαρέα δαχρυοσειὴ. 
ἰὴ Ἰή. 

110 )ηλέμοισιν ἐμποεπὴ ζῶσα γόοις μὲ τιμῷ. 

ἱλέομαι μὲν ᾿Ἱπίαν βοῦνιν, 

χαρβάνα δ᾽ αὐδὰν 

εὐαχοεῖς. 

120 πολλάκι δ᾽ ἐμπίτνω ξὺν λαχίδι, 
λίνοισιν, ἢ Σιδονίᾳ χαλύπτρᾳ. 
ϑεοῖς δ᾽ ἐναγέα τέλεα, πελομένων χαλῶς, 

ἐπιδρομῶσ᾽ ὅϑι ϑάνατος ἀπῇ. 

125]ὼ ἰὼ, 

ἰὼ δυσάγχριτοι πόνοι. ποῖ τόδε χῦμ ἀπάξει; 

ἱλέομαι μὲν ᾿Ἵπίαν βοῦνιν, 
χαρβάνα δ᾽ αὐδὰν 

130 εὐαχοεῖς. 
πολλάχι δ᾽ ἐμπίινω ξὺν λαπίδι, 

λίνοισιν, ἢ Σιδονίᾳ χαλύπτρᾳ. 
184 πλάτα μὲν οὖν λινορραρής τε δόμος ἅλα στέγων 

δορὸς 
ἀχείματόν μ᾽ ἔπεμπε σὺν πνοαῖς " 
οὐδὲ μέμφομαι" 
τελευτὰς δ᾽ ἐν χρόνῳ 
πατὴρ ὃ παντύτιτας 

140 πρευμενεῖς χτίσειε. 

σπέρμα σεμνᾶς μέγα ματρὸς, 

εὐνὰς ἀνδρῶν,  ἔ, 

ἄγαμον ἀδάματον ἐχιρυγεῖν. 
144. ϑέλουσα δ᾽ αὖ ϑέλουσαν ἁγνά μ᾽ ἐπιδέτω “Ἰιὸς 

χύρα, 

ἔχουσα σέμν᾽ ἐνώπι᾽ ἀσφαλές" 
παντὶ δὲ σϑένουσι 

διωγμοῖσι δ᾽ ἀσφαλίας 
ἀδμήτας ἀδιμήτα 

150 ῥύσιος γενέσϑω. 
σπέρμα σεμνῶς μέγα μαιρὸς, 

εὐνὰς ἀνδρῶν,  ξ, 
ἄγαμον ἀδώματον ἐκφυγεῖν. 
εἰ δὲ μὴ, μελανϑὲς 

155 ἢ διόχευπον γένος, 

τοὔγγαιον, 

τὸν πολυξενώτατον 
Ζῆνα τῶν χεχμηχότων 

ἱξόμεσϑα σὺν κλάδοις 

1600 ἀρτάναις ϑανοῦσαι, 
μὴ τυχοῦσαι ϑεῶν Ὀλυμπίων. 
ἀ Ζῆν᾽, ᾿Ιοῦς Ἰὼ 
μῆνις μάστειρ᾽ ἐχ ϑεῶν. 
χοννῶ δ᾽ ἄταν γαμετῶς 

1θὅ οὐρανόνιχον. χαλεποῦ γὰρ ἐκ πνεύματος 
χειμών. 

108 χαὶ τότ᾽ οὐ διχαίοις 

Ζεὺς ἐνέξεται λόγοις, 
170 τὸν τὰς βοὸς 

εἶσι 

ΕΊΣ. Ξ-Ξ 554. 195 

134- 148, --Ξ 144. 158. 

154 --1607. :ΞΞΞ 1608 --- 175. 

παῖδ᾽ ἀτιμάσας, τὸν αὖ-- 
τός. ποτ᾽ ἔχτισεν γόνῳ, 
νῦν ἔχων παλίντροπον 

ὄνψιν ἐν λιταῖσιν " 

ὑψόϑεν δ᾽ εὖ χλύοι χαλούμενος. 

ἃ Ζῆν᾽, Ἰοῦς Ἰὼ 
μῆνις μάστειρ᾽ ἐκ ϑεῶν. 
χονγῶ δ᾽ ἄταν γαμετᾶς 

οὐρανόνιχον. χαλεποῦ γὰρ ἐκ πνεύματος εἶσι, 
χειμών. 
ΤΑΝ.ΟΣ. 

176 παῖδες, φρονεῖν χρή" ξὺν φρονοῦντι δ᾽ ἥκετε 

πιστῷ γέροντι τῷδε ναυχλήρῳ πατρί. 

χαὶ τἀπὶ χέρσου νῦν προμήϑειαν λαβεῖν 
αἰνῶ φυλάξαι τύμ᾽ ἔπη δελτουμένας. 

180 ὁρῶ χόνιν, ἄναυδον ἄγγελον στρατοῦ, 
σύριγγες οὐ σιγῶσιν ἀξονήλατοι" 

ὄχλον δ᾽ ὑπασπιστῆρα χαὶ δορυσσόον 
λεύσσω, ξὺν ἵπποις χαμπύλοις τ᾿ ὀχήμασι. 

τάχ᾽ ἂν πρὸς ἡμᾶς τῆσδε γῆς ἀρχηγέται 

186 ὀπτῆρες εἶεν ἀγγέλων πεπυσμένοι. 
ἀλλ᾽ εἴτ᾽ ἀπήμων εἴτε χαὶ τεϑυμμένος 

ὠμὴ ξὺν ὀργῇ τόνδ᾽ ἐπόρνυται στόλον, 
ἄμεινόν ἔστι παντὸς οὕνεχ, ὦ χόραι, 
πάγον προσίζειν τῶνδ᾽ ἀγωνίων ϑεῶν. 

190 χρεῖσσον δὲ πύργου βωμὸς, ἄρρηχτον σάχος. 
ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα βᾶτε, καὶ λευχοστεφεῖς 

ἱχτηρίας, ἀγάλματ᾽ αἰδοίου «ιὸς, 

σεμνῶς ἔχουσαι διὰ χερῶν συνωνύμων, 

αἰδοῖα χαὶ γόεδνα χαὶ τὰ χρεῖ᾽ ἔπη 
195 ξένους ἀμείβεσϑ᾽, ὡς ἐπήλυδας πρέπει, 

τορῶς λέγουσαι τάσδ᾽ ἀναιμάχτους φυγάς. 

φϑογγῇ δ᾽ ἑπέσϑω πρῶτα μὲν τὸ μὴ ϑρασὺ, 
τὸ μὴ μάταιον δ᾽ ἐκ μετώπων σωφρόνων 
ἴτω πρόσωπον ὄμματος παρ᾽ ἡσύχου. 

200 χαὶ μὴ πρόλεσχος μηδ᾽ ἐςολχὸς ἐν λόγῳ 
γένη" τὸ τῆδε κάρτ᾽ ἐπίφϑονον γένος, 
μέμνησο δ᾽ εἴχειν " χρεῖος εἶ ξένη φυγάς. 

ϑρασυστομεῖν γὰρ οὐ πρέπει τοὺς ἥσσονας. 

ΧΟΡΟΣ. 

πάτερ, φρονούντως πρὸς φρονοῦντας ἐννέπεις. 

206 φυλάξομεν δὲ τάσδε μεμνῆσθαι σέϑεν 
χεδνὰς ἐφετμάς- Ζεὺς δὲ γεννήτωρ ἴδοι. 

41.4Ν4ΟΣ. 

μή νυν σχόλαζε, μηχανῆς δ᾽ ἔστω κράτος. 
ΧΟΡΟΣ. 

ϑέλοιμ᾽ ἂν ἤδη σοὶ πέλας ϑρόνους ἔχειν. 
ΑΙ 4Ν 4ΟΣ. 

ὦ Ζεῦ, χόπων οἴχτειρε μὴ ᾿πολωλότας. 
ΧΟΡΟΣ, 

210 ἴδοιτο δῆτα πρευμενοῦς ἀπ᾿ ὄμματος. 

χείνου ϑέλοντος εὖ τελευτήσει τάδε. 

44Ν.0ΟΣ. 

χαὶ Ζηνὸς ὄρνιν τόνδε νῦν κιχλήσχετε. 
ΧΟΡΟΣ. 

χαλοῦμεν αὐγὰς ἡλίου σωτηρίους, 

ἁγνόν τ᾿ ᾿Ἵπόλλω φυγάδ᾽ ἀπ᾽ οὐρανοῦ 
216 εἰδὼς ἂν αἶσαν τήνδε συγγνοίη βροτοῖς. 

ΤΑΝ4ΟΣ. 

συγγνοῖτο δῆτα καὶ παρασταίη πρόφρων. 

ϑεόν. 

ῬΟΕΤΑῈ ΒΟΕΝΊΟΙ. θ 
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ΞΟ ΟἿΡΊΟΣΣ: 

τίν᾽ οὖν χιχλήσχω τῶνδε δαιμόνων ἔτι; 
4“..Ν.40 Σ. 

ὁρῶ τρίαιναν τήνδε, σημεῖον ϑεοῦ. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ εὖ τ᾽ ἔπεμινεν εὖ τε δεξάσϑω χϑονί. 

ΖΑΝΜΟΣ. 

220 Ἑρμῆς ὅδ᾽ ἄλλος τοῖσιν “Ελλήνων γόμοιφ. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἐλευϑέροις νυν ἐσϑλὰ χηρυχευέτω. 

ΤΑΝΜΔΟΣ. 

πάντων δ᾽ ἀνάχτων τῶνδε χοινοβωμίαν 
σέβεσϑ᾽. ἐν ἁγνῷ δ᾽ ἑσμὸς ὡς πελειάδων 

ἵζεσϑε, κίρχων τῶν ὁμοπτέρων «όβῳ, 

226 ἐχϑρῶν ὁμαίμων χαὶ μιαινόντων γένος. 
ὄρνιϑος ὄρνις πῶς ἂν ἁγνεύοι φαγών; 

πῶς δ᾽ ἂν γαμῶν ἄχουσαν ἄχοντος πάρε 
ἁγνὸς γένοιτ᾽ ἄν; οὐδὲ μὴ ᾽ν “δου ϑανὼν 
φύγη μάταιον αἰτίας, πράξας τάδε. 

230 χάἀχεῖ δικάζει τἀμπλαχήμαϑ'᾽, ὡς λόγος, 
Ζεὺς ἄλλος ἐν χαμοῦσιν ὑστάτας δίκας. 

σχοπεῖτε, χἀμείβεσϑε τόνδε τὸν τόπον, 

ὅπως ἂν ὑμῖν πρᾶγος εὖ νιχᾷ τόδε. 

ΒΑ͂ΣΙΖΈΕΈ ΕΣ. 

ποδαπὸν ὅμιλον τόνδ᾽ ἀνέλληνα στόλον, 
285 πέπλοισι βαρβάροισι χαὶ πυχνώμασι 

χλίοντα προσφωνοῦμεν; οὐ γὰρ ᾿Δργολὶς 

ἐσθὴς γυναιχῶν οὐδ᾽ ἀφ᾽ Ἑλλάδος τόπων. 

ὅπως δὲ χώραν οὐδὲ χηρύχων ὕπο, 
ἀπρόξενοί τε, νόσφιν ἡγητῶν, μολεῖν 

240 ἔιλητ᾽ ἀτρέστως. τοῦτο ϑαυμαστὸν πέλει. 

χλάδοι γε μὲν δὴ, κατὰ νόμους ἀςφιχτόρων, 
Σ ΠΉ ἀνὲν ὅδ ΠΑ 

χεῖνται παρ᾽ ὑμῖν πρὸς ϑεοῖς ἀγωγίοις " 
μόνον τόδ᾽ Ἑλλὰς χϑὼν συνοίσεται στόχῳ. 

κὸν δἰ τὰ , " Ρ τ 
χαὶ τἄλλα πόλλ᾽ ἐπειχάσαι δίχαιον ἣν, 

᾿ 246 εἰ μὴ παρόντι (φϑόγγος ἣν ὃ σημανῶν. 
ΧΟΡΟΣ. 

εἴρηχας ἀμφὶ κόσμον ἀψευδὴ λόγον. ΤΟΙ ΣΟ ΣΟ ΠΣ ΧΟΟῚ μευόη λογον- 
ἐγὼ δὲ πρός σὲ πότερον ὡς ἔτην λέγω, 
δ ρα Σου ἜΡΙΣ πη ὐλευεινόν: 
ἢ τηρὸν ἱροῦ ῥάβδον, ἢ πόλεως ἀγόν; 

ΒΑΣΙ ΙΣΖΙΕ ΧΣ: 

πρὸς ταῦτ᾽ ἀμείβου χαὶ λέγ᾽ εὐθαρσὴς ἐμοί. 
φόθτοῦ γηγενοῦς γάρ εἰμε᾿ ἐγὼ Παλαίχϑονος 

ἶνις Πελασγοῦ, τῆσδε γῆς ἀρχηγέτης. 

ἐμοῦ δ᾽ ἄναχτιος εὐλόγως ἐπώνυμον 

γένος Πελασγῶν τήνδε καρποῦται χϑόνα. 

χαὶ πᾶσαν αἶαν. ἧς δί᾽ [ἄλγος ἔρχεται, 

255 Σιρυμὼν τὲ πρὸς δύνοντος ἡλίου, χρατω. 

Φ ζ “ ,; “(} ηἤ ᾿ ὁρίζομαι δὲ τήνδὲ Περραίβων χϑόνα, 

ΤΠ! δου τε τἀπέχεινα, Παιόνων πέλας, 
3 Ἂ Σ ΕΞ 
ὅρη τε “Ιωδωναῖα " συντέμνει δ᾽ ὅρος 

ὑγρᾶς θαλάσσης " τῶνδε τἀπὶ τάδε χρατῶ. 

2600 αὐτῆς δὲ χώρας ᾿Ἵπίας πέδον τόδε 

πάλαι χέχληται φωτὸς Ἰατροῦ χάριν. 

ἤἅπις γὰρ ἐλϑὼν ἐχ πέρας Ναυπαχτίας 

Ἰατρόμαντις παῖς ᾿Ἱπόλλωνος χϑόνα 

τήνδ᾽ ἐχχαϑαίρει χνωδάλων βροτοιϑόρων, 
206 τὰ δὴ παλαιῶν αἱμάτων μιάσιμασι 

χρανϑεῖσ᾽ ἀνῆκε γαῖα μηνιαῖ᾽ (χη, 
δραχονϑόμιλον δυσμενῆ ξυνοιχίαν. 

σσσπποΕυυπ------------ --- τ ὁ ΠΠΠὅΡὅΠὅΠὅὅὅ...».σ.--᾽ς-ςςςςςὀὁῥ--ς--ἦ ὀ- -ὄ-- 

τούτων ἄκη τομαῖα καὶ λυτήρια 
πράξας ἀμέμπτως ᾿Ἵπις ᾿Δργείᾳ χϑονὴ 

270 μνήμην ποτ᾽ ἀντίμισϑον εὕρετ᾽ ἐν λιταῖς. 
ἔχουσ᾽ ἂν ἤδη τἀπ᾽ ἐμοῦ τεχμήρια 
γένος τ᾿ ἂν ἐξεύχοιο χαὶ λέγοις πρόσω. 

μαχρών γε μὲν δὴ ῥῆσιν οὐ στέργει πόλις. 
ΧΟΡΟΣ. 

βουαχὺς τορός ϑ᾽ ὁ μῦϑος, ᾿ἡργεῖαι γένος 

ου βοός" 
χαὶ ταῦτ᾽ ἀληϑὴ πάντα προσφύσω λόγῳ. 

ΒΑΣΙΖΕΎΣ. 

ἄπιστα μυϑεῖσϑ᾽, ὦ ξέναι, χλύειν ἐμοὶ, 
ὅπως τόδ᾽ ὑμῖν ἔστιν ᾿Ἱργεῖον γένος. 
«Τιβυστιχαῖς γὰρ μᾶλλον ἐμφερέστεραι 

276 ἐξευχόμεσϑα. σπέρματ᾽ εὐτέ 

280 γυναιξίν ἐστε χοὐδαμῶς ἐγχωρίαις. 

χαὶ Νεῖλος ἂν ϑρέψειε τοιοῦτον φυτὸν, 

Κύπριος χαραχτήρ τ᾿ ἐν γυναιχείοις τύποις 

εἰχὼς πέπλησται τεχτόνων πρὸς ἀρσένων " 

᾿Ινδούς τ᾿ ἀχούω νομάδας ἱπποβάμοσιν 

285 εἶνκι χαμήλοις ἀστραβιζούσαις, χϑόνα 
παρ᾽ «Αἰϑίοινιν ἀστυγειτονουμένας. 
χαὶ τὰς ἀνάνδρους χρεοβρότους τ᾽ ᾿Δμαζόνας, 

εἰ τοξοτευχεῖς ἦτε, κάρτ᾽ ἂν ἤχασα 

ὑμᾶς. διδαχϑεὶς δ᾽ ὧν τόδ᾽ εἰδείην πλέον, 
290 ὅπως γένεϑλον σπέρμα τ᾿ ᾿Ἵργεῖον τὸ σόν. 

ΧΌΟΣΡΙΘΕΣΣ 

χληδοῦχον ἽΠρας φασὶ δωμάτων ποτὲ 

᾿Ιὼ γενέσϑαι τῇδ᾽ ἐν ᾿Τογείᾳ χϑονὶ, 

ἣν, ὡς μάλιστα καὶ φάτις πολλὴ κρατεῖ 
" ᾿ Ἀ ᾿ Ἀ Ἀ 

ΒΑΣΙΑΈΕΥΣ. 
296 μιὴ χαὶ λόγος τις Ζῆνα μιχϑῆναι βροτῷ; 

ΧΟΡΟΣ. 

καὶ χρυπτώ γ᾽ Ἥρας ταῦτα παλλακισμάτων. 
᾿ Ν᾿ Ἀ " Ἂ " 

ΠΩΣ ΕΟ 

πῶς οὖν τελευτᾷ βασιλέων νείχη τάδε; 
ΧΟΡΟΣ. 

βοῦν τὴν γυναῖχ᾽ ἔϑηχεν ᾿Δργεία ϑεός. 

Β.4ΣΙ.ΕΎΥΣ. 

800 οὐχοῦν πελάζει Ζεὺς ἐπ᾿ εὐχραίρῳ βοΐ; 
ΧΟΡΟΣ. 

φασὶν πρέποντα βουϑόρῳ ταύρῳ δέιιας. 

ΒΑΣΙΖ“ΕΎΥΣ.: 

τί δῆτα πρὸς ταῦτ᾽ ἄλοχος ἰσχυρὰ «Ἰιός ; 
ΧΟΡΟΣ. 

τὸν πάνϑ᾽ ὁρῶντα «(ὐλαχ᾽ ἐπέστησεν βοΐ. 
ΒΑΣΙΖΕΎΥΣ.: 

ποῖον παγόπτην οἱοβουχύλον λέγεις; 
ΧΟΡΟΣ. 

805. 4ργον, τὸν Ἑρμῆς παῖδα γῆς κατέχτανε. 

ΒΑΣΥΙΖΈΕΈΕΣ: 

τί οὖν ἔτευξεν ἄλλο δυσπότμῳ βοΐ; 
ΧΟΡΟΣ. 

βοηλάτην μύωπι, κινητήριον, 
οἶσιρον χαλοῦσιν αὐτὸν οἱ Νείλου πέλας. 

ΒΑ͂ΣΙΖΧΕ ΕΣ: 

τοιγάρ νιν ἐχ γῆς ἤλασεν μαχρῷ δρόμῳ. 
ΧΟΡΟΣ: 

310 χαὶ ταῦτ᾽ ἔλεξας πάντα συγχόλλως ἐμοί. 



ΠΡ Δ ΕΞ ἀῆσοντ, 43 
ΝΗ “ ““--΄ΠΨΦθόΨὁθ’Π Ὁ π ΘνΘ''' ΘΌ Θ Ὸ.  π Ξ Ξὔὐὕν το 

ΒΕ ΣΟ ΕΣΣΙΣ: 

χαὶ μὴν Κάνωβον χἀπὶ Πέμοιν ἵχετο. 
ΧΟΡΟΣ: 

καὶ Ζεύς γ᾽ ἐφάπτωρ χειρὶ φιτύει γόνον. 
ΒΑΣΙΜΖΕΎΥΣ:. 

τί οὖν, ὁ εἴϊος πύρτις εὔχεται βούς ; 

ἈΞ ΟΣΡΟΟΣΣ. 

Ἔπαφος ἀληϑῶς δυσίων ἐπώνυμος. 
ΒΑΣΙΖΕΥΣ. 

ΔΙ ον ν έν. Ἐς. τ 

ΧΟΡΟΣ. 

«1Ἱιβύη μεγίστης ὄνομα γῆς χαρπουμένη. 
ΒΑΣΙΖΕΎΥΣ. 

τίν᾽ οὖν ἔτ᾽ ἄλλον τῆσδε βλάστημον λέγεις; 
ΞΟΙΡΙΘῺΣ, 

Βῆλον δίπαιδα., πατέρα τοῦδ᾽ ἐμοῦ πατρός. 
ΒΑΣΙΖΕΎΥΣ. 

τὸ πάνσοφον νῦν ὄνομα τοῦτό μοι (φράσον. 
ΧΟΡΟΣ. 

320 “αναὸς, ἀδελρὸς δ᾽ ἐστὶ πεντηκοστόπαις. 

ἘΣ 541 ΞΕ ΓΖ: Σ. 

χαὶ τοῦδ᾽ ἄνοιγε τοὔνομ᾽ εὐφώνῳ λόγῳ. 
ἐκ ΟΥΡΊΟἿΣ. 

«“ἴγυπτος. εἰδὼς δ᾽ ἁμὸν ἀρχαῖον γένος 

πράσσοις ἂν ὡς ᾿“ργεῖον ἀνστήσῃς στόλον. 
ΒΑΣΙΖΕΎΥΣ. 

δοχεῖτ᾽ ἔμοιγε τῆσδε χοινωνεῖν χϑονὸς 
᾿ 326 τἀρχαῖον - ἀλλὰ πῶς πατρῷα δώματα 

λιπεῖν ἔτλητε; τίς χατέσχηιγμεν τύχη; 
ΠΟΡ ΟΣ. 

ἄναξ Τιελασγῶν, αἰόλ᾽ ἀνθρώπων χαχά. 

πόνου δ᾽ ἴδοις ἂν οὐδαμοῦ ταυτὸν πτερόν. 
ἐπεὶ τίς ηὔχει τήνδ᾽ ἀνέλπιστον φυγὴν, 

380 χέλσειν ἐς Ἴάργος κῆδος ἐγγενὲς τὸ πρὶν, 

ἔχϑει μεταπτοιοῦσαν εὐναίων γάμων; 
ἘΑΣΙΜΈΥΣ. 

τί φὴς ἱκνεῖσϑαι τῶνδ᾽ ἀγωνίων ϑεῶν, 

λευχοστεφεῖς ἔχουσα νεοδρέπτους χλάδους; 

ΧΟΡΟΣ. 

ὡς μὴ γένωμαι δμωὶς “ἰγύπτου γένει. 
ΒΑΣΙΔΕΥΣ. 

335 πότερα χατ᾽ ἔχϑοαν, ἢ τὸ μὴ ϑέμις λέγεις; 
ΧΟΡΟΣ. 

τίς δ᾽ ἂν φίλους ὠνοῖτο τοὺς χεχτημένους ; 
Β.4ΣΙΔΖΕΎΥΣ. 

σϑένος μὲν οὕτως μεῖζον αὔξεται βροτοῖς. 
Ὁ ΟΥΊΘΙΣ. 

καὶ δυστυχούντων γ᾽ εὐμαρὴς ἀπαλλαγή. 
ΠΑΣΙΖΕΎΣ. 

πῶς οὖν πρὸς ὑμῶς εὐσεβὴς ἐγὼ πέλω; 
ΧΟ ΟΡ: 

840 αἰτοῦσι μὴ ᾿χδῷς παισὶν “1ἰγύπτου πάλιν. 
ΒΑΣΙ. ΧΕΎΥΣ. 

βαρέα σύ γ᾽ εἴπας, πόλεμον ἄρασϑαι γέον. 
ΞΟ ΟΣΣ. 

ἀλλ᾽ ἡ δίχη γε ξυμμάχων ὑπερστατεῖ. 
ΒΑΣΙ.“ΈΕΎΥΣ. 

εἴπερ γ᾽ ἀπ᾿ ἀρχῆς πραγμάτων χοινωνὸς ἦν. 
Θ9Ο,ΝΟΣΣ. 

αἰδοῦ σὺ πρύμναν πόλεος ὧδ᾽ ἐστεμμένην. 

ΒΑ ΣΙ.ΖΕΥΣ. 

8315 πέφριχα λεύσσων τάσδ᾽ ἕδρας χατασχίους. 
ΧΟΡΟΣ. 

βαρύς γε μέντοι Ζηνὸς ἱχεσίου κότος. 
]ΙῈαλαίχϑονος τέχος, χλῦϑέ μου 

πρόφρονι χαρδίᾳ, Πελασγῶν ἄναξ. 
ἴδε με τὰν ἱχέτιν φυγάδα περίδρομον, 

850 λευχόστιχτον ὡς δάμαλιν ἂμ πέτραις 

ἠλιβάτοισιν. ἀλχᾷ πίσυνος μέμυκε 
φράζουσα βοτῆρι μόχϑους. 

ΒΑ͂ΣΙΖΕΎῪΥΣ. 

ὁρῶ χλάδοισι γεοδρόποις χατάσκιον 
855 νέον ϑ᾽ ὅμιλον τῶνδ᾽ ἀγωνίων ϑεῶν. 

εἴη δ᾽ ἄνατον πρᾶγμα τοῦτ᾽ ἀστοξένων. 
μηδ᾽ ἐξ ἀέλπτων χἀπρομηϑήτων πόλει 

γεῖχος γένηται" τῶν γὰρ οὐ δεῖται πόλις. 

ΘΟ ΒΘΣΣ: 

ἴδοιτο δῆτ᾽ ἄνατον φυγὰν 
860 ἱχεσία Θέμις “«Τιὸς κλαρίου. 

σὺ δὲ παρ᾽ ὀψιγόνου μάϑε γεραιόφρων 
ποτιτρόπαιον αἰδόμενος, οὗπερ 

ἱεροδόχα ϑεῶν λήμματ᾽ ἀπ᾿ ἀνδρὸς ἁγνοῦ 
" ᾿ Ἑ Ε Ἁ 

ἘΞΑ ΣΙ ΖΈΧΟΣ. 

866 οὔτοι χάϑησϑε δωμάτων ἐφέστιοι 

ἐμῶν. τὸ χοινὸν δ᾽ εἰ μιαίνεται. πόλις, 
ξυνῇ μελέσϑω λαὸς ἐχπονεῖν ἔχη. 

ἐγὼ δ᾽ ἂν οὐ χραίνοιμ᾽ ὑπόσχεσιν πάρος, 
ἀστῶν δὲ πᾶσι τοῖσδε χοινώσας πέρι. 

ΧΟΡΟΣ. 

870 σύ τοι πόλις, σὺ δὲ τὸ δήμιον, 
πρύτανις ἄχριτος ὧν, 

χρατύνεις βωμὸν ἑστίαν χϑονός " 

μονοψήφοισι νεύμασιν σέϑεν, 
μονοσχήπτροισι δ᾽ ἐν ϑρόνοις χρέος 

8375 πᾶν ἐπιχραίνεις " ἄγος φυλάσσου. 

ΒΑΣΙΖΕΎΥΣ. 

ἄγος μὲν εἴη τοῖς ἐμοῖς παλιγκότοις, 

ὑμῖν δ᾽ ἀρήγειν οὐκ ἔχω βλάβης ἄτερ" 
οὐδ᾽ αὖ τόδ᾽ εὗφρον, τάσδ᾽ ἀτιμάσαι λιτάς. 
ἀμηχανῶ δὲ χαὶ φόβος μ᾽ ἔχει. φρένας 

380 δρᾶσαί τε μὴ δρᾶσαί τε καὶ τύχην ἑλεῖν. 
ἈΝ ΘΙΒΊΘΙΣΙ 

τὸν ὑιννόϑεν σχοπὸν ἐπισχόπει, 
φύλαχα πολυπόνων 
βροτῶν. οἱ τοῖς πέλας προσήμενοι 

δίχας οὐ τυγχάνουσιν ἐννόμου. 
386 μένει τοι “Ζηνὸς ἱχτίου χότος 

δυσπαραϑέλκτοις παϑόντος οἴχτοις. 

ἜΞΦΣΙΧΖΈΕΡΥΣ. 

εἴ τοι χρατοῦσι παῖδες Αἰγύπτου σέϑεν, 

γόμῳ πόλεως φάσχοντες ἐγγύτατα γένους 
εἶναι, τίς ἂν τοῖσδ᾽ ἀντιωϑῆναι ϑέλοι; 

390 δεῖ τοι σὲ φεύγειν κατὰ νόμους τοὺς οἴχοϑενγ, 
ὡς οὐκ ἔχουσι κῦρος οὐδὲν ἀμφὶ σοῦ. 

ΧΟΡΟΣ. 

μή τέ ποτ᾽ οὖν γενοίμαν ὑποχείριος 

8117--- 8358, ΞξΞΞ 889 --- 964, 

370 .-- 375. ΞΞΞ 381 --- 386, 

892 --- 396. ---- 402 --- 406. 
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χράτεσιν ἀρσένων. ὕπαστρον δέ τοι 

μῆχαρ ὁρίζομαι γάμου δύσφρονος 
ἐπε ταν ΣΝ Στ 

396 φυγᾷ. ξύμμαχον δ᾽ ἑλόμενος δίχαν 
Ξ ΑΥΕΒΒΕ -- 

χρῖνε σέβας τὸ πρὸς θεῶν. 

ΒΑΣΙΜΕῪΥΣ. 

οὐχ εὔχριτον τὸ χρῖμα " μή μ᾽ αἱροῦ χριτήν. 
ΝΣ ΣΉΜ ᾿ ᾽ 5 

εἶπον δὲ χαὶ πρὶν, οὐκ ἄνευ δήμου τάδε 
ΡΣ ΕΝ ΤῊ - ἀϑεάτοι ι 

πράξαιμ᾽ ἂν, οὐδέ περ χρατῶν. μὴ χαὶ ποτὲ 

400 εἴπη λεὼς, εἴ πού τι μὴ τοῖον τύχοι, 
ἐπήλυδας τιμῶν ἀπώλεσας πόλιν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀμφοτέρους ὁμαίμων τάδ᾽ ἐπισχοπεῖ 
Ζεὺς ἑτερορρεπὴς, νέμων εἰχότως 

ἄδιχα μὲν χαχοῖς, ὅσια δ᾽ ἐννόμοις. 

406 τί τῶνδ᾽ ἐξ ἴσου δεπομένων μεταλ-- 
γεῖς τὸ δίχαιον ἔρξαι; 

ΒΧΣΥΞΖΖΕΎΥΣ. 

δεῖ τοι βαϑείας φροντίδος σωτηρίου, 
δίχην χολυμβητῆρος, ἐς βυϑὸν μολεῖν 

δεδδοχὸς ὄμμα, μηδ᾽ ἄγαν ὠνωμένον " 

410 ὅπως ἄνατα ταῦτα πρῶτα μὲν πόλει, 

αὐτοῖσί 9 ἡμῖν ἐχτελευτήσει χαλῶς, 

χαὶ μήτε δῆρις δυσίων ἐφάνψεται 

μήτ᾽ ἐν ϑεῶν ἕδραισιν ὧδ᾽ ἱδρυμένας 
ἐχϑόντες ὑμᾶς τὸν πανώλεϑρον ϑεὸν 

416 βαοὺν ξύνοιχον ϑησόμεσϑ᾽ ἀλάστορα, 

ὃς οὐδ᾽ ἐν ἽΤδου τὸν ϑανόντ᾽ ἐλευϑεροῖ. 

μῶν οὐ δοχεῖ δεῖν «οοντίδος σωτηρίου ; 
ΧΟΡΟΣ. 

φοόντισον χαὶ γενοῦ 

πανδίχως εὐσεβὴς πρόξενος, 

4γ0τὰν φυγάδα μὴ προδῷς, 
τὰν ἕχαϑεν ἐχβολαῖς 

δυσϑέοις ὀρμέναν " 

μηδ᾽ ἴδης μ᾽ ἐξ ἑδρᾶν 
πολυϑέων ῥυσιασϑεῖσαν. ὦ 

426 πᾶν χράτος ἔχων χϑονός. 
γνῶϑι δ᾽ ὕβριν ἀνέρων, 

καὶ φύλαξαι χότον. 

μή τι τλῆς τὰν ἱχέτιν εἰσιδεῖν 

ἀπὸ βρετέων βίᾳ 
480 δίχας ἀγομέναν 

ἱππηδὸν,, ἀμπύχων 

πολυμίτων., πέπλων τ᾽ ἐπιλαβὰς ἐμῶν. 

ἴσϑι γὰρ. παισὶ τάδε καὶ δόμοις, 

ὁπότερ᾽ ἂν χτίσης, 

420 μένει ρει ᾿χτίνειν 
ὁμοίαν ϑέμιν. 
τάδε φοάσαι δίχαια “ιόϑεν χράτη. 

ΒΗΣΙΕΜΈΕΡΥΣ: 

χαὶ δὴ πέφρασμαι" δεῦρο δ᾽ ἐξοχέλλεται" 
ἢ τοῖσιν ἢ τοῖς πόλεμον αἴρεσϑαι μέγαν 

ἀλθ πᾶσ᾽ ἔστ᾽ ἀνάγχη" χαὶ γεγόμᾳφωται σχάςφος 
στρέβλαισι ναυτιχαῖσιν ὡς πιροσηγμένον. 
ἄνευ δὲ λύπης οὐδαμοῦ χαταστροφή. 

χαὶ χρήμασιν μὲν ἐχ δόμων πορϑουμένων, 

ἄτης γὲ μείζω, χαὶ μέγ᾽ ἐμπλήσας γόμον, 
4λῦ γένοιτ᾽ ἂν ἄλλα χτησίου “Τιὸς χόριν " 

418 - 422, -ΞΞ 428.--- 227. 

428. 4832, --- 438. - 437. 

χιὶ γλῶσσα τοξεύσασα μὴ τὰ χαίρια, 
γένοιτο μύϑου μῦϑος ἂν ϑελχτήοιος, 
ἀλγεινὰ ϑυμοῦ χάρτα χινητήρια. 

ὅπως δ᾽ διμαιμον κἴμα μὴ γενήσεται, 

450 δεῖ χάρτα ϑύειν,, χαὶ πεσεῖν χρηστήρια 
ϑεοῖσι πολλοῖς πολλὰ, πημονῆς (χη. 
ἢ χόρτα νείχους τοῦδ᾽ ἐγὼ παροίχομαι" 
ϑέλω δ᾽ ἄϊδρις μᾶλλον ἢ σοιρὸς χαχῶν 
εἶνικι. γένοιτο δ᾽ εὖ παρὰ γνώμην ἐμήν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀσό πολλῶν ἄχουσον τέρματ᾽ αἰδοίων λόγων. 

ΒΒ ΣΙ ΧΣΣ 

ἤχουσα, χαὶ λέγοις ἂν, οὔ μὲ «φεύξεται. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἔχω στρόβους ζώνας τε. συλλαβὰς πέπλων. 
ΒΑΣΙ ΖΈΕΥΣ: 

τύχη γυνκιχῶν ταῦτα συμπρεπῆ πέλει. 
ΧΟΡΌΣΝΣΕ, 

ἐχ τῶνδε τοίνυν. ἴσϑι. μηχανὴ χαλή. 
ς ἜΧΣΙΜἝΈΌΕ, 

400 λέξον τίν᾽ αὐδὴν τήνδε γηουϑεῖσ᾽ ἔσει. 
ΟΟΊΡΙΟΣΣΕ 

εἰ μή τι πιστὸν τῷδ᾽ ὑποστήσει στόλῳ 

ΒΑΣΙ ἊΣ 

τί σοι περαίνει μηχανὴ συζωμότων ; 

ΧΟΡΟΣ. 

γέοις πίναξι βρέτεα χοσμῆσσι τάδε. 

ΒΑ͂ΣΙ-.ΦῈ ὙΕΣΣ 

αἰνιγματῶδες τοὔπος " ἀλλ᾽ ἁπλῶς φράσον. 
ΧΟΡΟΣ. 

4θῦ ἐχ τῶνδ᾽ ὅπως τάχιστ᾽ ἀπάγξασϑιαι ϑεῶν. 

ΒΑΣΙ.ΕΎΣ. 

ἤχουσα μακιστῆρα χαρδίας λόγον. 

ΧΟΡΟΣ: 

ξυνῆχας " ὠμμάτωσα γὰρ σαφέστερον. 

ΒΗΑΗΣΊΠΕΎῪΣ. 

χαὶ πολλαχῆ γε δυσπάλαιστα πράγματα. 

»αχῶν δὲ πλῆϑος ποταμὸς ὡς ἐπέρχεται" 

470 ἄτης δ᾽ ἄβυσσον πιέλαγος οὐ μάλ᾽ εὔπορον 
τόδ᾽ ἐσβέβηχε, χοὐδαμοῦ λιμιὴν χαχῶν. 

εἰ μὲν γὰρ ὑμῖν μὴ τόδ᾽ ἐχπροάξω χρέος. 
᾿μίασμ᾽ ἔλεξας οὐχ ὑπερτοξεύσιμον" 
εἰ δ᾽ αὖϑ᾽ ὁμαίμοις παισὶν “ἰγύπτου σέϑεν 

470 σταϑεὶς πρὸ τειχέων διὰ μάχης ἥξω τέλους, 

πῶς οὐχὶ τἀνάλωμα γίγνεται πιχρὸν, 
ἄνδρας γυναικῶν οὕνεχ᾽ αἱμάξαι πέδον; Ὁ 
ὅμως δ᾽ ἀνάγχη Ζηνὸς αἰδεῖσθαι κότον 

ἱχτῆρος" ὕψιστος γὰρ ἐν βροτοῖς «φόβος. 
480 σὺ μὲν, πάτερ γεραιὲ τῶνδε παρϑένων, 

χλάδους τε τούτους αἰνν᾿ ἐν ἀγχάλαις λαβὼν 
βωμοὺς ἐπ᾿ ἄλλους δαιμόνων ἐγχωρίων 
θὲς, ὡς ἴδωσι τῆσδ᾽ ἀφίξεως τέχμκρ 

πάντες πολῖται" μηδ᾽ ἀποροιφϑὴ λόγος 

ἀδοξιοῦ" χατ᾽ ἀρχῆς γὰρ φιλαίτιος λεώς. 

χαὶ γὰρ τάχ᾽ ὧν τις οἶχτος εἰσιδὼν τάδε 
ὕβριν μὲν ἐχϑήρειεν ἄρσενος στόλου, 
ὑμῖν δ᾽ ἂν εἴη δῆμος εὐμενέστερος " 
τοῖς ἥσσοσιν γὰρ πῶς τις εὐνοίας φέρειν. 

ΔΑΝΟ.0ΟΣ. 

490 σιολλῶν τὰδ᾽ ἡμῖν ἐστιν ἠξιωμιένα, 

ς-- - τ... 
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αἰδοῖον εὑρεθέντα πρόξενον λαβεῖν. 

ὀπάονας δὲ φράστοράς τ᾽ ἐγχωρίων 

ξύμπεμνψνον. ὡς ὧν τῶν πολισσούχων ϑεῶν 

βωμοὺς προνάους χαὶ πολισσούχων ἔἕδοας 

495 εὕρωμεν, ὠσφάλεια δ᾽ ἡ δι᾿ ἄστεως 
στείχουσι " μορφῆς δ᾽ οὐχ ὁμόστολος «ύσις. 
Νεῖλος γὰρ οὐχ ὅμοῖον ᾿Ινάχῳ γένος 

. ΘῈΣ  πδρ ᾿ ΕΝ 
τρέφει. φύλαξαι μὴ ϑοάσος τέχῃ {οβον. 

χαὶ δὴ φίλον τις ἔχταν᾽ ἀγνοίας ὕπο. 

ἘΣΎ ΖΕΎΣ. 

500 στείχοιτ᾽ ἂν, ἄνδρες " εὖ γὰρ ὃ ξένος λέγει. 
ἡγεῖσϑε βωμοὺς ἀστιχοὺς. ϑεῶν ἕδρας" 

χαὶ ξυμβόλοισιν οὐ πολυστομεῖν χοεὼν 

γαύτην ἄγοντας τόνδ᾽ ἐςφέστιον ϑεῶν. 

ΧΟΡΟΣ. 

τούτῳ μὲν εἶπας, καὶ τεταγμένος πίοι" 

505 ἐγὼ δὲ πῶς δρῶ; ποῦ ϑράσος νεμεῖς ἐμοί; 

ΒΑΣΙΖΕΎΥΣ. 

χλάδους μὲν αὐτοῦ λεῖπε, σημεῖον πόνου. 

| ΧΟΡΟΣ. 
Ϊ ᾿χαὶ δή σφε λείπω. χειοὶ χαὶ λόγοις σέϑεν. 

ἜΦΣΙΖΕΥΣ. 

λευρὸν χατ᾽ ἄλαος νῦν ἐπιστρέφου τόδε. 

ΧΟΡΌΣ. 
ἐν 3 δ ὐξθβα γῆι. τς νοσοῦν, ἐς 
καὶ πῶς βέβηλον ἄλσος ὧν ῥδύοιτό με; 

ἘΞ ΠΕ ΥΣ: 

510 οὔτοι πτερωτῶν ἁρπαγαῖς σ᾽ ἐχδώσομιεν. 

, ΧΟΡΟΣ. 
222} ῃ ῃ τ» ἀλλ᾽ εἰ δραχόντων δυσφρόνων ἐχϑίοσιν. 

ΣΙ Υ Σ. 

εἴκρημον εἴη τοὔπος εὐ(ρημουμένη. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὕτοι τι ϑαῦμα δυσφορεῖν (φόβῳ φρενός. οὗτοι τ “3 ἰοῦ τς τ γον 
ἘΞ Υ Σ: 

«ἀεὶ δ᾽ ἀνάχτων ἐστὶ δεῖμε᾽ ἐξαίσιον. 

ΧΟΡΟΣ. 

515 σὺ χαὶ λέγων εὔφραινε χαὶ πράσσων φρενί. 

ἜΣ ΠΕ ΕΟΥΣΣ. 
ὙΠ ΣΡ ΥΡΑ : ς 
ἀλλ᾽ οὔτι δαρὸν χρόνον ἐρημώσει πατήρ. 
ἐγὼ δὲ λαοὺς συγχαλῶν ἐγχωρίους 

πείσω τὸ χοινὸν, ὡς ἂν εὐμενὲς τιϑῶ. 
χαὶ σὸν διδάξω πατέρα ποῖα χοὴ λέγειν. 

820 πρὸς ταῦτα μίμνε, καὶ ϑεοὺς ἐγχωρίους 

λιταῖς παραιτοῦ τῶν σ᾽ ἔρως ἔχει τυχεῖν. 

ἐγὼ δὲ ταῦτα πορσυνῶν ἐλεύσοκμιαι " 
ἔν ΠΑ Τὴ ΩΣ Σῦν ἜΗΝ πειϑὼ δ᾽ ἕποιτο χαὶ τύχη πραχτήριος. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἄναξ ἀνάχτων. μαχάρων 
525 μαχάρτατε, χαὶ τελέων 

δ ᾿ τ - 
τελειότατον χράτος. ολβιε Ζεῦ, 

πείϑου τε χαὶ γενέσϑω " 
δα ἐς Ε - [ δν ΄ 

ἄλευσον ἀνδρῶν ὕβριν εὖ στυγήσας " 
οἷς Ξ 

λίμνᾳ δ ἔμβαλε πορφυροειδεῖ 
᾿λως 

530 τὰν μελαγνόζυγ᾽ ταν. 

τὸ πρὸς γυναιχῶν ἐπιδὼν 
παλαίφατον ἁμέτερον 

ὅ24.--- 580. ΞΞΞ 531] ---- 527. 

γένος. φιλίας προγόνου γυναιχός" 
γέωσον εὔζρρον᾽ αἶνον, 

ὅ85 γενοῦ πολυμνῆστοο. ἔφαπτορ ᾿Ιοῦς, 
δι᾿ ἃς τοι γένος εὐχόμεϑ᾽ εἶναι 
γῶς ἀπὸ τἄσδ᾽ ἔνοιχοι. 

σπαλαιὸν. δ᾽ εἰς ἔχνος μετέσταν 
ματέρος ἀνϑονόμους ἐπωπὰς, 

5410 λειμῶνα βούχιλον, ἔνϑεν ᾿Ιὼ 
οἴστρῳ ἐρεσσομένα 

φεύγει ἁμιαρτίνοος, 
πολλὰ βροτῶν διαμειβομένα 

«ὔλα. διχὴ δ᾽ ἀντίπορον 
δάδ γαῖαν ἐν αἴσᾳ διατέμνουσα πόρον χυμστί(ν 

ὁρίζει" 

547 ῴπτει δ᾽ ᾿Ἱσίδος δι᾿ αἴας 
μηλοβότου «Ῥουγίας διαμπάξ. 

περᾷ δὲ Τεύϑραντος ἄστυ Μυσῶν, 

50 170ὐδιά τε γύαλα" 

χαὶ δι’ ὀρῶν Κιλίχων 
ΤΙ;.αμφύλων τὲ διοονυμένα" 
πὰρ ποταμοὺς δ᾽ ἀενάους 

δῦ χαὶ βαϑύπλουτον χϑόνα χαὶ τᾶς ᾿Ἡφροϑίτας πο- 

λύπυρον αἶαν. 

ἱχνεῖτααι δ᾽ εἰσιχνουμένη βέλει 

βουχόλου πτερόεντος, 

«Ἱἴον πάμβοτον ἄλσος, 
560 λειμῶνα χιονόβοσχον, ὅντ᾽ ἐπέρχεται Τικ 

μένος. 

ὕδωρ τὸ Νείλου νόσοις ἄϑιχτον, 
μαινομένα πόνοις ἀτίμοις, ὀδύναις τε πεντροῦο- 

λήτοις ϑείας Ἥρας. 

505 βροτοὶ δ᾽ οἱ γᾶς τότ᾽ ἦσαν ἔννομοι, 

χλωρῷ δείματι ϑυμὸν 
πάλλοντ᾽, ὄψιν ἀήϑη, 
βοτὸν ἐσορῶντες δυσχερὲς μιξόμβροτον, τὰ» μὲν 

βοὸς, 
δγοτὰν δ᾽ αὖ γυναιχός " τέρας δ᾽ ἐϑάμβουν. 

χαὶ τότε δὴ τίς ἦν ὁ ϑέλξας πολύπλαγστον 
ἀϑλίαν 

οἱστροδόνητον ᾿Ιώ; 
Ζεὺς αἰῶνος χρέων ἀπαύστου 

575 Ἃ μ Ἂ 

βία δ᾽ ἀπημάντῳ σϑένει χαὶ ϑείαις ἐπιπνοίαις 
παύεται, δαχρύων δ᾽ ἀποστάζει πένϑιμον αἰδῶ. 

ὅ80 λαβοῦσα δ᾽ ἕρμα δῖον ἀψευδεῖ λόγῳ 
γείνατο παῖδ᾽ ἀμεμφῆ, 

δι᾿ αἰῶνος μαχροῦ πάνολβον" 
ἔνϑεν πᾶσα βοᾷ χϑὼν, 

ὅ85 φυσίζοον γένος, τὸ δὴ Ζηνός ἐστιν ἀληθῶς. 

τίς γὰρ ἂν χατέπαυσεν Ἥρας νόσους ἐπιβού-- 

λους; 

“Τιὸς τόδ᾽ ἔργον" καὶ τόδ᾽ ἂν γένος λέγων 
ἐξ Ἐπάφου, πκυρήσαις. 

590 τίν᾽ ἂν ϑεῶν ἐνδικωτέροισι 
χεχλοίμαν εὐλόγως ἐπ᾽ ἔργοις; 

488. ὁ48. -Ξ- 547- ὅ56. Ι 
466. “864. --- - 866-- 578. Ι 
574. 581. --Ξ 582 --- 589. 
590- δ94. --- 595 --- 599. 



ἘΞΞΞΞ 

.46 ἈΓΙΞΩΧΥ  ἈΒΊΟΣΎΙ 

πατὴρ φυτουργὸς, αὐτόχειρ ἄναξ ἘῈ θ60 ἐπ᾿ ὀρόφων μιαίνοντα" βαρὺς δ᾽ ἐφίζει. 

γένους παλαιόφρων μέγας ἄζονται γὰρ ὁμαίμους, 

τέχιων, τὸ πᾶν μῆχαρ οὔριος Ζεὺς, “Ζηνὸς ἵχτορας ἁγνοῦ. 

596 ὑπ᾿ ἀρχὰς δ᾽ οὔτινος ϑοάζων θ0ὅ τοιγάρτοι χαϑαροῖσι βωμοῖς ϑεοὺς ἀρέσονται. 

τὸ μεῖον. χρεισσόνων χρατύνει" τοιγὰρ ὑποσχίων ἐκ στομάτων ποτάσϑω φιλό- 
οὔτινος ἄνωϑεν ἡμένου σέβει κάτω. τιμοὸς εὐχὰ, 
πάρεστι δ᾽ ἔργον ὡς ἔπος, μήποτε λοιμὸς ἀνδρῶν 

σπεῦσαί τι τῶν δούλιος φέρει (φρήν. 660 τῶνδε πόλιν» χενώσαι" 
ΤΑΝΌΆΑΟΣ. μηδ᾽ ἐπιχωρίοις ἜἘ ᾿ Ν 

600 ϑαρσεῖτε, παῖδες, εὖ τὰ τῶν ἐγχωρίων " ἀπ ρΑηα τὰ τῆ, ἀἰεστσοι πέδον γᾶς. 

δήμου δέδοχται παντελὴ τἩυηιφίσματαώ. ΠΡΕΑ ἀ με ῖ 38 
Ἐ Ν 

ΧΟΡΟΣ. Θ6θὅ εὐνάτωρ βροτολοιγὺς ΄Ἴρης χέρσειεν ἄωτον. 

ὦ χαῖρε πρέσβυ, «φίλτατ᾽ ἀγγέλων ἐμοὶ, 607 χαὶ γεραροῖσι πρεσβυτοδόχοι γεμόντων ϑυμέλαι, 
ἔνισπε δ᾽ ἡμῖν ποῖ χεχύρωται τέλος, φλεγόντων θ᾽, 

δήμου χρατοῦσα χεὶρ ὕποι πληϑύεται. 670 ὡς πόλις εὖ νέμοιτο " 

ΤᾺΝ ΟΣ. Ζῆνα μέγαν σεβόντων, 

6060 ἔδοξεν ᾿Τογείοισιν οὐ διχορρόπως., τὸν ὀέσιον δ᾽ ὑπέρτατον, ᾿ 
ἀλλ᾽ ὡς ἂν ἡβήσαιμι γηραιᾷ φρενί" ὃς πολιῷ Χο αἰσσυ ὀρϑοῖ. 
πανδημίᾳ γὰρ χξεοσὶ δεξιωνύμοις Ἐἰπεξο ΤῊ δ᾽ ἐφοροὺς γᾶς 

ἔφριξ ξεν αἰϑὴρ τόνδε χραινόντων λόγον" ο υϊολλοῦς ΞυΧΟΜΈΜΗΝ ἀεί" 
ἡμᾶς μετοικεῖν τῆσϑε γῆς ἐλευϑέρους ρτεμιν δ᾽ ἑχάτων γυναιχῶν λόχους ἔἐφο- 

610 χἀρρυσιάστους ξύν τ᾿ ἀσυλίᾳ βροτῶν" ρεύξιίᾳ ὴ 

χαὶ μήτ᾽ ἐνοίχων μήτ᾽ ἐπηλύδων τινὰ μηϑέ τις ἀνδροχμὴς λοιγὸς ἐπελϑέτω, 

ἄγειν. ἐὰν δὲ προστιϑὴ τὸ χαρτερὸν, 680 τάνδε πόλιν δϑαΐζων, ΠΣ. 

τὸν μὴ βοηϑήσαντα τῶνδε γαμόρων ΟΡ ρα ἜΧΟΙ: ἰδακουο ον οὶ -Ἴρη 

ἄτιμον εἶναι ξὺν φυγὴ δημηλάτῳ. βοαν τ ἔνδϑημον ἐδοπλίξων; 

615 τοιάνδ᾽ ἔπειϑε ῥῆσιν ἀμφ᾽ ἡμῶν λέγων ἌΘΩΝ Ὁ ἕσμος σοὶ κα στῶν, 
ἄναξ Πελασγῶν ἱχεσίου Ζηνὸς χότον θ8ὅ ἐξθε ξρατους Ἰαπεο δας 
μέγαν ποοφωνῶν μήποτ᾽ εἰσόπιν χρόνου εὐμενὴς δ᾽ ὁ «Τύχειος ἔστω πάσᾳ γεολαίᾳ. 

πόλιν παχῦναι, ξενιχὸν ἀστιχόν ϑ᾽ ἅμα καρποτελεῖ δέ τοι Ζεὺς ἐπιχραινέτω 

λέγων διπλοῦν μίασμα πρὸ πόλεως φανὲν, 690 φέρματι γᾶν πανώρῳ. 
620 ἀμήχανον βόσχημα πηιιονῆς πέλειν. προόνομα τς βοτὰ τὼς πολύγονα τελέϑοι" 

τοιαῦτ᾽ ἀκούων χερσὶν ᾿Ἰργεῖος λεὼς τὸ πᾶν τ᾽ ἐξ ϑαιμόνων λάβοιεν. 
ἔχραν᾽ ἄνευ χλητῆρος ὡς εἶναι τάδε. ἘΠ ΑΘΊ, δ ἐπίβουτῶν 

δημηγόρους δ᾽ ἤχουσεν εὐπειϑεῖς στροιρὰς 690 Μοῦσαι θεοῦ τ᾿ ἀοιδοί" 

δῆμος Πελασγῶν" Ζεὺς δ᾽ ἐπέχρανεν τέλος. ἁγγῶν τ᾿ ἐκ στομάτων φερέσϑω φήμα φιλο- 
φόρμιγξ. 

ΧΟΡΟΣ. φυλάσσοι τ᾿ κπΝν ᾧ. 

620 ἄγε δὴ, λέξωμεν ἐπ᾿ ᾿ἡργείοις τὸ δήμιον, τὸ πτόλιν χρατύγει, 

εὐχὰς ἀγαθὰς, ἀγαθῶν ποινάς. 700 προμαϑεὺς εὐχοινόμητις ἀρχά.. 
Ζεὺς δ᾽ ἐφορεύοι ξένιος ξενίου ξένοισί τ᾿ εὐξυμβόλους, 

στόματος τιμὰς ἐπ᾽ ἀληϑείᾳ, πρὶν ἐξοπλίζειν Ἴρη, 
τέρμον᾽ ἀμέμπτως πρὸς ἅπαντα. δίχας ἄτερ πημάτων διδοῖεν. 

630 νῦν ὅτε χαὶ ϑεοὶ 
“Ἰιογενεῖς χλύοιτ᾽ εὐ-- 
χταῖα γένει χεούσας 

μήποτε πυρίφατον τὰν Πελασγίαν πόλιν, 
θ85 τὸν ἄχορον βοὰν χτίσαι μάχλον Ἴάρη, 

τὸν ἀρότοις ϑερίζοντα βοοτοὺς ἐν ἄλλοις - 

οὕνεχ᾽ 
620 ψῆφον δ᾽ εὔφροον᾽ 

αἰδοῦνται δ᾽ 

ᾧχτιισαν ἡμῶς, 

ἔθεντο " 

ἱχέτας -Ἰιὸς, ποίμναν τάνδ᾽ 

γάοςτον . 

643 οὐδὲ μετ᾽ 
ννῆφον ἔϑεντ᾽, ἀτιμώ-. 

045 δαντες ἔριν γυναιχῶν " 

δῖον ἐπιδόμενοι πράχτορά τε σχοπὸν 
δυσπολέμητον, ὃν οὔτις ἂν δόμος ἔχοι 

630 --- 662. ---- 648 ---- 6595. 

ἀρσένων 

ἀμέ- 

ϑεοὺς δ᾽, οἱ γᾶν ἔχουσιν, ἀεὶ 
700 τίοιεν ἐγχωρίους πατρῴαις 

δαφνηιόροισι βουϑύτοισι τιμαῖς. 

τὸ γὰρ τεχόντων σέβας 

τρίτον τόδ᾽ ἐν ϑεσμίοις 

δίχας γέγραπται μεγιστοτίμου. 

Ζ4ΑΝ.ΖΟΣ. 

710 εὐχὰς μὲν αἰνῶ τάσδε σώφρονας, φίλαι" 
ὑμεῖς δὲ μὴ τρέσητ᾽ ἀκούσασαι πατρὸς 

ἀπροσδοχήτους τούσδε χαὶ νέους λόγους. 

ἱχεταδύχου γὰρ τῆσδ᾽ ἀπὸ σχοπῆς ὁρῶ 
τὸ πλοῖον. εὔσημον γὰρ οὐ μὲ λανϑάνει" 

606 --- 666. ΞξΞ 662 --- 677. 

678 --- 687. ΞξΞ 688 --- 697. 

698 --- 703. ΞξξΞ 704 ---709. 



ΔΕ. Εν ὐξς 

710 στολμοί τε λαίφους χαὶ παραρρύσεις νεὼς, 

χαὶ πρῷρα πρόσϑεν ὄμμασι βλέπουσ᾽ ὁδὸν, 

οἴακος εὐθυντῆρος ὑστάτου νεὼς 
"ἢ ς ἀπ μαι Ναρυυδτν, ἐπρίξωσς, 
ἄγαν χαλῶς χλύουσά γ᾽ ὡς ὧν οὐ φίλη. 

πρέπουσι δ᾽ ἄνδρες γνήιοι μελαγχίμοις 

720 γυίοισι λευχῶν ἔχ πεπλωμάτων ἰδεῖν, 

χαὶ τῴλλα πλοῖα, πᾶσά ϑ᾽ ἡ ̓ πιχουρία 
εὔπρεπτος" αὐτὴ δ᾽ ἡγεμὼν ὑπὸ χϑόνα 
στείλασα λαῖφος παγχρότως ἐρέσσεται. 

ἀλλ᾽ ἡσύχως χρὴ χαὶ σεσωφρονισμένως 

725 πρὸς πρᾶγμ᾽ ὁρώσας τῶνδε μὴ ᾿μελεῖν ϑεῶν. 
ἐγὼ δ᾽ ἀρωγοὺς ξυνδίχους ϑ᾽ ἥξω λαβών. 

ΘΟ ΡΘΣΣ: 

ἔσως γὰρ ἢ χήρυξ τις ἢ πρέσβυς μόλοι, 
ΒΩ ΄ ' φ᾿ 

ἄγειν ϑέλοντες ῥυσίων ἐςάπτορες. 

4Ζ“.4Ν.40 Σ. 

ἀλλ᾽ οὐδὲν ἔσται τῶνδε" μὴ τρέσητέ νιν. 
ΧΟΡΟΣ: 

720 ὅμως ἄμεινον. εἰ βραδύνοιμεν βοῆ, 
ἀλχῆς λαϑέσϑαι τῆσδε μηδαμῶς ποτέ. 

“1 4Ν.4ΟΣ. 

ϑάρσει" χρόνῳ τοι χυρίῳ τ᾿ ἐν ἡμέρᾳ 
ϑεοὶς ἀτίζων τις βροτῶν δώσει δίχην. 

ΧΟΡΟΣ. 

πάτερ, φοβοῦμαι. νῆες ὡς ὠχύπτεροι 

735 ἥκουσι, μῆχος δ᾽ οὐδὲν ἐν μέσῳ χρόνου" 
περίφοβόν μ᾽ ἔχει τύρβος ἐτητύμως 
πολυδρόμου φυγᾶς ὄφελος εἴ τί μοι. 

παροίχομαι, πάτερ. δείματι. 
“΄.4.Ν.4ΟΣ. 

ἐπεὶ τελεία ψῆφος ᾿1ργείων, τέκνα, 
740 ϑάρσει, μαχοῦνται πεοὶ σέϑεν, σάφ᾽ οἶδ᾽ ἐγώ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἐξῶλές ἔστι μάργον «Δ]γύπτου γένος 
μάχης τ᾽ ἄπληστον " χαὶ λέγω πρὸς εἰδότα. 
δορυπαγεῖς δ᾽ ἔχοντες χυανώπιϑας 

νῆας ἔπλευσαν ὧδ᾽ ἐπιτυχεῖ κότῳ 
740 πόλει μελαγχίμῳ ξὺν στρατῷ. 

Δ4Ν.4ΟΣ. 

πολλοὺς δέ γ᾽ εὑρήσουσιν ἐν μεσημβρίᾳ 
ϑάλπει βοαχίον εὖ κατερρινημένους. 

ἘΚ ΟἿΡΟ Σ. 
; ΑΑΠταΝ ᾿ , 

μόνην δὲ μὴ πρόλειπε" λίσσομαι, πάτερ. 

γυνὴ μονωϑεῖσ᾽ οὐδέν. οὐχ ἔνεστ᾽ ἴάρης. 
750 δολόφρονες δὲ χαὶ δολιομήτιδες 

δυσάγνοις φρεσὶν, κόραχες ὥστε, βω-- 
μῶν ἀλέγοντες οὐδέν. 

“14ΜΝ4ΟΣ. 

χαλῶς γ᾽ ἂν ἡμῖν ξυμφέροι ταῦτ᾽, ὦ τέκν, ΦΡΩ, (ἢ φυμίρὲρ γω “γε, 

εἰ σοί τε χαὶ θεοῖσιν ἐχϑαιροίατο. 
ΧΟΡΟΣ. 

700 οὐ μὴ τριαίνας τάσδε χαὶ ϑεῶν σέβη 

δείσαντες ἡμῶν χεῖρ᾽ ἀπόσχωνται, πάτερ. 
περίφρονες δ᾽ ἄγαν ἀνιέρῳ μένει 
μεμαργωμένοι χυνοϑρασεῖς ϑεῶν 

οὐδὲν ἐπαίοντες. 

“1...Ν.ΟΣ. 

760 ἀλλ᾽ ἔστι φήμη τοὺς λύχους χρείσσους κυγῶν 

734. 1738, -ξξ 74Ιι. 745. 

748 -- 752. --- 750 --- 759. 

εἶναι" βύβλου δὲ χαρπὺς οὐ χρατεῖ στάχυν. 
ΧΟΡΟΣ. 

ὡς καὶ ματαίων ἀνοσίων τε χνωδάλων 
ἔχοντας ὀργὰς, χρὴ φυλάσσεσϑαι χράτος. 

«1... 402. 

οὔτοι ταχεῖα ναυτιχοῦ στρατοῦ στολὴ, 

706 οὐδ᾽ ὅρμος, οὐδὲ πεισμάτων σωτηρία 
ἐς γὴν ἐνεγχεῖν, οὐδ᾽ ἐν ἀγκυρουχίαις 

ϑαρσοῦσι ναῶν ποιμένες παραυτίχα, 

ἄλλως τε χαὶ μολόντες ἀλίμενον χϑόνα. 
ἐς νύχτ᾽ ἀποστείχοντος ἡλίου, φιλεῖ 

710 ὠδῖνα τίχτειν νὺξ χυβερνήτη σοφῷ. 
οὕτω γένοιτ᾽ ἂν οὐδ᾽ ἂν ἔχβασις στρατοῦ 
χαλὴ. πρὶν ὅρμῳ ναῦν ϑρασυνϑῆναι" σὺ δὲ 
φρόνει μὲν ὡς ταρβοῦσα μὴ ᾿μελεῖν ϑεῶν, 
πράξασ᾽ ἀρωγήν. ἄγγελον δ᾽ οὐ μέμιψεται 

775 πόλις γέρονϑ᾽, ἡβῶντα δ᾽ εὐγλώσσῳ φρενί. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἰὼ γῶ βοῦνι, ἔνδικον σέβας, 

τί πεισόμεσϑα, ποῖ φύγωμεν ᾿Ἵπίας 
χϑονὸς χελαινὸν εἴ τι χεῦϑός ἐστί που; 

μέλας γενοίμαν χαπνὸς 

780 νέφεσσι γειτονῶν «Τιὸς, 

τὸ πᾶν δ᾽ ἄφαντος. 

ἀμπτιᾶσα δ᾽ ὡσεὶ 
χόνις ἄτερϑε πτερύγων ὀλοίμαν. 
ἄφυχιον δ᾽ οὐχ ἔτ᾽ ἂν πέλοι χέαρ. 

785 μελαινόχρως δὲ πάλλεταί μου χαρδία. 

παιρὸς σχοπαὶ δέ μ᾽ εἶλον " οἴχομαι φόβῳ. 

ϑέλοιμι δ᾽ ἂν μορσίμου 

βρόχου τυχεῖν ἐν σαργάναις, 
πρὶν ὥνδρ᾽ ἀπευχτὸν 

700 τῷδ᾽ ἐγχριμφϑῆναι χεροῖν" 

πρόπαρ ϑανούσας δ᾽ ᾿Ἵἴϑας ἀνάσσοι. 

πόϑεν δέ μοι γένοιτ᾽ ἂν αἰϑέρος ϑοόνος, 

πρὸς ὃν νέρη ὑδρηλὰ γίγνεται χιὼν, 
ἢ λισσὰς αἰγίλειν ἀπρόσ-- 
δειχτος οἴύφρων χρεμὰς 

γυπιὰς πέτρα, βαϑὺ 
πτῶμα μαρτυροῦσά μοι, 

ποὶν δαίχτορος βίᾳ 

χαρδίας γάμου χυρῆσαι. 

χυσὶν δ᾽ ἔπειϑ᾽ ἕλωρα χἀπιχωρίοις 
ὄρνισι δεῖπνον οὐκ ἀναίνομαι πέλειν " 

800 

τὸ γὰρ ϑανεῖν ἐλευϑεροῦ-- 

ται φιλαιακτῶν χαχῶν. 

ἐλθέτω μόρος πρὸ κοί- 
5 : 

τάς γαμηλίου τυχων. 
ἘΣ : 

τίν᾽ ἀμφ᾽ αὑτᾶς ἔτι πόρον 

800 

τέμνω γάμου λυτῆρα; 

ἴυζε δ᾽ ὀμφὰν ὀρανίαν, 

μέλη λίτανα ϑεοῖσι, καὶ 

810 τέλεα δέ μοι πῶς, πελόμενά μοι 

λύσιμα. μάχιμα δ᾽ ἔπιδε, πάτερ, 

βίαια μὴ φιλεῖς ὁρῶν 

ὄμμασιν ἐνϑδίχοις. 

δ᾽ ἱχέτας σέϑεν, ," 
810 σέεβίςου 

110-788. Ξξξ 784--- 791. 

792 -- 799. -Ξ-- 800 --- 807. 

808 ---- 810. Ξε 817 --- 824. 



Ἂν πξαυχ ΑΟὉ 

γαιάοχε παγχρατὲς Ζεῦ. 
γένος γὰρ Ἵϊγύπτιον ὕβριν 
δύσφορον ἀρσενογενὲς. 
μετά μὲ δρόμοισι διόμενοι, 

820 φυγάδα μάταισι πολυϑρόοις 

βίαια δίζηνται λαβεῖν. 

σὸν δ᾽ ἐπίπαν ζυγὸν 
ταλάντου. τί δ᾽ ἄνευ σέϑεν 

ϑνατοῖσι τέλειόν ἐστιν; 
8266. ὁ »εῦ,. Ὁ «ἰὴ το 

ΧΟΡΟΣ. 

αἰαῖ αἷαῖ. 

χαὶ γὰρ δυσπαλάμως ὅλοιο 

δι ἁλίρρυτον ἄλσος, 

χατὰ Σαρπηδόνιον 

810 χῶμα πολυψάμαϑον ἀλαϑεὶς 

εὐρείαις εἰν αὔραις. 

ΚΗ͂ΡΥΞ, 

ἴυζε χαὶ λάχαζε χαὶ χάλει ϑεούς. 

υἹἱγυπτίαν γὰρ βᾶριν οὐχ ὑπερϑορεῖ. 

ὅδε μάρπτις νάϊος, γάϊος. 816 ἴυζε καὶ βόα πιχρότερ᾽ ἀχέων, οἰζύος ὕνομ᾽ ἔχων. 

ΧΟ ΘΙΣΕ 

Οὗ. Οἱ. Οἱ» θὲ» 
τῶν πρὸ μάρπιι χάμνοις, ἰὸφρ.. ὃμ 

Ἦ δ 
Εν 

᾿ αὐϑι χαχχας γὸ οἱ. 

δύϊαν βοὰν ἀμφαίνω. 

880 ὁρῶ τάδε φροίμια πρόξενε χιόνων 

, ε ΑἸ ΥΑΡΝς ΤΝ 
λύμασις ἡ πρὸ γᾶς ὑλάσχοι" 

᾿ δ 
περιχριμπτα βρυάζεις, 

Γ δ οἱ ύσι ας Σς Η ᾿ἴθη, τά λα 
βιαίων ἐμῶν. ἠὲ ἢὲ, ὃς ἐρωτᾷς " ὃ μέγας 

βαῖνε φυγᾷ πρὸς ἀλχάν" 

βλοσυρόφρονα χλιδᾷ 

δύσιρορα ναὶ χἀν γᾷ. 
“4»"» - ΄ 

880 ἄναξ προτάσσου. 

880 γεῖλος ὑβρίζοντά σε ἀποιρέψει-- 
ἐν ἄϊστον ὕβριν. 

ΚΙΓΡΎΈΕ. 

βαίνειν χελεύω βᾶριν εἰς ἀμφίστροιρον 
ὅσον τάχιστα" μηδέ τις σχολαζέτω. 

ΠΟΤΣΙΡΈΥ ΕΞ: 

σοῦσϑε σοῦσϑ᾽ ἐπὶ βᾶ- 

ριν ὅπως ποδῶν. 

ὁλχὴ γὰρ οὔτοι τιλόχαμον οὐ δαμάζεται. 
ΧΟΡΟΣ. 

ΞΕ 3 - , ͵ ΕΝ μζρ Η ἌΝ 

ΧΟΡΟΣ. 885 Ὁ ν θὲ. ΠΕΈΞΘΣ, βοότειος αρος ατὰ μαλδαά) ει 

ἩΓΕ ΤΠ ΤᾺ ῳ τῊ ἄραχνος ὡς βάδην. 
᾿ οὐχοῦν οὐχοῦν οι 5 2 

ν ἙΌλας ὄναρ ὄναρ μέλων. 
τιλμοὶ τιλμοὶ χαὶ στιγμοὶ, ὀτοτοτοῖ. 

βοομᾷ Γᾶ, μᾷ Γᾶ, βοῶν 

φοβερὸν ἀπότρεπε, 
ὦ βὰ Γᾶς παὶ Ζεῦ. 

ΚΠΡΎΞ. 

οὔτοι φοβοῦμαι δαίμονας τοὺς ἐνθάδε" 

8:0 πολυαίμων φόνιος 

ἀποχοπὰ χρατύς. 

ΚΙΠΡῪ Ξ. 

σοῦσϑε σοῦσϑ᾽ ὀλόμεναι ὀλύμεν᾽ ἐπ᾿ ἀμίδα. 

εἶτ᾽ ἀνὰ πολύρρουτον 

ἁλμήεντα πόρον, 

810 δεσποσίῳ ξὺν ὕβρει, ϑὼϑ ρῳ Ζ ΠΕ ΡΟ 
γομφοδέτῳ τε δορὶ δι᾿ ὅλου, 

επχ δρῦς βίος ἠρο γῇ ἀδε  κας δῆτὰ 
αἵμον᾽ ἵζω σ ἐπ᾿ ἀμίδα 

οὐ γάρ μ᾽ ἔϑρεψαν οὐδ᾽ ἐγήρασαν τροιρῆ- 
ΧΟΡΟΣ. 

896 μαιμᾷ πέλας δίπους ὄφις, 

ἔχιδνα δ᾽ ὥς μὲ τί ποτ᾿ 

ἠσυδουπία τἄπιτα " ἐνϑδαχοῦσα. 

χελεύω βίᾳ μεϑέσϑαι ὀτοτοτοῖ. 
μᾶ Γᾶ, μὰ Γᾶ, βοᾶν 

900 φοβερὸν ἀπότρεπε, 

ὦ βὰ Γᾶς παὶ Ζεῦ. 

ΚΗΡΎΞ. 

εἰ μή τις ἐς ναῦν εἶσιν αἱνέσας τάδε, 

λαχὶς χιτῶνος ἔργον οὐ χατοιχτιεῖ. 

ΧΟΡΟΣ: 

Ἰὼ πόλεως ἀγοὶ πρόμνοι, δάμναμαι. 
ΚΗΡΎΞ. 

906 πολλοὺς ἄναχτας, παῖδας «Αἰγύπτου. τάχα 

ὄψεσϑε: ϑαρσεῖι᾽, οὐκ ἐρεῖτ᾽ ἀναρχίαν. 
ΧΟΡΟΣ. 

διωλόμεσϑ᾽ " ἄελπτ᾽, ἄναξ, πάσχομεν. 
ΚΗΡΎΥΞ. 

ἕλξειν ἔοιχ᾽ ὑμᾶς ἀποσπάσας χόμης, 

910 ἐπεὶ οὐχ ἀχούεις ὀξὺ τῶν ἐμῶν λόγων. 
ΒΑΣΙΜΔΕΎΥΣ. 

οὗτος τί ποιεῖς; ἐχ ποίου φρονήματος 

8ὅ0 ἴχαρ, φρενί τ᾿ ἄταν. 

ΔΩ ΒΙΘΣΣ: 

Ἰὼ ἰαῦ. 
ΚΟΗΡΌΎΣΣ: 

λεῖφρ᾽ ἕδρανα, κί ἐς δόρυ, 

ἀτίει᾽ ἀνὰ πόλιν εὐσεβῶν. 

ΧΌΡΟΣ. 

μήποτε πάλιν εἴδοι 
860 ἀλφεσίβοιον ὕδωρ, 

] ἔμνϑεν ἀεξόμενον 
ζώφυτον αἰμα βροτοῖσι ϑάλλειν, 
ἅγιος ἐγὼ βαϑυχαῖος 

βαϑρείας βαϑοείας, 

800 γέρο». 

ΚΙΡῪΞ. 

σὺ δὲ ναὶ ναὶ 

βάσει τάχα 

ϑέλεος ἀϑέλεος, 

βίᾳ βίᾳ τὲ πολλᾷ φροῦδα 

βάτεαι βαϑιὶ προχαχοπαϑῶν 

86δ5 ὀλύμεναι παλάμαις. 

ἀνδρῶν Πελασγῶν τήνδ᾽ ἀτιμάζεις χϑόνα; 

866. - 876. -Ξ-Ξ- 876 -- 884, 

885. 894. ΞΞ- 896 --- 908. 

90:1. 900. --ΞΞ 907 ---910. 



ἸΈΡΈΥΤ ΤῸΔΛΈΣ: 

ἀλλ᾽ ἢ γυναικῶν ἐς πόλιν δοχεῖς μολεῖν; 
χάρβανος ὧν δ᾽ Ἕλλησιν ἐγχλίεις ἄγαν" 

916 χαὶ πόλλ᾽ ἁμαρτὼν οὐδὲν ὠρϑωσας φρενί. 

ΚΗΡΎΞΕΞ. 

τί δ᾽ ἠμπλάκηται τῶνδ᾽ ἐμοὶ δίχης ἄτεο; 
ΠΧ ΣΥΤΡΟΥ Σ. 

ξένος μὲν εἶναι πρῶτον οὐχ ἐπίστασαι. 
ΚΉΡΥΞ. 

πὼς δ᾽ οὐχὶ, τἀπολωλόϑ᾽ εὑρίσχων ἐγώ; 
ΒΑΣΙ“ΙΕΥΕ, 

Ϊ ποίοισιν εἰπὼν προξένοις ἐγχωρίοις ; 

ΚΗΡῪΞ. 

30 Ἑρμῇ μεγίστῳ προξένῳ μαστηρίῳ, 

ΒΉΣΓΖΕΥΣ: 

ϑεοῖσιν εἰπὼν τοὺς ϑεοὺς οὐδὲν σέβει. 
ΠΟ ΔΕ 

τοὺς ἀμοὶ Νεῖλον δαίμονας σεβίζομαι. 

ΒΑ͂ΣΥΖΕ ες. 

οἱ δ᾽ ἐνθάδ᾽ οὐδὲν, ὡς ἐγὼ σέϑεν χλύω. 
ΚΉΡΥΞ. 

ἄγοιμ᾽ ἂν, εἴ τις τάσδε μὴ ᾿Ξαιρήσεται. 
ΒΥ ΣΕΡΥΣ. 

926 χλαίοις ὧν, εἰ ψαύσειας, οὐ μάλ᾽ ἐς μακοάν. 

ἌΚΗ ῬῪ ΞΕ: 

ἤχουσα τοὔπος οὐδαμῶς φιλόξενον. 
ΒΑΣΙ “ΖΕΎΣ. 

οὐ γὰρ ξενοῦμαι τοὺς ϑεῶν συλήτορας. 
ΚΠΗΡΎΥΞ. 

λέγοις ἂν ἐλϑὼν παισὶν Αἰγύπτου τάδε. 
ΒΑΣΙΖΕῪΥΣ:. 

ἀβουχόλητον τοῦτ᾽ ἐμῷ φρονήματι. 
᾿ ΚΉΡΥΕ: 

980 ἀλλ᾽ ὡς ἄν εἰδῇς, ἐννέσιω σαιρέστερον. 
χαὶ γὰρ πρέπει κήρυκ᾽ ἀπαγγέλλειν τορῶς 

ἕχαστα" πῶς φιῶ; πρὸς τίνος τ᾿ ἀςαιρεϑεὶς 
ἥχειν γυναικῶν καὐτανέψιον στόλον; 
οὔτοι δικάζει ταῦτα μαρτύρων ὕπο 

995 Ἴρης" τὸ γεῖχος δ᾽ οὐχ ἐν ἀργύρου 
ἔλυσεν - ἀλλὰ πολλὰ γίγνεται πάρος 

πεσήματ᾽ ἀνδρῶν κἀπολαχτισμοὶ βίου. 
ΒΑΣΙΖΕΎΣ. 

τέ σοι λέγειν χρή; τοὔννομον χρόνῳ μαϑὼν 
ἴσωσον αὐτὸς χοὶ ξυνέμποροι σέϑεν. 

9410 ταύτας δ᾽ ἑχούσας μὲν χατ᾽ εὔνοιαν φρενῶν 
ἄγοις ἂν, εἴπερ εὐσεβὴς πίϑοι λόγος. 
τοιάδε δημόπραχτος ἐκ πόλεως μία 
ψῆφος χέχρανται, μήποτ᾽ ἐχδοῦναι βίᾳ 

στύλον γυναιχῶν" τῶνδ᾽ ἐφήλωται τορῶς 
940 γόμφος διαμπὰξ, ὡς μένειν ἀραρότως. 

ταῦτ᾽ οὐ πίναξίν ἐστιν ἐγγεγραμμένα 

οὐδ᾽ ἐν πτυχαῖς βίβλων χατεσφοαγισμένα, 
σαφῆ δ᾽ ἀχούεις ἐξ ἐλευϑεροστόμου 

γλώσσης. κομίζου δ᾽ ὡς τάχιστ᾽ ἐξ 
ΚΠΗΡΎΥΞ. 

960 ἴσϑι τάδ᾽. ἤδη πόλεμον αἴρεσθαι νέον. 
εἴη δὲ νίχη χαὶ χράτη τοῖς ἄρσεσιν. 

ΒΑΣΙ ΖΕῪΣ. 

ἀλλ᾽ ἄρσενάς τοι τῆσδε γῆς οἰκήτορας 
εὑρήσει᾽ οὐ πίνοντας ἐξ χριϑῶν μέϑυ. 

ὀμμάτων. 

ὑμεῖς δὲ πᾶσαι σὴν «φίλοις ὀπάοσι 

ΘΟΕΤΑΞΕ ΒΟΕΥΤΕΩΥ͂ν 
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| 
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950 ϑράσος λαβοῦσαι στείχετ᾽ εὐερχὴ πόλιν 
πύργων βαϑείᾳ μηχανῇ χεχλημένην. 
καὶ δώματ᾽ ἐστὲ πολλὰ μὲν τὰ δήμια, 
δεδωμάτωμαι δ᾽ οὐδ᾽ ἐγὼ σμιχρᾷ χερί, 

εὔϑυμόν ἐστιν εὐτύζους γναίειν δόμους 
960 πολλῶν μετ᾽ ἄλλων" εἰ δέ τις μείζων χάρις, 

πάρεστιν οἱκεῖν χαὶ μογορρύϑμους δόμου. 
τούϊων τὰ λῷστα καὶ τὰ ϑυμηδέσιατα 

πάρεστι, λωτίσασϑε. προσιάτης δ᾽ ἐγὼ 
ἀστοί τε πάντες, ὦνπερ ἥδε χραίνειαι 

906 τἩτ᾽ὴῆφρος. τί τῶνδε κυρπωυτέρους μένεις ; 

; ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ ἀντ᾽ ἀγαθῶν ἀγαϑοῖσι βούοις, 
δῖε Πελασγῶν. 

πέμψον δὲ πρόφρων δεῦρ᾽ ἡμέτερον 
πατέρ᾽ εὐθδαρσὴ 

“1αναὸν, πρόνοον χαὶ βούλαρχον. 
φῦ τοῦ γὰρ προτέρα μῆτις, ὅπου χρὴ 

δώματα ναίειν, καὶ τόπος εὔζρων. 
πᾶς τις ἐπειπεῖν «ψόγον ἀλλοϑρόοις 
εὔτυχος " εἴη δὲ τὰ λῷστα. 

ΟΣ ΣΕ ΧΟ: 

970 ξύν τ᾿ εὐχλείᾳ χαὶ ἀμηνίτῳ 

βέξει. λαῶν ἐν χώρῳ 

τάσσεσϑε, «ίλαι δμωΐδες, οὕτως 

ὡς ἐφ᾽ ἑχάστῃ διεχλήρωσεν 
“Ἰαναὸς ϑεραποντίδα φερνήν. 

ΑΙ ΑΝΩῸΣ. 

980 ὦ παῖδες, ᾿ἡργείοισιν εὔχεσϑαι χρεὼν, 
ϑύειν τὲ λείβειν ϑ᾽, ὡς ϑεοῖς ᾿Ολυμπίοις, 

σπονδὰς. ἐπεὶ σωτῆρες οὐ διχορρόπως, 
καί μου τὰ μὲν πραχϑέντα πρὸς τοὺς ἐχτενεῖς 
«λους σιχρῶς ἤχουσαν αὐτανειψίους " 

980 ἐμοῦ ὃ ὀπαδοὺς τούσδε χαὶ δορυσσόους 

ἔταξαν. ὡς ἔχοιμι τίμιον γέρας, 

χαὶ μήτ᾽ ἀέλπτως δοριχανεῖ μόρῳ ϑανὼν 
λάϑοιμι, χώρᾳ δ᾽ ἄχϑος ἀείζων πέλοι. 
τοιῶνδε τυγχάνοντας, εὐπρυμνῆ φρενὸς 

990 χάρι» σέβεσϑε τιμιωτέραν ἐμοῦ. 
χαὶ ταῦτα μὲν γράψεσϑε πρὸς γεγραμμένοις 
σιολλοῖσιν ἄλλοις σωφρονίσμασιν πατρὸς, 

ἀγνῶϑ᾽ ὅμιλον ὡς ἐλέγχεσϑαι χρόνῳ. 
πᾶς δ᾽ ἐν μετοίχῳ γλῶσσαν εὔτυκον φέρει 

990 χαχὴν, τό τ᾽ εἰπεῖν εὐπετὲς μύσαγμά πως. 
ὑμᾶς δ᾽ ἐπαινῶ μὴ χαταισχύνειν ἐμὲ, 
ὥραν ἐχούσας τήνδ᾽ ἐπίστρεπτον βροτοῖς. 
τέρειν᾽ ὀπώρα δ᾽ εὐφύλαχτος οὐδαμῶς. 
ϑῆρες δὲ κηραίνουσι χαὶ βροτοί τί μεν 

1000 χαὶ χνώδαλα πτεροῦντα χαὶ πεδοστιβῆ. 
χαρπώματα στάζοντα κηρύσσει Κύπρις 

χάλωρα χωλύουσαν ὡς μένειν ἐρῶ. 

χαὶ παρϑένων χλιδαῖσιν εὐμόρφοις ἔπι 

πᾶς τις παρελϑὼν ὄμματος ϑελχτήριον 
1006 τόξευμ ἔπεμψεν, ἱμέρου νικώμενος, 

πρὸς ταῦτα μὴ πάϑωμεν ὧν πολὺς πόνος, 
πολὺς δὲ πόντος οὖν ἐχληρώϑη δορὶ, 
μηδ᾽ αἶσχος ἡμῖν, ἡδονὴν δ᾽ ἐχϑροῖς ἐμοῖς 

πράξωμεν. οἴχησις δὲ καὶ διπλῆ πάρα, 

1010 τὴν μὲ» Πελασγὸς. τὴν δὲ χαὶ πόλις διδοῖς 
οἰχεῖν λατρῶν ἄτερϑεν" εὐπειῆ τάδε. 
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50 ΑΙΣΧΥΛΟΥ ἹΒΜΕΤΊΙΔΕΣ. 

μόνον «ύλαξαι τάσδ᾽ ἐπιστολὰς πατρὸς, 1060 μετὰ πολλῶν δὲ γάμων ἅδε τελευτα 

τὸ σωφρονεῖν τιμῶσα τοῦ βίου πλέον. προτέραν πέλοι γυναιχῶν.- 

ΧΟΡΟΣ. ΠΛΙΙΧΟΡΙΟΝ. 

τἄλλ᾽ εὐτυχοῖμεν πρὸς ϑεῶν ᾿Ολυμπίων " ὁ μέγας Ζεὺς ἀπαλέξαι 

1016 ἐμῆς δ᾽ ὀπώρας οὕνεχ᾽ εὖ ϑάρσει, πάτερ. γάμον «Αϊἰγυπτιογενὴ μοι. 
εἰ γάρ τι μὴ ϑεοῖς βεβούλευται νέον, ΠΗΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

ἔχνος τὸ πρόσϑεν οὐ διαστρέψω φρενός. 1066 τὸ μὲν ἂν βέλτατον εἴη. 
ἴτε μὰν ἀστυάνακτας μάχαρας ϑεοὺς γανάεντες σὺ δὲ ϑέλγοις ἂν ἄϑελχτον. 

1020 πολιούχους τε χαὶ οἱ χεῦμ᾽ Ἐρασένου ΠΆΓΙΓΧΟΡΙΟΝ. 
περιναίετε παλαιόν. σὺ δέ γ᾽ οὐχ οἶσϑα τὸ μέλλον. 
ὑποδέξασϑε δ᾽ ὀπαδοὶ : ΠΗΠΙΧΟΡΙΟΝ. 
μένος" αἶνος δὲ πόλιν τήνδε Πελασγῶν τί δὲ μέλλω φρένα δῖαν 

1026 ἐχέτω, μηδ᾽ ἔτι Νείλου προχοὰς σέβωμεν ὕμνοις " χαϑορῶν, ὄψιν ἄβυσσον; 
ποταμοὺς δ᾽ οἱ διὰ χώρας ϑελεμὸν πῶμα χέουσιν 1060 μέτριον γῦν ἔπος εὔχου. 
πολύτεχνοι, λιπαροῖς χεύμασε γαίας ΠΛΙΓΧΟΡΙΟΝ. 

1030 τόδε μειλίσσοντες οὖδας. τίνα καιρόν με διϑάσχεις ; 
ἐπίδοι δ᾽ Ἄρτεμις ἀγνὰ ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

στόλον οἱχτιζομένα: μηδ᾽ ὑπ᾽ ἀνάγκας 
γάμος ἔλθοι Κυϑέρειος" στυγερὸν πέλει τόδ᾽ 

ἀἄϑλον" 
1035 Κύπριδος δ᾽ οὐκ ἀμελεῖ ϑεσμὸς δδ᾽ εὔφρων. 

δύναται γὰρ «1ιὸς ἄγχιστα σὺν Ἥρᾳ" 
τίεται δ᾽ αἰολόμητις ϑεὸς ἔργοις ἐπὶ σεμνοῖς. 

μετάχοινοι δὲ φίλᾳ ματρὶ πάρεισιν 
1040 πόϑος ᾧ τ᾽ οὐδὲν ἄπαρνον τελέϑει ϑέλχτορι 

᾿ πειϑοῖ. 

δέδοται δ᾽ “ρμονία μοῖρ᾽ ᾿Αφροδίτας 
ψεδυρὰ τρίβοι τ᾽ ἐρώτων. 
«φυγάδας δ᾽ ἐπιπνοίας, χαχά τ᾽ ἄλγη, 

1045 πολέμους Ὧν αἱματόεντας σιροφοβοῦμαι. 

' τίποτ᾽ εὔπλοιαν ἔπραξαν ταχυπόμποισι διωγμοῖς; 
ὅ τί τοι μόρσιμόν ἐστιν, τὸ γένοιτ᾽ ἄν. 
“Ἰιὸς οὐ παρβατός ἐστιν μεγάλα φρὴν ἀπέρατος" 

1018 ---- 1025. ---ΞΞ- 1026 --- 1034. 1058 --- 1057. Ξξξ 1058 --- 1062. 

] 1035 --- Ἰρθ43, τ-ς: 1044 --- 1052. 1068 ---- ̓ 008, ΞξξΞ 1069 --- 1074. 

τὰ θεῶν μηδὲν ἀγάζειν. 

ἨἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

Ζεὺς ἄναξ ἀποστεροί- 
ἡ γάμον δυσάνοραᾳ 

1066 δάϊον. ὅσπερ ᾿Ιὼ 
πημονῶς ἐλύσατ᾽ εὖ 

χειρὶ παιωνίᾳ χατασχεϑὼν, 
εὐμεγεῖ βίᾳ χτίσας. 

ΠΗΙΧΟΡΙΟΝ. 

καὶ χράτος νέμοι γυναι-- 
1070 ξέν" τὸ βέλτερον χειχοῦ, 

χεὼ τὸ δίμοιρον αἰνῶ, 

χαὶ δίχα δίκας ἕπε-- 

σθαι, ξὺν εὐχαῖς ἐμαῖς λυτηρίοις 

μηχαγαῖς ϑεοῦ πάρα. 



ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 

ΤᾺ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠᾺ 

«ῬΎ 4.43. 

ΧΟΡΟΣ. 

ΚἈΑΗΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ.. 

ΤΑῊΗΛΘΥΒΙΟΣ ΚΗΡΥΞ. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩ Ν. 

Κ4Σ.4Ν4Ρ “. 

ΦὌἼΓΙΣ ΘΌΣ. 

ΤΠ} 0.18 ἘΣ ΖΞ ΤΟΙΣ. 

᾿11;γαμέμνων᾽ εἷς Ἴλιον ἀπιὼν, τὴ Ἀλυταιμνήσιρᾳ, εἰ πορϑήσοε τὸ Ἴλιον, ὑπέσχετο τῆς αὐτῆς ἡμέρας 

σημαίνειν διὰ πυρσοῦ. ὅϑεν σχοπὸν ἐχάϑισεν ἐπὶ μισϑῷ Κλυταιμνήστρα, ἵνα τηροίη τὸν πυρσόν. καὶ ὁ 

μὲν ἰδὼν ἀπήγγειλεν " αὐτὴ δὲ τὸν τῶν πρεσβυτῶν ὄχλον μεταπέμπεται, περὶ τοῦ πυρσοῦ ἐροῦσα" ἐξ 

ὧν χαὶ ὃ χορὸς συνίσταται" οἵτινες ἀχούσαντες παιανίζουσι. μετ᾽ οὐ πολὺ δὲ καὶ Ταλθύβιος παραγίνε-- 

ται, καὶ τὰ χατὰ τὸν πλοῦν διηγεῖται. ᾿Τγαμέμνων δ᾽ ἐπὶ ἀπήνης ἔρχεται" εἵπετο δ᾽ αὐτῷ ἑτέρα ἀπήνη, 

ἔνϑα ἦν τὰ λάφυρα χαὶ ἡ Κασάνδρα. αὐτὸς μὲν οὖν προεισέρχεται εἰς τὸν οἶχον σὺν τῇ Ἀλυταιμνήστρᾳ. 

Κασάνδρα δὲ προμαντεύεται, πρὶν εἰς τὰ βασίλεια εἰσελϑεῖν, τὸν ἑαυτῆς καὶ τοῦ ᾿ἡγαμέμνονος ϑάνατον 

χαὶ τὴν ἐξ Ὀρέστου μητοοχτονίαν,, καὶ εἰσπηδᾷ ὡς ϑανουμένη, ῥίψασα τὰ στέμματα. τοῦτο δὲ τὸ μέρος 

τοῦ δράματος ϑαυμάζεται ὡς χαὶ ἔχπληξιν καὶ οἶχτον ἱχανὸν ἐμποιεῖν. ἰδίως δὲ «Αἰσχύλος τὸν ᾿ἡγαμέμνονα 

ἐπὶ σχηνῆς ἀναιρεῖσθαι ποιεῖ" τὸν δὲ Κασάνδρας σιωπήσας ϑάνατον, γνεχρὰν αὐτὴν ὑπέδειξε. πεποίηκέ τὸ 

«Ἵἴγισϑον χαὶ Κλυταιμνήστραν ἑκάτερον διισχυριζόμενον περὶ τῆς ἀναιρέσεως ἑνὲ κεφαλαίῳ" τὴν μὲν τῇ 

ἀναιρέσει ᾿πριγενείας, τὸν δὲ ταῖς τοῦ πατρὸς Θυέστου ἐξ ᾿“τρέως συμφοραῖς. 

᾿Εδιδάχϑη τὸ δρᾶμα ἐπὶ ἄρχοντος «Ριλοχλέους ὀλυμπιάδε ὀγδοηχοστῇ ἔτει δευτέρῳ. πρῶτος ππσκυ}ος 

᾿ἡγαμέμνονι, Χοηφόροις, Εὐμενίσι, Ποωτεῖ σατυριχῷ, ἐχορήγει Ξενοχλῆς ᾿Αφιδνεύς. 

Προλογίξεε δὲ ὁ φύλαξ, ϑεράπων ᾿“γαμέμνονος. 



πων πῶς. ΜῈΕἙΗ͂ ΜΝ ΟΝ 

«ΨΦΥ..45. 

Θεοὺς μὲν αἰτῶ τῶν ϑ᾽ ἀπαλλαγὴν πόνων. 

«φρουρᾶς ἐτείας μῆχος, ἣν κοιμώμενος 

σιέγαις ᾿Ἰπτρειδῶν ἄγκαϑεν, χυνὸς δίχηγ' 

ἄσιρων κάτοιδιε νυχτέρων ὁμήγυριν, 
ὅ χαὶ τοὺς φέροντας χεῖμα χαὶ ϑέρος βοοτοῖς 

λαμπροὺς δυνάστας, ἐμπρέποντας αἰϑέρι 

ἀσιέρας, ὅταν φϑένωσιν.. ἀντολάς τὲ τῶν" 

χαὶ νῦν φυλάσσω λαμπάδος τὸ σύμβολον". 

αὐγὴν πυρὸς φέρουσαν ἐκ Τροίας «φάτιν. 

10 ἁλώσιμόν τε βάξιν" ὧδε γὰρ κρατεῖν 
γυνκιχὸς ἀνδρόβουλον ἐλτιίζω χέαρ. 

εὖτ᾽ ὧν δὲ νυχιίπλαγχτον ἔγδροσόν τ᾿ ἔχω 

εὐνὴν ὀνείροις οὐχ ἐπισχοπουμένην 

ἐμὴν. φόβος γὰρ ἀνϑ᾽ ὕπνου παοαστατεῖ, 
1ὁ τὸ μὴ βεβαίως βλέφαρα συμβαλεῖν ὕπνῳ" 

ὅταν δ᾽ ἀείδειν ἢ μινύρεσϑαι δοχῶ, 
ὕσινου τόδ᾽ ἀντίμολπον ἐντέμνων ἄκος, 

χλαίω τότ᾽ οἴχου τοῦδε συμφορὰν στένων, 
“οὐχ ὡς τὰ πρόσϑ᾽ ἄριστα διαπονου μένον". 

20 γῦν δ᾽ εὐτυχὴς γένοιτ᾽ ἀπαλλαγὴ πόνων 
εὐαγγέλου φανέντος ὀρᾳφγαίου πυρός. 

ὦ χαῖρε λαμπτὴρ νυχτὸς, ἡμερήσιον 
φάος πιφαύσκων καὶ χορῶν χαιάστασιν 

σιολλῶν ἐν Ἴάργει, τῆσδε συμφορᾶς χάριν". 
25 Ἰοὺ ἰού. 

᾿Δἀγαμέμνογνος γυναιχὶ σημαγνῶ τορῶς, 
εὐνῆς ἐπαντείλασαν ὡς τάχος δόμοις 

ὀλολυγμὸν εὐφημοῦντα τῇδε λαμπάδε 
ἐπορϑιάζειν,, εἴπερ ᾿Ιλίου πόλις 

30 ἑάλωχεν, ὡς ὁ φρυχτὸς ἀγγέλλων πρέπει" 
αὐτός τ᾿ ἔγωγε φροίμιον χορεύσομαι, 
τὰ δεσποτῶν γὰρ εὖ πεσόντα ϑήσομαι 
τρὶς δξ βαλούσης τῆσδέ μοι φουχτωρίας. 

γένοιτο δ᾽ οὖν μολόντος εὐφιλῆ χέρα 
8 ἄναζτος οἴχων τῆϑε βαστάσαι χερί. 

τὰ δ᾽ ἄλλα σιγῶ, βοῦς ἐπὶ γλώσσῃ μέγας 
βέβηχεν " οἶχος δ᾽ αὐτὸς, εἰ φϑογγὴν λάβαι, 
σαφέσται ἂν λέξειεν " ὡς ἑχὼν ἐγὼ 

μαϑοῦσιν αὐδῶ, χοὐ μαϑοῦσι λήϑομιαι. 

ΧΟΡΟΣ. 

40 δέχατον μὲν ἔτος τόδ᾽ ἐπεὶ ΠΙ]ριάκεον 
“ιέγας ἀντίδικος. 

ἈΤενέλαος ἄναξ ἡδ᾽ ᾿4γαμέμνων. 
διϑρόνου Φιόϑεν χαὶ δισχήττοου 

τιμῆς, ὀχυρὸν ζεῦγος ᾿4τρειδᾶν', 
4ῷ σιόλον ᾿4ργείων χιλιοναὐτον 

τῆσδ᾽ ἀπὸ χώρας 
ἦραν, στρατιῶτιν ἄρον ἀνς 

μέγαν ἐκ ϑυμοῦ χλόζοντες ἼἼρη, 
τούτον αἱγυσιεῶτ, 

ΒΙΣΤΟΣ οἷς δῶν .0........: ὕὅβ... ὕ 5. ΕΠ ΞΟ σν τς οὐὐθοτο Ὁ τ τος πο 

80 οἵτ᾽ ἐχπατίοις ἄλγεσι πεκίδων 
ὕσιατοι λεχέων στροφοδινοῦνται, 
σπιτερύγων ἐρετμοῖσιν ἐρεσσόμιενοι, 

δεμνιοτήρη 

πόνο» ὀρταλίχων ὀλέσαντες " 
δο ὕπατος δ᾽ ἀΐων ἢ τις ᾿Ἰπόλλων, 

ἢ Πὰν, ἢ Ζεὺς, οἱωνόθϑροον 

γόον ὀξυβόαν τῶνδε μετοίχων, 

ὑστερόποινον 
πέμτιει τταραβᾶσιν ᾿Ερινύν. 

60 οὕτω δ᾽ ᾿Τερέως παῖδας ὁ χρείσσων 

ἐπ᾿ ᾿λεξάνδρῳ πέμπει ξένιος 

Ζεὺς, πολυάνορος ἀμφὶ γυναικὸς, 
σιολλὰ παλαίσματις καὶ γυιοβαρὴ 
γόνατος χονίαισιν ἐρειδομένου 

θ0 διαχυκιομένης τ᾿ ἐν προτελείοις 

χάμαπος ϑήσων «Ἰαναοῖσι 
“Τρωσί ϑ᾽ ὁμοίως. ἔστι δ᾽ ὅπη γῦν 
ἔστι" τελεῖται δ᾽ ἐς τὸ πεπρωμένον " 
οὔϑ᾽ ὑποχλαίων οὔϑ᾽ ὑπολείβων 

70 οὔτε δαχρύων ἀπύρων ἱερῶν 
ὀργὰς ἀτενεῖς παραϑέλξει. 
ἡμεῖς δ᾽ ἀτίτᾳ σαρκὶ παλαιᾷ 
τὴς τότ᾽ ἀρωγῆς ὑπολειφϑέντες 

μίμνομεν ἰσχὺν 
70 ᾿σόπαιδα νέμοντες ἐπὶ σκήπτροις. 

ὅ τε γὰρ νεαρὸς μυελὸς στέργων 
ἐντὸς ἀνάσσων 
ἐσόπρεσβυς, “ἥρης δ᾽ οὐκ ἔνι χώρᾳ, 
τό ϑ᾽ ὑπέργηρων φυλλάδος ἤθη 

80 χαταχαρφομένης τρίποδας μὲν ὁδοὺς 

στείχει. παιδὸς δ᾽ οὐδὲν ἀρείων, 

ὄναρ ἡμερόφαντον ἀλαίγει. 

σὺ δὲ, Τυνδάρεω 
ϑύγατερ, βασίλεια Κλυταιμνήστρα, 

80 τί χρέος; τί νέον; τί δ᾽ ἐπαισϑομένη, 

τίνος ἀγγελίας 

σιειϑοῖ περίπεμτιτα ϑυοσχινεῖς ; 

σιάντων δὲ ϑεῶν τῶν ἀστυνόμων, 
ὑπάτων, χϑονίων, 

οὐ τῶν» τ᾽ οὐρανίων τῶν τ᾿ ἀγοραίων, 

βωμοὶ δώροισι φλέγονται " 
ἄλλη δ᾽ ἄλλοϑεν οὐρανομήχης 

λαμτιὰς ἀνίσχει, 
φαρμασσομένη χρίσματος ἁγνοῦ 

90 μαλακαῖς ἀδόλοισι παρηγορίαις, 

σεελάνῳ μυχόϑεν βασιλείῳ. 

τούτων λέξασ᾽ ὕ τι χιὰ δυνατὸν 

χαὶ ϑέμις αἰνεῖν, 

παίων τε γενοῦ τῆσδε μερίμνης. 

100 ἣ »ὔν τοτὲ μὲν καχόφρων τελέϑει, 

τοτὲ δ᾽ ἐχ ϑυσιῶν ἀγανὰ σαίνουσ᾽ 
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ἐλπὶς ἀμύνει φροντίδ᾽ ἔπλησιον 

τῆς ϑυμοβόρου φρένα λύπης. 
πύριός εἶμι ϑροεῖν ὅδιον χράτος αἴσιον ἀνδρῶν 

106 ἐχτελέων». ἔτι γὰρ ϑεόϑεν χαταπργείει 
πειϑὼ μολπὰν, 

ἀλχὰν σύμφυτος αἰὼν, 
ὅπως ᾿ἡχαιῶν δίϑρονον χράτος, Ἑλλάδος ἥβας 

110 ξύμφρονα ταγὰν, 
πέμπει ξὺν δορὶ χαὶ χερὶ πράχτορι 

ϑούριος ὄρνις Τευχρίδ᾽ ἐπ᾿ αἶαν, 
115 οἰωνῶν βασιλεὺς βασιλεῦσι νεῶν, ὁ χελαινὸς, ὃ 

τ᾽ ἐξόπιν ἀργίας. 
φανέντες ἔχταρ μελάϑρων, χερὸς ἐκ δοριτιάλτου, 
παμπρέπτοις ἐν ἕδραισι, 

βοσχόμενοι λαγίναν ἐριχύμονα φέρματι γένναν, 

120 βλαβέντα λοισϑίων δρόμων. 
αἴλινον αἴλινον εἰπὲ, τὸ δ᾽ εὖ νικάτω. 
χεδνὸς δὲ στρατόμαντις ἰδὼν δύο λήμασι δισσοὺς 
᾿λιρείδας μαχίμους, ἐδάη λεγοδωίτας 

ποιιπούς τ᾿ ἀρχούς" 
126 οὕτω δ᾽ εἶπε τεράζων " 

χρόνῳ μὲ» ἀγρεῖ Πριάμου πόλιν ἅδε χέλευϑος, 
πιάντα δὲ πύργων 
χτήνη πρόσϑε τὰ δημιοπληϑῆ 

180 μοῖρ᾽ ἀλαπάξει πρὸς τὸ βίαιον. 
οἷον μή τις ἔγα ϑεόϑεν χνειάση προτυπὲν στό-- 

μιον μέγα Τροίας 

185 στρατωϑέν. οἴκῳ γὰρ ἐπίφϑονος Ἴάρτεμις ἁγνὰ, 
σιϊανοῖσι» κυσὶ πατρὸς, 

αὐτότοκον πρὸ λόχου μογερὰν πτάκες ϑυομένοισι" 
στυγεῖ δὲ δεῖπνον αἰετῶν. 
αἴλινον αἴλινον εἰπὲ, τὸ δ᾽ 

140 τόσσον περ εὔφρων ἃ καλὰ 
δρύσοισιν ἀέπτοις μαλερῶν λεόντων, 
πάντων τ᾿ ἀγρονόμων φιλομάστοις 
ϑηρῶν ὀβριχάλοισι, τερπνὰ 
τούτων αἰτεῖ ξύμβολα χρᾶναι, 

140 δεξιὰ μὲν, χατάμομφα δὲ φάσματα στρουϑῶν. 
Ἰήιον δὲ χαλέω Τ͵Ἃαιᾶνα, 
μῆ τινας ἀντιπνόους “Ιαναοῖς χρονίας ἐχενῆϑδϑας 

150 ἀπλοίας τεύξῃ, 

σπευδομένα ϑυσίαν ἑτέραν, ἄνομόν τιν᾽, ἄδαιτον, 
γειχέων. τέχτονα σύμφυτον, 
οὐ δεισήνορα. μίμνει γὰρ φοβερὰ παλίνορσος 

155 οἰχονόμος δολία. μνάμων μῆνις τεχνόποινος. 
τοιάδε Κάλχας ξὺν μεγάλοις ἀγαθοῖς ἀπέχλαγξε 
μόρσιμ᾽ ἀπ᾽ ὀρνίϑων ὁδίων οἴχοις βασιλείοις " 
τοῖς δ᾽ ὁμόφωνον 
αἴλινον αἴλινον εἰπὲ, τὸ δ᾽ εὖ νιχάτω. 

160 Ζεὺς. ὅστις ποτ᾽ ἐστὶν, εἰ τόδ᾽ αὐ-- 
τῷ φίλον χεκλημένῳ, 

τοῦτό νι» προσεννέπω. 
οὐχ ἔχω προσειχάσαι, 

πάντ᾽ ἐπισταϑμώμενος, 
106 πλὴν “ιὸς, εἰ τὸ μάταν ἀπὸ φροντίδος ἔχθος 

χρὴ βαλεῖν ἐτητύμως. 
οὐδ᾽ ὅστις πάροιϑεν ἣν μέγας, 
παμμάχῳ ϑράσει βρύων, 

104 -- 121. κε 122 --- 139. 

100 --- 167, 168 --- 175. 

τ 

ἔἐυ 

εὖ νιχάτω. 

2ΞΞΞ 

᾿ 

170 οὐδὲν ἂν λέξαι πρὶν ὧν, 

ὃς δ᾽ ἔπειτ᾽ ἔφυ, τρια- 
χτῆρος οἴχεται τυχών. 
Ζῆνα δέ τις προφρόνως ἐπινίχια κλάζων, 

176 τεύξεται φρενῶν τὸ πᾶν" 
τὸν φρονεῖν βροτοὺς ὁδώ- 
σαντα, τὸν πάϑει μάϑος 
θέντα κυρίως ἔχειν. 

στάζει δ᾽ ἔν ϑ᾽ ὕπνῳ πρὸ καρδίας 

180 μνησιπήμων πόνος " χαὶ παρ᾽ ἄ- 
χοντας ἤλϑε σωφρονεῖν. 

δαιμόνων δέ που χάρις, 

βιαίως σέλμα σεμνὸν ἡμένων. 
χεὼ τόϑ᾽ ἡγεμὼν ὃ πρέσ- 

1805 βυς νεῶν ᾿Αχαϊχῶν, 

μάντιν οὔτινα ψέγων, 

ἐμπαίοις τύχαισι συμπνέων, 

εὖτ᾽ ἀπλοίᾳ χεναγγεῖ βαρύ-- 
γοντ᾽ ᾿Ἵχαϊχὸς λεὼς, 

190 Χαλχώδος πέραν ἔχων 

παλιρρόϑοις ἐν «Αὐλίδος τόποις. 

πνοαὶ δ᾽ ἀπὸ Στρυμόνος μολοῦσαι 
χαχόσχολοι, νήστιδες, δύσορμοι 

196 βροτῶν ἄλαι, νεῶν τε χαὶ πεισμάτων ἀφ ειδεῖς, 

παλιμμήκη χρόνον τιϑεῖσαι 
τρίβῳ, χατέξαινον ἔνϑος ᾿Αργείων. 

ἐπεὶ δὲ χαὶ πικροῦ 
χείματος ἄλλο μῆχαρ 

200 τον ύτερον πρόμοισιν 

μάντις ἔχλαγξεν, προφέρων ἴάρτεμιν, ὥστε 

χϑόνα βά- 

χτροις ἐπιχρούσαντας ᾿Ατρείδας δάχου μή κα- 

τασχεῖν. 

205 ἄναξ δ᾽ ὃ πρέσβυς τόδ᾽ εἶπε φωνῶν " 

βαρεῖα μὲν χὴρ τὸ μὴ πιϑέσϑαι, 

βαρεῖα δ᾽, εἰ τέχνον δαΐξω, δόμων ἄγαλμα, 

μιαίνων παρϑενοσιάγοισι 

210 ῥείϑροις πατρῴους χέρας βωμοῦ πέλας. 

τί τῶνδ᾽ ἔνευ χαχῶν; 
πῶς λιπόναυς γένωμαι, 
ξυμμαχίας ἁμαρτών; 

215 παυσανέμου γὰρ ϑυσίας παρϑενίου᾽ δ᾽ αἴμίσος ὁρ- 

γᾷ περιόργως ἐπιϑυμεῖν ϑέμις. εὖ γὰρ εἴη. 

ἐπεὶ δ᾽ ἀνάγκας ἔδυ λέπαδνον 
φρενὸς πνέων δυσσεβῆ τροπαίαν 

220 ἔναγνον, ἀνίερον, τόϑεν 
τὸ παντότολιον «φρονεῖν μετέγνω. 
βροτοὺς ϑρασύνει γὰρ αἰσχρόμητις 

τάλαινα παραχοπὰ 
πρωτοπήμων. ἔτλα δ᾽ οὖν 

225 ϑυτὴρ γενέσϑαι ϑυγατρὸς γυναιχοποίνων πολέ- 

μων ἀρωγὰν 

χαὶ προτέλεια ναῶν " 
λιτὰς δὲ χαὶ κληδόνας πατρῴους 

παρ᾽ οὐδὲν αἰῶνα παρϑένειόν τ᾽ 
430 ἔϑεντο φιλόμαχοι βραβῆς, 

φράσεν δ᾽ ἀόζοις πατὴρ μετ΄ εὐχὰν, 
170 --- 188. -ξξΞ 184-- 191. 

192 --- 204. -Ξ-Ξ 206 --- 217. 
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δίχαν χιμαίρας ὕπερϑε βωμοῦ 

πέπλοισι περιπετῆ, 

παντὶ ϑυμῷ προνωπῆ 

235 λαβεῖν ἀέρϑην, στόματός τ8 χαλλιπρῴρου φυλα- 
πὰν χατασχεῖν, 

φϑόγγον ἀραῖον οἴκοις, 
βίᾳ χαλινῶν τ᾽ ἀναύϑῳ μένει. 

χρόχου βαφὰς δ᾽ ἐς πέδον χέουσα 

210 ἔβαλλ᾽ ἕχαστον ϑυτήρων ἀπ᾿ ὄμματος βέλει φι- 
λοίχτῳ, 

πρέπουσά ϑ᾽ ὡς ἐν γραφαῖς, προσεννέπειν 
ϑέλουσ᾽, ἐπεὶ πολλάχις 

πατρὸς κατ᾿ ἀνδρῶνας εὐτραπέζους 

ἔμελψεν. ἁγνὰ δ᾽ ἀταύρωτος αὐδᾷ πατρὸς 

245 φίλου τριτόσπονδον εὔποτμον 
αἰῶνα φίλως ἐτίμα. 

τὰ δ᾽ ἔνϑεν οὔτ᾽ εἶδον οὔτ᾽ ἐννέπω " 
τέχναι δὲ Κάλχαντος οὐκ ἄχραντοι. 

250 δίχα δὲ τοῖς μὲν παϑοῦσιν μαϑεῖν ἐπιρρέπει τὸ 
μέλλον. 

τὸ δὲ προχλύειν, ἐπεὶ γένοιτ᾽ ἂν ἤλυσις, προ- 
χαιρέτω " 

ἴσον δὲ τῷ προστένειν. 
τορὸν γὰρ ἥξει σύνορϑρον αὐγαῖς. 

255 πέλοιτο δ᾽ οὖν τἀπὶ τούτοισιν εὔπραξις, ὡς 

ϑέλει τόδ᾽ ἄγχιστον ἀπίας 
γαίας μονόφρουρον ἕρκος. 

ἥκω σεβίζων σὸν, Κλυταιμνήστρα, χράτος " 
δίχη γάρ ἐστι φωτὸς ἀρχηγοῦ τίειν 

260 γυναῖκ᾽ ἐρημωϑέντος ἄρσενος ϑρόνου. 
σὺ δ᾽ εἴτε χεδνὸν εἴτε μὴ πεπυσμένη 

εὐαγγέλοισιν ἐλπίσιν ϑυηπολεῖς,. 

χλύοιμι᾽ ἂν εὔφρων - οὐδὲ σιγώσῃ φϑόνος. 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΡ.«“. 

εὐάγνγελος μὲν, ὥσπερ ἡ παροιμία, 
265 ἕως γένοιτο μητρὸς εὐφρόνης πάρα. 

πεύσει δὲ χάρμα μεῖζον ἐλπίδος χλύειν. 

Πριάμου γὰρ ἡρήχασιν ᾿ἡργεῖοι πόλιν. 
Σ ΟΡΟΣΣ. 

πῶς φής; πέφευγε τοὔπος ἐξ ἀπιστίας. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ͂. 

Τροίαν ᾿ἀχαιῶν οὖσαν" ἦ τορῶς λέγω; 

ΧΟΡΟΣ. 

270 χαρά μ᾽ ὑφέρπει δϑάχρυον ἐχχαλουμένη. 

ΚΑΗΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

εὖ γὰρ φρονοῦντος ὄμμα σοῦ κατηγορεῖ. 
ΧΟΡΟΣ. 

τί γὰρ τὸ πιστόν ἐστι τῶνδέ σοι τέχμαρ; 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ: 

ἔστιν, τί δ᾽ οὐχί; μὴ δολώσαντος ϑεοῦ. 
ΤΟ ΌΣΣ: 

πότερα δ᾽ ὀνείρων φάσματ᾽ εὐπειϑὴ σέβεις ; 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ Α. 

275 οὐ δόξαν ἂν λάβοιμι βριζούσης φρενύς. ἢ 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ ἢ σ᾽ ἐπίανέν τις ἄπτερος φάτις; 

ἈΚ ΜΦΥΤΑΙΥΜΝΉΗΣΤΊΤΡ 4. 

παιδὸς γέας ὡς χάρτ᾽ ἐμωμήσω φρένας. 
288 ---246. ---Ξ- 247 --- 257. 

ἈΠῚ ΕΞ ΧΤΥ ἡ Ὁ» .Ἷ 

ΧΌΡΟΣ.. 

ποίου χρόνου δὲ χαὶ πεπόρϑηται πόλις; 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΈΡ 4. 

τῆς νῦν» τεχούσης φῶς τόδ᾽ εὐφρόνης λέγω. 

ΧΟΨΙΌΟΣΙ 

280 χαὶ τίς τόδ᾽ ἐξίχοιτ᾽ ἂν ἀγγέλων τάχος; 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ.. 

Ἥφαιστος Ἴδης λαμπρὸν ἐκπέμπων σέλας. 

φρυχτὸς δὲ φρυχτὸν δεῦρ᾽ ἀπ᾽ ἀγγάρου πυρὸς 
ἔπεμπεν. Ἴδη μὲν πρὸς Ἑρμαῖον λέπας 

«Τήμνου" μέγαν δὲ πανὸν ἐκ νήσου τρίτον 
285. 41ϑωον αἶπος Ζηνὸς ἐξεδέξατο, 

ὑπερτελής τε, πόντον ὥστε νωτίσαι, 

Ἰσχὺς πορευτοῦ λαμπάδος πρὸς ἡδονὴν 
πεύχη, τὸ χρυσοφεγγὲς ὥς τις ἥλιος 
σέλας παραγγείλασα ΜΙαχίστου σχοπαῖς " 

290 ὁ δ᾽ οὔτι μέλλων οὐδ᾽ ἀφρασμόνως ὕπνῳ 

γνιχώμενος παρῆχεν ἀγγέλου μέρος " 

ἑχὰς δὲ φρυχτοῦ φῶς ἐπ᾽ Εὐρίπου ῥοὰς 
Μεσσαπίου φύλαξι σημαίνει μολόν. 

οἱ δ᾽ ἀντέλαμψαν καὶ παρήγγειλαν πρόσω 
295 γραίας ἐρείχης ϑωμὸν ἅψαντες πυρί. 

σϑέγουσα λαμπὰς δ᾽ οὐδέπω μαυρουμένη, 

ὑπερϑοροῦσα πεδίον᾽ ᾿Ἰσωποῦ, δίχην 

φαιδρᾶς σελήνης. πρὸς Κιϑαιρῶνος λέπας 

ἤγειρεν ἄλλην ἐχδοχὴν πομποῦ πυρός. 
300 {φάος δὲ τηλέπομπον οὐχ ἠναίνετο 

φρουρὰ, πλέον καίουσα τῶν εἰρημένων " 
λίμνην δ᾽ ὑπὲρ Γοργῶπιν ἔσχηψεν φάος" 

ὄρος τ᾽ ἐπ᾿ Αἰγίπλαγχτον ἐξιχνούμενον 
ὥτρυνε ϑεσμὸν μὴ χατίζεσϑαι πυρός. 

205 πέμπουσι δ᾽ ἀνδαίοντες ἀφρϑόνῳ μένειν 
φλογὸς μέγαν πώγωνα, χαὶ Σαρωνικοῦ Ν 

πορϑμοῦ χάτοπτον πρῶν᾽ ὑπερβάλλειν πρόσω 

«λέγουσαν - εἶτ᾽ ἔσχηψεν, ἔς τ᾿ ἀφίκετο 
᾿Ἰραχναῖον αἶπος. ἀστυγείτονας σχοπάς " 

810 χἄπειτ᾽ ᾿Ἵτρειδῶν ἐς τόδε σχήπτει στέγος 
φάος τόδ᾽ οὐκ ἄπαππον ᾿Ιδαίου πυρός. 
τοιοίδε τοί μοι λαμπαδηφόρων νόμοι, 
ἄλλος παρ᾽ ἄλλου διαδοχαῖς πληρούμενοι" 

γιχᾷ δ᾽ ὁ πρῶτος χαὶ τελευταῖος δραμών. 
815 τέχμαρ τοιοῦτο ξύμβολόν τε σοὶ λέγω, 

ἀνδρὸς παραγγείλαντος ἐχ Τροίας ἐμοί. 
ΧΟΡΟΣ. 

ϑεοῖς μὲν αὖϑις, ὦ γύναι, προσεύξομαι. 
λόγους δ᾽ ἀχοῦσαι τούσδε χκἀποϑαυμάσκε 
διηνεχῶς ϑέλοιμ᾽ ἂν, ὡς λέγοις πάλιν. 

ΚΑΥΤΑΑΥΛΜΙΙΝΣ ΕΣ 

320 Τροίων ᾿ἡχαιοὶ τῆδ᾽ ἔχουσ᾽ ἐν ἡμέρᾳ. 
οἴμια βοὴν ἐίμιχτον ἐν πόλει πρέπειν. 
ὄξος τ᾽ ἀλειφά τ᾽ ἐγχέας ταὐτῷ χύτει, 

διχοστατοῦντ᾽ ἂν, οὐ φίλω, προσεννέποις,, 
χαὶ τῶν ἁλόντων καὶ χρατησάντων δίχα 

325 φϑογγὰς ἀχούειν ἐσεὶ συμφορᾶς διπλῆς. 
οἱ μὲν γὰρ ἀμιρὶ σώμασιν πεπτωχύτες 
ἀνδρῶν χασιγνήτων τὲ καὶ φυταλμίων, 

σιαῖδες γερόντων, οὐχέτ᾽ ἐξ ἐλευϑέρου 
δϑέρης ἀποιμώζουσι φιλτάτων. μόρον. 

880 τοὺς δ᾽ αὖτε γυχτίπλαγχτος ἐκ μάχης πόνος 
»νῆστις πρὸς ἀρίστοισιν ὧν ἔχει πόλις 



τάσσει., πρὸς οὐδὲν ἐν μέρει 'τεχμήριον " 
ἀλλ᾽ ὡς ἕκαστος ἔσπασεν τύχης πάλον, 

ἐν αἰχμαλώτοις Τρωικοῖς οἰκήμασι 
335 ναίουσιν ἤδη, τῶν ὑπαιϑρίων πάγων 

δρόσων τ᾽ ἀπαλλαγέντες, ὡς δυσδαίμονες 
ἀφύλακτον εὑδήσουσι πᾶσαν εὐφρόνην. 
εἰ δ᾽ εὖ σέβουσι τοὺς πολισσούχους ϑεοὺς 

τοὺς τῆς ἁλούσης γῆς ϑεῶν ϑ᾽ ἱδρύματα, 

8Δ0 οὐχ ἂν ἑλόντες αὖϑις ἀνθϑαλοῖεν ἔν. 

ἔρως δέ μή τις πρότερον ἐμπίπτῃ στρατῷ 
ποϑεῖν ἃ μὴ χρὴ, κέρδεσιν γνικωμένους. 
δεῖ γὰρ πρὸς οἴχους νοστίμου σωτηρίας 

χάμιψεαι διαύλου ϑάτερον κῶλον πάλιν" 

845 θεοῖς δ᾽ ἂν, ἀμπλάκητος εἰ μόλοι στρατὸς, 
ἐγρηγορὸς τὸ πῆμα τῶν ὀλωλότων 
γένοιτ᾽ ἄν, εἰ πρόσπαια μὴ τύχοι κακά, 
τοιαῦτά τοι γυγαιχὸς ἐξ ἐμοῦ χλύοις " 

τὸ δ᾽ εὖ χρατοίη, μὴ διχορρόπως ἰδεῖν. 
350 πολλῶν γὰρ ἐσϑλῶν τὴν ὄνησιν εἱλόμην. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἐγὼ δ᾽ ἀκούσας πιστά σου τεχμήρια 
ϑεοὺς ΤΠ ΟΘΕΌΑΕΤΗ εὖ παρασχευάζομαι. 

χάρις γὰρ οὐκ ἄτιμος εἴργασται πόνων. 
8355 ὦ Ζεῦ βασιλεῦ χαὶ νὺξ φιλία 

μεγάλων κόσμων χτεάτειρα, 
ἥτ᾽ ἐπὶ Τροίας πύργοις ἔβαλες 
στεγανὸν δίχτυον, ὡς μήτε μέγαν 
μήτ᾽ οὖν νεκρῶν τιν᾽ ὑπερτελέσαι 

360 μέγα δουλείας 

γάγγαμον, ἄτης παναλώτου. 
«Ἵία τοι ξένιον μέγαν αἰδοῦμαι 

τὸν τάδε πράξαντ᾽ ἐπ᾿ ᾿Ἵλεξάνδρῳ 

τείνοντα πάλαι τόξον, ὅπως ἂν. 

866 μήτε πρὸ καιροῦ μήϑ᾽ ὑπὲρ ἄστρων 
βέλος ἠλίϑιον σχήψειεν. 
“Ἰιὸς πλαγὰν ἔχουσιν εἰπεῖν, 

πάρεστι τοῦτό γ᾽ ἐξιχνεῦσαι. 
ἔπραξεν ὡς ἔχρανεν.. οὐκ ἔφα τὶς 

870 ϑεοὺς βροτῶν ἀξιοῦσϑαι μέλειν 
ὅσοις ἀϑίχτων χάρις 

πατοῖϑ᾽ " ὃ δ᾽ οὐκ εὐσεβής. 
πέφανται δ᾽ ἐγγόνους 

3875 ἀτολμήτων ᾿1Ἵρη 
πνεόντων μεῖζον ἢ διχαίως, 

φλεόντων δωμάτων ὑπέρφευ 
ὑπὲρ τὸ βέλτιστον. ἔστω δ᾽ ἀπή- 
μαντον, ὥστε χἀπαρχεῖν 

380 εὖ πραπίδων λαχόντα. 
οὗ γάρ ἐστιν ἔπαλξις 

πλούτου πρὸς κόρον ἀνδρὲ 
λαχτίσαντι μέγαν δίχας βωμὸν εἷς ἀφάνειαν. 

885 βιᾶται δ᾽ ἃ τάλαινα πειϑὼ, 
προβουλόπαις (ζζερτος τας. 
ἄχος δὲ παμμάταιον. οὐκ ἐχρύφϑη, 

πρέπει δὲ, φῶς αἰνολαμπὲς, σίνος " 
390 χαχοῦ δὲ χαλχοῦ τρόπον 

τρίβῳ τε καὶ προσβολαῖς 

μελαμπαγὴς πέλει 

867 -- 384. -ΞΞ 389 -- 402. 

ΑΓΆΜΕΜΝ ὦ Ν. 

γύναι, κατ᾽ ἄνδρα σώφρον᾽ εὐφρόνως λέγεις. 

δικαιωθεὶς, ἐπεὶ 

διώχει παῖς ποτανὸν ὄρνιν, 
390 πόλει πρόστεριμμ᾽ ἄφερτον ἐνϑ είς, 

λιτῶν δ᾽ ἀκούει μὲν οὔτις ϑεῶγν" 

τὸν δ᾽ ἐπίστροφον τῶνδε 
φῶτ᾽ ἄδιχον χαϑαιρεῖ. 
οἷος χαὶ Πάρις ἐλϑὼν 

400 ἐς δόμον τὸν ᾿τρειδᾶν 
ἤσχυνε ξενίαν τράπεζαν χλοπαῖσι γυναικός. 

λιποῦσα δ᾽ ἀστοῖσιν ἀσπίστορας 

406 χλόνους λογχίμους τε καὶ ναυβάτας ὁπλισμοὺς, 
ἄγουσά τ᾽ ἀντίφερνον ᾿Ιλίῳ φϑορὰν, 
βέβαχε ῥίμφα διὰ πυλᾶν, 
ἄτλητα τλᾶσα" πολλὰ δ᾽ ἔστενον 
τόδ᾽ ἐννέποντες δόμων προφῆται" 

4Ἰ1Ι0)ὼ ἰὼ δῶμα δῶμα καὶ πρόμοι, 
Ἰὼ λέχος καὶ στίβοι ᾿φιλάνορες. 

πάρεστι σιγᾶσ᾽, ἄτιμος, ἀλοίδορος, 
ἅδιστος ἀφεμένων ἰδεῖν. 

πόϑῳ δ᾽ ὑπερποντίας 

415 φάσμα δόξει δόμων ἀνάσσει». 
εὐμόρφων. δὲ κολοσσῶν 
ἜΡΤΟΡ χάρις ἀνδρί. 

ὀμμάτων δ᾽ ἐν ἀχηνίαις ἔρρει πᾶσ᾽ ἀρόννοβύχοι 

420 ὀνειρόφαντοι δὲ πενϑήμονες 

πάρεισιν δόκκι φέρουσαι χάριν ματαίαν. 

μάταν γὰρ εὖτ᾽ ἂν ἐσϑλά τις δοχῶν ὁρᾶν, 

παραλλάξασα διὰ χερῶν, 

426 βέβακεν ὄψις οὐ μεϑύστερον 
πτεῤοῖς ὀπαδοῖς ὕπνου χελεύϑοις. 

τὰ μὲν κιιτ᾽ οἴκους ἐξρ᾽ ἑστίας ἄχη 
τάδ᾽ ἐστὶ καὶ τῶνδ᾽ ὑπερβατώτερα. 
τὸ πᾶν δ᾽ ἀφ᾽ Ἑλλάδος αἴας συνορμένοις 

480 πένϑεια τλησικάρδιος 

δόμων ἑχάστου πρέτιει. 

πολλὰ γοῦν ϑιγγάνει πρὸς ἧπαρ" 

οὃς μὲν γάρ τις ἔπεμψεν 
οἶδεν " ἀντὶ δὲ φωτῶν 

48 τεύχη χαὶ σποδὸς εἰς ἑχάστου δόμους ἀφικνεῖται. 

ὁ χρυσαμοιβὸς δ᾽ 'ἥρης σωμάτων 
χαὶ ταλαντοῦχος ἐν μάχη δορὸς 

44 πυρωϑὲν ἐξ ᾿Ιλίου 

«ίλοισι πέμπει βαρὺ 

τϑῆγμα δυσδάχρυτον ἀν- 
τήνορος σποδοῦ γεμί-- 
ζων λέβητας εὐθέτου. 

445 στένουσι δ᾽ εὖ λέγοντες ἄνδρα τὸν μὲν ὡς 
μάχης ἴδρις " τὸν δ᾽ ἐν φοναῖς χαλῶς πεσόντ᾽ 

ἀλλοτρίας διαὶ γυναικός. τάδε σῖγά τις βαῦὺ- 

450 ζει. φϑονερὸν δ᾽ ὑπ᾽ ἄλγος ἕρπει προϑδίχοις 
᾿“τρείδαις. 

οἱ δ᾽ αὐτοῦ περὶ τεῖχος 

ϑήχας ᾿Πιάδος γῶς 

455 εὔμορᾳ οἱ κατέχουσιν " ἐχϑρὰ δ᾽ ἔχοντας ἔχρυιψεν. 
βαρεῖα δ᾽ ἀστῶν φάτις ξὺν κότῳ - 

δημοχράντου δ᾽ ἀρᾶς τίνει χρέος. 
μένει δ᾽ ἀκοῦσαί τί μου 

460 μέριμνα νυχτηρείές. 

408.-- 419, --Ξ 420- - 436, 

437. ἀδ5. -Ξ- 456.-- 472. 



δ Α ΕἾ ἸἸὉ" 
- ΧΦ τ ἸΟῪ 

τῶν πσλυχτόνων γὰρ οὐκ 
ἄσχοποι ϑεοί. χελαι-- 
γαὶ δ᾽ ᾿Ερινύες χρόνῳ 

τυχηοὸν ὄντ᾽ ἄνευ δίχας, παλιντυχεῖ 
ἀθδτριβᾷ βίου τιϑεῖσ᾽ ἀμαυρὸν, ἐν δ᾽ ἀΐ-. 

στοις τελέϑοντος οὔτις ἀλχά" τὸ δ᾽ ὑπερχύτως 
χλύειν 

470 εὖ βαρύ" βάλλεται γὰρ ὕσσοις διόϑεν κεραυνός. 

χρίνω δ᾽ ἄφϑονον ὄλβον. 
μήτ᾽ εἴην πολιπόρϑης 

μήτ᾽ οὖν αὐτὸς ἁλοὺς ὑπ ἄλλων βίον χατίδοιμι. 

47ὺ πυρὸς δ᾽ ὑπ᾽ εὐαγγέλου 

πόλιν διήκει ϑοὰ 
βάξις " εἰ δ᾽ ἐτητύμως, ] 

τίς οἶδεν, ἢ τοι ϑεῖόν ἐστι μὴ ψύϑος. 
τίς ὧδε παιδνὸς ἢ φρενῶν χεκομμένος, 

480 φλογὸς παραγγέλμασιν 

γέοις πυρωϑέντα χαρδίαν,, ἔπειτ᾽ 
ἀλλαγᾷ λόγου καμεῖν; 
γυναιχὸς αἰχμᾷ πρέπει, 
πρὸ τοῦ φανέντος χάριν ξυναινέσαι. 

48δῦ πιϑανὸς ἄγαν ὁ ϑῆλυς ὅρος ἐπινέμεται 

ταχύπορος. ἀλλὰ ταχύμορον 
γυναιχοχήρυχτον ὄλλυται χλέος. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ Ἢ. 

τάχ᾽ εἰσόμεσθα λαμπάδων φαεσφόρων 
490 φρυχτωριῶν τὲ χαὶ πυρὸς παραλλαγὰς, 

εἴτ᾽ οὖν ἀληϑεῖς εἴτ᾽ ὀνειράτων δίχην 

τερπνὸν τόδ᾽ ἐλϑὸν φῶς ἐφήλωσεν «φρένας. 
χήρυχ᾽ ἀπ᾽ ἀχτῆς τόνδ᾽ ὁρῶ χατάσχιον 

χλάδοις ἐλαίας" μαρτυρεῖ δέ μοι χάσις 

496 πηλοῦ ξύνουρος διιψία χόνις τάδε, 
ὡς οὔτ᾽ ἄναυδος οὔτε σοι δαίων φλόγα 

ὕλης ὀρείας σημανεῖ χαπινῷ πυρός. 
ἀλλ᾽ ἢ τὸ χαίρειν μᾶλλον ἐχβάξει λέγων" -- 
τὸν ἀντίον δὲ τοῖσδ᾽ ἀποσιέργω λόγον " 

500 εὖ γὰρ πρὸς εὖ φανεῖσι προσϑήχη πέλοι. 
ΧΟΡΟΣ. 

ὅστις τάδ᾽ ἄλλως τῇδ᾽ ἐπεύχεται πόλει, 
αὐτὸς φρενῶν χαρποῖτο τὴν ἁμαρτίαν. 

ΚΗΡΎΞ. 

Ἰὼ πατρῷον οὗδας ᾿ἀργείας χϑονὸς, 
δεχάτῳ σὲ φέγγει τῷδ᾽ ἀφικόμην ἔτους, 

500 πολλῶν ῥαγεισῶν ἐλπίδων μιᾶς τυχών. 
ἰτῆς τ ΕΣ ΞΡΡΝ δ βὔμως Ὁ τυρυὰ 

οὐ γάρ ποτ᾽ ηὔχουν τῇδ᾽ ἐν ᾿ἡργείᾳ χϑονὶ 

ϑανὼν μεϑέξειν φιλτάτου τάφου μέρος. 

γὺῦν χαῖρε μὲν χϑὼν, χαῖρε δ᾽ ἡλίου φάος, 
Ξ : ἘΚ Δα ΡΜ ον ΡΥΎΣ ΤΌΝ 
ὕπατός τὲ χώρας Ζεὺς, ὁ 110ϑιὸς τ᾿ αναξ, 

410 τόξοις ἰάπιων μηχέτ᾽ εἰς ἡμᾶς βέλη" 
“ . ΄ ᾿Σ τ ΄ 

ἅλις παρὰ Σχάμανδρον ἤλϑὲς ἀνάρσιος " 
Χι δὐνν, δ᾿ ᾽ Ξ 

γὺν δ᾽ αὖτε σωτὴρ ἴσϑι χἀπαγώγιος, 
ὌΣΌ ἘΡν ΡΤ : 
ἄναξ '᾿Ἵπολλον. τούς τ᾿ ἀγωνίους ϑεοὺς 

πάντας προσαυδῶ, τὸν τ᾿ ἐμὸν τιμάορον 

ὅ10 Ἑρμῆν, φίλον κήρυχα, χηρύχων σέβας, 

ἥρως τε τοὺς πέμψαντας, εὐμενεῖς πάλιν 

σιρατὸν δέχεσθαι τὸν λελειμμένον δορός. 

Ἰὼ μέλαϑρα βασιλέων, «φίλαι στέγαι, 

σεμνοί τε ϑᾶχοι, δαίμονές τ᾿ ἀντήλιοι, 

410 εἴ που πάλαι, φαιδροῖσι τοισίδ᾽ ὄμμασε 
δέξασϑε χύσμῳ βασιλέα πολλῷ χρόνῳ. 

.......-...-.ὄὄ..-.---------- οΟ---.- ---- -- -----ςο---ς-ς-ς.. - -- 

ἥκει γὰρ ὑμῖν φῶς ἐν εὐφρόνῃ φέρων 
χαὶ τοῖσδ᾽ ἅπασι κοινὸν ᾿ἡγαμέμνων ἄναξ. 
ἀλλ᾽ εὖ νι» ἀσπάσασϑε, καὶ γὰρ οὖν πρέπει, 

ὅ20 Τροίαν χατασχάψαντα τοῦ διχηφόρου 

“Τὸς μαχέλλη, τὴ κατείργασται πέδον. 
βωμοὶ δ᾽ ἄϊσιοι χαὶ ϑεῶν ἱδρύματα, 
χαὶ σπέρμια πάσης ἐξαπόλλυται χϑονύς. 

τοιόνδε “Γροίᾳ περιβαλὼν ζευχτήριον 
5680 ἔναξ ᾿“τρείϑης πρέσβυς εὐδαίμων ἀνὴρ 

ἥξει, τίεσϑαι δ᾽ ἀξιώτατος βροτῶν 

τῶν νῦν" ἸΠῈάώρις γὰρ οὔτε συντελὴς πόλις 
ἐξεύχειαι τὸ δορᾶμια τοῦ πάϑους πλέον. 

ὀφλὼν γὰρ ἁρπαγῆς τε χαὶ κλοπῆς δίχην 
ὅ85 τοῦ δυσίου ϑ᾽ ἥμαρτε καὶ πανώλεϑρον 

αὐτόχϑονον πατρῷον ἔϑρισεν δόμον. 
διπλᾷ δ᾽ ἔτισαν Πριαμίδαι ϑάμάρτια. 

ΧΟΡΟΙΟΣ: 

κήρυξ ᾿᾿χαιῶν χαῖρε τῶν ἀπὸ στρατοῦ. 

ΚΟΥ Ε υἱνξ 
χαίρω: τεϑνᾶναι δ᾽ οὐχ ἔτ᾽ ἀντερῶ ϑεοῖς. 

ΣΟΟΙΡΊΘΌΟΣ 

510 ἔρως πκτρῴας τῆσδε γῆς σ᾽ ἐγύμνασεν; 
ΚΗΡΥΞ. 

ὥστ᾽ ἐνδαχρύειν γ᾽ ὄμμασιν χαρᾶς ὕπο. 

ΣΧ ΌΡΟΙΣ: 

τερτινῆς ἄρ᾽ ἦτε τῆσδ᾽ ἐπήβολοι νόσου; 
ΚΙΙΡῪ Ξ-. 

πῶς δὴ διδαχϑεὶς τοῦδε δεσπόσω λόγου; 
ΧΟΡΟΣ. 

τῶν ἀντερώντων ἱμέρῳ πεπληγμένος. 
ΚΗΡῪ ΕΞ. 

8160 ποθεῖν ποθοῦντα τήνδε γῆν στρατὸν λέγεις. 
ΧΟΡΟΣ. 

ὡς πόλλ᾽ ἀμαυρᾶς ἐκ φρενός μ᾽ ἀναστένειν. 
ἈΚΗΡΎΕΞ. 

πόϑεν τὸ δύσφρον τοῦτ᾽ ἐπὴν στύγος στρατῷ; 
ΧΟΡΟΣ. 

πάλαι τὸ σιγᾶν φάρμακον βλάβης ἔχω. 

ΚΙΡΥῪΞ. 

καὶ πῶς ἀπόντων χοιράνων ἔτρεις τινάς ; 
ΧΟΡΟΣ: 

5950 ὡς γῦν τὸ σὸν δὴ, καὶ ϑανεῖν πολλὴ χάρις. 
ΚΑῬΟΧΙΣΝ 

τ " - - ΄ 

εὖ γὰρ πέπραχται. ταῦτα δ᾽ ἐν πολλῷ χρόνῳ 

τὰ μέν τις ἂν λέξειεν εὐπετῶς ἔχειν, 
Ω ᾿ Υ » , ΄ ᾿ ᾿ - 

τὰ δ᾽ αὐτὲ χἀπίμομφα. τίς δὲ πλὴν ϑεῶν 

ἅπαντ᾽ ἀπήμων τὸν δι᾿ αἰῶνος χρόνον; 
δοὅ μόχϑους γὰρ εἰ λέγοιμι καὶ δυσαυλίας, 

σπαρνὰς παρήξεις χαὶ καχοστρώτους, τέ δ᾽ οὐ 
σιένοντες, οὐ λαχόντες ἤματος μέρος; 

Ν᾿ ἐὺ ΄ ν᾿ - ΄ ς᾽ 
τὰ δ᾽ αὐτὲ χέρσῳ χαὶ προσῆν, πλέον στύγος " 

εὐναὶ γὰρ ἦσαν δηίων πρὸς τείχεσιν" 
600 ἐξ οὐρανοῦ γὰρ χἀπὸ γῆς λειμώνιαι 

δρόσοι χατειγάκαζον,, ἔμπεδον σίνος 

ἐσθημάτων τιϑέντες ἔνϑηρον τρίχα. 
χειμῶνα δ᾽ εἰ λέγοι τις οἰωγοχτόνον, 
οἷον παρεῖχ᾽ ἄφερτον ᾿Ιδαία χιὼν, 

6606 ἢ ϑάλπος, εὖτε πόντος ἐν μεσημβριναῖς 

χϑίταις ἀκύμων νηνέμοις εὕδοι πεσών" 
τί ταῦτα πενϑεῖν δεῖ; παροίχεται πόνος " 



παροίχεται δὲ, τοῖσι μὲν τεϑνηχόσιν 
τὸ μήποτ᾽ αὖϑις μηδ᾽ ἀναστῆναι μέλειν. 

᾿ 570 τέ τοὺς ἀναλωϑέντας ἐν ψήφῳ λέγειν, 

τὸν ζῶντα δ᾽ ἀλγεῖν χρὴ τύχης παλιγχότου ; 
χαὶ πολλὰ χαίρειν ξυμφοραῖς καταξιῶ. 

ἡμῖν δὲ τοῖς λοιποῖσιν ᾿Ἱργείων στρατοῦ 
γιχᾷ τὸ χέρδος, πῆμα δ᾽ οὐκ ἀντιρρέπει. 

576 ὡς χομπάσαι τῷδ᾽ εἰχὸς ἡλίου «φάει, 
] ὑπὲρ ϑαλάσσης καὶ χϑονὸς ποτωμένοις. 

Τροίαν ἑλόντες δήποτ᾽ ᾿ργείων στόλος 

ϑεοῖς λάφυρα ταῦτα τοῖς χαϑ᾽ Ἑλλάδα 

δόμοις ἐπασσάλευσαν ἀρχαῖον γάνος. 
ὅϑ0 τοιαῦτα χρὴ χλύοντας εὐλογεῖν πόλιν 

χαὶ τοὺς στρατηγούς " χαὶ χάρις τιμήσεται 

Ζ)ιὸς τόδ᾽ ἐχπράξασα. πάντ᾽ ἔχεις λόγον. 

Ὁ ΟΥΡΟΣ. 

νιχώμενος λόγοισιν οὐχ ἀναίνομαι. 
ἀεὶ γὰρ ἡβᾷ τοῖς γέρουσιν εὖ μαϑεῖν. 

Ὁ8ὅ δόμοις δὲ ταῦτα καὶ Κλυταιμνήστρᾳ μέλειν 

εἰχὸς μάλιστα, ξὺν δὲ πλουτίζειν ἐμέ. 

ΚΗΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ Α. 

ἀνωλόλυξα μὲν πάλαι χαρᾶς ὕπο, 
ὅτ᾽ ἡλϑ᾽ ὁ πρῶτος νύχιος ἄγγελος πυρὸς, 
φράζων ἅλωσιν ᾿Ιλίουν τ᾽ ἀνάστασιν. 

390 χαί τίς μ᾽ ἐνίπτων εἶπε, φρυχτωρῶν δία 
πεισθεῖσα Τροίαν νῦν πεπορϑῆσϑαι δοχεῖς ; 

ἢ χάρτα πρὸς γυναικὸς αἴρεσθαι κέαρ. 
λόγοις τοιούτοις πλαγχτὸς οὖσ᾽ ἐςφραινόμην. 
ὅμως δ᾽ ἔϑυον" καὶ γυναιχείῳ νόμῳ 

596 ὀλολυγμὸν ἄλλος ἄλλοϑεν χατὰ πτόλιν 
ἔλασχον εὐφημοῦντες ἐν ϑεῶν ἕδραις 
ϑυηφάγον κοιμῶντες εὐώδη φλόγα. 

χαὶ γῦν τὰ μάσσω μὲν τί δεῖ σ᾽ ἐμοὶ λέγειν; 
ἄναχτος αὐτοῦ πάντα πεύσομαι λόγον. 

600 ὅπως δ᾽ ἄριστα τὸν ἐμὸν αἰδοῖον πόσιν 
σπεύσω πάλιν μολόντα δέξασθαι. τί γὰρ 

γυναιχὶ τούτου φέγγος ἥδιον δραχεῖν, 

ἀπὸ στρατείας ἄνδρα σώσαντος ϑεοῦ 

πύλας ἀνοῖξαι; ταῦτ᾽ ἀπάγγειλον πόσει" 

᾿ θ0ὅ ἥχειν ὅπως τάχιστ᾽ ἐράσμιον πόλει" 
' γυναῖκα πιστὴν δ᾽ ἐν δόμοις εὕροι μολὼν 

οἵανπερ οὖν ἔλειπε, δωμάτων χύνα 

ἐσϑλὴν ἐχείνῳ., πολεμίαν τοῖς δύσφροσιν, 
χαὶ τἄλλ᾽ ὁμοίαν πάντα. σημαντήριον 

010 οὐδὲν διαιρϑείρασαν ἐν μήχει χρόνου. 

οὐδ᾽ οἶδα τέρψιν οὐδ᾽ ἐπίνψογον «φάτιν 
ἄλλου πρὸς ἀνδρὸς μιᾶλλον ἢ χαλκοῦ βαφάς. 

ΚΉΡΥΞ. 
τοιύσδ᾽ ὁ χόμπος τῆς ἀληϑείας γέμων 

οὐχ αἰσχρὸς ὡς γυναικὶ γενναίᾳ λαχεῖν. 

ΧΟΡΟΣ. 

θ160 οὕτη μὲν οὕτως εἶπε μανϑώνοντί σοι 
τοροῖσιν ἑριιηνεῦσιν εὐπρεπῶς λόγον. 

σὺ δ᾽ εἰπὲ, χήρυξ, Μενέλεων δὲ πεύϑομαι, 
εἰ γόστιμός γε χαὶ σεσωσμένος πάλιν 

ἥξει ξὺν ὑμῖν, τῆσδε γῆς φίλον κράτος. 

ΚΗΡΎΞ. 
620 οὐχ ἔσϑ᾽ ὅπως λέξαιαι τὰ τνευδὴ χαλὰ 

Ι ἐς τὸν πολὺν «φίλοισι χωρποῦσϑαι χρόνον. 
! 

ΑἸ ΜῈ ΜΝ Ν ἴκ Ν. 

ΣΧ ΟΡΙΟΣ. 

πῶς δῆτ᾽ ἂν εἰπὼν χεδνὰ τἀληϑῆ τύχοις; 

σχισϑέντα δ᾽ οὐχ εὔχρυπτα γίγνεται τάδε. 
ΚΗΡΥΞ. 

ἀνὴρ ἄφαντος ἐξ ᾿Ἵχαϊχοῦ στρατοῦ, 

. θ26 αὐτός τε χαὶ τὸ πλοῖον. οὐ ψευδῆ λέγω. 
ΧΟΡΟΣ. 

πότερον ἀναχϑεὶς ἐμιρανῶς ἐξ Ἰλίου, 
ἢ χεῖμα, κοινὸν ἄχϑος, ἥρπασε στρατοῦ; 

ΚΠΗΡΎΕΞ. 

ἔχυρσας ὥστε τοξότης ἄχρος σχοποῦ" 

μαχρὸν δὲ πῆμα ξυντόμως ἐφημίσω. 

Ἐπ ΟΡ ΟἿΣ 

680 πότερα γὰρ αὐτοῦ ζῶντος ἢ τεϑνηκύτος 

«φάτις πρὸς ἄλλων ναυτίλων ἐχλήζετο; 

ΚΗΡΎΥΞ. 

οὐχ οἶδεν οὐδεὶς ὥστ᾽ ἀπαγγεῖλαι τορῶς, 
πλὴν τοῦ τρέφοντος “Πλίου χϑονὸς «(ύσιν. 

ΧΟΡΟΣ. 

πῶς γὰρ λέγεις χειμῶνα ναυτιχῷ στρατῷ 

686 ἐλϑεῖν τελευτῆσαί τε δαιμόνων χότῳ; 

ΚΗΡΎῪΞ. 
ΕΣ ΝΕ ᾽ ΄ 
εὐρημοὸν ἡμαὰρ οὐ πρέπει χαχαγγέλῳ 
γλώσσῃ μιαίνειν " χωρὶς ἡ τιμὴ ϑεῶν. 

ὅταν δ᾽ ἀπευχτὰ πήματ᾽ ἄγγελος πόλει 

στυγνῷ προσώπῳ πτωσίμου στρατοῦ φέρῃ, 

6040 πόλει μὲν ἕλχος ἕν τὸ δήμιον τυχεῖν, 

πολλοὺς δὲ πολλῶν ἐξαγισϑέντας δόμων 
᾿ ΘΕΟΣ Ὁ ΠΡΙΣ, Ν 
ἄνδρας διπλὴ μάστιγι, τὴν “Ἵρης φιλεῖ, 

δίλογχον ἄτην, φοινίαν ξυνωρίδα. 

τοιῶνδε μέντοι. πημάτων σεσαγμένον 
610 πρέπει λέγειν παιᾶνα τόνδ᾽ ᾿Ερινύων. 6 7) 9 ; ι , "" σωτηρίων δὲ πραγμάτων εὐάγγελον 

ἥχοντα πρὸς χαίρουσαν εὐεστοῖ πόλιν, 
πῶς κεδνὰ τοῖς κακοῖσι συμμίξω, λέγων 

χειμῶν᾽ ᾿ἡχαιῶν οὐκ ἀμήνιτον ϑεοῖς ; 
6060 ξυνώμοσαν γὰρ, ὄντες ἔχϑιστοι τὸ σιρὶν, 

σιῦο καὶ ϑάλασσα. χαὶ τὰ πίστ᾽ ἐδειξάτην, 

φϑείροντε τὸν δύστηνον ᾿ἡργείων στρατόν. 
ἐν νυχτὶ δυσχύμαντα δ᾽ ὠρώρει κακά. 

δή ς ὡρο ΤΉΝΕ, ἦν Σ 
ναῦς γὰρ πρὸς ἀλλήλαισι Θρήκιαι πνοαὶ 

ἜΤ . σὲ ἋΣ 7 θὅ6 ἤρειχον " αἱ δὲ χεροτυπούμεναι. βέᾳ 
Ξ ἌΝ ΡΥ; ᾿ ; 

χειμῶνι τυφῷ σὺν ζάλῃ τ᾿ ὀμβροχτύπῳ 

ᾧχοντ᾽ ἄφαντοι, ποιμένος καχοῦ στρύβῳ. 
ἐπεὶ δ᾽ ἀνῆλθε λαμπρὸν ἡλίου «ράος, 

ὁρῶμεν ἀνθοῦν πέλαγος «ΑἹγαῖον νεχροῖς 
660 ἀνδρῶν ᾿χαιῶν ναυτικῶν τ᾽ ἐρειπίων. 

ἡμᾶς γε μὲν δὴ ναῦν τ᾿ ἀκήρατον σχάφος 
» τω ὅν 5, ͵ 
ἤτοι τις ἐξέχλειψεν ἢ ᾿ξηρήσατο 

ϑεύς τις, οὐχ ἄνϑρωπος. οἴακος ϑιγών. 

τύχη δὲ σωτὴρ ναῦν στελοῦσ᾽ ἐ(έζετο, 
6θ6 ὡς μήτ᾽ ἐν ὅρμῳ χύματος ζάλην ἔχειν 

μήτ᾽ ἐξοχεῖλαι πρὸς χραταίλεων χϑόνα. 
ἔπειτα δ᾽ “Ἵιδὴν πόντιον πειρευγότες, 

λευχὸν χατ᾿ ἡμαρ, οὐ πεποιϑότες τύχη, 

ἐβουχολοῦμεν «φροντίσιν νέον πάϑος, 

610 στρατοῦ χαμόντος καὶ χαχῶς σποδοιυμένοι. 

χαὶ νῦν ἐχείνων εἴ τις ἐστὶν ἐμπνέων, 

λέγουσιν ἡμᾶς ὡς ὀλωλότας, τί μή; 

ἡμεῖς τ᾿ ἐχείνους ταῦτ᾽ ἔχειν δοξάζομεν. 

7 

ἰν ᾿ς 

ΡῬΟΕΤΑΕ ΒΟΕΝΙΟΙ. 
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γένοιτο δ᾽ ὡς ἄριστα. Μενέλεων γὰρ οὖν 
6760 πρῶτόν τε χαὶ μάλιστα προσδόχα μολεῖν. 

εἰ δ᾽ οὖν τις ἀχτὶς ἡλίου νιν ἱστορεῖ 

χαὶ ζῶντα χαὶ βλέποντα, μηχαναῖς “«Τιὸς, 

οὕπω ϑέλοντος ἐξαναλῶσαι γένος, 

ἐλπίς τις αὐτὸν πρὸς δόμους ἥξειν πάλιν» 

θϑοτοσαῦτ᾽ ἀχούσας ἴσϑι τἀληϑὴ κλύων. 

ΧΥΘΊΡΌΣΣ: 

τίς ποτ᾽ ὠνόμαζεν ὧδ᾽ 

ἐς τὸ πῶν ἐτητύμως --- 

μή τις ὅντιν᾽ οὐχ ὁρῶ- 

μὲν προνοίαισι τοῦ πεπρωμέγνου 

085 γλῶσσαν ἐν τύχᾳ νέμων; -- 

τὼν δορίγαμβροον ἀμφινεικῆ δ᾽ Ἑλέναν; 
ἐπεὶ πρεπόντως 

ἑλένας, ἕλανδρος, ἑλέπτολις, 
690 ἐκ τῶν ἁβροπήνων 

προχαλυμμάτων ἔπλευσε 

ζεφύρου γίγαντος αὔρᾳ, 
πολύανδροί τε (εράσπιδες, 
χυναγοὶ χατ᾽ ἴχνος. 

6090 πλάταν ἄζφαντον 
χέλσαντες “ΣΙ μόεντος 
ἀχτὰς ἐπ ἀεξιφύλλους 

δι᾿ ἔριν αἱματόεσσαν. 

Ἰλίῳ δὲ χῆδος ὁρ-- 

100 ϑώνυμιον τελεσσίφρων 
μῆνις ἤλασεν, τραπέ- 
ζάς ἀτέμωσιν ὑστέρῳ χρόνῳ 
χαὶ ξυνεστίου “ιὸς 

706 πρασσομένα τὸ νυμιότιμον μέλος ἐχ- 
«άτως τίοντας 

ὑμέναιον, ὃς τότ᾽ ἐπέρρεπε 
γαμβοοῖσιν ἀείδειν. 
μεϊαμανϑάνουσα δ᾽ ὕμνον 

710 Πριάμου πόλις γεραιὰ, 
πολύϑρηνον μέγα που στέγει, 
χιχλήσχουσα Πάριν 

τὸν αἰνόλεχτρον, 

παμπρόσϑη πολύϑρηγνον 
αἰῶν᾽ ἀμφὶ πολιτῶν “- - οι 

μέλεον αἴμε᾽ ἀνατλᾶσα. 
ἔφρεψεν δὲ λέοντα 

σίνιν δόμοις ἀγάλαχτον 
οὕτως ἀνὴρ φιλόμαστον, 

720 ἐν βιότου προτελείοις 

ἅμερον, εὐφιλόπαιδα, 
καὶ γεραροῖς ἐπίχαρτον. 

πολέας δ᾽ ἔσχ᾽ ἐν ἀγχάλαις, 
γνεοτούφου τέχνου δίχαν, 

725 (αιδρωπσιὸς ποτὶ χεῖρα, σαίνων τε γαστρὸς ἀνάγ- 
χαις. 

727 χοονισϑεὶς δ᾽ ἀπέδειξεν 
ἔϑος τὸ πρόσϑε τοχήων. 

χάριν τροφᾶς γὰρ ἀμείβων, 
7520 μηλοφόνοισιν ἔγαισιν 

δαῖτ ἀχέλευστος ἔτευξεν " 

αἵματι δ᾽ οἶχος ἐφύρϑη " 
681 -- 698. 

117 .---Ἴ260, 

6099 --- 710. 

ΞξΞΞ 727 --- 136. 

Α Ξ ΡΤ α Ὁ Ἑ 

ἐμαχον ἄλγος οἱχέταις 

μέγα σίνος πολυχτόνον. 

735 ἐκ ϑεοῦ δ᾽ ἱερεύς τις ἄτας δόμοις προσεϑρέφϑη. 
727 παρ᾿ αὐτὰ δ᾽ ἐλϑεῖν ἐς Ἰλίου πόλιν 
7410 λέγοιμ᾽ ἂν (φοόνημα μὲν νηνέμου γαλώνας, 

ὀχασχαῖον δ᾽ ἄγαλμα πλούτου, 
μαλϑαχὸν ὀμμάτων βέλος, 
δηξίϑυμον ἔρωτος ἄνϑος. 

7410 παραχλίνουσ᾽ ἐπέχρανεν δὲ γάμου πιχρὰς τε- 
λευτὰς, 

δύσεδρος χαὶ δυσόμιλος συμένα Πριαμίδαισιν, 
πομπῷ «]ιὸς ξενίου, 
γυμφόχλαυτος Ἐρινύς. 

τῦ0 παλαίφατος δ᾽ ἐν βροτοῖς γέρων λόγος 

τέτυχται, μέγαν τελεσϑέντα φωτὸς ὄλβον 

τεχνοῦσϑαι μηδ᾽ ἄπαιδα θνήσκειν, 
7560 ἐχ δ᾽ ἀγαϑᾶς τύχας γένει 

βλαστάνειν ἀκόρεστον οἰζύν. 

δίχα δ᾽ ἄλλων μονόφρων εἰμί. τὸ γὰρ δυσσε- 
βὲς ἔργον 

7600 μεεὰ μὲν πλείονα τίχτει, σᾳφειέρᾳ δ᾽ εἰχύτα, 
γέννᾳ. 

οἴχων δ᾽ ἄρ᾽ εὐϑυδίχων 
καλλίπαις πότμος ἀεί. 

«φιλεῖ δὲ τίχτειν ὕβρις μὲν παλαιὰ νεά-- 
766 ζουσαν ἐν χαχοῖς βροτῶν ὕβριν 

᾿ ἂν τὸ χύριον μόλῃ. 
γεαρὰ φάους κότον 

Ψ ἜΘ. Ἃ. ΣῪ δ 

τοτ ἢ τοι, εὺτ 

δαίμονά τε τὸν ἄμαχον, ἀπόλεμον, 
710 ἀνίερον ϑράσος, μελαίνας μελάϑροισιν ἄτας, 

εἰδομέναν τοχεῦσιν. 

δίχα δὲ λάμπει μὲν ἐν δυσχάπγοις δώμασιν, 
Ἵ7Ο τὸν δ᾽ ἐναίσιμον τίει βίον. 

τὰ χρυσύπαστ᾽ ἐσϑλὰ σὺν πίνῳ χερῶν 
παλιντρύποις ὄμμασι λι- 

σιοῦσ᾽, ὅσια προσέβα, τοῦ ἘῈ 
780 δύναμιν οὐ σέβουσα πλούτου παράσημον αἴνῳ" 

πᾶν δ᾽ ἐπὶ τέρμια νωμᾷ. 
ἄγε δὴ, βασιλεῦ, Τροίας πολίπορϑ', 
᾿“τρέως γένεϑλον, 

780 πῶς σὲ προσείπω; πῶς σε σεβίζω, 

μήϑ᾽ ὑπεράρας μήϑ' ὑποχάμψας 
χαιρὸν χάριτος; 

πολλοὶ δὲ βροτῶν τὸ δοχεῖν εἶναι 
προτίουσι δίχην παραβάντες. 

790 τῷ δυσπραγοῦντι δ᾽ ἐπιστενάχειν 
σιῶς τις ἕτοιμος" δῆγμα δὲ λύπης 

οὐδὲν ἐφ᾽ ἧπαρ προσιχνεῖται " 
χαὶ ξυγχαίρουσιν ὁμοιοπρεπεῖς͵ 

ἀγέλαστα πρόσωπα βιαζόμενοι. 

790 ὕστις δ᾽ ἀγαϑὸς προβατογνώμων, 
οὐχ ἔστι λαϑεῖν ὄμματα «ωτὸς, 
τὰ δοχοῦντ᾽ εὔκξρρονος ἐκ διανοίας 
ὑδαρεῖ σαίνειν «φιλότητι. 

σὺ δέ μοι τότε μὲν στέλλων στρατιὰν 

800 Ἑλένης ἕνεκ᾽, οὐ γὰρ ἐπικεύσω, 
χάρτ ἀπομούσως ἦσϑα γεγραμμένος, 
οὐδ᾽ εὖ πραπίδων οἴαχα νέμων 

737 --- 749. -ξΞΞ 750 --- 762. 

708 --- 772. --ΞΞ 778 --- 782, 



ΑΓΑΜΕΜΝΝ ὦ, Ν. 59. 

ϑράσος ἀκούσιον 
ἀνδράσι ϑνήσχουσι χομίζων. 

806 γῦν δ᾽ οὐχ ἀπ᾿ ἄχρας φρενὸς οὐδ᾽ ἀφίλως 

εὔφρων τις πόνος εὖ τελέσασι. 
γνώσει δὲ χρόνῳ διαπευϑόμενος 
τόν τε διχαίως χαὶ τὸν ἀχαίρως 

πόλιν οἰχουροῦντα πολιτῶν. 
ΑΔΓΑΠΜΕΙΝΩ Ν. 

810 πρῶτον μὲν Ἴργος χαὶ ϑεοὺς ἐγχωρίους 
δίχη προσειπεῖν, τοὺς ἐμοὶ μεταιτίους 
γόστου δικαίων ϑ᾽ ὧν ἐπραξάμην πόλιν 
Πριάμου. δίχας γὰρ οὐκ ἀπὸ γλώσσης ϑεοὶ 

χλύοντες ἀνδοοϑνῆτας ᾿Ιλίου φϑορὰς 

815 ἐς αἱματηρὸν τεῦχος οὐ διχορρόπως 

τρήφους ἔσϑεντο" τῷ δ᾽ ἐναντίῳ χύτει 
ἐλπὶς προπήει χειρὸς οὐ πληρουμένῳ. 
χαπνῷ δ᾽ ἁλοῦσα νῦν ἔτ᾽ εὔσημος πόλις. 

ἄτης ϑύελλαι ζῶσι" συνϑνήσχουσα δὲ 
820 σποδὸς προπέμπει πίονας πλούτου πργοάς. 

τούτων ϑεοῖσι χρὴ πολύμνηστον χάριν 
τίνειν, ἐπείπερ καὶ πάγας ὑπερχότους 
ἐπραξάμεσσα,, χαὶ γυναιχὸς οὕνεχα 

πόλιν διημάϑυνεν ᾿ργεῖον δάκος, 

826 ἵππου νεοσσὸς .. ἀσπιδηστρόφος λεὼς, 

πήδημ᾽ ὀρούσας ἀμφὶ Πλειάδων δύσιν" 
ὑπερϑορὼν δὲ πύργον ὠμηστὴς λέων 
ἄδην ἔλειξεν αἵματος τυραννικοῦ. 

ϑεοῖς μὲν ἐξέτεινα «φροίμιον τόδε" 
880 τὰ δ᾽ ἐς τὸ σὸν φρόνημα, μέμνημαι κλύων, 

χαὶ φημὶ ταὐτὰ χαὶ συνήγορόν μ᾽ ἔχεις. 

παύροις γὰρ ἀνδριῦν ἐστι συγγενὲς τόδε, 

φίλον τὸν εὐτυχοῦντ᾽ ἄνευ «ϑόνου σέβειν. 
δύσφρων γὰρ ἰὸς καρδίαν προσήμενος 

820 ἄχϑος διπλοίζει τῷ πεπιμιένῳ νόσον, 
τοῖς τ᾿ αὐτὸς αὑτοῦ πήμασιν βαρύνεται 

χαὶ τὸν ϑυραῖον ὄλβον εἰσορῶν στένει" 
εἰδὼς λέγοιμ᾽ ἂν. εὖ γὰρ ἐξεπίστεμιαιε 

ὁμιλίας κάτοπτρον, εἴδωλον σχιῶς 

8410 δοχοῦντας εἶναι κάρτα πρευμενεῖς ἐμοί. 

μόνος δ᾽ Ὀδυσσεὺς, ὕσπερ οὐχ ἑχὼν ἔπλει, 
ζευχϑεὶς ἕτοιμος ἣν ἐμοὶ σειρειρόρος " 

εἴτ᾽ οὖν ϑανόντος εἴτε χαὶ ζῶντος σέρι 

λέγω. τὰ δ᾽ ἄλλα πρὸς πόλιν τε χαὶ ϑεοὺς 

846 κοινοὺς ἀγῶνας ϑέντες ἐν πανηγύρει 
βουλευσόμεσϑα. καὶ τὸ μὲν χαλῶς ἔχον 
ὕπως χρονίζον εὖ μενεῖ βουλευτέον " 

ὅτῳ δὲ χαὶ δεῖ φαρμάκων παιωνίων, 
ἤτοι χέαντες ἢ τεμόντες εὐκ(ρόνως 

850 πειρασόμεσϑα πῆμ᾽ ἀποστρέιναι νόσου. 
γ»ὺν δ᾽ ἐς μέλαϑρι χαὶ δόμους ἐφεστίους 
ἐλθὼν ϑεοῖσι πρῶτα δεξιώσομαι, 

οἵπερ πρόσω πέμιψαντες ἤγαγον πάλιν. 
γίχη δ᾽ ἐπείπερ ἕσπετ᾽, ἐμπέϑως μένοι. 

ἌΦΧΥΤ ΑΥΠΕΝΙΣ ῬΑ. 

8ύύ ἄνδρες πολῖται, πιρέσβος ᾿Ἱργείων τόδε, 
οὐχ αἰσχυνοῦμαι τοὺς (ιλάνορας τρόπους 
λέξαι πρὸς ὑιιᾶς " ἐν χρόνῳ δ᾽ ἀποφϑίνει 
τὸ τάρβος ἀνθρώποισιν. οὐχ ἄλλων πάρα 
μαϑοῦσ᾽, ἐμαυτῆς δύσφορον λέξω βίον, 

800 τοσύνδ᾽ ὅσονπερ οὗτος ἦν ὑπ᾽ ᾿Ιίῳ. 

᾿:. 

τὸ μὲν γυναῖχα πρῶτον ἄρσενος δίχα 

ἦσϑαι δόμοις ἔρημον ἔχπαγλον χαχὸν, 
πολλὰς χλύουσαν χληδόνας παλιγχκότους " 

χαὶ τὸν μὲν ἥκειν, τὸν δ᾽ ἐπεισιξέρειν χαχοῦ 
8θ6 χάχιον ἄλλο πῆμα, λάσχοντας δόμοις. 

χαὶ τραυμάτων μὲν εἰ τόσων ἐτύγχανεν ] 
ἀνὴρ ὅδ᾽, ὡς πρὸς οἶχον ὠχετεύετο 
φάτις. τέτρωται διχτύου σιλέω λέγειν. ᾿ 
εἰ δ᾽ ἦν τεϑνηκὼς, ὡς ἐπλήϑυον λόγοι, 

870 τρισώματός τῶν Γηρυὼν ὃ δεύτερος 

πολλὴν ἄνωθεν, τὴν κότω γὰρ οὐ λέγω 
χϑονὸς. τρίμοιρον χλαῖναν ἐξηύχει λαβὼν, 

ἅπαξ ἑκάστῳ χατϑανὼν μορφώματι. 

τοιῶν δ᾽ ἕχατι χληδόνων παλιγχότων, 
875 πολλὰς ἄνωϑεν ἀρτάνας ἐμῆς δέρης : 

ἔλυσαν ἄλλοι πρὸς βίαν λελημμένης. Ι 

ἐχ τῶνδέ τοι παῖς ἐνθάδ᾽ οὐ παραστατεῖ, 
ἐμῶν τε χαὶ σῶν χύριος πιστευμιάτων, 

ὡς χρῆν, Ὀρέστης " μηδὲ ϑαυμάσης τόδε. 
880 τρέφει γὰρ αὐτὸν εὐμενὴς δορύξενος 

Σιρόφιος ὁ «»ωχεὺς, ἀμφίλεχτα πήματα 
ἐμοὶ προφωνῶν,, τόν ϑ᾽ ὑπ᾽ ᾿Ιλίῳ σέϑεν 
χίνδυγνον,, εἴ τε δημόϑρους ἀναρχία 
βουλὴν χαταρρίινειεν, ὥστε σύγγονον 

885 βοοτοῖσι τὸν πεσόντα λαχτίσαι πλέον. 

τοιάδε μέντοι σχῆνψις οὐ δόλον «ξέρει. 
ἔμοιγε μὲν δὴ χλαυμάτων ἐπίσσυτοι 
πηγαὶ χατεσβήχασιν, οὐδ᾽ ἔνι σταγών. 
ἐν ὀψιχοίτοις δ᾽ ὄμμασι βλάβας ἔχω, 

8ο0τὰς ἀμί σοι χλαίουσα λαμπτηρουχίας 

ἀτημελήτους αἰέν. ἐν δ᾽ ὀνείρασι 

λεπταῖς ὑπαὶ κώνωπος ἐξηγειρόμην 

διπαῖσι ϑωύσσοντος, ἀμί σοι πάϑη 
ὁρῶσα πλείω τοῦ ξυνεύδοντος χρόνου. 

8905 νῦν ταῦτα πάντα τλῶσ᾽ ἀπενϑήτῳ «ρρενὶ 

λέγοιμ᾽ ἂν ὄνδοα τόνδε, τῶν σταθμῶν κύνα, 
σωτῆρα ναὺς πρότογον.. ὑψηλῆς στέγης 
στῦλον ποδήρη, μονογενὲς τέχνον πειτρὶ, 
χαὶ γῆν φανεῖσαν ναυτίλοις. παρ᾿ ἐλπίδα, 

900 χάλλιστον ἤμαρ εἰσιδεῖν ἐκ χείματος, 
ὁδοιπόρῳ διινῶντι. πηγαῖον ῥέος. 
τερπνὸν δὲ τἀναγκαῖον ἐχφυγεῖν ἅπαν. 
τοιοῖσδέ τοί νιν ἀξιῶ προσφϑέγμασιν. 

φϑόνος δ᾽ ἀπέστω" πολλὰ γὰρ τὰ πρὶν χαχὰ 

906 ἠνειχόμεσθϑα " νῦν δ᾽ ἐμοὶ «φίλον χάρα, 
ἔχβαιν᾽ ἀπήνης τῆσδε, μὴ χαμαὶ τιϑ εὶς 

τὸν σὺν πόδ᾽, ὠναξ, Ἰλίου πορϑήτορα. 
διιωαὶ, τί μέλλεϑ:", εἷς ἐπέσταλται τέλος 

πέδον χελεύϑου στρωννύναι πετάσμασιν; 

910 εὐθὺς γενέσθω ποριυρόστρωτος πόρος 
ἐς δῶμ᾽ ἄελπτον ὡς ἂν ἡγῆται δίκη. 

τὰ δ᾽ ἄλλα φροντὶς οὐχ ὕπνῳ νιχωμέγη 
ϑήσει δικαίως σὺν ϑεοῖς εἴμαρμένα. 

ΔΓΡΓΑΜΕΙΜΝΩΝ. 

«Τήδας γένεϑλον, δωμάτων ἐμῶν φύλαξ, 

915 ἀπουσίᾳ μὲν εἶπας εἰχότως ἐμῇ" 
μαχρὰν γὰρ ἐξέτεινας " ἀλλ᾽ ἐναισίμως 

αἰνεῖν. παρ᾽ ἄλλων χρὴ τόδ᾽ ἔρχεσϑαι γέρας 

χαὶ τἄλλα μὴ γυναιχὸς ἐν τρόποις ἐμὲ 
ἅβρυνε μηδὲ βαρβάρου φωτὸς δίχην 



[60 πα ΞΔ ΟΥ͂ 

[920 χαμαιπετὲς βόωμα προσχάνης ἐμοὶ. 

| μηδ᾽ εἵμασι στρώσασ᾽ ἐπίφϑονον πόρον 
τίϑει" ϑεούς τοι τοῖσδε τιμαλᾳεῖν χρεών" 

Ι ἐν ποιχίλοις δὲ ϑνητὸν ὄντα χάλλεσιν 
᾿ βαίνειν ἐμοὶ μὲν οὐδωμῶς ἄνευ «όβου. 

9260 λέγω χατ᾿ ἄνδρι. μὴ ϑεὸν, σέβειν» ἐμέ. 

ἢ χωοὶς ποδοινυήστοων τὲ χαὶ τῶν ποιχίλων 

χληδὼν ὀντεῖ- χαὶ τὸ μὴ χαχῶς «ρον εῖν 

ϑεοῦ μέγιστον δῶρον. ὀλβίσαι δὲ χρὴ 

βίον τελευτήσω ἐν εὐεστοῖ «ίλη. 

[980 εἰ πάντα δ᾽ ὡς πράσσοιμ᾽ ἂν. εὐθαρσὴς ἐγώ. 
᾿ ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

χαὶ μὴν τόδ᾽ εἰπὲ μὴ παρὰ γνώμην ἐμοί. 
| “ΓΑΜΕΙΝΩ Ν. 

γνώμην μὲν ἴσϑε μὴ δι ϑεροῦντ᾽ ἐμέ. 
᾿ ἌΧ Τ ΝΕ ΣΜΚΕΙΡ ᾿ἕ 

Ϊ ηὔξω ϑεοῖς δείσας ἂν ὧδ᾽ ἔρδειν τάδε; 

] “ΤΑΜΕΜΝΩΝ. 
εἴπερ τις, εἰδώς γ᾽ εὖ τόδ᾽ ἐξεῖπον τέλος. 

ἈΠΦΥΤΕΖΙΜΙΝΉΣΕΤΡ Α: 

9325 τί δ᾽ ἂν δοχεῖ σοι Πρίαμος εἰ τάδ᾽ ἤνυσεν; 
4 ΑΠΈΕΜΝΩΝ. 

ἂν ποιχίλοις ὧν χάοτα τον βῆναι δοκεῖ. 

| ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΆ. 
! μὴ γυν τὸν ἀνϑρώπειον αἰδεσϑεὶς τνόγον 

Ι ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 
φήμη γε μέντοι δημόϑρους μέγα σϑένει. 

] ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

] ὁ δ᾽ ἀφϑόνητός γ᾽ οὐχ ἐπίζηλος πέλει. 

' 4ΓΑΜΕΜΜΝΩ Ν. 

940 οὔτοι γυναιχός ἔστιν ἱμείρειν μάχης. 
ΚΑΥΤΦΙΠΝΗΣΈΤΡ,. 

τοῖς δ᾽ ὀλβίοις γε καὶ τὸ νιχᾶσϑαι πρέπει. 

ΦΙ͵ΙΑΜΕΙΜΝΩ Ν. 

ἢ καὶ σὺ νίχην τήνδε δήριος τίεις ; 

ἊΜ ΥΤΙΙΜΝΗΣΤΑ.Α. 

χράτος μέντοι πάρες γ᾽ ἑχὼν ἐμοί. 
4ΓΑΜΕΙΜΝΩ Ν. 

ἀλλ᾽ εἰ δοχεῖ σοι ταῦϑ'᾽, ὑπαί τις ἀρβύλας 

᾿θ94δ λύοι τάχος πρόδουλον ἔμβασιν ποδός. 
σὺν τοῖς δέ μ ἐμβαίνονϑ᾽ ἁλουργέσιν ϑεῶν 

μή τις πρόσωϑεν ὄμματος βάλοι φϑόνος. 
πολλὴ γὰρ αἰδὼς σωματοιϑορεῖν ποσὶ 

πιϑοῦ" 

φϑείροντιε πλοῦτον ἀργυρωνήτους ϑ᾽ ὑ(άς. 

, 9600 τούτων μὲν οὕτως " τὴν ξένην δὲ τιρευμενῶς 

] τήνδ᾽ ἐσχόμιζε" τὸν χρατοῦντα μαλϑαχῶς 
ϑεὸς πρόσωϑεν εὐμενῶς προοσϑέρχεται. 

ἑχὼν γὰρ οὐδεὶς δουλίῳ χοῆται ζυγῷ. 
αὐτὴ δὲ πολλῶν χρημάτων ἐξαίρετον 

᾿ 966 ἄνϑος. στρατοῦ ϑώρημ᾽, ἐμοὶ ξυνέσπετο. 

ἐπεὶ δ᾽ ἀχούειν σοῦ κατέστραμμαι τάδε. 

εἶμ᾽ ἐς δόμων μέλαθρα, ποριρύρας πατῶν. 
ΚΟΥ ΤΥ ΓΙΝΎΓΙΙΣ ΡΞ. 

ἔστιν ϑάλασσα, τίς δέ νιν κατασβέσει; 

τρέφουσα πολλῆς πορφύρας ᾿σάργυοον 

900 χηχῖδα παγκαίνιστον.. εἱμάτων βαιράς. 

οἴχοις δ᾽ ὑπάρχει τῶνδε σὺν θεοῖς. ἔναξ, 
ἔχειν" πένεσθαι δ᾽ οὐκ ἐπίσταται δόμος. 

σιολλῶν πατησμὸν δ᾽ εἱμάτων ἂν εὐξάμην, 
δόμοισι προὐνεχϑέντος ἐν χρηστηρίοις, 

900 ψυχῆς χόμιστρα τῆσδε μηχανωμένη. 
ῥίζης γὰρ οὔσης φυλλὰς ἵχετ᾽ ἐς δόμους, 
σχιὰν ὑπερτείνασα σειρίου χυνός. 
χαὶ σοῦ μολόντος δωματῖτιν ἑστίαν, 
ϑάλπος μὲν ἐν χειμῶνι σημαίνεις μολόν " 

970 ὅτα» δὲ τεύχῃ Ζεὺς ἀπ᾿ ὄιραχος πιχρᾶς 
οἶνον. τότ᾽ ἤδη ψῦχος ἐν δόμοις πέλει, 
ἀνδρὸς τελείου δῶμ᾽ ἐπιστρωφ μένου. 

Ζεῦ Ζεῦ τέλειε. τὰς ἐμὰς εὐχὰς τέλει" 

μέλοι δέ τοι σοὶ τῶνπερ ἂν μέλλης τελεῖν. 
ΣΧ ΟΙΡΌΟΣΣ: 

976 τίπτε μοι τόδ᾽ ἐμπέδως 
δεῖγμα προστατήριον 

ἱ 

Ι 

καρδίας τερασχόπιου ποτῶται. ' 
μαντιπολεῖ δ᾽ ἀκέλευστος ἄμισϑος ἀοιδά" Ϊ 

980 οὐδ᾽ ἀποπιτύσαν δίχαων ᾿ 
δυσχρίτων ὀνειράτων Ι 
ϑάρσος εὐπιϑὲς ἵζει ] 

«ρεγὸς (φίλον ϑρόνον ; χρόνος δ᾽ ἐπεὶ | 
πρυμνησίων ξυνεμβόλοις 

9865 τἩναμμίας ἀκάτας σιαρή-- ] 

βησεν, εὖθ ὑπ᾿ Ἴλιον ἢ 
ὦρτο ναυβάτας στρατός. ] 

πεύϑομαι δ᾽ ἀπ᾿ ὀμμάτων 
γόστον. αὐτόμαρτυς ὦν. | 

990 τὸ» δ᾽ ἄνευ λύρας ὅμως ὑμνῳδεῖ ἰ 

ϑρῆνον ᾿Ερινύος αὐτοδίδαχιος ἔσωϑεν ᾿ 

ϑυμὺς, οὐ τὸ πᾶν ἔχων ] 

ἐλπίδος φίλον ϑράσος. ᾿ 
996 σπλάγχνα δ᾽ οὔτι ματάζει ᾿ 

πρὸς ἐνδίχοις φρεσὶν τελεσιύροις 
δίναις χυχλούμενον χέαρ. 
εὔχομαι δ᾽ ἀπ᾽ ἐμᾶς τι 

ἐλπίδος ψύϑη πεσεῖν, 

1000 ἐς τὸ μὴ τελεσφόρον. 

μάλις γάρ τοι τὰς πολλᾶς ὑγιείας 
ροἘ 
Ὑ ἀχόφεστον τέρμα. νόσος γὰ 

γείτων ὁμότοιχος ἐρείδει, 
1006 χαὶ πότμος εὐθυπορῶν 

ἀνδρὸς ἔπαισεν δ᾿ 

ἘΣ ζφαντον ἕρμα. 
χαὶ τὸ μὲν πρὸ χρημάτων 
χτησίων ὄχνος βαλὼν, 

1010 σφενδόνας ἀπ᾽ εὐμέτρου, 
οὐχ ἔδυ πρόπας δόμος 

! 

πημονῶς γέμων ἄγαν" | 

οὐδ᾽ ἐπόντισε σχάφος. 
1010 πολλά τοι δόσις ἐχ -Τιὸς ἀμιφιλιιρής τὲ χαὶ ἐξ 

ἀλόχων ἐπετειῶν ] 
νῆστιν ὦλεσεν νόσον. Ϊ 

; τὸ δ᾽ ἐπὶ γῶν πεσόνϑ᾽ ἅπαξ θανάσιμον 
1020 προπάροιϑ᾽ ἀνδρὸς μέλαν αἴμα τίς ἂν 

πάλιν ἀγχαλέσαιτ᾽ ἐπαείδων; 

Ψεῖ 

οὐδὲ τὸν ὀρϑοδαὴ 

τῶν «ϑιμένων ἀνάγειν 

Ζεὺς αὐτ᾽ ἔπαυσεν ἐπ᾽ εὐλαβείᾳ γε. 

[102Ὁ εἰ δὲ μὴ τεταγμένα 

μοῖρα μοῖραν ἐκ ϑεῶν 

975 --- 987. 9858. Τ000: 

1001 -- 1017. Ξξξξ 1018 --- 1034. 



πεν «πεν . ’ς ---- τσ  - ---- Ξ.. ΞΟΞΕΘΒΕΕΕῚ Θεασντ. δ στ" 
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εἶργε μὴ πλέον φέρειν 
προφϑάσασω χαρδία 
γλῶσσαν ἂν τάδ᾽ ἐξέχει. 

1020 νῦν» δ᾽ ὑπὸ σχότῳ βρέμει 
ϑυμιλγής τε καὶ οὐδὲν ἐπελπομένα ποτὲ χαί- 

ριον ἐχτολυπεύσειν, 
ζωπυρουμένας φρενός. 

ΚΑΗΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ.. 

[1086 εἴσω ΞΟ ΡΟΣ καὶ σὺ, Κασάνδραν λέγω, 

ἐπεί σ᾽ ἘΠ Ζεὺς ἀμηνίτως δόμοις 

χοινωνὸν εἶναι χερνίβων, πολλῶν μετὰ 

δούλων, σταϑεῖσαν χτησίου βώμου πέλας. 

ἔχβαιν᾽ ἀπήνης τῆσδε, μηδ᾽ ὑπερφρόνει. 
[1040 χαὺὶ παῖδα γάρ τοι φασὶν ᾿Ἱλχμήνης ποτὲ 

πραϑέντις τλῆναι χαὶ ζυγῶν ϑιγεῖν βίᾳ. 

εἰ δ᾽ οὖν ἀνάγχη τῆσδ᾽ ἐπιρρέποι τύχης, 
ἀρχαιοπλούτων δεσποτῶν πολλὴ χάρις. 
οἱ δ᾽ οὔποτ᾽ ἐλπίσαντες ἤμησαν χαλῶς, 

1045 ὠμοί τε δούλοις πιώντα χαὶ παρὰ στάϑμην. 

ἔχεις παρ᾽ ἡμῶν οἱάπερ νομίζεται. 
ΧΟΡΟΣ. 

σοί τοι λέγουσα παύεται σαφῆ λόγον. 

ἐντὸς δ᾽ ἂν οὖσα μορσίμων ἀγρευμάτων, 
πείϑοι᾽ ἂν εἰ πείϑοι" " ἀπειϑοίης δ᾽ ἴσως. 

ἈΚΑΥΤΖΦΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

1060 ἀλλ᾽ εἴπερ ἐστὶ μὴ χελιδόνος δίχην 

ἀγνῶτα φωνὴν βάρβαρον χεχτημέγη, 

ἔσω «φρενῶν λέγουσα πείϑω γιν λόγῳ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἕπου. τὰ λῷστα τῶν παρεστώτων λέγει. 

σιείϑου, λιποῦσα τόνδ᾽ ἁμαξήρη ϑρόνον. 

Ἂ ΦΥΤΉΗΙΜΝΗΣΤΡΑ 

1055 οὔτοι ϑυραίαν τήνδ᾽ ἐμοὶ σχολὴ πάρα 

τρίβειν" τὰ μὲν γὰρ ἑστίας μεσομφάλου 

ἕστηχεν ἤδη μῆλα πρὸς σφαγὰς πυρὸς, 
ὡς οὔποτ᾽ ἐλπίσασι. τήνδ᾽ ἕξειν χάριν. 

σὺ δ᾽ εἴ τι δράσεις τῶνδε, μὴ σχολὴν τίϑει. 

1060 εἰ δ᾽ ἀξυνήμων οὖσα μὴ δέχει λόγον, 
σὺ δ᾽ ἀντὶ φωνῆς φράζε καρβάνῳ χερί. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἑρμηνέως ἔοιχεν ἡ ξένη τοροῦ 

δεῖσθαι" τρύπος δὲ ϑηρὸς ὡς γεαιρέτου. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

ἢ μαίνεταί γε καὶ καχῶν χλύει φρενῶν, 
1065 ἥτις λιποῦσα μὲν πόλιν» νεαίρετον 

ἤχει" χαλινὸν δ᾽ οὐκ ἐπίσταται φέρειν, 
πρὶν αἱματηρὸν ἐξαιροίζεσθαι μένος. 

οὐ μὴν πλέω ῥέψασ᾽ ἀτιμωϑήσομαι. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἐγὼ δ᾽, ἐποιχτείρω γὰρ. οὐ ϑυμώσομαι. 
1070 ἴὐ᾽. ὦ τάλαινα, τόνδ᾽ ἐρημώσασ᾽ ὄχον, 

εἴχουσ᾽ ἀνάγκῃ τῇδε χαίνισον ζυγόν. 
Ἐπ ΧΟ ΣΌΦΟΝΣΙΡΑΣ 

ὀτοτοτοτοῖ ποποὶ δῶ. 
ὦπολλον ὠπολλον. 

ΧΟΡΟΣ: 

τί ταῦτ᾽ ἀνωτότυξας ἀμφὶ «Ἱοξίου; 

1075 οὐ γὰρ τοιοῦτος ὥστε ϑρηνητοῦ τυχεῖν. 
1072 -- Ἰ07ὅ. ΞξξΞ 1076 -- 1079. 

ΚΑΣΑ͂ΝΗΡ Δ. 

ὀτοτοτοτοῖ ποποῖ δᾷ. 
ὦπολλον ὦπολλον. 

ΞΟΡΟΣ. 

αὖτε δυσιφημοῦσα τὸν ϑεὸν χαλεῖ 
οὐδὲν προσήκοντ᾽ ἐν γόοις παραστατεῖν. 

ΚΑΣΟΑ͂ΝΑ͂Ρ «. 

1080 7πολλον Ἵπολλον 

ὠγυιῶτ᾽ ἀπόλλων ἐμός. 

ἡ δ᾽ 

ἀπώλεσας γὰρ οὐ μόλις τὸ δεύτερον. 
ΧΟΡΟΣ. 

χρήσειν ἔοιχεν ἀμφὶ τῶν αὑτῆς χαχῶν. 

μένει τὸ ϑεῖον δουλίᾳ περ ἐν «φρενί. 
ἋΚΑ͂Σ 4 ΝΡ... 

1οδδ: πολλον Ὠπολλον 
ἀπόλλων ἐμός. 

ὦ ποῖ ποῖ ἤγαγές με; 
ΧΟΡΟΣ. 

ἀγυιᾶτ᾽ 

σιρὸς τὴν ᾿Ττρειδῶν " 

ἐγὼ λέγω σοι" καὶ τάδ᾽ οὐκ ἐρεῖς ιψψϑύϑη. 

ΚΑΣ4Ν4ΡΑ. 

[1090 μισόϑεον μὲν οὖν. πολλὰ συνίστορα 

αὐτόφονα χαχὰ χάχ᾽, ἀρτάναι, 
ἀνδρὸς σφαγεῖον καὶ πέδον ὁαντήριον. 

ΣΧ ΟΣΡΙΟΘΙΣ, 

ἔοιχεν εὖριν ἡ ξένη χυνὸς δίχην 

εἶναι, ματεύει δ᾽ ὧν ἀνευρήσει φόνον. 
ΚΑ,͵Σ.“ΝΩ͂ΡΡΙΑ 

1096 μαρτυρίοισι γὰρ τοῖσδ᾽ ἐπιπείϑοιιαι" 
χλαιόμενε τάδε βρέφη, σφαγὰς, 

ὀπτάς τε σάρχας πρὸς πατρὸς βεβρωμένας. 

ΧΕ ΟἾΘΙΟΣΣ: 

ἦ μὴν κλέος σοῦ μαντιχὸν πεπυσμένοι 

ἦσμεν, προιςήτας Ὅπ οὔτινς μαστεύ Ὁμεξ»,. 

ΚΑΣ.ΑΝ4ΡΑ. 
1100 )ὼ ποποῖ, τί σιοτε μήδειαι; 

τί τόδε νέον ἄχος μέγα 
μέγ᾽ ἐν δόμοισι τοῖσδε μήδεται χαχὸν 
ἄφερτον «φίλοισιν, δυσίατον " ἀλκὰ δ᾽ 
ἑχὰς ἀποστατεῖ. 

ΣΧ ΟΙΡΊΘΣΣ: 

1106 τούτων ἄϊδρίς εἶμι τῶν μαντευμάτων. 

ἐχεῖνα δ᾽ ἔγνων" πᾶσα γὰρ πόλις βοᾷ. 

ἸΟΑΣΕΔΟΝΟΖΟΡ Ας 

Ἰὼ τάλαινα, τόδε γὰρ τελεῖς, 
τὸν ὁμοδέμνιον πόσιν 
λουτροῖσι φιιδρύνασα; 

χερὸς ὀρεγομένα. 
ΧΟΡΟΣ. 

οὔπω ξυνῆχα" νῦν γὰρ ἐξ αἰνιγμάτων 

ἐπαργέμοισι ϑεσιράτοις ἀμηχανῶ. 

ΚΑΣ4ΝΩ4ΡΑ 

ἔ ἔς παπαῖ παπαῖ, τί τόδε «αΐίνεται; 

1115 ἡ δίχτυόν τί γ᾽ “Πϑδου; 

ἀλλ ἄρχυς ἡ ξύνευνος, ἡ ξυναιτίᾳ 
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πρὸς ποίαν στέγην; 

εἰ σὺ μὴ τόδ᾽ ἐννοεῖς, 

πῶς φράσω τέλος ; 

1110 τώχος γὰρ τόδ᾽ ἔσται. προτείνει δὲ χεῖρ᾽ ἐκ 
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φόνου. στάσις δ᾽ ἀκόρετος γένει 

χκατολολυξάτω ϑύματος λευσίμου. 

Ν ΟΡΙΟΣΣ. 

ποίαν Ἐρινὺν τήνδε δώμασιν χέλει 
.1120 ἐπορϑιάζειν; οὔ μὲ φαιδρούνει λόγος. 

ἐπὶ δὲ χαρδίαν ἔδραμε χροχοβαιρὴς 

σιαγὼν. ἅτε χαιρία τιτώσιμος 
ξυνανύτει βίου δύντος αὐγαῖς. 

ταχεῖα δ᾽ ἄτα πέλει. : 
ΚΑΣ4Ν4Ρ 4. 

1126 ἃ ὥ- Ἰδοὺ ἰδού: ἄπεχε τῆς βοὺς 

τὸν ταῦρον" ἐν πέπλοισι 
μελάγκερων λαβοῦσα μηχανήματι 

τύπτει " πίτνει δ᾽ ἐν ἐνύδρῳ τεύχει. 
δολοφόνου λέβητος τύχαν σοὶ λέγω. 

ΧΟΡΟΣ. 

1180 οὐ χομιπάσαιμ᾽ ἂν ϑεσιφάτων γνώμων ἄχρος 
εἶναι, χαχῷ δέ τῳ προσειχάζω τάδε. 

ἀπὸ δὲ ϑεσ(άτων τὶς ἀγαϑὰ φάτις 

βοοτοῖς σιέλλεται" χαχῶν γὰρ διαὲ 

πολυεπεῖς τέχναι ϑεσπιῳδὸν 
.11860 φόβον φέρουσιν μαϑεῖν. 

Κ4.Σ.4 ΝΖ Ζ. 

Ἰὼ Ἰὼ ταλαίνας χαχόποτμοι τύχαι. 
τὸ γὰρ ἐμὸν ϑροῶ πάϑος ἐπεγχέασα. 
ποῖ δή μὲ δεῦρο τὴν τάλαιναν ἤγαγες; 
οὐδέν ποτ᾽ εἰ μὴ ξυνϑανουμένην. τί γάρ; 

ΣΝ ΘΟΥΡΙΘΥΣ: 

1140 φρενοίανής τις εἰ ϑεοφύρητος, ἀμ-- 
φὶ δ᾽ αὑτᾶς ϑροεῖς 

γύμον ἄνομον, οἷά τις ξουϑὰ 
ἀκόρετος βοῶς, φεῦς ταλαίναις φρεσὶν 

πυν Ππυν στένουσ᾽ ἀμφιϑαλῆ καχοῖς 

1140 ἀηδὼν βίον. 
ΚΑ͂Σ.ΑΝ4Ρ .«“. 

Ἰὼ Ἰὼ λιγείας μόρον ἀηδόνος " 

περιβάλοντό οἱ πτερο(όρον δέμας γὰρ 

ϑεοὶ, γλυχύν τ᾽ αἰῶνα χλαυμάτων ἄτερ" 
ἐμοὶ δὲ μίμνει σχισμὸς ἀμιήχει δορί. 

τ ΡΟΣ, 

1190 πόϑεν ἐπισσύτους ϑεοφόρους τ᾽ ἔχεις 

ματαίους δύας, 
τὰ δ᾽ ἐπιφόβῳ δυσφάτῳ χλαγγᾷ 

Ϊ “ιἐλοτυπεῖς,, ὁμοῦ τ᾽ ὀρϑίοις ἐν γόμοις, 

πόϑεν ὕρους ἔχεις ϑεσπεσίας ὁδοῦ 

1100 χαπορρήμονας; 
| ΚΑΣΑΝΔΡΑἸ 

ἠὼ γάμοι γάμοι Πάριδος ὀλέϑριοι φίλων. 
ἰὼ Σχαμάνδρου πάτριον ποιόν. 

τότε μὲν ἀμφὶ σὰς ἀϊόνας τάλαιν᾽ 
ἠνυτόμαν τροιαῖς " 

100 γῦν δ᾽ ἀμφὶ Κωκυτόν τε χἀχερουσίους 
ὕχϑους ἔοιχα ϑεσπιῳδήσειν» τάχα. 

ΧΌΡΟΙΣ. 

τί τόδε τορὺν ἄγαν ἔπος ἐφημίσω, 
γεογνὸς ἀνϑοώπων μάϑοι. 
σιόχιληγμαι δ᾽ ὑπαὶ δήγματι φοινίῳ, 

1106 δυσαλγεῖ τύχᾳ μινυρὰ ϑοεομένας, 

Ϊ 1156: 114.5..'ΞΞΞ 1146. 1155. 

1100 --- 1106, Ξξξ 1167 --- 1177. 

ϑραύματ᾽ ἐμοὶ χλύειν. 
ΚΑΣ 4 Ν4Ω͂Ῥ4. 

Ἰὼ πόνοι πόνοι πόλεος ὀλομένας τὸ πῶν. 

Ἰὼ πρόπυργοι ϑυσίαι πατρὸς 

πολυχανεῖς βοτῶν ποιογόμων" ἄχος δ᾽ 

1170 οὐδὲν ἐπήρχεσαν 
τὸ μὴ πόλιν μὲν ὥσπερ οὖν ἔχει παϑεῖν. 
ἐγὼ δὲ ϑερμόνους τάχ᾽ ἐν πέδῳ βαλῶ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἑπόμενα προτέροισι τάδ᾽ ἐφημίσω. 
χαὶ τίς σε χκαχοιφρονῶν τίϑη-- 

1176 σι δαίμων ὑπερβαρὴς ἐμπίτνων, 
μελίζειν πάϑη γοερὰ ϑανατοφόρα; 
τέρμα δ᾽ ἀμηχανῶ. 

ΚΑΣ4.4Ν4Ρ 4. 

χαὶ μὴν ὃ χρησμὸς οὐχέτ᾽ ἐκ καλυμμάτων 
ἔσται δεδορχὼς νεογάμου νύμφης δίχην " 

1180 λαμπρὸς δ᾽ ἔοιχεν ἡλίου πρὸς ἀντολὰς 
πνέων ἐσήξειν. ὥστε χύματος δίχην 

χλύζειν πρὸς αὐγὰς τοῦδε πήματος πολὺ 

μεῖζον " φοενώσω δ᾽ οὐχέτ᾽ ἐξ αἰνιγμάτων. 

χαὶ μαρτυρεῖτε συνδρόμως ἴχνος χαχῶν 

1186 δινηλατούσῃ τῶν πάλαι πεπραγμένων. 

τὴν γὰρ στέγην τήνδ᾽ οὔποτ᾽ ἐχλείπει χορὸς 
σύμᾳφϑογγος, οὐκ εὔφωνος " οὐ γὰρ εὖ λέγει. 

χαὶ μὴν πεπωχώς γ᾽, ὡς ϑροασύνεσϑαι πλέον, 
βούτειον αἷμα χῶμος ἐν δόμοις μένει, 

1190 δύσπεμιπτος ἔξω συγγόνων ᾿Ερινύων. 

ὑμνοῦσι δ᾽ ὕμνον δώμασιν προσήμεναε 

πρώταρχον ἄτην " ἐν μέρει δ᾽ ἀπέπτυσαν 
εἰνὰς ἀδελιροῦ τῷ πατοῦντι δυσμενεῖς. 
ἥμαρτον, ἢ ϑηρῶ τι τοξότης τὶς ὡς; 

1195 ἢ ψευδόμαντίς εἶμι ϑυροχόπος φλέδων ; 
ἐχμαρτύρησον προὐμόσας τό μ᾽ εἰδέναι 
λόγῳ παλαιὰς τῶνδ᾽ ἁμαρτίας δόμων. 

ΧΟΡΟΣ. 

χαὶ πῶς ἂν ὅρχος, πῆγμα γενναίως παγὲν, 

παιώνιον γένοιτο; ϑαυμάζω δέ σου, 

1200 πόντου πέραν τρωφεῖσαν ἀλλόϑρουν πόλιν 
χυρεῖν λέγουσαν. ὥσπερ εἰ παρεστάτεις. 

ΚΑΣ44Ν4Ρ 4. 

μάντις μ᾽ Ἡπόλλων τῷδ᾽ ἐπέστησεν τέλει. 

προτοῦ μὲν αἰδὼς ἦν ἐμοὶ λέγειν τάδε. 
 ΟΙΡΙΟΙΣΣΣ 

μῶν χαὶ ϑεός πὲρ ἱμιέρῳ πεπληγμένος ; 

1206 ἁβούνεται γὰρ πῶς τις εὖ πράσσων τιλέον. 

ΚΑ͂Σ.ΝΩ͂Ρ.Ζ4: 

ἀλλ᾽ ἣν παλαιστὴς, χάρτ᾽ ἐμοὶ πνέων χάριν. 
ΣΟῚ ΟΣΣ, 

ἢ καὶ τέχνων εἰς ἔογον ἤλϑετον νόμῳ; 
ΚΑΣΑ.ΑΝ4Ρ.Α. 

ξυναισέσασα .«1οξίαν ἐψευσάμην. 
Ὁ ΟἸΡΙΘῺΣΣ 

ἤδη τέχναισιν ἐνϑέοις ἡρημένη; 

ΚΑΣ. ΝΖῬΑ. 

1210 ἤδη πολίταις πάντ᾽ ἐϑέσπιζον πάϑης- 
ΣΟἿΡΌΣΣ. 

πῶς δῆτ᾽ ἄνατος ἦσϑα «Ἱοξίου κότῳ; 

ΚΑΣΑΝΖΔΖΡΑ. 

ἔπειϑον οὐδέν᾽ οὐδὲν, ὡς τάδ᾽ ἤμπλακον. 
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ΧΟΡΟΣ. 

ἡμῖν γὲ μὲν δὴ πιστὰ ϑεσπίζειν δοκεῖς, 
ΚΑΣΑΝΗΑΡ Α. 

ἰοὺ Ἰοὺ, ὦ ὦ χαχά. 
1216 ὑπ᾿ αὖ μὲ δεινὸς ὀρϑομαντείας πόνος 

στροβεῖ. ταράσσων «ροιμίοις ἐφημίοις. 

ὁρᾶτε τούσδε τοὺς δόμοις ἐφημένους 
νέους, ὀνείρων προσφερεῖς μορφώμασι; 

παῖδες ϑανόντες ὡσπερεὶ πρὸς τῶν φίλων, 
1220 χεῖρας χρεῶν πλήϑοντες οἰχείας βορᾶς, 

σὺν ἐντέροις τε σπλάγχν᾽, ἐποίχτιστον γέμος, 

πρέπουσ᾽ ἔχοντες, ὧν πατὴρ ἐγεύσατο. 
ἐχ τῶνδε ποινάς φημι βουλεύειν τινὰ 
λέοντ᾽ ἄναλκιν ἐν λέχει στρωφώμενον 

1225 οἰχουρὸν, οἴμοι, τῷ μολόντι δεσπότῃ 
ἐμῷ" φέρειν γὰρ χρὴ τὸ δούλιον ζυγόν. 
γεῶν τ᾿ ἔπαρχος Ἰλίου τ᾿ ἀναστάτης 
οὐχ οἶδεν οἷκ γλῶσσα μισητῆς χυγὸς 
λέξασα, χἀχτείνασα «φαιδρόνους, δίχην 

1220 ἄτης λαϑραίου, τεύξεται χακῇ τύχῃ. 

τοιαῦτα τολμᾷ ϑῆλυς " ἄρσενος φονεὺς 
ἔστιν. τί νιν χαλοῦσα δυσφιλὲς δάχος 
τύχοιμ᾽ ἄν; ἀμφίσβαιναν, ἢ Σαύλλαν τινὰ 
οἰχοῦσαν ἐν πέτραισι, ναυτίλων βλάβην, 

1288 ϑύουσαν “δου μητέρ᾽, ἄσπονδόν τ᾿ ἀρὰν 
φίλοις πνέουσαν; ὡς δ᾽ ἐπωλολύξατο 

ἡ παντότολμος, ὥσπερ ἐν μάχης τροπῇ- 
δοχεῖ δὲ χαίρειν νοστέμῳ σωτηρίᾳ. 
χαὶ τῶνδ᾽ ὅμοιον εἴ τι μὴ πείϑω" τί γάρ; 

1240 τὸ μέλλον ἥξει. καὶ σύ μ᾽ ἐν τάχει παρὼν 
ἄγαν ἀληϑόμαντιν οἱχτείρας ἐρεῖς. 

ΧΟΡΟΣ. 

τὴν μὲν Θυέστου δαῖτα παιδείων χρεῶν 
ξυνῆχα καὶ πέφρικα" χαὶ φόβος μ᾽ ἔχει 
χλύοντ᾽ ἀληϑῶς οὐδὲν ἐξηχασμένα. 

[145 τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἀκούσας ἐκ δρόμου πεσὼν τρέχω. 
Κ4.5.4.Ν 44. 

᾿ἀγαμέμνονός σέ φημ᾽ ἐπόψεσϑαι μόρον. 
ἘΝ Ὁ ῬΊΟΝΣΣ 

εὔφημον, ὦ τάλαινα, χοίμησον στόμα. 

ΚΑ͂Σ.4ΝΩΗΡΑ. 

ἀλλ᾽ οὔτι Παιὼν τῷδ᾽ ἐπιστατεῖ λόγῳ. 
ΧΟΡΟΣ. 

οὔκ, εἴπερ ἔσται γ᾽ " ἀλλὰ μὴ γένοιτό πως. 
] ΚΑΣΑΝ4ΡΑ. 
[1200 σὺ μὲν χατεύχει, τοῖς δ᾽ ἀποχτείνειν μέλει. 

-Ὰ Θ.Ρ ΟἿΣ. 

τινος πρὸς ἀνδρὸς τοῦτ᾽ ἄχος πορσύνεται; 
ΚΑΣ4Ν4Ρ 4. 

ἢ χάρτ᾽ ἄρ᾽ ἂν παρεσχόπεις χρησμῶν ἐμῶν. 
ΧΟΡῸΣ. 

τοῦ γὰρ τελοῦντος οὐ ξυνῆχα μηχαγήν. 
ΚΑΣ.4.Ν4Ρ 4. 

χαὶ μὴν ἄγαν γ᾽ Ἕλλην᾽ ἐπίσταμαι φάτιν. 
ὍΡΟΣ. 

1206 χαὶ γὰρ τὰ πυϑόχραντα " δυσμαϑῆ δ᾽ ὅμως. 
ΚΑΣ.4Ν4ΡΑ. 

παπαῖ, οἷον τὸ πῦρ ἐπέρχεται δέ μοι. 
ὀτοτοῖ, «1ύχει᾽ Γπολλον, οἱ ἐγὼ ἐγώ. 
αὕτη δίπους λέαινα συγκοιμωμένη 

λύχῳ,, λέοντος εὐγενοῦς ἀπουσίᾳ, 
1260 χτενεῖ μὲ τὴν τάλαιναν" ὡς δὲ φάρμαχον 

τεύχουσα χἀμοῦ μισϑὸν ἐνϑήσει χότῳ. 
ἐπεύχεται ϑήγουσα φωτὶ φάσγανον 
ἐμῆς ἀγωγῆς ἀντιτίσασϑαι φόνον. 
τί δῆτ᾽ ἐμαυτῆς χαταγέλωτ᾽ ἔχω τάδε, 

1200 χαὶ σκῆπτρα καὶ μαντεῖα περὶ δέρῃ στέφη; 

σὲ μὲν πρὸ μοίρας τῆς ἐμῆς διαφϑερῶ. 

ἴτ᾽ ἐς φϑόρον πεσόντ᾽ - ἀγαϑὼ δ᾽ ἀμείψομαι" 
ἄλλην τιν᾽ ἄτην ἀντ᾽ ἐμοῦ πλουτίζετε. 
ἰδοὺ δ᾽ ᾿ἡπόλλων αὐτὸς ἐχδύων ἐμὲ 

1270 χρηστηρίων ἐσϑῆτ᾽. ἐπώπτευσας δέ με 

χἀν τοῖσδε χόσμοις χαταγελωμένην μετὰ 
φίλων, ὑπ᾽ ἐχϑρῶν, οὐ διχορρόπως, μάτην. 
καλουμένη δὲ φοιτὰς ὡς ἀγύρτρια 

πτωχὸς τάλαινα λιμοϑνὴς ἠνεσχόμην. 
1275 καὶ γῦν ὁ μάντις μάντιν ἐχπράξας ἐμὲ 

ἀπήγαγ᾽ ἐς τοιάσδε ϑανασίμους τύχας. 
βωμοῦ πατρῴου δ᾽ ἀντ᾽ ἐπίξηνον μένει 
ϑερμῷ χοπείσῃ φοινίῳ προσφάγματι. 

οὐ μὴν ἄτιμοί γ᾽ ἐκ ϑεῶν τεϑνήξομεν. 
1280 ἥξει γὰρ ἡμῶν ἄλλος αὖ τιμάορος, 

μητροχτόνον φίτυμα, ποινάτωρ πατρός" 
φυγὰς δ᾽ ἀλήτης τῆσδε γῆς ἀπόξενος 
χάτεισιν, ἄτας τάσδε ϑριγχώσων φίλοις" 
ἄξει νιν ὑπτίασμα χειμένου πατρός. 

1285 τί δῆτ᾽ ἐγὼ χάτοικος ὧδ᾽ ἀναστένω, 
ἐπεὶ τὸ πρῶτον εἶδον ᾿Ιλίου πόλιν 
πράξασαν ὡς ἔπραξεν" οἱ δ᾽ εἶχον πόλιν, 

οὕτως ἀπαλλάσσουσιν ἐν ϑεῶν χρίσει; 
ἰοῦσα πράξω, τλήσομαι τὸ χατϑανεῖν. 

1290 ὀμώμοται γὰρ ὅρχος ἐκ ϑεῶν μέγας. 
“δου πύλας δὲ τάσδ᾽ ἐγὼ προσεννέπω" 

ἐπεύχομαι δὲ καιρίας πληγῆς τυχεῖν, 
ὡς ἀσφάδαστος, αἱμάτων εὐϑνησίμων 
ἀπορρυέντων. ὄμμα συμβάλω τόδε. 

ΧΟΡΟΣ. 

1295 ὦ πολλὰ μὲν τάλαινα, πολλὰ δ᾽ αὖ σοφὴ 
γύναι, μαχρὰν ἔτεινας. εἰ δ᾽ ἐτητύμως 
μόρον τὸν αὑτῆς οἶσϑα, πῶς ϑεηλάτου 
βοὸς δίχην πρὸς βωμὸν εὐτόλμως πατεῖς; 

ΚΑ4.2Σ..Ν4} 4. 

οὐχ ἔστ᾽ ἄλυξις, οὐ ξένοι. χρόνῳ πλέω. 
ΧΟΡΟΣ. 

1800 ὁ δ᾽ ὕστατός γε τοῦ χρόνου πρεσβεύεται. 
ΚΑ.4.Σ.4. 4} 4. 

ἥχει τόδ᾽ ἦμαρ" σμιχρὰ χερδανγῶ φυγῇ. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ ἴσϑι τλήμων οὐσ᾽ ἀπ᾽ εὐτόλμου φρενός. 

Κ4.Σ4Ν4Ρ.4. 

οὐδεὶς ἀχούει ταῦτα τῶν εὐδαιμόνων. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ εὐκλεῶς τοι κατϑανεῖν χάρις βροτῷ. 

ΚΑΣ.4ΝΕ4ΗΡ “. 

1306 ἰὼ πάτερ σοῦ τῶν τε γενναίων τέχγων. 

ΧΟΡΟΣ. 

τί δ᾽ ἐστὶ χρῆμε, τίς σ᾽ ἀποστρέρει φόβος; ᾿ 

ΚΑΣΑΝ4ΡΑ. | 
φεῦ φεῦ. ] 

] 
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ΧΟΡΟΣ. 

τί τοῦτ᾽ ἔφευξας; εἴ τι μὴ φρενῶν στύγος. 

ΚΑΣ4Ν4Ρ.4. 

φύνον δόμοι πνέουσιν αἱματοσταγῆ. 
ΝΣ ΟΡΙΟἿΣΣ 

1310 χαὶ πῶς τόδ᾽ ὄζει ϑυμάτων ἐφεστίων ; 

Κ4Σ4Ν4Ρ... 

ὅμοιος ἀτμὸς ὥσπερ ἐχ τάφου πρέπει. 
ΧΟΡΟΣ. 

οὐ Σύριον ἀγλάϊσμα δώμασιν λέγεις. 

ΚΑΣ.“4)Ν24ὃΡ ΛΑ. 

ἀλλ᾽ εἶμι χἀν δόμοισι χωχύσουσ᾽ ἐμὴν 
᾿ἡγαμέμνονός τε μοῖραν. ἀρχείτω βίος. 

1315 Ἰὼ ξένοι. 

οὔτοι δυσοίζω ϑάμνον ὡς ὄρνις φόβῳ" 
ἀλλ᾽ ὡς ϑανούσῃ μαρτυρεῖτέ μοι τόδε, 
ὅταν γυνὴ γυναικὸς ἀντ᾿ ἐμοῦ ϑάνη. 

ἀνήρ τε δυσδάμαρτος ἀντ᾽ ἀνδρὸς πέση. 

1320 ἐπιξενοῦμαι ταῦτα δ᾽ ὡς ϑανουμένη. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦ τλῆμον, οἰχτείρω σε ϑεσφάτου μόρου. 
ΚΑ͂.ΣΑἪΑΝΕ4Ω͂ΡΡ 4. 

ἅπαξ ἔτ᾽ εἰπεῖν ῥῆσιν ἢ ϑρῆνον ϑέλω 

ἐμὸν τὸν αὐτῆς. ἡλίῳ δ᾽ ἐπεύχομαι 
πρὸς ὕστατον «φῶς, τοῖς ἐμοῖς τιμαύροις, 

1325 ἐχϑοοῖς φονεῦσι τοῖς ἐμοῖς τίνειν ὁμοῦ. 
δούλης ϑανούσης εὐμαροῦς χειρώματος. 

ἰὼ βοότεια πράγματ᾽ - εὐτυχοῦντα μὲν 
σχιί τις ἂν τρέψειεν" εἰ δὲ δυστυχεῖ, 
βολαῖς ὑγρώσσων σπόγγος ὥλεσεν γραιήν. 

1380 χαὶ ταῦτ᾽ ἐχείνων μᾶλλον οἱχτείρω πολύ. 

ΧΟΡῸΣ. 

τὸ μὲν εὖ πράσσειν ἀχόρεστον ἔφυ 
πῶσι βροτοῖσιν - δαχτυλοδειχτῶν δ᾽ 

οὔτις ἀπειπὼν εἴργει μελάϑρων, 
μηκέτ᾽ ἐσέλϑης τάδε. «φωνῶν. 

1335 χαὶ τῷδε πόλιν μὲν ἑλεῖν ἔδοσαν 

μάχαρες Πριάμου " 

ϑεοιίμητος δ᾽ οἴχαδ᾽ ἱχάνει. 

νῦν δ᾽ εἰ προτέρων αἴμ᾽ ἀποτίσει, 

χαὶ τοῖσι ϑανοῦσι ϑανὼν ἄλλων 

1340 ποινὰς ϑανάτων ἄγαν ἐπιχραγεῖ, 

τίς ἂν εὔξαιτο βροτῶν ἀσινεῖ 
δαίμονι φῦναι τάδ᾽ ἀκούων; 

ΑΓΑΜΕΙ͂ΝΩ ΚΜ. 

ὦμοι, πέπληγμαι καιρίαν πληγὴν ἔσω. 

ἨἩΜΙΧΟΡΙ͂ΟΝ. 
σῖγα" τίς πληγὴν ἀντεῖ καιρίως οὐτασμένος ; 

ΓΑΠΜΕΙΜΝΩ Ν. 

1345 ὦμοι μάλ᾽ αὖϑις, δευτέραν πεπληγμένος. 

ἩΜΊΙΧΟΡΙΟΝ. 
- ᾿ Υ π 

τοῦργον εἰργάσϑαι δοχεὶ μοι βασιλέως οἱμώγματι. 
» ν" ΄ ΒΩ - ΄ 

ἀλλὰ χοινωσαίμεϑ᾽ ἂν πὼς ἀσφαλῆ βουλεύματα. 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

ἐγὼ μὲν ὑμῖν τὴν ἐμὴν γνώμην λέγω, 

ποὺς δῶμα δεῦρ᾽ ἀστοῖσι χηρύσσειν βοήν. 

ΠΜΠΧΟΡΙΟΝ. 

1300 ἐπιοὶ δ᾽ ὅπως τάχιστώ γ᾽ ἐιιιεσεῖν δοχεῖ 
Ξρτβσα ἅ ΕΝ ΤΆ 

] χαὶ πρᾶγμ᾽ ἐλέγχειν ξὺν νεουρύτῳ ξίᾳ εἰ. 

ἜΤ Ξ  χ π 

ΠΆΜΧΌΟΡΙΟ ΜΝ. 

κἀγὼ τοιούτου γνώματος χοινωνὸς ὧν 
τϑηφίζομαί τι δρᾶν. τὸ μὴ μέλλειν δ᾽ ἀχμή. 

ΠΜΠΓΧΟΡΙΟ Ν. 

ὁρᾶν πάρεστι" φροιμιάζονται γὰρ ὡς 

1855 τυραννίδος σημεῖα πράσσοντες πόλει. 
ΠΗΙΧΟΡΙΟΝ. 

χρονίζομεν γάρ. οἱ δὲ τῆς μελλοῦς κλέος 

σιέδον πατοῦντες οὐ χασεύδουσιν χερί. 
ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

οὐχ οἶδα βουλῆς ἧστινος τυχὼν λέγω. 
τοῦ δρῶντός ἐστι χαὶ τὸ βουλεῦσαι πέρι. 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

1960 χἀγὼ τοιοῦτός εἶμ᾽, ἐπεὶ δυσμηχανῶ 
λόγοισι τὸν ϑανόντ᾽ ἀνιστάναι πάλιν. 

ΠΙΜΊΙΧΟΡΙΟΝ. 

ἦ χαὶ βίον χτείνοντες ὧδ᾽ ὑπείξομεν 

δόμων χαταισχυντῆρσι τοῖσδ᾽ ἡγουμένοις ; 
ΠΙΗΠΙΧΟΡΙΟΝ. 

ἀλλ᾽ οὐχ ἀνεχτὸν, ἀλλὰ χατϑανεῖν χρατεῖ. 
1365 πεπαιτέρα γὰρ μοῖρα τῆς τυραννίδος. 

ΠΗΓΧΟΡΙΟΝ. 

ἢ γὰρ τεχμηρίοισιν ἐξ οἰμωγμάτων 

μαντευσόμεσϑα τἀνδρὸς ὡς ὀλωλότος ; 

ΠΗΙΧΟΡΙΟΝ. 

σάφ᾽ εἰδότας χρὴ τῶνδε μυϑοῦσϑαι πέρι. 

τὸ γὰρ τοπάζειν τοῦ σάφ᾽ εἰδέναι δίχα. 
ΠΗΠΙΧΟΡΙΟΝ. 

1370 ταύτη» ἐπαινεῖν πάντοϑεν πληϑύομαι, 

τρανῶς ᾿Δτρείδην εἰδέναι χκυροῦνϑ᾽ ὅπως. 

ΚΑΎΤΑΙΜΝΗΞΣΙΕΡΘΩ, 

πολλῶν πάροιϑε χαιρίως εἰρημένων 

τἀναντί᾽ εἰπεῖν οὐχ ἐπαισχυνϑήσομαι. 
πῶς γάρ τις ἐχϑροῖς ἐχϑρὰ ποοσύνων, φέλοις 

1375 δοχοῦσιν εἶναι, πημονὴν ἀρχύστατον 

φράξειεν, ὕψος κρεῖσσον ἐχπηδήματος ; 

ἐμοὶ δ᾽ ἀγὼν ὅδ᾽ οὐχ ἀφρόντιστος πάλαι 

γείχης παλαιᾶς ἦλϑε, σὺν χρόνῳ γε μήν" 
ἕσιηχα δ᾽ ἔνϑ᾽ ἔπαισ᾽ ἐπ᾿ ἐξειργασμένοις. 

1380 οὕτω δ᾽ ἔπραξα. χαὶ τάδ᾽ οὐχ ἀρνήσομαι 

ὡς μήτε φεύγειν μήτ᾽ ἀμύνεσθαι μόρον. 
ἄπειρον ἀμφίβληστρον, ὥσπερ ᾿ἰχϑύων, 
σπεριστιχίζω. πλοῦτον εἵματος χαχόν. 
παίω δέ νιν δίς - κὰν δυοῖν οἰμώγμασε 

1385 μεϑῆχεν αὐτοῦ χῶλα: χαὶ πεπτωχότε 

τρίτην ἐπενδίδωμι. τοῦ χατὰ χϑονὸς 
“τιδου γεχρῶν σωτῆρος εὐχταίαν χάριν. 

οὕτω τὸν αὑτοῦ ϑυμὸν δομαίνει πεσών " 
χἀχφυσιῶν ὀξεῖαν αὕματος σφαγὴν 

1390 βάλλει μ᾽ ἐρεμνὴ ψαχάδι «ροινίας δρόσου, 
χαίρουσαν οὐδὲν ἧσσον ἢ «Τιὸς νότῳ 
γανᾷ σπορητὸς χάλυχος ἐν λοχεύμασιν. 
ὡς ὧδ᾽ ἐχόντων, πρέσβος ᾿ἤργειων τόδε, 
χαίροιτ᾽ ἂν, εἰ χαίροιτ᾽, ἐγὼ δ᾽ ἐπεύχομαι. 

1395 εἰ δ᾽ ἡν πρεπόντων ὥστ᾽ ἐπισπένδει» νεχρῷ, 

τάδ᾽ ἂν διχαίως ἦν. ὑπερδίχως μὲν οὖν 

τοσῶνδε χρατῆρ᾽ ἂν δόμοις χαχῶν ὅδε 
χιλήσας ἀραίων,, αὐτὸς ἐχπίνει μολών. 

ΧΟΡΟΣ. 

ϑαυμάζομέν σου γλῶσσαν, ὡς ϑρασύστομος, 
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1400 ἥτις τοιόνδ᾽ ἐπ᾿ ἀνδρὶ χοιπάζεις λόγον. 

ἈΚ ΧΦΥΤΑΙΜΝΕΗΓΣΤΡΊ. 

πειρᾶσϑέ μου γυναιχὸς ὡς ἀςφράσμονος, 
ΜΆ β ᾿ ι ᾿ 

ἐγὼ δ᾽ ἀτρέστῳ χαρϑδίᾳ πρὸς εἰδότας 

λέγω" σὺ δ᾽ αἰνεῖν εἴτε μὲ ψέγειν ϑέλεις 

ὅμοιον. οὗτός ἐστιν ᾿ἡγαμέμνων, ἐμὸς 
1405 πόσις, νεχρὸς δὲ, τῆσδε δεξιῶς χερὸς 

ἔργον δικαίας τέχτονος. τάδ᾽ ὡδ᾽ ἔχει. 

ἙΧΟΙΡΌΟΣ: 
" ΜΕῚ ΄ Η͂ » Ν 

τί χαχὺν, ὦ γύναι, γϑονοτρειὲς ἐδανὸν 
ἢ ποτὸν πασαμένα ῥδυτῶς ἐξ ἁλὸς ὄρμενον 
τόδ᾽ ἐπέϑου ϑύος δημοθρόους τ᾿ ἀράς; 

1410 ἀπέδιχες, ἀπέταμες - ἀπόπολις δ᾽ ἔσει, 

μῖσος ὄβριμον ἀστοῖς. 
ἈΚ “ΨΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

τας ἽΞ , ἢ : 
γῦν μὲν διχάζεις ἐξ πόλεως φυγὴν ἐμοὶ 
χαὶ μῖσος ἀστῶν δημόϑρους τ᾿ ἔχειν ἀρὰς, 

Ἔτραν δπες ᾿ " Ρ 
οὐδὲν τόδ᾽ ἀνδοὶ τῷδ᾽ ἐναντίον (έρων " 

1415 ὃς οὐ προτιμῶν. ὡσπερεὶ βοτοῦ μόρον, 

μήλων φλεόντων εὐπόχοις νομεύμασιν, 
ἔϑυσεν αὑτοῦ παῖδα, φιλτάτην ἐμοὶ 
ὠδιῖν᾽, ἐπῳδὸν Θρηκίων ἀημάτων. 

οὐ τοῦτον ἐκ γῆς τῆσδε χρῆν σ᾽ ἀνδοηλατεῖν, 
1420 μιασμάτων ἔποιν᾽; ἐπήχοος δ᾽ ἐμῶν 

ἔργων δικαστὴς τραχὺς εἴ. λέγω δέ σοι 
τοιαῦτ᾽ ἀπειλεῖν. ὡς παρεσχευκσμένης 
ἐχ τῶν ὁμοίων χειρὶ γικήσαντ᾽ ἐμοῦ 
Ξ ᾿ Σ 
ἄρχειν " ἐὰν δὲ τοὔμπαλιν χραίνῃ ϑεὸς, 

1425 γνώσει διδαχϑεὶς ὀψὲ γοῦν τὸ σωφρονεῖν. 
ΧΟ ΘΣΡ ΟἿΣ: 

΄ τ ΄ 3, ὧν 

μεγαλόμητις εἰ, περίφρονα δ᾽ ἔλαχες, 

ὥσπερ οὖν «φονολιβεῖ τύχᾳ φρὴν ἐπιμαίνεται, 

λίύτος ἐπ᾿ ὀμμάτων αἵματος ἐμποέπειν 
τ ᾽ δον α " ; 
ἄτιτον. ἔτι σὲ χρὴ στερομέναν (φίλων 

1430τἁτυμμα τύμματι τῖσαι. 

ΚΩΙΥΤΑΙΠΝΗΣΤΡ 4. 

χαὶ τήνδ᾽ ἀχούεις ὁρκίων ἐμῶν ϑέμιν " 
τὰ ΞΕ ΜΡ 

μὰ τὴν τέλειον τῆς ἐιιῆς παιδὸς δίχην, 

Ὥτην Ἐρινύν ϑ᾽, αἷσι τόνδ᾽ ἔσφαξ᾽ ἐγὼ, 
ϑ» ΣΝ Δ, ᾽ Ξ: 

οὐ μοι φόβου μέλαϑρον ἐλπὶς ἐμπατεῖν, 
κἰαρφβαρόῖδεις μὲς ἡ ἐαδα, τδτ ον, ἊΝ 

1435 ἕως. ὧν αἴϑη πῦρ ἐφ ἑστίας, ἐμῆς 
ς ὃ : ᾿ 

«ἴγισϑος, ὡς τὸ πρόσϑεν εὐ φροονῶν ἐμοί. 

οὗτος γὰρ ἡμῖν ἀσπὶς οὐ μιχρὰ ϑράσους. 
τ Ἐ ΨΘΝ ; 

κεῖται γυναιχὸς τῆσδε λυμαντήριος, 

“Χρυσηΐίδων μείλιγμα τῶν ὑτε᾿ Ἰλίῳ, 
1440 ἣ τ᾿ αἰχμάλωτος ἥδε χαὶ τερασχόπος, 

χεὴ χοινόλεχτρος τοῦδε, ϑεσι(ατηλόγος 
| πιστὴ ξύνευνος, ναυτίλων δὲ σελμάτων 

Ἰσοτριβής. ἄτιμα δ᾽ οὐχ ἐπραξάτην. 

ὁ μὲν-γὰρ οὕτως - ἡ δέ τοι χύχνου δίχην 
Ἰψ45τὸν ὕστατον μέλινασα ϑανάσιμον γόον 

χεῖται «ιλήτωρ τοῦδ᾽. ἐμοὶ δ᾽ ἐπήγαγεν 
εὐνῆς παροψώνημα τῆς ἐμῆς χλιδῆς. 

ΧΟΡΟΣ. 

φεῦ, τίς ἂν ἐν τάχει, μὴ περιώδυνος, 
μηδὲ δεμνιοτήρης, 

1450 μόλοι τὸν ἀεὶ φέρουσ᾽ ἐν ἡμῖν 

μοῖρ᾽ ἀτέλευτον ὕπνον, δαμέντος 

1407 --- 1411. -ΞΞΞ- 1426.--- 1430. 

1148. 1454, --- 1468. 1474. 

φύλακος εὐμενεστάτου χαὶ 

πολλὰ τλάντος γυναιχὸς διαΐ" 
πρὸς γυναιχὸς δ᾽ ἀπέφρϑισεν βίον. 

1155 ]ὼ ἰὼ παοάνους Ἑλένα 
΄ " δ ᾿ Ε , ᾿ 

μία τὰς πολλὰς, τὰς πάνυ πολλὰς 

ψυχὰς ὀλέσασ᾽ ὑπὸ Τροίᾳ. χ φοίῷ 
γὺν δὲ τελείαν Ἐ Ὲ 
Ἔ Ἃ Ἃ Ἑ 

Ἃ Ἕ Ἃ μ 

Ἔ Ἔ ἊἜ ε 

2 ἍΕ Ἕ Ἂ 

ΕῚ πολύμναστον ἐπηνϑίσω αἴμ᾽ ἄνιπτον. 
΄1460 ἥτις ἦν τότ᾽ ἐν δόμοις 

ἔρις ἐρίδματος ἀνδρὸς οἰζύς. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

μηδὲν ϑανάτου μοῖραν ἐπεύχου 
τοῖσδε βαρυνϑείς" 

μηδ᾽ εἰς Ἑλένην χότον ἐχτρέψης, 

14θ6 ὡς ἀνδρολέτειρ᾽, ὡς μία πολλῶν 
] ἀνδοῶν ψυχὰς «“Ἰανκῶν ὀλέσασ᾽ 

ἀξύστατον ἄλγος ἔπραξε. 

ΧΌΟΡΟΣ. 

δαῖμον, ὃς ἐμπίτνεις δώμασι χαὶ διφυί- 
οιἱσι Τανταλίδαισιν, 

1470 χράτος τ᾿ ἰσόψυχον ἐχ γυναιχῶν 
χαρδιόϑηχτον ἐμοὶ χρατύγεις. 
ἐπὶ δὲ σώματος δίχαν μοι 

χόραχος ἐχϑροῦ σταϑεῖσ᾽ ἐχνόμως 

ὕμνον ὑμνεῖν Ἔ Ἔ ἐπεύχεται. 
] ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

1475 νῦν δ᾽ ὥρϑωσας στόματος γνώμην, 
] τὸν τριπόχυιϊον 

δαίμονα γέννας τῆσδε χιχλήσχων. 
ἐχ τοῦ γὰρ ἔρως αἱμιατολοιχὸς 
γνείρει τρέφεται, πρὶν χαταλῆξαι 

1480 τὸ παλαιὸν ἄχος, γέος ἰχώρ. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἢ μέγαν οἴχοις τοῖσδε 
δαίμονα χαὶ βαρύμηνιν αἱνεῖς. 

- - Ἁ, τ ᾿ 

φεῦ φεῦ. χαχὸν αἶνον ἀτη-- 
ρᾶς τύχας ἀχορέστου " 

1485]ὼ., Ἰὴ διαὶ «1ιὸς 

παναιτίου πανεργέτα, 

τί γὰρ βροτοῖς ἄνευ «Τιὸς τελεῖται; 
τί τῶνδ᾽ οὐ ϑεόχραντόν ἐστιν; 
Ἰὼ Ἰὼ βασιλεῦ βασιλεῦ, 

1490 πῶς σὲ δαχρύσω; 

φρενὸς ἐχ (φιλίας τί ποτ᾽ εἴπω; 
χεῖσαι δ᾽ ἀράχνης ἐν ὑιξάσματι τῷδ᾽ 
ἀσεβεῖ ϑανάτῳ βίον ἐχπνέων. 
ὦμοι μοι χοίταν τάνδ᾽ ἀνελεύϑερον 

1495 δολέῳ μόρῳ δεωμεὶς 
ἐκ χερὸς ἀμφιτόμῳ βελέμνῳ. 

ΚΑΥΤΑΙΝΓΝΎΓΣ ΤΊΘΕΙ 

αὐχεῖς εἶναι τόδε τοὔργον ἐμόν. 

μηδ᾽ ἐπιλεχϑῆς 

᾿“γαμεμνονίαν εἶναί μ᾽ ἄλοχον. 
1459 --- 146]. ΞξΞ 1537 -- 1550. 

1462 --- 1467. -ΞΞ-Ξ 1475-- 1480. 

Ι 1481] -- 1504. ΞΞΞΞ 150 -- 1529. 

ΡΟΕΥΤΔῈ ΒΟΕΝΙΟΙ- 9 
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»", - 
1500 φανταζόμενος δὲ γυναιχὶ γεχροῦ 

Ἐν ες ὃ ΕΥ̓ δ» 
τοῦδ᾽ ὁ παλαιὸς δριμὺς ἀλάστωρ 
᾿ Ξ δὰ 
“Ἱτρέως χαλεποῦ ϑοινατῆρος 

τόνδ᾽ ἀπέτισεν, 

τέλεον γεαροῖς ἐπιϑύσας. 

ΧΟΡΟΣ. 

1505 ὡς μὲν ἀναίτιος εἶ 
- ἐ ΄ ε » 

τοῦδε (φόνου τίς ὁ μαρτυρήσων; 
ἀμ έν: ἥ Ν 

πῶ πῶ; πατρόϑεν δὲ συλλή-- 
πτωρ γένοιτ᾽ ἂν ἀλάστωρ. 

ΟΣ 
βιάζεται δ᾽ ὁμοσπόροις 

1510 ἐπιρροαῖσιν αἱμάτων 
λ ᾿ Ὁ Ἔν ι ᾿ ἌΡΩΩ 

μέλας -Ἰρης " ὅποι δὲ καὶ προβαίνων 
, , ἼΣ 

πιάχνᾳ χουροβόρῳ παρέξει. 

Ἰὼ Ἰὼ βασιλεῦ βασιλεῦ, 
πῶς σὲ δαχρύσω; 

[1515 φρενὸς ἐκ φιλίας τί ποτ᾽ εἴπω; 

χεῖσκι δ᾽ ἀράχνης ἐν ὑφάσματι τῷδ᾽ 

ἀσεβεῖ ϑανάτῳ βίον ἐχτινέων. 
τῇ ξ ; 5 
ὦμοι μοι κοίιαν τάνδ᾽ ἀνελεύϑερον 

΄ , ᾿ 

δολίῳ μόρῳ δαμεὶς 

1520 ἐκ χερὸς ἀμφιτόμῳ βελέμνῳ. 

ΚΑΥΤΦΔΙΜΝΗ͂ΣΤΡ 4. 

[οὔτ᾿ ἀνελεύϑερον οἶμαι ϑάνατον 
τῷδε γενέσϑαι.] 

οὐδὲ γὰρ οὗτος δολίαν ἔτην 
οἴχοισιν ἔϑηκ᾽; 

1525 ἀλλ᾽ ἐμὸν ἐκ τοῦδ᾽ ἔρνος ἀεοϑὲν, 

τὴν πολυχλαύτην ᾿κριγενείαν, 
ἄξια δράσας ἄξια πάσχων 
μηδὲν ἐν “δου μεγάλο 
ξιροδηλήτῳ 

ϑανάτῳ τίσεις ἅπερ ἤρξεν. 

Ἐ ΟΙΡΌΣΣ. 

1530 ἀμηχανῶ «φοοντίδων στερηϑεὶς 

εὐπάλαμον μέριμναν 

'χείτω, 

ὕπα τράπωμαι, πίτνοντος οἴχου. 

δέδοικα δ᾽ ὄμβρου χιύπον δομοσ(αλὴ 
τὸν αἱματηρόν " "ναχὰς δὲ λήγει. 

1535 δίχην δ᾽ ἐπ᾿ ἄλλο πρᾶγμα ϑηγάνει βλάβης 

πρὺς ἄλλαις ϑηγάναισι μοῖρα. 

Ἰὼ γᾷ γᾷ, εἴϑ᾽ ἔμ᾽ ἐδέξω, 

πρὶν τόνδ᾽ ἐπιδεῖν ἀργυροτοίχου 

[1540 δοοίτας κατέχοντα χαμεύνων. 

τίς ὁ ϑάψων νιν; τίς ὃ ϑρηνήσων; 

ἢ σὺ τόδ᾽ ἔρξαι τλήσει, χτείνασ᾽ 
ἄνδοι τὸν αὑτῆς, ἀποχωκῦσαι 

1545 Ψυχὴν, ἄχαριν χάριν ἀντ᾽ ἔργων 

μεγάλων ἀδίχως ἐπιχρᾶναι; 

τίς δ᾽ ἐπιτύμβιος αἶνος ἐπ᾿ ἀνδρὶ ϑείῳ 

σὺν δάχρυσιν Ἰάπτων 

1550 ἀληϑείᾳ φρενῶν πονήσει; 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

οὔ σὲ προσήχει τὸ μέλημα λέγειν 
τοῦτο" πρὸς ἡμῶν 

χάππεσε, κάτϑανε, χαὶ χαταϑάψομεν 
1030 --- 1630. ΞξξΞ 1500 --- 1566. 

1501 --- 19. -ΞΞ 1067 --- 1576. 

οὐχ ὑπὸ χλαυϑμῶν τῶν ἐξ οἴχων, 
κι τὸν ἐκιος ΜΦῈ 
ΓΤ 

υ , 
1555 ἀλλ᾽ ᾿Ιριγένειά νιν ἀσπασίως 

ϑυγάτηρ, ὡς χρὴ. 

πατέρ᾽ ἀντιάσασι πρὸς ὠκύπορον 
» ΡΣ 

ποροϑμευμ ἀχέων 
Ἀπ τᾶς 5 δι 

περὶ χεῖρε βαλοῦσα «ιλήσει. 

ΣΦΠΟΙΡΌΟΣ: 
- 2, ᾿ 

1560 ὕνειδος ἥκει τόδ᾽ ἀντ᾽ ὀνείδους. 

δύσμαχα δ᾽ ἐστὶ χρῖναι. 
Ρ' ; » 5 Σ- 

{φέρει «έροντ᾽. ἐχτίνει δ᾽ ὁ χαίνων.-. 
μ ΝΣ , ὅ 

μίμνει δὲ μίμνοντος ἐν χρόνῳ «Τιὸς 

παϑεῖν τὸν ἔρξαντα. ϑέσμιον γὰρ 

1560 τίς ὧν γονὼὰν ἀοαῖον ἐχβάλοι δόμων; 560ῦ τίς γ ἀραῖον ἐχβάλοι δόμων; 
΄ , 

χεχόλληται γένος προσάψαι. 

ΚΑ ΥΤ ΦΙΜΙΝΑΣΘΡΙΘΞΙ: 

ἐς τόνδ᾽ ἐνέβη ξὺν ἀληϑείᾳ 
χρησμόν. ἐγὼ δ᾽ οὖν 

ἐϑέλω δαίμονι τῷ Πλεισϑενιδῶν 

1570 ὕρχους ϑεμένη τάδε μὲν σιέργ ιν, 

δύσιλητά περ ὕνϑ᾽. ὃ δὲ λοιπὸν, ἰόντ᾽ 

ἐχ τῶνδε δόμων ἄλλην γενεὼν 
τρίβειν ϑανάτοις αὐϑένταισι. 

χτεάνων τὲ μέρος 
βαιὸν ἐχούσῃ πᾶν ἀπόχρη μοι 

1570 χἀλληλοφόνους 
εν Σ : , 

μανίας μελάϑρων ἀφελούσῃ. 

ΦΙΓΙΣΘΟΣ. 
- ΒΕ σαν τ Ὑς - ἰδῶ , 
ὦ «φέγγος εὐἰζοον ἡμέρας διχηφόρου. 

᾿ ᾽ ξ Ε , 
«φαίην ἂν ἤδὴ νῦν βροτῶν τιμαύρους 

ΓΑΓΘΣ μ : γ 
ϑεοὺς ἔνωϑεν γῆς ἐποπτεύειν ἀγὴ, 

1580 ἰδὼν ὑφαντοῖς ἐν πέπλοις ᾿Πρινύων 
" " , ΄ ΄ Η͂ 

τὸν ἄνδρα τόνδε κείμενον φίλως ἐμοὶ, 
ν ᾿ ; , 

χερὺς πατρῴας ἐχτίνονταα μηχανάς. 
᾽ τ ο νέο ϑξις Ξ ἔ , ᾿ 
᾿Ττρεὺς γὰρ ἄρχων τῆσδε γῆς, τούτου πατὴρ, 

πατέρας Θυέστην τὸν ἐμὸν, ὡς τορῶς «φράσαι, 
᾿ Ε - Ά , 

[1585 αὑτοῦ δ᾽ ἀδελφὸν, ἀμᾳίλεκτος ὧν κράτει, 
ἠνδοηλάτησεν ἐκ πύλεώς τὲ χαὶ δόμων. 

χαὶ προστρόπαιος ἑστίας μολὼν πάλιν 

τλήμων Θυέστης μοῖραν εὕρει ἀσφαλῆ, 

τὸ μὴ ϑανὼν πατρῷον κἱκάξιι, σιέδον 
1590 αὐτϊοῖ. ξένια. δὲ τοῦδε δύσσεος παιὴρ 

᾿ἀτρεὺς, προϑύμως μᾶλλον ἢ φίλως, πατρὶ 
“- : ΡΥ ’ ΕΣ 

τὠμῷ, χρεουργὸν ἡμαρ εὐθύμως ἄγειν 
δοχῶν, παρέσχε δαῖτα παιδείων χρεῶν. 

ῷ ς Αὐᾷ δ κ 
τὰ μὲν ποδήρη χαὶ χερῶν ἄχρους χτένας 
τ ᾿ ᾿ 3 Ν 

1595 ἔϑρυπτ᾽ ἄνωϑεν ἀνδοαχὰς χαϑήμενος. 
ΕΣ ἃ » Ε - 30  , Ε ΄ ᾿ 

ἄσημα δ᾽ αὐτῶν αὐτίχ᾽ ἀγνοίᾳ λαβὼν 
3; δ ε 

ἔσϑει βορὰν ἄσωτον, ὡς ὁρᾷς, γένει. 

χίί(πειτ᾽ ἐπιγνοὺς ἔργον οὐ χαταίσιον, 
ᾧμωξεν, ἀμπίπτει δ᾽ ἀπὸ σᾳαγῆς ἐμῶν, 

ΙΑ ΄ 1600 μόρον δ᾽ ἄφερτον Πελοπίδαις ἐπεύχεται, 
λάχτισμα δείπνου ξυνδίχως τιϑεὶς ἀρῷ, 

οὕτως ὀλέσϑαι πᾶν τὸ 171Πεισϑένους γένος. 

ἂχ τῶνδέ σοι πεσόντα τόνδ᾽ ἰδεῖν πάρα. 
χἀγὼ δίχακιος τοῦδε τοῦ φόνου ῥαφεύς. 

, ΠΆΓΟΣ ᾿ " 
1005 τρίτον γὰρ ὄντα μ᾽ ἐπὶ δέκ᾽ ἀϑλίῳ πατρὶ, 

συνεξελαύνει τυτϑὸν ὥνι᾽ ἐν σπαργόνοις. 

τραιέντα δ᾽ αὖθις ἡ δίχη κατήγαγεν. 
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χαὶ τοῦδε τἀνδρὸς ἡψάμην ϑυραῖος ὧν, 
πᾶσαν συνάψας μηχανὴν δυσβουλίας. 

1010 οὕτω χαλὸν δὴ χαὶ τὸ χατϑανεῖν ἐμοὶ, 
ἰδόντα τοῦτον τῆς δίχης ἐν ἕρχεσιν. 

ΧΟΡΟΣ. 

«4ἴγισϑὶ, ὑβρίζειν ὃν κακοῖσιν οὐ σέβω. 
σὺ δ᾽ ἄνδρα τόνδε «φὴς ἑχὼν χαταχτανεῖν, 
μόνος δ᾽ ἔποιχτον τόνδε βουλεῦσαι φόνον" 

.1615 οὔ φημ ἀλύξειν ἐν δίχη τὸ σὸν χάρα 
δημορριφεῖς, σάφ᾽ ἴσϑι, λευσίμους ἀράς. 

ΑΙΓΙΣΘΟΣ. 

σὺ ταῦτα φωνεῖς γερτέρᾳ προσήμενος 
χώπῃ,, χρατούντων τῶν ἐπὶ ζυγῷ δορός; 
γνώσει γέρων ὧν ὡς διδάσκεσθαι. βαρὺ 

[1020 τῷ τηλιχούτῳ, σωφρονεῖν εἰρημένον. 

δεσμὸς δὲ χαὶ τὸ γῆρας αἵ τὲ νήστιδες 
δύαι, διδάσχειν ἐξοχώταται φρενῶν 
Ἰατρομάντεις. οὐχ ὁρᾷς ὁρῶν τάδε; 
πρὸς χέντρα μὴ λάχτιζε, μὴ πταίσας μογῆς. 

ΧΟΡΟΣ. 

1625 γύναι, σὺ τοῦδ᾽ ἥχοντος ἐχ μάχης νέον 
οἰχουρὸς εὐνὴν ἀνδρὸς αἰσχύνουσ᾽ ἅμα 
ἀνδοὶ στρατηγῷ τόνδ᾽ ἐβούλευσας μόρον; 

ΦΙΓΊΣΘΟΣ. 

χαὶ ταῦτα τἄπη χλαυμάτων ἀρχηγενῆ. 
Ὀρφεῖ δὲ γλῶσσαν τὴν ἐναντίαν ἔχεις. 

1680 ὁ μὲν γὰρ ἦγε πάντ᾽ ἀπὸ φϑογγῆς χαρᾷ, 
σὺ δ᾽ ἐξορίνας ἠπίοις ὑλάγμασιν 

ἄξει" χρατηϑεὶς δ᾽ ἡμερώτερος φανεῖ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὡς δὴ σύ μοι τύραννος ᾿1ργείων ἔσει, 
ὃς οὐκ, ἐπειδὴ τῷδ᾽ ἐβούλευσας μόρον, 

1085 δρᾶσαι τόδ᾽ ἔργον οὐκ ἔτλης αὐτοχτόνως; 

ΔΙΓΙΣΘΟΣ. 

τὸ γὰρ δολῶσαι πρὸς γυναιχὸς ἦν σαφῶς" 

ἐγὼ δ᾽ ὕποπτος ἐχϑρὺς ἡ παλαιγενής. 
ἐκ τῶν δὲ τοῦδε χρημάτων πειράσομαι 
ἄρχειν πολιτῶν " τὸν δὲ μὴ πειϑάνορα 

1640 ζεύξω βαρείαις οὔτι μοι σειραιρόρον 
χριϑῶντα πῶλον " ἀλλ᾽ ὁ δυσφιλεῖ σχότῳ 
λιμὸς ξύνοιχος μαλϑαχόν σφ᾽ ἐπόψεται. 

ΧΟΡΟΣ. 

τί δὴ τὸν ἄνδοι τόνδ᾽ ἀπὸ ψυχῆς χαχῆς 
οὐχ αὐτὸς ἠνάριζες; ἀλλά νιν γυνὴ 

1640 γώρας μίασμα καὶ ϑεῶν ἐγχωρίων 

ἔχτειν᾽. Ὀρέστης ἀρά που βλέπει (άος, 
ὅπως χατελϑὼν δεῦρο πρευμενεῖ τύχη 

ἀμφοῖν γένηται τοῖνδε παγχρατὴς φονεύς; «π΄ -.-“πῇπ 3 “πο σ...5υ......5υ...»5...... ὐὔὐὐὔὕὐϑδυ σὐυτ ττὐσ ν 

ΖΦΠΙΓΙΣΘΟΣ. 

ἀλλ᾽ ἐπεὶ δοχεῖς τάδ᾽ ἔρδειν καὶ λέγειν, γνώ- 
σει τάχα. 
ΧΟΡΟΣ. 

165090 εἶα δὴ φίλοι λοχῖται, τοὔργον οὐχ ἑχὰς τόδε. 
Ὁ ΤΙΣ ΒΙΌΣ ἃ 

κι ΕΣ ἢ ἘΞ το: 

ΧΟΡΟΣ. 

εἶα δὴ. ξίφος πρόχωπον πῶς τις εὐτρεπιζέτω. 

ΑΙΓΙΣΘΌΣ. 

ἀλλὰ μὴν κἀγὼ πρόκωπος οὐκ ἀναίνομαι ϑανεῖν. 
ΧΟΡΟΣ. 

δεχομένοις λέγεις ϑανεῖν σε" τὴν τύχην δ᾽ αἱ- 
ρούμεϑα. 

ΚΑΗΥΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

μηδαμῶς, ὦ φίλτατ᾽ ἀνδρῶν, ἄλλα δοάσωμεν, 
χαχά. 

1055 ἀλλὰ χαὶ τάδ᾽ ἐξαμῆσαι πολλὰ δύστηνον ϑέρος - 

πημονῆς δ᾽ ἅλις γ᾽ ὑπάρχει" μηδὲν αἱματώμεϑα. 
στείχεϑ᾽ οἱ γέροντες ἤδη πρὸς δόμους πεέπρω-- 

μένους, 

πρὶν παϑεῖν. ἔρξαντα χαιρὸν γρῆν τάδ᾽ ὡς ἐπρέ- 0 Υ 32 θοὸν χρὴ 5. ἐΖέρε 
ξαμεν. 

εἰ δέ τοι μόχϑων γένοιτο, τῶνδ᾽ ἅλις γ᾽ ἐχοί- 
τ μεθ᾽. ὅν; 

1660 δαίμονος χολῇ βαρείᾳ δυστυχῶς πεπληγμένοι. 

ὧδ᾽ ἔχει λόγος γυναιχὸς, εἴ τις ἀξιοῖ παϑεῖν. 
ΦΦΙΓΊΣΘΟΣ. 

ἀλλὰ τούσδε μοι ματαίαν γλῶσσαν ὧδ᾽ ἀπανϑίσωι, 
χἀχβαλεῖν ἔπη τοιαῦτα δαίμονος πειρωμένους, 

σώφρονος γνώμης δ᾽ ἁμαρτεῖν, τὸν χρατοῦγτει Ὁ ἘἘ 
ἙΙΘῬΊΟΣ 

1665 οὐχ ἂν ᾿“ργείων τόδ᾽ εἴη, φῶτα προσσαίνειν 
χαχόν. 

ΦΙΓΟΙΣΘΟΙ͂Σ 

ἀλλ᾽ ἐγώ σ᾽ ἐν ὑστέραισιν ἡμέραις μέτειμ᾽ ἔτι. 
ΧΟΡΌΣ: 

οὔχ, ἐὰν δαίμων Ὀρέστην δεῦρ᾽ ἀπευϑύνῃ μολεῖν. 
“ΦΠΙΓΙΣΘΟΣ. 

οἶδ᾽ ἐγὼ φεύγοντας ἄνδρας ἐλπίδας αιτουμένους. 
ΧΟΡΟΣ. 

πρᾶσσε, πιαίνου. μιαίνων τὴν δίχην " ἐπεὶ πάρα. 
ΔΙΓΙΣΘΟΣ. 

1670 ἔσϑε μοι δώσων ἄποινα τῆσδε μωρίας χάριν. 

: ΧΟΡΟΣ. 

κόμπασον ϑαρσῶν, ἀλέχτωρ ὥστε ϑηλείας πέλας. 
ΚΑΗΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ Α. 

μὴ προτιμήσῃς ματαίων τῶνδ᾽ ὑλαγμάτων " ἐγὼ 
καὶ σὺ ϑήσομιεν χρατοῦντε τῶνδε ϑωμάτων χαλῶς. 



ἈΕΞΧΥΟΥ [ΧΟ ΦΘΘΝΝ 

Ὅν ΤΠ ΟΣ ἌΡΑ ΑΓ ῸΟΣΞ 

ΟΡ ῬΕΞΤΕΣ. 

ΝΠ ΟΡ ΟἿΣ. 

ἜΓΞ ΡΟ ΜΕ ΓΡ . 

ΤΡΟΦΟΣ. 

ΟΡ ΤΟΗΣ. 

ς » ᾿ - ᾿ 

“ρμῆ χϑόνιε πατρῷ᾽ ἐποπτιεύων χράτη, 
: β γῇ : ; 

σωτὴρ γενοῦ μοι ξύμμαχός τ᾽ αἰτουμένῳ" 
, ν πεν πὰ πε ᾿ 
ἥχω γὰρ εἰς γῆν τήνδε χαὶ χατέρχομαι. 

τύμβου δ᾽ ἐπ᾿ ὄχϑῳ τῷδε χηρύσσω πατρὶ 
Σ Ὁ 

ὅ χλύειν, ἀχοῦσαι. τ Ἂ 
Ἁ ᾿ Ὰ Ἔ ᾿ ᾿ 

ΕΣ , ΕΠ , 
πλόχαμον Ινάχῳ ϑρεπτήριον, 

ι , ἐν ἀπ ΡᾺ 
τὸν δεύτερον δὲ τόνδε πενϑητήριον 
Ξ- Ἀ ᾿ Ἄ ᾿ χ 

10 τί χρῆμα λεύσσω; τίς ποϑ᾽ ἥδ᾽ ὁμήγυρις 
Ζ. - , ΄ στείχει γυναιχῶν «άρεσιν μελαγχίμοις 

Ξ τ , 
πρέπουσα; ποίᾳ ξυμφορᾷ προσειχάσω; 

πότερα δόμοισι πτῶμα προσχυρεῖ νέον; 
ΘΑ ΥΒ 

ἢ πατρὶ τὠμῷ τάσδ᾽ ἐπειχάσας τύχω 
, ᾿ 

1ὅ χοὰς «ερουσας νερτέροις μειλίγματα; 
ΕΣ ΄ 3" 9,ΑτΑ' κ᾿ , ᾿ 1.2 - 

οὐδέν ποτ᾽ ἄλλο" χαὶ γὰρ ᾿Πλέχτραν δοχῶ 

στείχειν ἀδελφὴν τὴν ἐμὴν πένϑει λυγρῷ 
τ ν , Ε - ῃ 

πρέπουσαν. ὦ Ζεῦ. δός μὲ τίσασϑαι μόρον 
Ἧ ες ἸΩΣΞΣ ᾿ ΠΡΟ ΣΣ 

πατρὸς. γενοῦ δὲ σύμμαχος ϑέλων ἐϊιοί. 

20 Πυλάδη, σταϑῶμεν ἐχποδὼν., ὡς ἂν σαφῶς 

μάϑω γυναιχῶν ἥτις ἥδε προστροπή. 
ΧΟΡΟΣ. 

Ἰαλτὸς ἐς δόμων ἔβην 

χοὰς προπομπὸς ὀξύχειοι σὺν χτύπῳ. 
3 5 ς 

σιρέπει παρηὶς «(οινίοις ἀμυγμοῖς 
" τ ͵ 

2ῦονυχος ἄλοχι νεοτόμῳ" 

δι᾿ αἰῶνος δ᾽ Ἰυγμοῖσι βόσχεται χέαρ. 
λινοφϑόροι δ᾽ ὑφασμάτων 

λαχίδες ἔφλαδον ὑπ᾽ ἄλγεσιν, 
πιρόστερνοι στολ μοὶ 

30 πέπλων ἀγελάστοις 

ξυμφοραῖς πεπληγμένων. 

22 --Β1. -ΞΞ 32 -- ἡ], 

ΠΡΟΞΏΩΏΠΑ 

ΚΑ ΥΤΟΤΙΗ ΝΈΕΣ 

ΦΤΙΓΣΘΌΌΝΣΣ: 

ΘΕΡΗΑΠΩΝ. 

ΠΥ ΖΦ. Δ ΠΩΣ, 

τορὸς γὰρ ὀρϑόϑοιξ φόβος, 

δόμων ὀνειρόμαντις, ἐξ ὕπνου χότον 
πνέων. ἀωρόνυχτον ἀμβόαμα 

: 86 μυχόϑεν ἔλαχε περὶ «φόβῳ, 

γυναιχείοισιν ἐν δώμασιν βαρὺς πίτνων. 

χριταί τε τῶν δ᾽ ὀνειράτων 

ϑεόϑεν ἔλαχον ὑπέγγυοι 
Ϊ μέμφεσθαι τοὺς γᾶς 

Ἶ , 
40 γέρϑεν περιϑυμῶὼς 

τοῖς χκτανοῦσί τ᾿ ἐγχοτεῖν. 
: ἈΑΘΑΦῈΣ ςωξο ἘΝ 

τοιάνδε χάριν ἄχαριν. ἀπότροπον χαχῶν. 
- » ἕῳ - ΄ ΕΣ » 

ἀδ]ὼ γαῖα μαῖα. μωμένα μ᾽ ἴάλλει 

δύσϑεος γυνί. «φοβοῦ- 
μαι δ᾽ ἔπος τόδ᾽ ἐχβαλεῖν. 

Ἀπ τ ἐν: Ὁ ᾿ Ξ 
τί γὰρ λύτρον πεσόντος αἵματος πέδῳ; 

Ἰὼ παγοιζὺς ἑστία, 

δ0]ὼ χατασχαιαὶ δόμων. 
᾿Ξ Γ ““εἴς ἀνήλιοι. βοοτοστυγ εῖς 

- : , 
δνόφοι χαλύπτουσι δόμους 

δεσποτῶν ϑανάτοισι. 
ΠΣ ., 5 , ι 

δασέβας δ᾽ ἄμαχον, ἀδάματον, ἀπόλεμον τὸ 
, εν 

δι᾿ ὥτων «φρενός τὲ δαμίας περαῖνον. Ν ΐ Ὑ ΕΣ 

γῦν ἀφίσταται. «οβεῖ-- 
κ ΚΡΉΒΟΣ ΤΣ Εἰ 

ται δέ τις. τὸ δ᾽ εὐτυχεῖν 
Ξ , Ξ 

ΘΟτύδ᾽ ἐν βροτοῖς ϑεός τὲ χαὶ ϑεοῦ πλέον. 

᾿ ῥοπὴ δ᾽ ἐπισχοπεῖ δίχας 

| ταχεῖα. τοῖς μὲν ἐν «ράει, 
ἜΡΕΞΣ Ὁ Ἂ ἢ 

τὰ δ᾽ ἐν μεταιχμίῳ σχότου 

᾿ μένει χρονίζοντα βούει" 

Θϑ τοὺς δ᾽ ἄχραντος ἔχει νύξ. 

δι᾿ αἵματι ἐχποϑένϑ᾽ ὑπὸ χϑονὸς τροφοῦ 

! τίτας «ὖνὸς πέπηγεν οὐ διαρρυδᾶν. 
Ϊ διαλγὴς ἄτη διαφ ρει τὸν αἴτιον 

᾿ , 
παναρχέτας νόσου. 

42 --- ὅ8. --ΞΞΞ ὅ4.- Θὅ. 

᾿ 
“ σιρὶν,, 
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ΑΙΣΧΥΛΟΥ͂ ΧΟΗΦΟΡΟΙ. 

71 οἴγοντι δ᾽ οὔτι νυμφιχῶν ἑδωλίων 

ἄκος, πόροι τὲ πάντες ἐχ. μιᾶς ὁδοῦ 
βαίνοντες τὸν χερομυσῆ 
φόνον χαϑαίροντες ἰοῦσαν την. 

75 ἐμοὶ δ᾽. ἀνάγχαν γὰρ ἀμφίπτολιν 
ϑεοὶ προσήνεγχαν. ἐκ γὰρ οἴχων 
πατρῴων δούλιον ἐσᾶγον αἶσαν, 

δίκαια χαὶ μὴ δίχαια, 
πρέποντ᾽ ἀρχαῖς βίου, 

80 βίᾳ φερομένων» αἰνέσαι. πιχρὸν «φρενῶν 

σιύγος χρατούσῃ. δαχρύω δ᾽ ὑφ᾽ εἱμιάτων 
ματαίοισι δεσποτῶν 
τύχαις, κρυφαίοις πένϑεσιν παχνουμένη. 

ΣΎ ΕΠ ΚΥΓΡ . 

διιωαὶ γυναῖχες, δωμάτων εὐθήμοντες, 
85 ἐπεὶ πάρεστε τῆσδε προστροπῆς ἐμοὶ 

πομποὶ, γένεσϑε τῶνδε σύμβουλοι πέρι" 

τύμβῳ χέουσα τάσδε χηδείους χοὰς 
“τα σεν ΡΟΣ ΗΑ ΑΞ : 

σίὺς εὐγοον ἑίπω :; πὼς χατευξώμασι παᾶτοις; 

πότερα λέγουσα παρὰ φίλης φίλῳ φέρειν 

90 γυναιχὸς ἀνδοὶ, τῆς ἐμῆς μητρὸς πάρα; 

τῶνδ᾽ οὐ πάρεστι ϑάρσος, οὐδ᾽ ἔχω τί φῶ, 
χέουσα τόνδε πέλανον ἐν τύμβῳ πατρύς. 
ἢ τοῦτο φάσχω τοὔπος, ὡς νόμος βροτοῖς 

ἔστ᾽ ἀντιδοῦναι τοῖσι πέμπουσιν τάδε 

95 στέφη δόσιν τε τῶν χαχῶν ἐπαξίαν; 
Ἃ “ὦ ΦΔΡ δ - ὑδὰ Ὕ ᾿ ἢ σῖγ᾽ ἀτίμως, ὥσπερ οὖν ἀπώλετο 

, 
πιτὴρ., τάδ᾽ ἐχχέουσα. γάποτον χύσιν, 
στείχω, χαϑάρμαϑ'᾽ ὡς τις ἐχπέμψψας πάλιν 

διχοῦσα τεῦχος ἀστρόφοισιν ὄμμασιν; 

100 τῆσδ᾽ ἐστὲ βουλῆς. ὦ «ίλαι, μεταίτιαι. 

χοινὸν γὰρ ἔχϑος ἐν δόμοις γομίζομεν. ' 
μὴ χεύϑετ᾽ ἔνδον χιρϑδέας «φύβῳ τινός. 
τὸ μόρσιμον γὰρ τόν τ᾽ ἐλεύϑερον μένει 
χαὶ τὸν πρὸς ἄλλης δεσποτούμενον χερύς. 

106 λέγοις ἂν, εἴ τι τῶνδ᾽ ἔχοις 

ΧΟΡΟΣ. 

αἰδουμένη σοὶ βωμὸν ὡς τύμβον πατρὸς 

λέξω., χελεύεις γὰρ, τὸν ἔχ φρενὸς λόγον. 

Ἢ ΨῈἘἉΚ0ΥΡ . 

λέγοις ἂν, ὥσπερ ἠδέσω τάφον πατρός. 

ΧΟ ΟΣ ΟΣ: 

φϑέγγου χέουσα σεμνὰ τοῖσιν εὔζρροσιν. 

Ἢ .5ἘΕΚΈΊΤ- 4. 

110 τίνας δὲ τούτους τῶν φίλων προσεννέπω; 
ΧΟΡΟΣ. 

πρῶτον μὲν αὑτὴν, χώστις Ἵϊγισϑον στυγεῖ. 
ἩΖΈΚΤΡ 4. 

᾿ ἐμοί τε καὶ σοί τἄρ᾽ ἐπεύξομαι τάδε. 

υπερτξρον.- 

ΧΟΡΟΣ, 

αὐτὴ σὺ ταῦτα μανϑάνουσ᾽ ἤδὴ φράσαι. 
Ἡ.ΜΕΚΤΡ 4. 

τίν᾽ οὖν ἔτ᾽ ἄλλον τῇδε προστιϑῶ στάσει; 

ΧΟΡ ΟΣ. 

τις μέμνησ᾽ Ὀρέστου, χεὶ ἀυροός ἐσθ᾽ 

ἩΖΈΚΤΡ 4. 

εὖ τοῦτο χἀφρένωσας οὐχ ἥχιστά με. 
ΧΟΡΟΣ. 

τοῖς αἰτίοις νῦν. τοῦ φόνου μεμνημένη. 

“ 
ὅμως. 

ἩΖΕΚΤΡΑ. 

τί φῶ; δίδασκ᾽ ἄπειρον ἐξηγουμένη, 
ΧΟΡΟΣ. 

ἐλϑεῖν τιν αὐτοῖς δαίμον᾽ ἢ βροτῶν τινὰ 

1 ΧΕΚΊΤΡ Α. 

120 πότερα διχαστὴν ἢ διχη(όρον λέγεις; 
ΧΟΡΌΣ. 

ἁπλῶς τι φρόζουσ᾽, ὅστις ἀνταποχτενεῖ. 

ΠΜΕΚΤΡ Α. 

καὶ ταῦτά μοὐσιὶν εὐσεβὴ ϑεῶν πάρα; 
ΘΟ: 

πῶς δ᾽ οὐ τὸν ἐχϑρὸν ἀνταμείβεσϑαι κακοῖς ; 
ἩΖΈΚΤΡΆ. 

ἘΣ Ἑρμῆ χϑόνιε, χηρύξας ἐμοὶ, 
120 τοὺς γῆς ἔνερϑε δαίμονας κλύειν ἐμὰς 

εὐχὰς, σιατρώων δωμάτων ἐπισχόπους, 

χαὶ γαῖαν αὐτὴν, ἢ τὰ πάντα τίχτεται, 

ϑοέιννασί τ᾽ αὖθις τῶνδε χῦμα λαμβάνει" 

χἀγὼ χέουσα τάσδε χέρνιβας βροτοῖς, 

130 λέγω. 

«φίλον τ 

χαλοῦσα πατέρ᾽, ἐποίχτειρόν τ᾽ ἐμὲ 
ἘΕ ΤεΘΣ. ΡΑΕΞ ΔῈ ἥ 

Ὀρέστην, πῶς ἀνάξομεν δόμοις. 

πεπράμένοι γὰρ νῦν γέ πως ἀλώμεϑα 

σιρὸς τῆς τεχούσης, ἄνδρα δ᾽ ἀντηλλάξατο 

ἴγισϑον. ὅσπερ σοῦ φόνου μεταίτιος. 

5 χἀγὼ μὲν ἀντίδουλος " ἐχ δὲ των 125 χἀγὼ ἢ ἰος " ἐχ δὲ χρημά 
"Ὡρὦ ᾿ες Ὁ ΠΟΙ Ὲ ἢ 

«4ἕυγῶὼν Ορέστης ἐστιν, οἱ ὃ υὑπερχοπως 

ἐν τοῖσι σοῖς πόνοισι χλίουσιν μέγα. 

ἐλϑεῖν δ᾽ Ὀρέστην δεῦρο σὺν τύχη τινὶ 
, ": τς εἶς , 

χατεύχομαί σοι. καὶ σὺ χλῦϑί μου, πάτερ" 

140 αὐτῇ τέ μοι δὸς σωςρονεστέραν πολὺ 
᾿ ᾿ο 

μητρὸς γενέσθαι χεῖρά τ᾿ εὐσεβεστέραν. 
ε ἐὺς ᾿ ΑΙ Α , ᾿ - Ξιν 7, 

ἡμῖν μὲν εὐχὰς τάσδε" τοῖς δ᾽ ἐναντίοις 
: ἩΡΝΟ τὰν ᾿ ; 

λέγω «φανῆναί σου. πάτερ. τιμάορον, 
᾿ ν᾿ , τ᾿ 

χαὶ τοὺς χτανόντας ἀντιχατϑανεῖν δίχην. 
145 ταῦτ᾽ ὃν μέσῳ τίϑημι τῆς κακῆς ἀρᾶς, 

χείνοις λέγουσα τήνδε τὴν καχὴν ἀράν" 
- ε' αν 

ἡμῖν δὲ πομπὸς ἴσϑι τῶν ἐσϑλῶν ἄνω, 
σὺν ϑεοῖσι χαὶ γῆ χαὶ δίχῃ νικηφόρῳ. 

ἐπισπένδω χούς. 
« - - ΄ » 

100 ὑμᾶς δὲ χκωχυτοῖς ἐπανϑίζειν νόμος, 

τοιαῖσδ᾽ ἐπ᾿ εὐχαῖς τάσδ᾽ 

παιᾶνις τοῦ ϑανόντος ἑξαυδωμένας. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἵετε δάχρυ χαναχὲς ὀλόμενον 
ὀλομένῳ δεσπότᾳ, 

πρὸς ἔρυμα τόδε χαχῶν χεδνῶν τ᾽ 
106 ἀπότροπον ἄγος ἀπεύχετον, 

χεχυμένων χοᾶν. χλύε δέ μοι. κλύε, 
σέβας ὦ δέσποτ᾽ ἐξ ἀμαυρᾶς φρενός. 

ὀτοτοτοτοτοτοτοῖ,. Ἰὼ, τίς δορυ- 

σϑενὴς ἀνὴρ, ἀναλυτὴρ δόμων, 

100 Σ,χύϑης, τά τ᾽ ἐν χεροῖν παλίντον᾽ 
ἐν ἔργῳ βέλη ᾿πιπάλλων Ἴἥρης, 

αὐτόχωπα νωμῶν βέλη; 

ἩΓΖΕΚΤΡΑ. 

ἔχει μὲν ἤδη γαπότους χοὰς πατὴρ, 
106 χήρυξ μέγιστε τῶν ἄνω τε χαὶ κάτω. 

γέου δὲ μύϑου τοῦδε χοινωνήσατε. 
ΝΞ ΉΟΡΌΘΙΣ. 

λέγοις ἄν " ὀρχεῖται δὲ καρδία φόβῳ. 

152 -- 157. --- 158 --- 163. 

σχέδιά τ᾽ 
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ἩΔΈΚΤΡ ΖΑ. 

ὁρῶ τομαῖον τόνδε βόστρυχον τάρῳ. 

ΧΟΡΟΣ. 

τίνος ποτ᾿ ἀνδρὺς, ἢ βαϑυζώνου χόρης; 

ἩΜΈΕΚΤΡ Α. 

170 εὐξύμβολον τόδ᾽ ἐστὶ παντὶ δοξάσει 

ΣΟ ΟΥἿΡΙΟἿΣ. 

πῶς οὖν παλαιὰ παρὰ νεωτέρας μάϑω; 

ἩΜΕΚΤΡἍΑ. 

οὐχ ἔστιν ὅστις πλὴν ἐμοῦ χείραιτό νιν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἐχϑροὶ γὰρ οἷς προσῆχε πενϑῆσαι τριχί. 

Ἡ.ΖΈΚΤΡ Α. 

χαὶ μὴν ὅδ᾽ ἐστὶ χάρτ᾽ ἰδεῖν ὁμόπτερος. 
ΧΌΡΟΣ. 

170 ποίαις ἐϑείραις; τοῦτο γὰρ ϑέλω μαϑεῖν. 
ἩΜΖΕΚΤΡ 4. 

αὐτοῖσιν ἡμῖν χάρτα προση ρὴς ἰδεῖν. 
ΧΟΡΟΣ. 

μῶν οὖν Ὀρέστου χρύβδα δῶρον ἢ τόδε; 
ἩΖΕΚΤΡ  Α. 

μάλιστ᾽ ἐχείνου βοστρύχοις προσείδεται. 
ΧΟΡΟΣ. 

χαὶ πῶς ἐχεῖνος δεῦρ᾽ ἐτόλμησεν μολεῖν; 
Ἧ.ΖῈ;ΚΎΓΙΡ. Α- 

180 ἔπεμιψε χαίτην χουρίμην χάριν πατρός. 
ΣΧ ΟΙΡΊΟΣΣ: 

οὐχ ἧσσον εὐδάχρυτά μοι λέγεις τάδε, 
εἰ τῆσδε χώρας μήποτε τναύσει ποδί. 

ἩΜΈΚΤΡΖ. 

κἀμοὶ προσέστη καρδίας χλυδώνιον 

χολῆς, ἐπαίσϑην δ᾽ ὡς διανταίῳ βέλει" 

186 ἐξ ὀμμάτων δὲ δίμιοι πίπτουσί μοι 

σταγόνες ἄφραστοι δυσχίμιου πλημμυρίδος, 
πλόχαμον ἰδούσῃ τόνδε: πῶς γὰρ ἐλπίσω 

Ξ, 1 ἜΣΕΙ ΟΝ ὲ 
ἀστῶν τιν᾽ ἄλλον τῆσδε δεσπόζειν «όβης; 

ἀλλ οὐδὲ μήν νιν ἡ χτανοῦσ᾽ ἐχείρατο, 

190 ἐμὴ δὲ μήτηρ, οὐδαμῶς ἐπώνυμον 
᾿ ΄ 

φρόνημα παισὶ δύσϑεον πεπαμένη. 
ἐγὼ δ᾽ ὅπως μὲν ἄντιχρυς τάδ᾽ αἰνέσω, 

Α ΣΉ ΕΤΡ Ἐ Η ; 
εἶναι τόδ᾽ ἀγλάϊσμά μοι τοῦ «ιλτάτου 

βοοτῶν ᾿Ορέστου " σαίγνομιαι δ᾽ ὑπ᾽ ἐλπίδος. 
τὸ τς Πα πο 3 Ἂ Ὲ 

195 φεῦ. εἴϑ᾽ εἶχε (φωνὴν εὔφρον᾽ ἀγγέλου δίχην, 
᾿ τ ν ; 

ὅπως δίφροντις οὖσα μὴ ᾿χινυσσύμην " 
» ᾽ τ - Ω Ἴ τ) “- ΄ 

ἀλλ᾽ εὖ σαφηνὴ τόνδ᾽ ἀποπτύξαι πλόχον, 
ν ΒΡ 5 ΚῈ τ ΔῸΣ Ὸς τνβ δι 

εἴπερ γ᾽ ἀπ᾿ ἐχϑροῦ χρατὺς ἣν τετμημένος, 
᾿ οὐδεν δε; ΞἜ ς 

ἢ ξυγγενὴς ὧν εἶχε συμπενϑεῖν ἐμοὶ, 

200 ἄγαλμα τύμβου τοῦδε καὶ τιμὴν πατρός. 
᾿ ἢ 

ἀλλ᾽ εἰδότας μὲν τοὺς θεοὺς χαλούμεϑα, 

οἵοισιν ἐν χειμῶσι ναυτίλων δίχην 
ῃ ὑχαές ᾿ 

στροβούμεϑ " εἰ δὲ χοὴ τυχεῖν σωτηρίας, 
- ΄ Ἄ ΄ ΄ Ψ 

σμιχροῦ γένοιτ᾽ ἂν σπέρματος μέγας πυϑιμήν. 
205 καὶ μὴν στίβοι γε, δεύτερον τεχμήριου, 

ποδῶν ὅμοιοι τοῖς τ᾿ ἐμοῖσιν ἐμιρερεῖς. 
. 5 Κγ8ι ταν “δε ν ἂν 

χαὶ γὰρ δύ᾽ ἐστὸν τώδε περιγραςὰ ποδοῖν, 
Ἂ , , 

αὐτοῦ τ᾽ ἐχείνου χαὶ συνεμπόρου τινὸς. 

πτέρναι τενόντων ὃϑ᾽ ὑπογραςφ αὶ μετρούμεγναι 
Ἂ Ν ἝΡτα Ὶ ϑ Ἢ 

210 εἰς ταὐτὸ συμβαίνουσι τοῖς ἐμοῖς στίβοις. 
, ἕ - 

πάρεστι δ᾽ ὠδὶς χαὶ φρεγῶν χαταφϑορά. 

ι....-..΄-΄Ὁ΄ὦὋοὃὦὃἃΡ͵.Ἵ.΄Ἵ΄΄΄΄΄΄“ἕ 

ΔΞΟΣ Ἢ ΟΣ 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

εὔχου τὰ λοιπὰ, τοῖς ϑεοῖς τελεσι(όρους 

εὐχὰς ἐπαγγέλλουσα, τυγχάνειν χαλῶς. 
Ἡ“ΈῈΈΚΤΡ 4. 

ἐπεὶ τί νῦν ἕχατι δαιμόνων χυρῶ; 
ΟΡΈΣΤΉΗΣΣ 

215 εἰς ὄψιν ἥχεις ὧνπερ ἐξηύχου πάλαι. 
ΠΆΑΓΚΤΡΆΑ. 

χαὶ τίνα σύνοισϑά μοι χαλουμένῃ βροτῶν; 
ὉΣΡΈΣΓΙΣΤΕΣΕ 

σύνοιδ᾽ ᾿Ορέστην πολλά σ᾽ ἐχπαγλουμένην. 

1.1ῈΚΤ 4. 

χαὶ πρὸς τί δῆτα τυγχάνω χατευγμάτων; 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

μὴ μάτευ᾽ ἐμοῦ μᾶλλον φίλον. 
Π.ΧΕΚΤΡ ΔΑ. 

220 ἀλλ᾽ ἣ δόλον τιν᾽. ὦ ξέν᾽, ἀμιρί μοι πλέχεις ; 

ΟΡΙΕΣΈἝΕΓΙΓΣ. 

αὐτὸς κατ᾽ αὐτοῦ τἄρα μηχανορραιρῶ. 
ἩΠ4.Ε  Κ ΤΡ ΞΑς 

ἀλλ᾽ ἐν χαχοῖσι τοῖς ἐμοῖς γελᾶν ϑέλεις. 
ΟΡΈΣ ΣΕ 

χἀν τοῖς ἐμοῖς ἄρ᾽, εἴπερ ἔν γε τοῖσι σοῖς. 

Ἱ{0Ὲ ΠΡ Σ 

ὡς ὕντ᾽ ρέστην τάδε σ᾽ ἐγὼ προσεννέπω; 
ΟΡ ΣΈΊΗΣ: 

225 αὐτὸν μὲν οὖν ὁρῶσα δυσμαϑεῖς ἐμέ, 

ὅδ᾽ εἰμί" 

τὴν Ἐῷ ᾿Ξ , ; ᾿ 
χουρὰν δ᾽ ἰδοῦσα τήνδε χηδείου τριχὸς 
σαυτῆς ἀδελφοῦ συμμέτρου τῷ σῷ κάρᾳ, 

ἰχνοσχοποῦσά τ᾽ ἐν στίβοισι τοῖς ἐμοῖς 

ἀνεπιτερώϑης χἀδόχεις ὁρᾶν ἐμέ" 
᾿ Ξ Ξ , , 

2830 σχένναι τομὴ προσϑεῖσα βόστρυχον τριχὸς " 
ΚΕ ε ει το, αν Ξ ἘΌΧΙ ͵ 

ἰδοῦ δ᾽ ὕφασμα τοῦτο, σῆς ἔργον χερός 
σπάϑης τὲ πληγάς" εἰς δὲ ϑηρίων γραφήν. "ς, τὲ πληγῶᾶς"" εἰς, ἀξ, ὑπ) ΔΘ σ ρηΣ- 
ἘΠ Ξ Ἐπ Προ κὸ Ε ; 
ἔνδον γενοῦ, χαρᾷ δὲ μὴ ᾿κπλαγῆς φρένας" 

ν ὙΥΣ ἄρον ἐδ προ, Ὁ , 
τοὺς φιλτάτους γὰρ οἶδα νῷν ὄντας πιχρούς. 

Ἦ ΖΕ ΤΟ ΊΣΘΣ, 
ΡΥ - , ι 

235 ὦ φίλτατον μέλημια δώμασιν πατρὸς, 

δαχρυτὸς ἐλπὶς σπέρματος σωτηρίου, 

ἀλχὴ πεποιϑὼς δῶμ᾽ ἀναχτήσει πατρός. 
ἮΣ " 327 ΄ ΄ » 

ὦ τερπνὸν ὕμμα τέσσαρας μοίρας ἔχον 
δ ΄ » 209», Ε Ἵ Υ » 

ἐμοί" προσαυδᾶν δ᾽ ἔστ᾽ ἀναγχαίως ἔχον 

210 πατέρα τὲ καὶ τὸ μητρὺς ἐς σέ μοι ῥέπει 

στέργηϑρον" ἡ δὲ πανδίχως ἐχϑαίρεται" 
ΟΣ ἢ ρος , 

χαὶ τῆς τυϑείσης νηλεῶς ὁμοσπόρου" 
πιστὸς δ᾽ ἀδελφὸς ἡσϑ᾽, ἐμοὶ σέβας φέρων " 

μόνον Κράτος τε χαὶ «Ἰίχη σὺν τῷ τρίτῳ 
245 πάντων μεγίστῳ Ζηνὶ συγγένοιτό μοι. 

ΟΡΕΣΤΕΑΗΣ. 

Ζεῦ Ζεῦ, ϑεωρὸς τῶνδε πραγμάτων γενοῦ" 
- Η ΄ τ - 

ἰδοῦ δὲ γένναν εὐνιν αἰετοῦ πατρὺς, 

ϑανόντος ἐν πλεχταῖσι χαὶ σπειράμασι 

δεινῆς ἐχίδνης. τοὺς δ᾽ ἀπωριανισμένους 

200 νῆστις πιέζει λιμός" οὐ γὰρ ἐντελὴς 
ϑήραν πατρῴαν προσι(έρειν σχηνήμασιν. 
οὕτω δὲ κἀμὲ τήνδὲ τ᾽, ᾿Πλέχτραν λέγω, 

ἰδεῖν πάρεστί σοι. πατροστερὴ γόνον, 
ἄμφω φυγὴν ἔχοντε τὴν αὐτὴν δόμων. 

255 χαὶ τοῦ ϑυτῆρος καί σὲ τιμῶντος μέγα 
ἣ ἥ ἜΤΡΘ ἮΝ Ὸς , 

πατρὸς νεοσσοὺς τοὐσὸ ἀποιρϑείρας, ποϑὲν 

᾿ 

! 

Ϊ 
᾿ 
Ἰ 

] 

| 



ΧΟ ΦΟΡΘῚ 

ἘΑ͂Ν, ἐς ᾿ ; 
ἕξεις ὁμοίας χειρὸς εὔϑοινον γέρας; 

᾿ Ξ ᾿ 
οὔτ᾽ αἰετοῦ γένεϑλ᾽ ἀποφϑείρας, πάλιν 
πέμπειν ἔχοις ἂν σήματ᾽ εὐπειϑῆ βροτοῖς " 

, ὌΣΣΕ Σ : 
260 οὔτ᾽ ἀρχιχός σοι πᾶς ὅδ᾽ αὐανϑεὶς πυϑμὴν 

ἘΡΊ ; 
βωμοῖς ἀρήξει, βουϑύτοις ἐν ἤμασι. 

ἐὐαδιααμ - ὀποΐν ᾿ 
χόμιζ᾽, ἀπὸ σμικροῦ δ᾽ ἂν ἄρειας μέγαν 

δόμον, δοκοῦντα χάρτα νῦν πεπιτωκχέναι. 

ΧΟΡΟΣ. 
τ Ε Μὶ - ε ΄ ι 
ὦ παῖδες, ὠ σωτῆρες ἑστίας πατρὸς, 

265 σιγᾶϑ᾽, ὅπως μὴ πεύσεταί τις, ὦ τέχνα, 
γλώσσης χάριν δὲ πάντ᾽ ἀπαγγείλη τάδε γεωσσης χάρ ἀρ εν τη! : ΙΣ ὧν ἐξ 3 , 
πρὸς τοὺς χρατοῦντας " οὺς ἴδοιμ᾽ ἔγω ποτὲ 

θανόντας ἐν χηχῖδι πισσήρει «λογός. 

ΟΡΈΕΈΣ ΤῊΣ. 
ΕΥ Ἃ -“᾿ Π“ δ 

οὔτοι προδώσει «ΤἹοξίου μεγασϑενὴς 
, ᾽ ᾿ - 

270 χρησμὸς. χελεύων τόνδε κίνδυνον περᾶν, 
χἀξορϑιάζων πολλὰ, χαὶ δυσχειμέρους 
ΕἾ « τ. . 9.- ν:. δ. 

ἄτας ὑφ᾽ ἧπαρ ϑερμὸν ἐξαυϑώμενος, 
τῶν ἐμὰ Ξ ς φφλφοναν κόδεον. 

εἰ μὴ μέτειμι τοῦ πατρὸς τοὺς αἰτίους, ᾿ 
, ν Α : 

τρύπον τὸν αὐτὸν ἀνταποχτεῖναι λέγων, 
ΩΡ , ΡΟΝ ; 

275 «ποχρημάτοισι ζημίαις ταυρουμένον, 
ι τῶν ΤΩΣ Ἀξρι; 

αὐτὸν δ᾽ ἔφασχε τῇ «φίλῃ ψυχῇ τάδε 
᾿ ν Η , 

τίσειν μεὐ ἔχοντα πολλὰ δυστερπὴ καχά. 

τὰ μὲν γὰρ ἐκ γῆς δυσι(οόνων μειλίγματα 
- , ὟΣ - , Ϊ βροτοῖς πιφαύσχων εἶπε, τὰς δὲ νῷν νόσους, 

280 σαρχῶν ἐπαμιβατῆρας ἀγρίαις γνάϑοις 
Ἂ Ε ; , 

λιχῆνας ἐξέσϑοντας ἀρχαίαν «ὑσιν" 
ν , Ξ ῳ ͵ 

λευχὰς δὲ χόρσας τὴ δ᾽ ἐπαντέλλειν νόσῳ " 
, Ἔ ἄλλας τε φωνεῖ προσβολὰς ᾿Πρινύων, 
ἐκ τῶν πατρῴων αἱμάτων τελουμένας, 

285 ὁρῶντα λαμπρὸν ἐν σχύτῳ νωμῶντ᾽ ὀφρύν. 
τὸ γὰρ σκοτεινὸν τῶν ἐνερτέρων βέλος 
ἂχ προστροπαίων ἐν γένει πεπτωχότων, 

χαὶ λύσσα, χαὶ μάταιος ἐκ νυχτῶν φόβος 

χινεῖ, ταράσσει. χαὶ διώχεται πόλεως 

290 χαλχηλάτῳ σιλάστιγγι λυμανϑὲν δέμας. 

χαὶ τοῖς τοιούτοις οὔτε χρατῆρος μέρος 

εἶναι μετασχεῖν, οὐ «ιλοσπόνδου λιβὸς, 
βωμῶν τ᾽ ἀπείργειν, οὐχ ὁρωμένην πατρὸς 
μῆνιν δέχεσθαι, οὔτε συλλύειν τινά. 

295 πάντων δ᾽ ὄτιμον χἄριλον ϑνήσχειν χρόνῳ, 
καχῶς ταριχευϑέντα παμφϑάρτῳ μόρῳ. 
τοιοῖσδε χρησμοῖς ἀρα χρὴ πεποιϑέναι" 

κεὶ μὴ πέποιϑα, τοὔργον» ἐξεργαστέον. 
πολλοὶ γὰρ εἰς ἕν συμπίτνουσιν ὕἵμεεροι, 

] 800 ϑεοῦ τ᾽ ἐφετμαὶ, χαὶ πατρὸς πένϑος μέγα, 

χαὶ προσπιέζει χρημάτων ἀχηνία, 

τὸ μὴ πολίτας εὐκλεεστάτους βροτῶν, 
Τροίας ἀνκστατῆρας εὐδόξῳ φρενὶ, 

δυοῖν γυναιχοῖν ὧδ᾽ ὑπηκόους πέλει». 
805 ϑήλεια γὰρ φρήν" εἰ δὲ μὴ, τόχ᾽ εἴσεται. 

ΞΕ ΟΙΡΌΟΣΝΣ: 

ἀλλ᾽ ὦ μεγάλαι ϊοῖραι, «Τιόϑεν 
τῆδε τελευτῶν, 

ἡ τὸ δίχαιον μεταβαίνει. 

ἀντὶ μὲν ἐχϑρᾶς γλώσσης ἐχϑοὰ 
310 γλῶσσα τελείσϑω " τοὐφειλόμενον 

πράσσουσα δίχη μέγ᾽ ἀντεῖ" 

ἀντὶ δὲ πληγῆς φονίας φονίαν 
πληγὴν τινέτω. δράσαντι παϑεῖν, 

τριγέρων μῦϑος τάδε φωνεῖ. 
ΟΡΕΣΤΉΣ.:. 

810 ὦ πάτερ αἰνόπατερ, τέ σοι 
φάμενος ἢ τί ῥέξας 

τύχοιμ᾽ ὦν, ἕχαϑεν οὐρίσας, ἔνϑα σ᾽ ἔχουσιν 
εὐντς 

320 σχύτῳ «(ος ᾿Ἰσόμοιρον; χάριτες δ᾽ ὁμοίως 

χέχληντιι γόος εὐχλεὴς προσϑοδόμοις ᾿“τρείδαις. 

ΧΟΡῸΣ. 

τέχνον.. φρόνημα τοῦ ϑανόντος οὐ δαμάζει 
25 πυρὸς μαλερὰ γνάϑος, 

φαίνει δ᾽ ὕστερον ὀργάς" 
ὀτοτύζεται δ᾽ ὁ ϑνήσχων, ἀναφαίνεται δ᾽ ὁ 

βλάπτων. 
380 πατέρων τε χαὶ τεκόντων γόος ἔνδικος ματεύει 

τὸ πᾶν ἀμῳ ιλαφὴς ταραχϑείς. 

ἩΠ ΕΣΙΕΊΒΡΑΣ 

κλῦϑί νυν, ὦ πάτερ, ἐν μέρει 
πολυδάχρυτα πένϑη. 

335 δίπαις τοί σ᾽ ἐπιτύμβιος ϑρῆνος ἀναστενάζει. 

τάφος δ᾽ ἱκέτας δέδεχται, φυγάδας 9 ὁμοίως. 

τί τῶνδ᾽ εὖ, τί δ᾽ ἄτερ χαχῶν; οὐχ ἀτρίαχτος. 

ἄτα; 

ΧΟΡΟΣ. 

840 ἀλλ᾽ ἔτ᾽ ἂν ἐχ τῶνδε ϑεὸς χρήζων 
ϑείη χελάδους εὐφϑογγοτέρους " 

ἀντὶ δὲ ϑρήνων ἐπιτυμβιδίων 
παίων μελάϑροις ἐν βασιλείοις 
γ»εοχρᾶτα φίλον κομίσειεν. 

ΟἸΡΙΕΣΣ ΎΓΣ: 

345 εἰ γὰρ ὑπ᾽ ᾿Ιλίῳ 

πρύς τινος «Τυχίων, πάτερ, 

δορίτμητος κατηναρίσϑης, 

λιπὼν ὧν εὔχλειαν ἐν δόμοισι, 
350 τέχνων τε χελεύϑοις ἐπιστρεπτὸν αἰῶνα χτίσας,, 

πολύχωστον ἂν εἶχες 
τάφον διαποντίου γᾶς 
δώμασιν εὐςφόρητον. 

ΧΟΡΟΣ. 

354 (φίλος φίλοισι τοῖς ἐχεῖ χαλῶς ϑανοῦσι, 

χατὰ χϑονὸς ἐμπρέπων 
σεμνότιμος ἀνάχτωρ, 
σιρόπολός τε τῶν μεγίστων χϑονίων ἐκεῖ τυράννων . 

860 βασιλεὺς γὰρ ἧς, ὄφρ᾽ ἔζης, μόριμον λόχος, 
πιπλάντων ] 

χεροῖν πεισίβροτόν τε βάχτρον. 
ΠΙΈΚΤΡ.Α. 

μηδ᾽ ὑπὸ Τρωίας 

τείχεσι φϑίμενος, πάτερ, 

365 μετ᾽ ἄλλων δοριχμῆτι λαῷ 
παρὰ Σχαμάνδρου πόρον τέϑαψαι " 
πάρος δ᾽ οἱ χτανόντες γιν οὕτως δαμῆναι 

θανατηφόρον αἶσαν 
310 πρόσσω τινὰ πυνϑάνεσϑαι 

τῶνδε πόνων ἄπειρον. 
ΧΟΡΟΣ. 

ταῦτα μὲν, ὦ παῖ, χρείσσονα χρυσοῦ, 

815 ---322. ΞξΞΞ 332 --- 329. 

828 ---331. -ξξι 354- 562. 
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, Ἧς Εῆς - 
μεγάλης δὲ τύχης χαὶ ὑπερβορέου 

Ξ “ Η ; 
μείζονα «φωνεῖς " [ ὀδυνᾶσαι γάρ. 

τὰ ψλβρ υχὰς ; 
375 ἀλλὰ διπλῆς γὰρ τῆσδε μαραγνὴς 

δοῦπος ἱχνεῖται " τῶν μὲν ἀρωγοὶ 

χατὰ γῆς ἤδη" τῶν δὲ χρατούντων 

χέρες οὐχ ὅσιαι στυγερῶν τούτων " 
σιαισὶ δὲ μᾶλλον γεγένηται. 

Π,ΕΚΤΡΑ. 

880 τοῦτο διαμπερὲς οὐς 
ἘΡΆΡΕ : 
ἵχεϑ' ἅπερ τὲ βέλος. 

Ζεῦ Ζεῦ, χάτωϑεν ἀμπέμπων 
ὑστερότιοινον ἄταν 

βροτῶν τλήμονι χαὶ πανούργῳ 

χειρὶ, τοχεῦσι δ᾽ ὅμως τελεῖται. 
ΧΟΡΟΣ. 

385 ἐφυιινῆσαι γένοιτό μοι πευχή-- ρυμ γῇ 7 ἶ Ὑ τὴ ἄρηβος ἥ 
ἐντ᾽ ὀλολυγμὸν ἀνδρὸς 

ϑεινομένοι!, γυναιχός τ᾿ 

ὀλλυμένας, τί γὰρ χεύ-- 
ϑὼ «φρενὸς οἱον ἔμπας 

390 ποτᾶται, πάροιϑεν δὲ πρῴρας, 

δριμὺς ἥται χαρδίας, 

ϑυμὸς, ἔγχοτον στύγος. 
ὉἿΡΊΕΣΣ ΤῊΣ. 

χαὶ πιότ᾽. ἂν ἀμφιϑαλὴς 
ΣῊΣ εἰ , 

395 Ζεὺς ἐπὶ χεῖρα βάλοι; 

φεῦ φεῦ, χάρανα δαίξας, 

πιστὰ γένοιτο χώρᾳ. 
δίχαν δ᾽ ἐξ ἀδίχων ἀπαιτῶ. 

χλῦτε δὲ τὰ χϑονίων τετιμέναι. 

ΧΟΡΟΣ. 

400 ἀλλὰ νόμος μὲν φονίας σταγόνες 
Σύ οι τς Ἄ 

χυμένας ἐς πέδον ἀλλο προσαιτεῖν 
μα. βοᾷ γὰρ λοιγὸν ᾿Ερινὺς αιμα. βοζ γαρ 7 ρεμὺς ἀτον 8 ; ΑΝ ᾿ 

σιαρὰ τῶν πρύτερον φϑιμένων ἄτην 
᾿ ᾽ τ 

ἑτέραν ἐπάγουσαν ἐπ᾽ ἄτῃ. 

ἩΜΈΕΈΚΤΡ Α. 
εἰν ἀπ αὐ τις β ξ ΚΘΗ 

4ρ5 ποὶ ποῖ δὴ νερτέρων τυραννίδες; 

ἴδετε πολυχρατεῖς ἀραὶ φϑιμένων, 

ἴδεσϑ᾽ ᾿“τρειδᾶν τὰ λοίπ᾽ ἀμηχάνως 
ἔχοντα χαὶ δωμάτων 
5," ΣΝ νὸς ͵ 4) Ξὰ τ Ἔ 
ἄτιμα. πῶ τίς τράποιτ ἀν. ὦ Ζεῦ; 

ΧΟΡΌΣ. 
4).5 , 

410 πέπαλται δ᾽ αὐτέ μοι «ίλον χέαρ 

τόνδε χλύουσαν οἶχτον. 
κ᾿ , ᾿ ΝΑ 

χαὶ τότε μὲν δύσελπις, 

σπλάγχνα δέ μου χελαινοῦ- 

ται πρὸς ἔπος χλυούση. 
Ὗ τ ᾿ 

415 ὅταν δ᾽ αὐτ᾽ ἐπαλχὲς 

ϑρασέ᾽, ἀπέστασεν ἄχος 

πρὸς τὸ φαγνεῖσϑαί μοι χαλῶς. 

ΡῈ ΤΡΊΓΣ, 

τί δ᾽ ἂν πάντες τύχοιμεν; ἢ τάπερ ἵχοι ; 9 ; ἥ Ε 
πάϑομεν ἄχεα πρός γε τῶν τεχομένων ; 

᾿ 
420 πάρεστι σαίνειν, τὰ δ᾽ οὔτι ϑέλγεται. 

λύχος γὰρ ὥστ᾽ ὠμόφροων 

880 -- 484, -ΞΞ- 3904. 390, 

880 -- 393. ---Ξ-Ξ 410--- 417. 

405 --- 409. --- 418 -- 422, 

ἄσαντος ἐκ ματρός ἐστι ϑυμός. 

Ἡ“ΈΚΤΡ 4. 

ἔχοινε χκοιμὸν [ἥρεον, εἴτε Κισσίας 
γόμοισι πολεμιστοίας, 

425 ἀπριγδόπληχτα πολυπλάνητα δ᾽ ἣν ἰδεῖν 
ἐπασσυτεροτοιβὴ τὰ χερὸς ὀρέγματα, 
ἄνωθεν ἀνέχαϑεν, χτύπῳ δ᾽ ἐπιρροϑεῖ 
χροτητὸν ἁμιὸν χαὶ παγάϑλιον κάρα. 
Ἰὼ Ἰὼ δαΐα 

480 πάντολμε μῆτερ, δαΐαις ἐν ἐχφοραῖς 
ἄνευ πολιτῶν ἀναχτ᾽, 

ἄνευ δὲ τιενϑημάτων 

ἔτλης ἀνοίμωχτον ἄνδρα ϑάινμναι. 

ΟΡΈ ΣΞΊΤΈΕΡΣ.: 

τὸ πῶν ἀτίμως ἔλεξας, οἴμοι. 
485 πατρὸς δ᾽ ἀτίμωσιν ἄρα τίσει, 

ἕχατι μὲν δαιμόνων, , 
ἕχατι δ᾽ ἁμᾶν χερῶν. 

ἔπειτ᾽ ἐγὼ νοσφίσας ὀλοίμαν. 
ἩΓΖῈΚΤῬΟΑ. 

ἐμασχαλίσϑης δ᾽ ἔϑ᾽ ὡς τόδ᾽ εἰδῆς, 

440 ἔπρασσε δ᾽ ᾧπέρ νιν, ὧδε ϑάπτει, 
μόρον χτίσαι μωμένα 

ἄφερτον αἰῶνι σῷ. 
χλύεις πατρῴους δύας ἀτίμους. 

ΟἿ. ΣΕΓΙΕΓΩΣ: 

ἀμ λέγεις πατρῷον μόρον. 
' ἘΦ ΕΤΕΡΟΣ 

ἐγὼ δ᾽ ἀπεστάτουν, 
ἄτιμος, οὐδὲν ἀξία, 

μυχοῦ δ᾽ ἄφερχτος πολυσινοῦς χυνὸς δίχαν 
ἑτοιμότερε γέλωτος ἀνέφερον λίβη, 
χαίρουσα πολύδακρυν γόον χερυμμένα. 

450 τοιαῦτ᾽ ἀχούων ἐν φρεσὶν 

γράφου, δι᾿ ὦτων δὲ συν-- 
τέτραινε μῦϑον ἡσύχῳ φρενῶν βάσει. 
τα μὲν γαχρ ουτῶς χει, 

τὰ δ᾽ αὐτὸς ὀργᾷ μαϑεῖν. 
455 πρέπει δ᾽ ἀχώμπτῳ μένει χαϑήχειν. 

ΟΡΕΙΣΤΈΉΡΣ. 

σέ τοι λέγω, ξυγγενοῦ, πάτερ, φίλοις. 
Ἠ.ῈΚΤΡΑ: 

ἐγὼ δ᾽ ἐπιφϑέγγομαι χκεχλαυμένα. 
ΧΟ ΟΙΡΊΘΣΝ 

στάσις δὲ πάγχοινος ὧδ᾽ ἐπιρροϑεῖ, 
400 ἄχουσον ἐς φάος μολὼν, ξὺν δὲ γενοῦ πρὸς 

ἐχϑρούς. 

ΟΡΕΣΤΕΗ͂Σ. 

Ἴἥρης Ἴρει ξυμβάλοι, «Τίχα -Ἰίχᾳ. 

ΦΑΣῚ ΔΥΡΝ Φ ν Ἐν τὰ 

Ἰὼ ϑεοὶ, χραίνετ᾽ ἐνδίχως Ἐ Ὲ 

ἜΚ ΟἸΡΊΟΣΣ 

τρόμος μ᾽ ὑφέρπει χλύουσαν εὐγμάτων. 
465 τὸ μόρσιμον μένει πάλαι, εὐχομένοις δ᾽ ἂν ἔλϑοι. 

ἰὼ πόνος ἐγγενὴς, 
, Ἶ 

χαι παραμουσος «τῆς 

4.28 --- 438. -Ξ 444 --- 455. 
48:4. 438, -ξξΞ 439. -- 443, 

456 --- 460. -ΞΞΞ 461 --- 465. 

466 --- 470. ΞξΞ 471 - - 475. 



ΧΟΗΦΟΡΟΙ. 

αἱματόεσσα πλαγά. 
Ἰὼ δύστον᾽ ἄφερτα χήδη 

ἀγο ἰὼ δυσχατάπαυστον ἄλγος. 

δώμασιν ἔμμοτον 
τῶνδ᾽ ἑχὰς οὐδ᾽ ἀπ᾿ ἄλλων 
ἔχτοϑεν, ἀλλ᾽ π᾿ αὐτῶν 

διώχειν ἔριν» αἰμιατηράν" 
475 ϑεῶν τῶν χατὰ γᾶς ὅδ᾽ ὕμνος. 

ἀλλὰ κλύοντες, μάχαρες χϑόνιοι, 

τῆσδε κατευχῆς πέμπετ᾽ ἀρωγὴν 
παισὶν προφρόνως ἐπὶ γνίχην. 

ΟΡ ΕΣ ΠΗ: 

πάτερ, τρόποισιν οὐ τυραννικοῖς ϑανὼν, 
480 αἰτουμένῳ μοι δὸς χράτος τῶν σῶν δόμων. 

ἘΠῚ ἘΠΚΊΉΓΙΕΡ ΑΙ. 

χἀγὼ, πάτερ, τοιάνδε σου χρείαν ἔχω. 
φυγεῖν, μέγαν προσϑεῖσαν «Αϊγίοϑῳ μόρον. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

οὕτω γὰρ ἄν σοι δαῖτες ἔννομοι βροτῶν 
χτιζοίατ᾽ " εἰ δὲ μὴ, παρ᾽ εὐδείπνοις ἔσει 

485 ἄτιμος ἐν πυροῖσι χνισωτοῖς χϑονός. 

Ἡ.ΈΕΚΤΡ ΔΑ. 

χἀγὼ χοάς σοι τῆς ἐμῆς παγχληρίας 
οἴσω πατρῴων ἐκ δόμων γαμηλίους " 

πάντων δὲ πρῶτον τόνδε πρεσβεύσω τάφον. 
ΘΥΡΕΕ ΣΕ Ψ ΤΣ. 

ὦ γαῖ᾽, ἄνες μοι πατέρ᾽ ἐποπτεῦσαι μάχην. 
Ἢ ΦΈΚ ΤῚΡ Δ. 

490 ὦ Περσέφασσα, δὸς δέ τ᾽ εὔμορφον κράτος. 
ΟΣ ΈΣΙΤΟΙΓΣ. 

μέμνησο λουτρῶν οἷς ἐνοσφίσϑης,, πάτερ. 
ΠΙΈΕΧΚΤΡΑ. 

μέμνησο δ᾽ ἀμφίβληστρον ᾧ σ᾽ ἐχαίνισων. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

πέδαις δ᾽ ἀχαλχεύτοις ἐϑηρεύϑης, πάτερ. 
ἩΔΕΚΤΡΑ. 

αἰσχρῶς τε βουλευτοῖσιν ἐν χαλύμμασιν. 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

495 ἀρ᾽ ἐξεγείρει τοῖσδ᾽ ὀνείδεσιν, πάτερ; 
ΠΊΒΕΚΤΡ Ἅ. 

ἄρ᾽ ὀρϑὸν αἴρεις φίλτατον τὸ σὸν χάρα; 
ΟΡΈΦΣΠΤΉΗΣ. 

ἤτοι δίχην ἴαλλε σύμμαχον φίλοις, 

ἢ τὰς ὁμοίας ἀντίδος βλάβας λαβεῖν, 

εἴπερ κρατηϑείς γ᾽ ἀντινικῆσαι ϑέλεις. 

1 ΔΈΚΤΡΡ Α. 

500 καὶ τῆσδ᾽ ἄκουσον λοισϑίου βοῆς, πάτερ, 

ἰδὼν νεοσσοὺς τούσδ᾽ ἐφημένους τάφῳ" 
οἴχτειρε ϑῆλυν (ρσενός ϑ᾽ ὁμοῦ γόνον" 

χαὶ μὴ ᾿ξαλείψης σπέρμα Πελοπιδῶν τόδε. 
οὕτω γὰρ οὐ τέϑνηκας οὐδέ πὲρ ϑανώνμ. 

505 παῖδες γὰρ ἀνδοὶ κληδόνες σωτήριοι 
ϑανόντι" φελλοὶ δ᾽ ὡς ἄγουσι δίχτυον, 
τὸν ἐχ βυϑοῦ χλωστῆρα σώζοντες λίνου. 
ἄχου᾽, ὑπὲρ σοῦ τοιάδ᾽ ἔστ᾽ ὀδύρματα. 
αὐτὸς δὲ σώζει τόνδε τιμήσας λόγον. 

510 καὶ μὴν ἀμεμφῆ τόνδ᾽ ἔτεινα τὸν λόγον, 
τίμημα τύμβου τῆς τ᾽ ἀνοιμώχτου τύχης. 
τὰ δ᾽ ἄλλ᾽, ἐπειδὴ δρᾶν χατώρϑωσαι φρενὶ, 

ἔρδοις ἂν ἤδη, δαίμονος πειρώμενος. 

Ἴ3 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ἔσται: πυϑέσϑαι δ᾽ οὐδέν ἐστ᾽ ἔξω δοόμου, 
515 πόϑεν χοὰς ἔπεμψεν, ἐκ τίνος λόγου 

μεϑύστερον τιμῶσ᾽ ἀνήχεστον πάϑος; 
ϑανόντι δ᾽. οὐ φρονοῦντι, δειλαία χάρις 
ἐπέμπετ᾽ - οὐχ ἔχοιμ᾽ ἂν εἰχάσαι τάδε 
τὰ θῶρκ, μείω δ᾽ ἐστὶ τῆς ἁμαρτίας. 

8320 τὰ πάντα γάρ τις ἐκχέας ἀνϑ᾽ αἵματος 
ἑνὸς, μάτην ὁ μόχϑος " ὧδ᾽ ἔχει λόγος. 
ϑέλοντε δ᾽, εἴπερ οἶσθ᾽. ἐμοὶ φράσον τάδε. 

ΟΊ ΚΟΥΣΣ 

οἶδ᾽, ὦ τέκνον, παρὴ γάρ" ἔχ τ᾽ ὀνειράτων 
χαὶ νυχτιπλάγχτων δειμάτων πεπαλμένη 

5828 χοὰς ἔπεμψε τάσδε δύσϑεος γυνή. 
ΟΡΈΣ ΤΕΣ 

ἢ χαὶ πέπυσϑε τοὔναρ, ὥστ᾽ ὀρϑῶς φράσαι; 
ΧΟΡΟΣ. 

τεκεῖν δράχοντ᾽ ἔδοξεν, ὡς αὐτὴ λέγει. 
ΟΡΈΕΈΣΤΉΗΣ. 

καὶ ποῖ τελευτᾷ καὶ χαραγνοῦται λόγος; 

ΧΟΡῸΣ. 

ἐν σπαργάνοισι παιδὸς ὁρμῆσαι δίχην 

580 τινὸς βορᾶς χρήζοντα, γεογενὲς δάχος" 
καὐτὴ προσέσχε μαζὸν ἐν τὠνείρατι. 

ΟΡΈΣΤΙΗΣΣ. 

χαὶ πῶς ἄτρωτον οὖϑαυ ἣν ὑπὸ στυγός; 

ΧΟΡΟΣ. 

ὥστ᾽ ἐν γάλακτι ϑρόμβον αἵματος σπάσαι. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

οὕτοε μάταιον ἀνδρὸς ὄψανον πέλει. 

ΧΟΡΟΣ. 

δὴ δ᾽ ἐξ ὕπνου χέχραγεν ἐπτοημένη " 
πολλοὶ δ᾽ ἀνῆλϑον, ἐχτυφλωϑέντες σκότῳ, 
λαμπτῆρες ἐν δόμοισι δεσποίνης χάριν" 

πέμπει τ᾽ ἔπειτα τάσδε χηδείους χοὰς, 

ἄκος τομαῖον ἐλπίσασα πημάτων. 
ΟΕΣΤΉΣ. 

540 ἀλλ᾽ εὔχομαι γῇ τῆδε καὶ πατρὸς τάφῳ 
τοὔνειρον» εἶνε τοῦτ᾽ ἐμοὶ τελεσφόρον. 
κρίνω δέ τοί γιν ὥστε συγκόλλως ἔχειν. 
εἰ γὰρ τὸν αὐτὸν χῶρον ἐχλείπων ἐμοὶ 
οὕφις σεπασα σπαργάνοις ὡπλίζετο, 

545 χαὶ μαστὸν ἀμφέχασχ᾽ ἐμὸν ϑρεπτήριον, 
ϑρόμβῳ δ᾽ ἔμιξεν αἵματος «φίλον γάλα, 

ἡ δ᾽ ἀμφὶ τάρβει τῷδ᾽ ἐπῴμωξεν πάϑει, 
δεῖ τοί γιν., ὡς ἔϑρεψεν ἔχπαγλον τέρας, 

ϑανεῖν βιαίως " ἐχδρακοντωθεὶς δ᾽ ἐγὼ 
3580 χτενῶ νιν, ὡς τοὔνειρον ἐννέπει τόδε, 

περασχόπον δὲ τῶνδέ σ᾽ αἱροῦμαι πέρι. 
ΧΟΡῸΣ: 

γένοιτο δ᾽ οὕτως. τἄλλα δ᾽ ἐξηγοῦ φίλοις, 

τοὺς μέν τι ποιεῖν, τοὺς δὲ μή τε δρᾶν λέγων. 

ΟΡΈΝΣΣ Τ ΊΎΣΙ 

ἁπλοῦς ὁ μῦϑος" τήνδε μὲν στείχειν ἔσω" 
890 αἰνῶ δὲ χρύπτειν τάσδε συνϑήκεις ἐμὰς, 

ὡς ἂν δόλῳ χτείναντες ἄνδρα τίμιον 
δόλῳ τε χαὶ ληφθῶσιν ἐν ταὐτῷ βρόχῳ 
ϑανόντες. ἣ χαὶ «Τοξίας ἐφήμισεν. 

544. σεπασα] ἐμοῖσε Ῥοτδοπαβ. 
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τ- 

ἜΘΕΙ 
ζνκξ ᾿Ἱπόλλων. μάντις ἀψευδὴς τὸ πρίν. 

500 ξένῳ γὰρ εἰχὼς, παντελῆ σάγην ἔχων, 
δ Ξ , 

ἥξω σὺν ὀνδρὶ τῷδ᾽ ἐφ᾽ ἑρκείους πύλας 
Πυλάδη, ξένος τὲ καὶ δορύξενος δόμων. 
ὥμφω δὲ φωνὴν» ἥσομεν ΠΟαρνησίδα, 

γλώσσης ἀϊτὴν «Ῥωχίδος μιμουμένω. 
ΒΡ ες νῷ ἐ5 με, υπνρι “ ᾿' 
865 χαὶ δὴ ϑυρωρῶν οὔτις ὧν φαιδρῷ «ρενὲ 

- Δ τ 
δέξαιτ᾽, ἐπειδὴ διιμονῷ δόμος χαχοῖς. 
μενοῦμεν οὕτως ὥστ᾽ ἐπειχάζειν τινὰ 
δόμοις παραστείχοντα͵ χαὶ τάδ᾽ ἐννέπειν " 

τί δὴ πύλαισι τὸν ἱχέτην ἀπείργετε, 
570 «1ἴγισϑος εἴπερ οἶδεν ἔνδημος παρών; 

εἰ δ᾽ οὖν ἀμείψω βαλὸν ἕρχειον σιυλῶν, 

χὠκεῖνον ἐν ϑοόνοισιν εὑρήσω πατρὸς, 
ἢ χαὶ μολὼν ἔπειτά μοι κατὰ στόμα 
ἐρεῖ, σύώφ᾽ ἴσϑι, χαὶ κατ᾽ ὀφϑαλμοὺς βαλεῖ, 

570 πρὶν αὐτὸν εἰπεῖν. ποδαπὸς ὁ ξένος ; νεχρὸν 

ϑήσω, ποδώχει περιβαλὼν χαλχεύματι. 
«φόνου δ᾽ ᾿Ερινὺς οὐχ ὑπεσπανισμένη 
ἄχρατον αἷμα πίεται τρίτην πόσιν. ᾿ 
νῦν οὖν σὺ μὲν φύλασσε τὰν οἴχῳ χαλῶς, 

580 ὅπως ὧν ἀρτίχολλα συμβαίνῃ τάδε" 

ὑμῖν δ᾽ ἐπαινῶ γλῶσσαν εὔφημον «έρειν, 
σιγᾶν ϑ᾽ ὅπου δεῖ χαὶ λέγειν τὰ χαίρια. 
τὰ δ᾽ ὥλλα τούτῳ δεῦρ᾽ ἐποπτεῦσαι λέγω. 
ξιφηφόρους ἀγῶνας ὀρϑώσαντί μοι. 

ΧΟΡῸΣ: 

585 πολλὰ μὲν γᾷ τρέφει 
δεινὰ δειμάτων ὄχη. 

πόντικί τ᾿ ἀγχάλαι. χνωδάλων 
ἀνταίων βροτοῖσι 

πλάϑουσι, βλαστοῦσι χαὶ πεδαίχμιοι 
590 λαμιπάδες πεϑάοροι, Ϊ 

πτηνά τὲ χαὶ πεδοβάμονα. κἀνειιοέντων 
αἰγίδων φοάσαι κότον. 
ἀλλ᾽ ὑπέρτολιον ἐν-- 

ὅ96 δοὺς φρόνημα τίς λέγοι, 

χαὶ γυναιχῶν φρεσὶν τλημόνων, 
χαὶ πανυτόλμους 
ἔρωτας ἄταισι συννύμους βροτῶν. 
ξυζύγους ϑ᾽ διιαυλίας; 

600 ϑηλυχρατὴς ἀπέρωτος ἔρως παρανιχᾷ 

χνωδάλων τὲ καὶ βροτῶν. 
ἔστω δ᾽ ὅστις οὐχ ὑπόπτερος 
φροντίσιν δαεὶς, 

θ05 τὰν ἁ παιδολύμας τάλαινα Θεστιὰς μήσατο 
πυρδαῆ τιγς πρόνοιαν, χαταίϑουσε παιδὸς 

; δ οινὸν 

δαλὸν ἥλιχ᾽, ἐπεὶ μολὼν ματρόϑεν χελάδησε 
σύμμετρόν τε διαὶ βίου μοιρόχραντον ἐς ἡμιαρ. 

613 ἄλλαν δεῖ τιν᾽ ἐν λόγοις στυγεῖν 
«οινίαν Σ,χύλλαν, 

015 ἅτ᾽ ἐχϑρῶν ὕπερ φῶτ ἀπώλεσεν «φίλον, Κρητιχοῖς, 
χουσεοδιμήτοισιν ὕρμοις πιϑήσασω δώροισι Ἀίνω, 

020 γίσον ἀϑανάτας τοιχὺς νοσφίσασ᾽ ἀπροοβούλως 

622 πνέον ϑ᾽ ἁ κυνόφοων ὕπνῳ. κιγχάνει δέ μιν 'Ερμῆς. 

ἐπεὶ δ᾽ ἐπεμνησάμην ἀκπιειλίχων 

ὅδὸ- 593. ὅθάᾷ. 602, 
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023 ο50. 031. 28, 

ΑΟΙ ὡϑὸχ ἀλλ ἐθ χ 

πόνων. ὠχαίρως δὲ δυσφιλὲς γαμιή-- 

625 λευμεῖς ὀπεύχετον δόμοις, 

γυναιχοβούλους τε μήτιδας φρενῶν 

ἐπ᾿ ὀνδοὶ τευχεστ όρῳ, 

ἐπ᾿ ἀνδρὶ δήοισιν ἐπικότῳ σέβας, 
τίω δ᾽ ὠϑέριιαντον ἑστίων δόμων 

6307 γι χείαν ἄτολμον αἰχμάν. 

χαχῶν δὲ πρεσβεύετιαι τὸ 1ήμνιον 
λόγῳ γοῶται δὲ δήποϑεν χατί- 
πτυστον" ἤχασεν δέ τις 
τὸ δεινὸν αὖ “1ημνίοισι πήμασιν. 

0860 ϑεοστυγήτῳ δ᾽ ἄχει 
βροτῶν ὀτιμωδϑὲν οἴχεται γένος. 

σέβει γὰρ οὔτις τὸ δυσιιλὲς ϑεοῖς. 
τί τῶνδ᾽ οὐχ ἐνδίχως ἀγείρω; 
τὸ δ᾽ ἄγχι πλευμόνων ξίφος 

640 διανταίαν ὀξυπευχὲς οὐτᾷ 

δικὶ -«Τίχας. τὸ μὴ ϑέμις γὰρ οὐ 

λὰξ πέδον πατούμενον. τὸ πῶν “Τιὸς 
630 σέβας παρεχβάντες οὐ ϑεμίστως. 

“Ἱίκας δ᾽ ἐρείδεται πυϑμήν. 
προχαλχεύει δ᾽ ἶσα φασγανουργός" 

τέχνον δ᾽ ἐπεισφέρει δώμασιν 
6050 αἱμάτων» παλαιπέρων. τίνει. μύσος 

χρόνῳ χλυτὴ βυσσόιρων ᾿Πρινύς. 
ΟἸΡΈΣΣΌΣ ΓΣ, 

παῖ παῖ, ϑύρας ἄχουσον ἑρχείας κτύπον. 
τίς ἔνδον. ὦ παῖ, παῖ, μάλ᾽ αὖϑις, ἐν δόμοις; 

ἃ τρίτον τόδ᾽ ἐχπέραμια δωμάτων χαλῶ, 
εἴπερ φιλόξεν᾽ ἐστὶν Ἱἰγίσϑου βίᾳ. 

ΟΥΚΕ ΤῊΣ: 

εἶεν, ὠχούω: ποδαπὸς ὃ ξένος; 

ΟΡΈΣΤΗΣ, 
ἄγγελλε τοῖσι χυρίοισι δωμότων, 

πόϑεν; 

ΡΣ, ΕΗ ς ΡΣ 
πρὸς οἵσπερ ἥχω καὶ {φέρω χαινοὺς λόγους. 

660 τάχυνε δ᾽, ὡς χαὶ νυχτὸς ἕρμ᾽ ἐπείγεται 
Ἴ ῃ « .᾽ , Ρ 

σχοτεινὸν. ὥρα ὃ ἐμπόρους μεϑέναι 

ραν ἐν δόμοισι πονδόύχοις ξένων. 

ἐξελϑέτω τις δωμάτων τελεσιρόρος 

γυνὴ τόπαρχος. ὄνδρις δ᾽ εὐπρεπέστερον " 
666 αἰϑὼς γὰρ ἐν λεχϑεῖσιν οὐκ ἐπαργέμους 

λόγους τίϑησιν " εἶπε θαρσήσας ἀνὴρ 

πρὸς ἄνδρα. χἀσήμηνεν ἐμιξανὲς τέχμαρ. 
ΚΟΑΥΤΑΙΜΝΗΣΈΡ. 

ξένοις λέγοιτ᾽ ἂν εἴ τι δεῖ" πάρεστι γὰρ 
ὁποϊάπερ δόμοισι τοῖσδ᾽ ἐπειχότα, 

670 καὶ ϑερμὰ λουτρὰ, χκεὰ πόνων ϑελχτήρια, 
στρωμνὴ διχαίων τ᾿ ὀμμάτων παρουσία. 
εἰ δ᾽ ἄλλο πρᾶξαι δεῖ τι βουλιώτερον, 
ἀνδρῶν τόδ᾽ ἐστὶν ἔργον. οἷς κοινώπσομεν. 

ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

ξένος μέν εἶμι «Ἱαυλιεὺς ἐχ «ρωχέων " 

675 στείχοντις δ᾽ αὐτόφορτον οἱχείᾳ σάγη 
ἐς δτργος, ὥσπερ δεῦρ᾽ ἀπεζύγην πόϑας, 

ἀγνὼς πρὸς ὀγνῶτ᾽ εἶπε συμβαλὼν ἀνὴρ 
ἐξιστορήσας χαὶ σαφηνίσας ὁδὸν, 

Στρόφιος ὁ «Ῥωχεύς - πεύϑομαι γὰρ ἐν λόγῳ" 
680 ἐπείπερ ἄλλως, ὦ ξέν᾽, εἰς ᾿Ἵργος χίεις, 

πρὸς τοὺς τεχόντας. πανδίχως μεμνημένος, 

θῶ9 --- 645. ΞξΞ θΈ10--- 052. 
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ΧΟ ΘΓ ὦ Ὁ -ῬΟΌΣΙ. 

τεϑνεῶτ᾽ ᾿Ορέστην εἰπὲ. μηδαμῶς λάϑῃ. 
ΝΆ, ΒΥ ΄" , , ΄ 

εἴτ᾽ οὖν χομίζειν δόξα νικήσει φίλων, 
" ἘΝ - ΠῚ “-“ 2 

εἴτ᾽ οὖν μέτοικον. εἰς τὸ πῶν ἀεὶ ξένον, 

086 ϑάπτειν, ἐφετμὰς τάσδε πιόρϑμευσον πάλιν. 
γὺν γὰρ λέβητος χαλκέου πλευρώματα 

ν᾽ ΄ ΣΥΝ τ 
σποδὺν χέχευϑεν ἀνδρὸς εὖ χκεχλαυμένου. 

τοσαῦτ᾽ ἀχούσας εἶπον. εἰ δὲ τυγχάνω 
τοῖς χυρίοισι χαὶ προσήκουσιν λέγων 

690 οὐχ οἶδα. τὸν τεχόντα δ᾽ εἰχὺς εἰδέναι. 
2 

ἨΣΠΉΗΤΙΡΟΩΣ 
ἀκ 1.5. 

οι 

ὦ δυσπάλκιστε τῶνδε δωμάτων ἀρὰ, 

ὡς πόλλ᾽ ἐπωπᾷς κἀχποδὼν εὖ χείμενα, 
τόξοις πρόσωϑεν εὐσχόποις χειρουμένη, 

6965 φίλων ἀποψιλοῖς μι τὴν παναϑλίαν. 

χαὶ νῦν Ὀρέστης. ἦν γὰρ εὐβόλως ἔχων, 
ἔξω χομίζων ὀλεϑοίου πηλοῦ πόδα, 

νὺν δ᾽ ἥπερ ἐν δόμοισι βαχχείας καλῆς 
ἱατρὸς ἐλπὶς ἦν, παροῦσαν ἐγγράφει. 

ὉΡΈΣ ΤΊΣ: 

700 ἐγὼ μὲν οὖν ξένοισιν ὧδ᾽ εὐδαίμοσι 
χεδνῶν ἕχατι πραγμάτων ἂν ἤϑελον 
γνωστὸς γενέσϑαι καὶ ξενωϑῆναι" τί γὰρ 

ξένου ξένοισίν ἔστιν εὐμενέστερον ; 

σιρὸς δυσσεβείας ἦν ἐμοὶ τόδ᾽ ἐν «φρεσὶ 
70ῦ τοιόνδε πιρᾶγμα μὴ χαρανῶσαι φίλοις, 

χκαταινέσαντις χαὶ χκατεξενωμένον. 

ΚΑΥΤΑΙΔΓΝῊΗΣ ΤΡ Α. 
οὔτοι χυρήσεις μεῖον ἀξίως σέϑεν, 

οὐδ᾽ ἧσσον ἂν γένοιο δώμασιν φίλος. 
ἄλλος δ᾽ ὁμοίως ἤἦλϑεν ἂν τάδ᾽ ἀγγελῶν. 

710 ἀλλ᾽ ἔσϑ᾽ ὁ χαιρὸς ἡμερεύοντας ξένους 

μαχρᾶς χελεύϑου τυγχώνειν τὰ πιρόσφορα. 
ἄγ᾽ αὐτὸν εἰς ἀνδρῶνας εὐξένους δόμων, 

ὀπισθόπους δὲ τούσδε χαὶ ξυνεμπόρους" 

χκἀχεῖ χυρούντων δώμασιν τὰ πρόσ(ορα. 
715 αἰνῶ δὲ πράσσειν ὡς ὑπευϑύνῳ τάδε. 

ἡμεῖς δὲ ταῦτα τοῖς χρατοῦσι δωμάτων 

χοινώσομέν τε χοὺ σπανίζοντες φίλων 

βουλευσόμεσϑα τῆσδε συμφορᾶς πέρι, 
ΧΟΡΟΣ: 

εἶεν, φίλιαι διιωΐδες οἴχων, 

720 πότε δὴ στομάτων 
δείξομεν ἰσχὺν ἐπ᾿ Ὀρέστῃ; 
ὦ πότνια χϑὼν χαὶ πότνι᾽ ἀκτὴ 
χώματος, ἣ νῦν ἐπὶ ναυάρχῳ 
σώματι κεῖσαι τῷ βασιλείῳ, 

726 γῦν ἐπάχουσον, νῦν ἐπάρηξον " 

γὺν γὰρ ὠχιιάζει πειϑὼ δολίαν 
ξυγχαταβῆνκι, χϑόνιον δ᾽ Πρμὴν 

καὶ τὸν νύχιον τοῖσδ᾽ ἐφοδεῦσει 
ξιφοδηλήτοισιν ἀγῶσιν. 

750 ἔοιχεν ἁνὴρ ὃ ξένος τεύχειν κακὸν, 
τροφὸν δ᾽ ᾿Θρέστου τήνδ᾽ ὁρῶ χεχλαυμένην. 
χιοῖ δὴ πατεῖς. Κίλισσα, ϑωμάτων πύλας; 
λύπη δ᾽ ὥμισϑός ἐστί σοι Ξυνέμπορος. 

ΤΡΟΦΟΣ. 

αἡΐγισϑον ἡ κρατοῦσα τοὺς ξένους καλεῖν 
7326 ὅπως τάχιστ᾽ ἄνωγεν, ὡς σαφέστερον 

ἐνὴρ ἀπ᾽ ἀνδρὸς τὴν νεάγγελτον φάτιν 

-- ἕν 
νὼ. χατ᾿ ἄχους ἐνθάδ᾽ ὡς ποοϑούμεϑα. ᾿ Ν ᾿ 

ἐλθὼν πύϑηται τήνδε. πρὸς μὲν οἱχέτας 

ϑέτο σχυϑρωπῶν ἐντὸς ὀμμάτων" γέλων, 
κεύϑουσ᾽ ἐπ᾽ ἔργοις διαπεπραγμένοις, χαλῶς 

710 χείνῃ, δόμοις δὲ τοῖσδε παγχάχως ἔχει, 
φήμης ὑφ᾽ ἧς ἤγγειλαν οἱ ξένοι τορῶς. 
ἢ δὴ χλύων ἐχεῖνος εὐφρανεῖ νόον, 

εὖτ᾽ ἂν πύϑηται μῦϑον. ὦ τάλαιν᾽ ἐγώ" 
ὥς μοι τὰ μὲν τιαλκιὰ συγχεχραμένα 

716 ἄλγη δύσοιστα,, τοῖσδ᾽ ἐν ᾿ἡτρέως δόμοις 

τυχόντ᾽. ἐμὴν ἤλγυνεν ἐν στέρνοις (ρένα. 
ἀλλ᾽ οὔτι πω τοιόνδε πῆμ᾽ ἀνεσχόμην. 
τὰ μὲν γὰρ ἄλλα τλημόνως ἤντλουν κακά" 

φίλον δ᾽ Ὀρέστην. τῆς ἐμῆς ψυχῆς τριβὴν, 

750 ὃν ἐξέϑρεινα. μητρόϑεν δεδεγμένη, 

χαὶ νυχτιτιλάγχτων ὀρϑίων χελευσμάτων, 
χαὶ πολλὰ χαὶ μοχϑήρ᾽ ἀνωφέλητ᾽ ἐμοὶ 
τλάσῃ. τὸ μὴ φρονοῦν γὰρ ὡσπερεὶ βοτὸν 
τρέφειν ἀνάγκη, πῶς γὰρ οὔ; τρόπῳ φρενός" 

7660 οὐ γάρ τι φωνεῖ πεῖς ἔτ᾽ ὧν ἐν σπαργάνοις, 
ἢ λιμὸς, ἢ δίψη τὶς, ἢ λιινουρία 
ἔχει. νέα “δὲ νηδὺς κὐτάρχης τέχνων. 

τούτων πρόμαντις οὖσα, πολλὰ δ᾽, οἴομαι, 
ψευσϑεῖσι παιδὸς σπαργάνων φαιδρύντρια, 

700 γναφεὺς τροφεύς τε ταυτὸν εἰχέτην τέλος. 
ἐγὼ διπλᾶς δὲ τάσδε χειρωναξίας 
ἔχουσ᾽ Ὀρέστην ἐξεδεξάμην πατρί. 
τεϑνηχότος δὲ νῦν τάλαινα πεύϑομιαι. 
στείχω δ᾽ ἐπ᾿ ἄνδρα τῶνδε λυμαντήριον 

706 οἴχων, ϑέλων δὲ τῶνδε πεύσεται λόγων, 
ΧΟΡΟΣ. 

-" ΜῈ ᾿ 

πῶς οὐν χελεύει νιν μολεῖν ἐσταλμένου; 

ΤΡΟΦΌΣ. 
Ν -ς αυκ « ἢ “ 
ἢ πῶς; λέγ᾽ αὐϑις, ὡς μάϑω σαφέστερον. 

ΧΟΡΟΣ. 

εἰ ξὺν λοχίταις, εἴτε χαὶ μονοστιβῆ. 
ΤΡΟΦΟΣ. 

» , , ΜΡ 
ἄγειν χελεύει δορυκόρους ὀπάονας. 

ΧΟΣΡΌΘΙΣΣ: 

710 μὴ νυν σὺ ταῦτ᾽ ἄγγελλε δεσπότου στύγει" 

ἀλλ᾽ αὐτὸν ἐλϑεῖν, ὡς ἀδειμάντως χλύῃ, ἢ 
ἄνωχϑ᾽ ὅσον τάχιστα γαϑούσῃ φρενί. 

ἐν ἀγγέλῳ γὰρ χρυπιτὸς ὀρϑοῦται λόγος. 
δ {0 ΦΟΣ. 

ἀλλ᾽ ἡ φρονεῖς εὖ τοῖσι νῦν ἠγγελμένοις ; 
ΧΟΡΟΣ. : 

775 ἀλλ᾽ εἰ τροπαίαν Ζεὺς χακῶν ϑήσει ποτέ. 
ΤΡΟΦΟΣ. 

χαὶ πῶς; Ὀρέστης ἐλπὶς οἴχεται δόμων. 
ΧΟΡΟΣ 

οὔπω" χαχός γε μάντις ἂν γνοίη τάδε. 
ΤΡΟΦΟΣ. 

τί φής; ἔχεις τι τῶν λελεγμένων ὀίχα; 
ΧΟΡΟΣ. 

ἄγγελλ᾽ Ἰοῦσα. πρᾶσσε τἀπεσταλμένα. 

780 μέλει ϑεοῖσιν ὦνπερ ὧν μέλῃ πέρι. 
ΤΡΟΦΟΣ. 

ἀλλ᾽ εἶμι χαὶ σοῖς ταῦτα πείσομαι λόγοις. 

γένοιτο δ᾽ ὡς ἄριστα σὺν ϑεῶν δόσει. 

ΧΟΡΌΣ, 
νῦν παραιτουμένῃ μοι, πἄτερ 

188. 1788, ΞξΞ 794. -799, 
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Ζεῦ ϑεῶν ᾿Ολυμπίων. 

785 δὸς τύχας, τυχεῖν δέ μοι χυρίως 

τὰ σώφροσιν εὖ μαιομένοις ἰδεῖν 

διαδιχάσαι πᾶν ἔπος. 
Ὁ ἌΜΑ ΣΧ ΣᾺ , 
ἔλαχον. Ζεῦ σὺ δέ νιν φυλασσοις. 
ἢ ἢ, πρὸ δὲ δὴ ᾿χϑρῶν 

790 τῶ» ἔσω μελάϑρων, ὦ Ζεῦ. ϑές. 

ἐπεί μιν» μέγαν ἄρας, 

δίδυμα χαὶ τριπλᾷ 
᾿ ἜΣ τά ΥΤῊ 

παλίμποινας ϑέλων ἀμείνψει. 
ρηβοἷν - . 

ἔσϑι δ᾽ ἀνδρὸς φίλου πῶλον εἰ'- 
795 νιν ζυγέντ᾽ ἐν ἅρματι 

πημάτων. ἐν δρόμῳ. προστιϑεὶς 

μέτρον. τίς ὧν σωζόμενον ῥυϑαὸν 
τοῦτ᾽ ἰδεῖν δάπεδον, 
ἘΥΡΨΡΝ ᾿ ἐ 
ἀνομένων πημότων ὄρεγμα; 

800 οἵ τ᾿ ἔσωϑε δωμάτων 
πλουτογαϑῆ μυχὸν νομίζετε, 

χλύετε, σύμᾳρονες ϑεοί. 
ἄγετε, τῶν πάλαι πεπραγμένων 
λύσασϑ᾽ ακἴμα προσφάτοις δίχαις. 

805 γέρων φόνος μηκέτ᾽ ἐν δόμοις τέχοι. 

ΩΡ χαλῶς χτάμενον. ὦ 

μέγα ναίων στόμιον. εὖ 

δὺς ἀνιδεῖν δόμον ἀνδρὸς, 

χαί νιν ἐλευϑερίως 

810 λαμπρῶς τ᾽ ἰδεῖν «ιλίοις 

ὄμιμασι δνοφερὰς χαλύπτρας. 
ξυλλάβοι δ᾽ ἐνδίχως 

παῖς ὃ ΔΙαίας ἐπιφορώτατος 
πρᾶξιν» οὐρίαν ϑέλων. 

816 πολλὰ δ᾽ ἄλλα φωνεῖ, χρηίζων, 

κρύ; πιτ᾽. ἄσχοπον δ᾽ ἔπος λέγων, 

γύχτα τιρό τ᾽ ὀμμάτων σχύτον «ἕοει, 

ΤᾺΣ, ΨΟΌΟΣ 
καὶ τότε δὴ πλοῦτον 

20 δωμάτων λυτήριον", ἢ ς 
ὁῆλυν οὐριοστάταν 
Αι ν ᾿ 
ὁμοῦ χρεχτὸν γοή-- 

των νομὸν μεϑησοιεν 
͵ αὐ τ νρ ον 

πόλει" τὰ δ᾽ εὑ, 

825 ἐμὸν» ἐμὸν» χέρϑος ὀέξεται τόδε" 
ἄτα δ᾽ ἀποστατεῖ φίλων. 

σὺ δὲ θαρσῶν. ὅταν ἥκῃ μέρος ξ 

ἐπαῦσας πατρὸς ἔργῳ. ϑροούσᾳ 

πρὸς σὲ, τέχνον. πατρὸς αὐδὰν, 

880 καὶ περαίνων ἐπίμοιρον ἄταν, 
Περσέως τ᾽ ἐν φοεσὶν 

Ὗ Ἁ 

καρδίαν σχεϑὼν, 

τοῖς ϑ᾽ ὑπὸ χϑονὸς «ίλοισι, 
τοῖς τ᾽ ἄνωϑεν προπράσσων 

835 χάριτος ὀργὰς λυπρὰς, ἔγνδοϑεν 

φοινίαν ὥταν τιϑεὶς, 
ΔῪ »Ἠ ὟἝ - “."» ΄ τὸν αἴτιον δ᾽ ἐξαπολλὺς μόρου". 

ΠΥ ΘΊΟΝΣ, 

ἥχω μὲν οὐχ ἄχλητος, ἀλλ᾽ ὑπόγγελος" 
γέαν φάτιν δὲ πεύϑομαι λέγειν τινὰς 

789 --- 793. --- 827 --- 820. 

800 ---80ῦ. ---Ξ- 812 -- 818, 

819 --- 820. 

20; ογς 

881. 837, 

χαϑ'᾿ ἡμέραν δ᾽ οὐδὲν ἐμφανέστεοος. δτο ἔκ ἔα μάλα: 

" 

ΔΛ Θ᾽ Ύ 

840 ξένους μολόντας οὐδαμῶς ἐφίμερον, 
μόρον δ᾽ Ὀρέστου. καὶ τόδ᾽ ἀμφέρειν δόμοις 
γένοιτ᾽ ὧν ὄχϑος αἱματοσταγὲς φόνῳ 
τῷ προόσϑεν ἑλχαίνοντι χαὶ δεδηγ μένῳ. 

σιῶς ταῦτ᾽ ἀληϑῆ καὶ βλέποντα δοξάσω; 

845 ἢ πρὸς γυναικῶν δειματούμενοι λόγοι 
πεδάρσιοι ϑοώσχουσι, ϑνήσχοντες μάτην; 
τί τῶνδ᾽ ἂν εἴποις ὥστε δηλῶσαι φρενί; 

ΤΡΟΦΟΣ. 

ἠχούσαμεν μὲν, πυνϑάνου δὲ τῶν ξένων 
ἔσω παρελϑών. οὐδὲν ἀγγέλων σϑένος, 

850 ὡς αὐτὸν αὐτῶν ἄνδρα σιεύϑεσϑαι πέρι. 
ΑΙΓΙΣΘΟΣ. 

ἰδεῖν ἐλέγξ ξκι τ᾽ αὖ ϑέλω τὸν ἔγγελον, 
εἴτ᾽ αὐτὸς ἦν ϑνήσχοντος ἐγγύϑεν παρὼν 
εἴτ᾽ ἐξ ἀμαυρᾶς χληδόνος λέγει μαϑών. 
οὔτοι φρέν᾽ ὧν χλέψειεν ὠμματωμένην. 

ΧΟΡῸΣ: 
855 Ζεῦ Ζεῦ. τί λέγω, πόϑεν ἄρξωμαι, 

τάδ᾽ ἐπευχομένη χἀπιϑοάζουσ᾽, 
ὑπὸ δ᾽ εὐνοίας 

σιῶς ἴσον εἰποῦσ᾽ ἀνύσωμαι; 
»ὺν γὰρ μέλλουσι μιανϑεῖσαι 

860 πεῖραι χοπάνων ἀνδροδαΐχτων 
ἢ πάνυ ϑήσειν ᾿ἡγκαμεμνονίων 
οἴχων ὄλεϑρον διὰ παντὸς, 
ἢ πῦρ χαὶ φῶς ἐπ᾿ ἐλευϑερίᾳ 

δαίων ἀρχαῖς τε πολισσονόμοις 
865 ἕξει πατέρων μέγαν ὄλβον. 

τοιάνδε πάλην μόνος ὧν ἔφεδρος 
δισσοῖς μέλλει ϑεῖος ᾿Ορέστης 

ἕψειν. εἴη δ᾽ ἐπὶ νίχη. 
μι κὴ ΑΙΓΙΣΘΌΟΣ. 
δ δ ὀτοτοτοῖ. 

ΧΟΡΟΣ. 

σιῶς ἔχει; πῶς χέχοανται δόμοις; 

ἀποσταϑῶμιεν πρόγματος τελουμένου, 

ὅσιως δοκῶμεν τῶνδ᾽ ἀναίτιαι καχῶν 
εἶναι. μάχης γὰρ δὴ χεκύρωται τέλος. 

ΟΙΚΕΤΉΗΣ. 
875 οἴιεοι πανοίμοι δεσπότου τελουμέγοι, 

οἴμοι μάλ᾽ αὖϑις ἐν τοίτοις πιροσφϑέγμασιν. 

«ἡἴγισϑος οὐχ ἔτ᾽ ἐστίν. ἀλλ᾽ ἀνοίξιαε 
ὅπως τώχιστα χαὶ γυναιχείους πύλας 

μοχλοῖς χαλᾶτε" χαὶ μάλ᾽ ἡβῶντος δὲ δεῖ, 
880 οὐχ ὥστ᾽ ἀρῆξαι διαπεπραγμένῳ " τί γάρ; 

ἰοὺ ἰού. χωφοῖς ἀϊτῶ χαὶ χαϑεύδουσιν μάτην 

ἄχραντα βάζω. ποῖ Κλυταιμνήστρα; τί δρᾷ; 
ἔοιχε γῦν αὐτῆς ἐπὶ ξυροῦ πέλας 

αὐχὴν τιεσεῖσϑαι πρὸς δίκην πεπληγμένης. 
ΚΑΥΤΑΥΜΝΗΣΤΡ “4: 

885 τί δ᾽ ἐστὶ χρῆμα; τίνα βοὴν ἵστης δόμοις; 
ΟΙΚΕΤΗΣ. 

τὸν ζῶντα χαίνειν τοὺς τεϑνηχότας λέγω. 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

οἵ ᾽γώ. ξυνῆχα τοὔπος ἐξ αἰνιγμάτων. 

δόλοις ὀλούμεϑ᾽. ὥσπερ οὖν ἐχτείναμεν. 

δοίη τις ὠνδροχμῆτα πέλεχυν ὡς τάχος " 

800 εἰδῶμεν ἢ νικῶμεν, ἢ νικώμεϑα. 
ἐνταῦϑα γὰρ δὴ τοῦδ᾽ ἀφιχόμην χακοῦ. 



ΧΟΗΦΟΡΟΙΙ. 

ΟΡΕΣΤΊΩΑΣ. 

σὲ χαὶ ματεύω" τῷδε δ᾽ ἀρχούντως ἔχει. 
ὔ  ἈΕΠΕΝ ΙΓ ΟΡ, 

οἵ ᾽γώ. τέϑνηχας φίλτατ᾽ αἱγίσϑου βία. 
ΟΡΕΣΤΉΣ. 

φιλεῖς τὸν ἄνδρα; τοιγὰρ ἐν ταὐτῷ τάφῳ 
89 χείσει. ϑαγόντα δ᾽ οὔτι μὴ προδῷς ποτέ. 

ΤΥ ΠΑΔΙΜΝΗΞΣΙΤΡΜ . 

ἐπίσχες, ὦ πεῖ, τόνδε δ᾽ αἴδεσαι, τέκνον, 
μαστὸν, πρὸς ᾧ σὺ πολλὰ δὴ βρίζων ἅμα 

οὔλοισιν ἐξήμελξας εὐτοαιξὲς γάλα. 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

Πυλάδη, τί δράσω; μητέρ᾽ αἰδεσϑῶ χτανεῖν; 
ΠΥ ΆΠΖΗΣ. 

900 ποῦ δὴ τὰ λοιπὰ «Τοξίου μαντεύματα 

τὰ πυϑόχρηστα, πιστὰ δ᾽ εὐορχώματα; 
ἅπαντας ἐχϑροὺς τῶν ϑεῶν ἡγοῦ πλέον. 

ΟΡΕΣΤΗΣ: 

χρίνω σὲ νιχῶν, καὶ παραινεῖς μοι καλῶς. 

ἕπου, πρὸς αὐτὸν τόνδε σὲ σφάξαι ϑέλω. 
906 χαὶ ζῶντα γάρ νιν κρείσσον᾽ ἡγήσω πατρός" 

τούτῳ ϑανοῦσα ξυγχάϑευδ᾽ - ἐπεὶ φιλεῖς 
τὸν ἄνδρα τοῦτον, ὃν δ᾽ ἐχρῆν «ιλεῖν στυγεῖς. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

ἐγώ σ᾽ ἔθρεψα, νῦν δὲ γηράναι ϑέλω. 
ΟΡΈΕΣΤΗΣ. 

πατροχτονοῦσα γὰρ ξυνοιχήσεις ἐμοί; 
- 2, ΠῚ ΧὙΥΜΑΝΗΣΣ ΤΡ Ας 

910 ἡ μοῖρα τούτων. ὦ τέχνον,, παραιτέα, 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

χαὶ τόνδε τοίνυν» μοῖρ᾽ ἐπόρσυνεν μόρον. 
κΑΧΗ  ΜΙΠΤΝΗΣΤΡΑ. 

οὐδὲν σεβίζει γενεϑλίους ἀρὰς. τέκνον; 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

τεχοῦσα γάρ μ᾽ ἔρριψας ἐς τὸ δυστυχές. 
τ ΦὙ 5 ΚΙ ΜΝΉΕΣΎΤ Ρ “4. 

οὔτοι σ᾽ ἀπέρρινν᾽ εἰς δόμους δορυξένους. 
ΟΦΕΣΤΗΣ. 

915 διχῶς ἐπράϑην, ὧν ἐλευϑέρου πατρός. 
τς ἀπ Π  ΑΓΨΡΝΊΤΕΣΤ'Ρ Α. 

ποῦ δῆϑ᾽ ὁ τῖμιοος ὅντιν᾽ ὠντεδεξάμην; 

ΟἸΒΗΣ ΣΙ. 

αἰσχύνομαί σοι τοῦτ᾽ ὀνειδίσαι σαιρῶς. 
ἈΠΥΤΖΦΙΜΝΗΣΤΡ.ἍΑ. 

μὴ, ἀλλ᾽ εἴφ᾽ ὁμοίως καὶ πατρὸς τοῦ σοῦ μάτας. 
ΟΡΕΣΊΤΗΣ. 

μὴ ᾽λεγχε τὸν πονοῦντ᾽ ἔσω χαϑημένη. 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ ΔΑ. 

900 ἄλγος γυναιξὶν ἀνδρὸς εἴργεσϑαι, τέχνον. 
ΘΙΒΕΣΣΊΚΗΙΣ, 

τρέφει δέ γ᾽ ἀνδρὸς μόχϑος ἡμένας ἔσω, 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

χτενεῖν ἔοιχας, ὦ τέχνον. τὴν μητέρα. 
ΟΡΙΕΣΤΗΣ. 

σύ τοι σεαυτὴν. οὐκ ἐγὼ, χαταχτενεῖς. 
Σ ᾿ Κ4 ΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 
ὅρα, φύλαξαι μητρὸς ἐγχότους κύνας. 

᾿ ΟΡΈΣΤΗΣ. 
9ο5 τὰς τοῦ πατρὸς δὲ πῶς φύγω, παρεὶς τάϑε; 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ Α. 
ἔοικα ϑρηνεῖν ζῶσα πρὸς τύμβον μάτην. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

πατρὸς γὰρ αἶσα τόνδε σοὐρέζει μόρον. 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ.,. 

ΧΟΡ τοῖν οὗ ᾽γὼ τεκοῦσα τόνδ᾽ ὅφιν ἐϑρεψάμην. 
ἢ χάρτα μάντις οὗξ ὀνειράτων «φόβος. 

ΟΡΈΕΈΣΤΗΣ. 

930 ἔχανές γ᾽ ὃν οὐ χρῆν, καὶ τὸ μὴ χρεὼν πάϑε. 
ἌΟΘΙΡΙΟῚΣ. 

στένωμεν οὖν χαὶ τῶνδε συμφορὰν διπλῆν. 

ἐπεὶ δὲ πολλῶν αἱμάτων ἐπήκρισε 
τλήμων Ὀρέστης, τοῦϑ᾽ “ὅμως αἱρούμιεϑα, 

ὀφϑαλμὸν οἴχων μὴ πανώλεθρον πεσεῖν. 
935 ἔμολε μὲν δίχα Πριαμίδαις χρόνῳ, 

βαρύδιχος ποινά. 
ἔμολε δ᾽ ἐς δόμον τὸν ᾿ἡγαμέμγονος 
διπλοῦς λέων, διπλοῦς “Ἄρης. 
ἔλαχε δ᾽ ἐς τὸ πᾶν 

940 ὁ πυϑοχρήστας φυγάς. 
ϑεύόϑεν εὖ φραδαῖσιν ὡρμημένος 

ἐπολολύξατ᾽ ὦ δεσποσύνων δόμων 
ἀναφυγὰς καχῶν καὶ χτείγων τριβᾶς 
ὑπὸ δυοῖν μιαστόροιν 

945 δυσοίμου τύχας. 

ἔμολε δ᾽ ᾧ μέλει χρυπταδίου μάχας, 
δολιόφρων ποινά. 
ἔϑιγε δὴ μάχᾳ χερὸς ἐτήτυμος 

“Ἰιὸς χόρα" «1ίχαν δέ νιν 
950 προσαγορεύομεν 

βροτοὶ τυχόντες καλῶς" 

ὀλέϑριον πνέουσ᾽ ἐν ἐχϑροῖς χότον " 
τάπερ ὁ «Τοξίας ὁ ΠΙῈᾺ΄ρνάσιος, 

μέγαν ἔχων μυχὸν χϑονὸς ἡ δ 
Ἄ 

«Ὁ σι σι 

ν. ἡ ΦΧ Χ χα 

» υν π κ 5 “»"»"νὲ 

Ἀ ἐπ᾿ ὕχϑει 
ξεν ἀδόλως δολίαν 

βλαπτομέναν χρονισϑεῖσαν ἐποίχεται. 
χρατεῖταί πως τὸ ϑεῖον παρὰ τὸ μὴ 

ὑπουργεῖν χακοῖς. 
960 ἄξιον οὐραγοῦχον ἀρχὼν σέβειν. 

πάρα τὸ φῶς ἰδεῖν. 
μέγα τ᾿ ἀφηρέϑην ψάλιον οἴχων. 
ἄναγε μὰν δόμοι: πολὺν ἄγαν χρόνον 
χαμαιπετεῖς ἔχεισϑ᾽ ἀεὶ, 

965 τάχα δὲ παντελὴς χρόνος ἀμείψεται 
πρόϑυρα δωμάτων, ὅταν ἀφ᾽ ἑστίας 

μύσος πῶν ἐλάσῃ 

χαϑαρμοῖσιν ἀτῶᾶν ἐλατηρίοις. 

ες τύχᾳ δ᾽ εὐπροσωποκχοίτᾳ τὸ πᾶν 

970 ἰδεῖν ἀκοῦσαι ϑρεομένοις, ν 

μέτοικοι δόμων πεσοῦνται πάλιν. 

πάρα τὸ φῶς ἰδεῖν. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ἴδεσϑε χώρας τὴν διπλῆν τυραννίδα, 

πατροχτόνους τε δωμάτων πορϑήτορας. 
990 -- 9495. 946 --- 994. 

950 -- 961. 962 --- 972. 



ΑΙΣ ΧΕ ΟΝ ΟΝ Θ᾽ ΦΙΟῬῸΟ , 

- κα ᾿ , τ, 

97 σεμινοὶ μὲν ἦσαν. ἐν ϑοόνοις τόϑ᾽ ἥμενοι, 
΄ ὲ - ͵ πῆ 

φίλοι δὲ χαὶ νῦν, ὡς ἐπειχάσαι πάϑη 
: ; 

πάρεστιν, ὅρκος τ᾽ ἐμμένει πιστωμασι. 

ξυνώμοσαν μὲν θάνατον ἀϑλίῳ πατοὶ, 

χαὶ ξυνϑανεῖσθαι: αὶ τάδ᾽ εὐόρχως ἔχει. 

980 ἔδεσθε δ᾽ αὖτε, τῶνδ᾽ ἐπήχοοι χαχῶν, 

τὸ μηχάνημα, δεσμὸν ἀϑλίῳ πατρὶ. 

πέδας τὲ χειροῖν καὶ ποδοῖν ξυνωρίδα. 
3 ΄ ᾿ 5,2 Ν ᾿ ΓΣΕΣ, ῃ 
ἐχτείνματ κεὐτὸον. χαὶ χυχλῷ παρασταδὸν 

στέγαστρον ἀνδρῶν δείξαϑ᾽, ὡς ἴδη πατὴρ, 
ἔξ : ; ἥ : 

985 οὐχ οὑμὸς, ἀλλ᾽ ὁ πάντ᾽ ἐποτιτεύων τάδε 
-“΄ ᾿ “ ᾿ ΒΡ: ΡΞ τς 

““λιος. ἄναγγνα μητρὸς ἔργα τῆς ἐμῆς, 
κ Ε ξ ἔ 

ὡς ὧν παρὴ μοι μάρτυς ἐν δίχη ποτὲ, 
καρ ἐν ΥΎΡ Ερας Δλν ἐκ ύονα, Η τὸ ; 
ὡς τόνδ᾽ ἐγὼ μετῆλθον ἐνδίχως μόρον 

ὸ ἡτρός" Αἰγίσϑου γὰρ οὐ λέγω μόρον" τὸν μητρός Αἰγίσϑου γὰρ γὼ μόρ 
Ξ ἣ Ε Ἀραα 

900 ἔχει γὰρ αἰσχυντῆρος. ὡς νόμου, δίχην " 
: ὟΣ Ἀ , ν 
ἥτις δ᾽ ἐπ᾿ ἀνδοὶ τοῦτ᾽ ἐμήσατο στύγος, 

“.- {τ ΙΞ γ} « -- ) ἜΣ 

ἐξ οὗ τέχνων ἡνεγχ᾽. ὑπὸ ζώνην βάρος, 

Ξ 8 ἢ τ ΟΡΑΡῸΣ τς 
τί σοι δοχεῖ; μύραινά γ᾽ ἢ ἔχιδν᾽ ἔφυ, 

ΘΡΟΙ͂ς τον Ἐλον ρον Σ 
995 σήπειν ϑιγοῦσ᾽ ἂν ἄλλον, οὐ δεδηγμένον, 

τύλμης ἕχατι χἀδίχου φρονήματος. 
, ἢ ᾿ ΚΩν , Ἂς 

τί νιν προσείπω, καὶ τύχω μάλ᾽ εὐστομῶν; 
; ᾿ Ξ Φ ἀἄγροευμα θηρὸς. ἢ νεχροῦ ποδένδυτον 

δροοίτης χατασχήνωμι; δίκτυον μὲν οὖν. [ 15 ἢ ἢ ᾽ ἐ 

1000 ἄρχυν δ᾽ ὧν εἴποις καὶ ποδιστῆρας πέπλους. 
εἶ ὰ ὖ τς ορσας 

τοιοῦτον ἂν χτήσαιτο «ηλήτης ἀνὴρ, 

ξένων ἀπαιόλημα, κἀργυροστερῆ 

βίον νομίζων - τῷδέ τ᾽ ἂν δολώματι 

πολλοὺς ἀνκιοῶν πολλὰ ϑερμαίνοι φρενί. 

[005 τοιάδε μοι ξύνοιχος ἐν δόμοισι μὴ 
γένοιτ᾽ " ὀλοίμην πρόσϑεν ἐκ ϑεῶν ἄπαις. 

ΧΙΟΥΡΟΙΣ: 

αἰαῖ αἰαῖ μελέων ἔογων" 

στυγερῷ ϑανάτῳ διεπρύχϑης. 

ἢ ἢ, μίμνοντι δὲ χαὶ πάϑος ἀνϑεῖ. 

ΟΡΈΣΤΗΣ: 

1010 ἔδρασεν ἢ οὐχ ἔδρασε; μαρτυρεῖ δέ μοι 
«ῶρος τόδ᾽, ὡς ἔβαψεν «ἰγίσϑου ξίερος. 

φόνου δὲ χηχὶς ξὺν χρόνῳ ξυμβάλλεται, 
πολλὰς βαφὰς φϑείρουσα τοῦ ποιχίλιατος. 
γῦν αὐτὸν αἰνῶ, νῦν ἀποιμώζω παρὼν, 
πατροχτόνον 9᾽ ὕφασμα προσφωνῶν τόδε. 1015 6 Ὁ} ϑ᾽ ὕφασι 0 

ἀλγῶ μὲν ἔργα χαὶ πάϑος. γένος τὲ πᾶν, 
ἄζηλα νίχης τῆσδ᾽ ἔχων μιάσματα. 

ἘΞ ΉΌΡΟΣΣ: 

οὔτις μερόπων ἀσινῆ βίοτον 

διὰ πάντ᾽ ἄτιμος ἀμείινεται. 
. 5 σ 

τοῦ ἢ, μόχϑος δ᾽ ὁ μὲν αὐτίχ᾽, ὁ δ᾽ ἥξει. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 
- - Ε τ ω - 

ἀλλ᾽, ὡς ἂν εἰδῆς, τοῦτ᾽ ἄρ᾽ οἶδ᾽ ὅπη τελεῖ, 
; τῇ , , 

ὥσπερ ξὺν ἵπποις ἡνιοστρύφου δρόμου 
ἐξωτέρω. «ἕρουσι γὰρ νιχώμενον 

φρένες δύσαοχτοι. πρὸς «δὲ χαρδίᾳ φόβος ψι ς οχτοι. προς. ἔχασε 
εἐβείε ιν; ἘΞΡ Ξ- 

1025 ζδει» ἕτοιμος ἠδ᾽ ὑπορχεῖσϑαι χοτῳ. 
-“ -} ἈρνὉ. ἂν κ᾿ 3) Ν᾿ ΄ 

ἕως δ᾽ ἔτ᾽ ἔμμροων εἰμὶ, χηρύσσω φίλοις, 
Ξ ᾿ ᾿ 

χταρεῖν τέ φημι μητέρ᾽ οὐκ ἐνευ δίχης, 

σιατροχτόνον μίασμα χαὶ ϑεῶν στύγος, 
, “΄ , - “ “ “ 

χαὶ φίλτρα τόλμης τῆσδε τιλειστηρίζομαι 

1030 τὸν πυϑόμαντιν .«Ἱοξίαν., χρήησαντ᾽ ἐμοὶ 

πράξαντι μὲν ταῦτ᾽ ἐχτὸς αἰτίας καχῆς 

εἶναι, παρέντι δ᾽ οὐχ ἐρῶ τὴν ζημίαν. 

τόξῳ γὰρ οὔτις πημάτων προσίξεται. 
χαὶ νῦν ὁρᾶτέ μ᾽, ὡς παρεσχευκσμένος 

1035 ξὺν τῷδε ϑαλλῷ χαὶ στέφει προσίξομαι 

μεσόμῳ αλόν 9 ἵδουμα «1οξίου πέδον 
΄ 2, ΄ 

σιυρός τὲ (φέγγος ((ϑιτον χεχλημένον, 
ἦ ᾿ - , : Ε 

«φεύγων τόδ᾽ αἷμα χοινόν. οὐδ᾽ ἐφ᾽ ἑστίαν 
ἄλλην τραπέσϑαι «1οξίας ἐφίετο. 

η 3 2 ἃ » , 3 γ 
1040 τὰ δ᾽ ἐν χοόνῳ μοι πάντεις “Τργείους λέγω 

χαὶ μαρτυρεῖν μὲν ὡς ἐπορσύνϑη χαχά. 

ἐγὼ δ᾽ ἀλήτης τῆσδε γῆς ἀπόξενος, 
ἘΣ 5 εἰξἤει β , 
ζῶν χαὶ τεϑνηχὼς τάσδε χληδόνας λιπών. 

ΧΟΡΟΣ. 
ΡΣ ΠΝ τ ΣΕ ΕΑ ΣΝ ευ ΘΤΟ , 
(μ“ εὖ γὲ πρῦᾶξας μὴτ ἐπιξευχύῆης στομὰ 

᾿ ΄ - ἘΠῚ " « ΄ ᾿ Ξ - , -- 
φίλον τέως, γὔὺν δ᾽ ἐχϑρὺν, ὡς φαίνει, χαχόν. 1045 φήμαις πονηραῖς μήτ᾽ ἐπιγλωσσῶ χαχὰ, 

ἐλευϑερώσας πᾶσαν ᾿1ργείκν πόλιν, 

δυοῖν δραχόντοιν εὐπετῶς τεμὼν χάρα. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ.: 

ἃ ἅ. δμωαὶ γυναῖχες, εὖϑε Τοργόνων δίχην 

««ιοχίτωνες χαὶ πεπλεχτενη μένει 
1050 πυχνοῖς δράχουσιν " οὐχ ἔτ᾽ ἂν μείναιμ᾽ ἐγώ. 

ΣΟΡΌΣ. 

τίνες σὲ δόξαι, φίλτατ᾽ ἀνθρώπων πατρὶ, 
στροβοῦσιν; ἴσχε. μὴ φόβου νιχῶ πολύ. 

ὉΡΈΣΣ.ΕΎΥΓΡΣ: 

οὐχ εἰσὶ δύξαι τῶνδε πημάτων ἐμοί. 
σαφῶς γὰρ αἷδε μητρὸς ἔγποτοι κύνες. ὃς 

ΧΟΡΟΣ. 

1058 ποταίνιον γὰρ αἷμά σοι χεροῖν ἔτι" 

ἐχ τῶνδέ τοι τὠραγμὸς ἐς φρένας πίτνει. 

ΟΡΈΣΈΕΕΣ: 

ἄναξ Ἄπολλον, αἵδε πληϑύουσι δὴ. 

χἀξ ὀμιιάτων στάζουσιν καἴμια δυσφᾳιλές. 
ἈΘΡΙΘΣΣΕ 

εἰσὶν χαϑαρμοί. 1οξίου δὲ προσϑιγὼν 
1060 ἐλεύϑερόν σὲ τῶνδε σπιημάτων κτίσει. 

ΘΡΈΞΞΨΕΙΣ: Γ 

ὑμεῖς μὲν οὐχ ὁρᾶτε τάσδ᾽, ἐγὼ δ᾽ ὁρῶ" 
ἐλαύνομαι δὲ, χοὺχ ἔτ᾽ ἂν μείναιμ᾽ ἐγώ. 

Ὁ δ 5 00)... 

ἀλλ εὐτυχοίης. καί σ᾽ ἐποπτεύων πρόφρων 
ϑεὺς φυλάσσοι χαιρίοισι συμιοραῖς. 

1065 ὅδε τοι μελάϑροις τοῖς βασιλείοις 

τρίτος αὖ χειμὼν 

πνεύσας γονίας ἐτελέσϑη. 

πιιδόβοροι μὲν πρῶτον ὑπῆρξαν 
μόχϑοι τάλανές τε Θυέστου " 

1070 δεύτερον ἀνδρὸς βασίλεια πάϑη 
λουτροδάϊχτος δ᾽ ὠλετ᾽ ᾿Ἰχαιῶν 
πολέμκρχος ἀνήρ. 
γὺν δ᾽ αὖ τρίτος ἡλϑέ ποϑὲν σωτὴρ, 

ἢ μόρον εἴπω. 

1070 ποῖ δῆτα χρανεῖ, ποῖ χαταλήξεε 

μεέταχοιμισϑὲν μένος ἄτης; 



Ἀν ΣΝ 1 ΔΘ. 7. ΒΥ ΜΌΈΡΙΝΟΗ ΔΌΣ: 

ΠΑ ΘΕ ΔΡΆΑΜΑΥΎΤΟΣΞ ΠΡΟΞΩΝΆ 

ΓΕ ΘΥΣ ΠΡΟΦΗΤΥ͂Σ. 

4Π0.2.2.ὼ Ν. 

ΟἸΕΞΣΖΕΗΣΣ: 

ἈΦΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑΣ ΕἸΔ42.Ζ,0Ν. 

ΧΟΡΟΣ ΕΥ̓ΜΕΝΙΊΖΩΝ. 

«1 ΘΗΝ 4. 

ΠΡΟΠΟΛΠΙ͂ΠΟΙ. 

ἐὔλ 7. Ὁ. .ὉΘ᾽. ΒΥΩΣΡΟΓ ΕΣ, 

᾽ - , - , Ο, σης ἐν “ελιοῖς περιεχόμενος ὑπὸ τῶν ᾿Πρινύων βουλῇ ᾿Ἵπόλλωνος παρεγένετο εἰς ᾿4ϑήνας εὶς τὸ 

Ἰξἱερὸν τῆς ᾿Ιϑηνᾶς" ἧς βουλῇ νιχήσας χατῆλϑεν εἰς “Ἴργος. τὰς δὲ ᾿Πρινύας πραὔνας προσηγόρευσεν Εὐμε- 

γίδας. παρ᾽ οὐδετέρῳ χεῖται ἡ μυϑοποιία. θ θ( , 



ΕΜ ΒΝ ΤΆ ΙΕ. 

ΠΥΎΥΘΊΙΑ͂Σ. 

Πρῶτον μὲν εὐχῇ τῆδε πρεσβεύω ϑεῶν 
τὴν πρωτόμαντιν Γαῖαν" ἐκ δὲ τῆς Θέμιν, 

ἣ δὴ τὸ μητρὸς δευτέρα τόδ᾽ ἕζετο 
μαντεῖον, ὡς λόγος τις" ἐν δὲ τῷ τρίτῳ 

ὅ λάχει, ϑελούσης, οὐδὲ πρὸς βίων τινὸς, 
Τιτανὶς ἄλλη παῖς χϑονὸς χκαϑέζετο 

«Ροίβη, δίδωσι δ᾽ ἣ γενέϑλιον δόσιν 
«ροίβῳ. τὸ «Φοίβης δ᾽ ὄνομ᾽ ἔχει παρώνυμον. 

λιπὼν δὲ λίμνην “1ηλίαν τὲ χοιράδα, 
10 χέλσας ἐπ᾿ ἀχτὰς ναυπόρους τὰς Παλλάδος, 

ἐς τήνδε γαῖαν ἦλϑε Παρνησοῦ ϑ᾽ ἕδρας. 
σιέμπουσι δ᾽ αὐτὸν καὶ σεβίζουσιν μέγα 
χελευϑοποιοὶ παῖδες Πφαίστου, χϑόνα 

ἀνήμερον τιϑέντες ἡμερωμένην. 
156 μολόντα δ᾽ αὐτὸν κάρτα τιμαλφεῖ λεὼς, 

υἹελφός τε χώρας τῆσδε πρυμνήτης ἄναξ. 
τέχνης δέ νιν Ζεὺς ἔνϑεον χτίσεις φρένα 

ἵζει τέταρτον τόνδε μάντιν ἐν θρόνοις 
“ιὸς προφήτης δ᾽ ἐστὶ “Τοξίας πατρός. 

20 τούτους ἐν εὐχαῖς φροιμιάζομαι ϑεούς. 
“Παλλὰς προναία δ᾽ ἐν λόγοις πρεσβεύεται. 

σέβω δὲ νύμφας, ἔνϑα Κωρυκὶς πέτρα 
χοίλη, φίλορνις, δαιμόνων ἀναστροφή. 

Βρόμιος δ᾽ ἔχει τὸν χῶρον, οὐδ᾽ ἀμνημογῶ, 
26 ἐξ οὗτε Βάχχαις ἐστρατήγησεν ϑεὸς, 

λαγὼ δίχην Πενϑεῖ χαταρράψας μόρον " 

Πλειστοῦ τε πηγὰς χαὶ Ποσειδῶνος χράτος 

χαλοῦσα χαὶ τέλειον ὕψιστον «Τ1ία. 

ἔπειτα μάντις εἰς ϑρόνους χαϑιζάνω. 

80 χαὶ νῦν τυχεῖν μὲ τῶν πρὶν εἰσόδων μαχρῷ 

ἄριστα δοῖεν " κεὶ παρ᾽ Ἑλλήνων τινὲς, 
ἴτων πάλῳ λαχόντες. ὡς νομίζεται. 

μαντεύομαι γὰρ ὡς ἂν ἡγῆται ϑεός. 

ἦ δεινὰ λέξαι, δεινὰ δ᾽ ὀφθαλμοῖς δραχεῖν 
86 πάλιν μ᾽ ἔπεμψεν ἐκ δόμων τῶν «1Ἱοξίου, 

ὡς μήτε σωκεῖν μήτε μ᾿ ἀχταίνειν στάσιν " 
τρέχω δὲ χερσὶν; οὐ ποδωχίᾳ σχελῶν" 

δείσασα γὰρ γραῦς, οὐδὲν, ἀντίπαις μὲν οὗν. 

ἐγὼ μὲν ἕρπω πρὺς πολυστειῆ μυχόν" 
40 ὁρῶ δ᾽ ἐπ᾿ ὀμφαλῷ μὲν ἄνδρα ϑεομυσῆ 

ἕδραν ἔχοντα προστρόπαιον, αἵματι 
στάζοντα χεῖρας χαὶ νεοσπαδὲς ξίφος 

ἔχοντ᾽, ἐλαίας ϑ᾽ ὑψιγέννητον κλάδον, 

λήνει μεγίστῳ σωφρόνως ἐστεμμένον, 

46 αὶ ἀργῆτι μαλλῷ. τῆδε γὰρ τρανῶς ἐρῶ. 

σιρόσϑεν δὲ τἀνδρὸς τοῦδε ϑαυμαστὸς λόχος 

εὕδει γυναικῶν ἐν θρόνοισιν ἥμενος. 

οὔτοι γυναῖκας, ἀλλὰ Γοργόνας λέγω" 
οὐδ᾽ αὗτε Γοργείοισιν εἰχάσω τύποις " 

ὅ0 εἶδόν ποτ᾽ ἤδη «Ρινέως γεγραμμένας 
δεῖπνον φερούσας " ἄπτεροί γε μὴν ᾿δεῖν 
αὗται, μέλαιναι δ᾽ ἐς τὸ πᾶν βδελύχτροποι" 
δέγχουσι δ᾽ οὐ πλαστοῖσι (υσιάτασιν" 

ἐκ δ᾽ ὀμμάτων λείβουοι δυσιιλὴ βίαν - 

δὅ χαὶ κόσμος οὔτε τιρὸς ϑεῶν ἀγάλματα 
φέρειν δίχαιος οὔτ᾽ ἐς ἀνϑρώπων στέγας. 
τὸ φὔλον οὐχ ὄπωπα τῆσδ᾽ ὁμιλίας, 
οὐδ᾽ ἥτις αἷα τοῦτ᾽ ἐπεύχεται γένος 
τρέφουσ᾽ ἀνατεὶ μὴ μεταστένειν πόνων. 

60 τἀντεῦϑεν ἤδη τῶνδε δεσπότῃ δόμων 
αὐτῷ μελέσϑω .1οξίᾳ μεγασϑενεῖ. 
Ἰατρόμαντις ὃν ἐστὶ χαὶ τερασχόπος, 

χαὶ τοῖσιν ἄλλοις δωμάτων χαϑάρσιος. 
4Π0.4.12 Ν. 

οὔτοι προδώσω" διὰ τέλους δέ σοι φύλαξ 
θὅ ἐγγὺς παρεστὼς, χαὶ πρόσω δ᾽ ἀποστατῶν, 

ἐχϑροῖσι τοῖς σοῖς οὐ γενήσομαι πέπων. 
χαὶ νῦν ἁλούσας τάσδε τὰς μάργους ὁρᾷς. 

ὕπνῳ πεσοῦσαι δ᾽ αἱ κατάπτυστοι κόραι, 
γραῖαι. παλαιαὶ παῖδες. αἷς οὐ μίγνυται 

70 ϑεῶν τις οὐδ᾽ ἄνθρωπος οὐδὲ ϑήρ ποτε" 
χαχῶν δ᾽ ἕχατι χἀγένοντ᾽ " ἐπεὶ καχὸν 
σχύτον νέμονται Τάρταρόν ϑ᾽ ὑπὸ χϑονὸς, 
μισήματ᾽ ἀνδρῶν καὶ ϑεῶν ᾿Ολυμπίων. 
ὅμως δὲ φεῦγε μηδὲ μαλϑαχὸς γένῃ. 

76 ἐλῶσι γάρ σὲ χαὶ δι᾿ ἠπείρου μαχρᾶς 
βεβῶτ᾽ ἀνατεὶ τὴν πλανοστιβὴ χϑόνα, 
ὑχιέρ τε πόντου χαὶ περιρρούτας τιόλεις. 
χαὶ μὴ πρόχαμνε τόνδε βουκολούμενος 

πόνον " μολὼν δὲ Παλλάδος ποτὶ πτόλιν 

80ΐζου παλαιὸν ἄγκαϑεν λαβὼν βρέτας, 

χἀχεῖ διχαστὰς τῶνδε χαὶ ϑελχτηρίους 

μύϑους ἘΧΟΡΈΕς μηχανὰς εὑρήσομεν, 

ὥστ᾽ ἐς τὸ πῶν σε τῶνδ᾽ ἀπαλλάξαι πόνων. 

χαὶ γὰρ χτανεῖν σ᾽ ἔπεισα μητρῷον δέμας. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

86 ἄναξ Ἄπολλον, οἶσϑα μὲν τὸ μὴ ᾿διχεῖν " 
ἐπεὶ δ᾽ ἐπίστᾳ, καὶ τὸ μὴ ᾿μελεῖν μάϑε. 

σϑένος δὲ ποιεῖν εὖ φερέγγυον τὸ σόν. 
4Π0..2.2  . 

μέμνησο, μὴ φόβος σε γιχάτω φρένας. 

σὺ δ᾽. αὐτάδελφον αἴμα καὶ χοινοῦ πατρὸς, 

90 πρμῆ, φύλασσε" χάρτα δ᾽ ὧν ἐπώνυμος 
πομπαῖος ἴσϑι, τόνδε ποιμαίνων ἐμὸν 

ἑχέτην. σέβει τοι Ζεὺς τόδ᾽ ἐκ νόμων σέβας, 
ὁρμώμενον βροτοῖσιν εὐπόμπῳ τύχῃ. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ.Α. 

εἴδοιτ᾽ ὧν. ὠὴ, καὶ χαϑευδουσῶν τί δεῖ; 

96 ἐγὼ δ᾽ ὑφ᾽ 
ἄλλοισιν ἐν νεχροῖσιν. ὡς μὲν ἔχτανον, 

ὑμῶν ὧδ᾽ ἀπητιμασμέν “ ἡτιμασμέενη 

ὄνειδος ἐν (ϑιτοῖσιν οὐχ ἐχλείπεται, 
απ ΕΘ ἜΝΙ, δ δι ττ, 

αἰσχοῶς δ᾽ ἀλῶμαι" προὐννέπω δ᾽ ὑμῖν ὅτι 

ἔχω μεγίστην αἰτίαν χείνων ὕπο" 

100 παϑοῦσα δ᾽ οὕτω δεινὰ πρὸς τῶν φιλτάτων, 
οὐδεὶς ὑπέρ μου δαιμόνων μηνίεται. 
χατασφαγείσης πρὸς χερῶν μητροχτόνων. 
ὅρα δὲ πληγὰς τάσδε, καρδία, σέϑεν. 

εὕδουσα γὰρ φρὴν ὄμμασιν λαμπρύνεται. 
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106 ἐν ἡμέρᾳ δὲ μοῖρα πρόσκοτιος βροτῶν. 
Βὴ 5 , - - - 
ἡ πολλὰ μὲν δὴ τῶν ἐμῶν ἐλείξατε, 

χοάς τ᾽ ἀοίνους, νηφάλια μειλίγματα, 
χαὶ νυχτίσεμνα δεῖτιν᾽ ἐπ᾿ ἐσχάρᾳ πυρὸς 
τ τ ΟΕΥ͂ βὰ Κὐν ΤΕ γ Ὁ 
ἔϑυον, ὥραν οὐδενὸς κοινὴν ϑεῶν. 

110 χαὶ πάντα ταῦτα λὰξ ὁρῶ πατούμενα. 
ὁ δ᾽ ἐξαλύξας οἴχεται νεβροῦ δίχην, 

χαὶ ταῦτα χούφως ἐκ μέσων ἀρχυστάτων 

ὥρουσεν, ὑμῖν ἐγκατιλλώνψας μέγα. 
ἀχούσαϑ᾽ ὡς ἔλεξα τῆς ἐμῆς περὶ 

χὰ , τ . " 
116 ψυχῆς, φρονήσατ᾽, ὦ χατὰ χϑονὸς ϑεαί. 

Μ ΠΕΥΣΜΡ Δ Ἐν ἢ , 
γάρ γὰρ ὑμᾶς νῦν Κλυταιμνήστρα καλῶ. 

ΧΟΡΟΣ. 
, 

(μυγμός.) 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ “4. 

, : Ξ ; 
μύζοιτ᾽ ἂν, ἁνὴρ δ᾽ οἴχεται φεύγων πρόσω. 
φίλοις γάρ εἶσιν οὐκ ἐμοῖς προσίχτορες. 

ΧΟΡΟΣ. 
, 120 (μυγμός.) 
ΚΙΑΎΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

ἄγαν ὑπνώσσεις, χοὺ χατοικτίζεις πάϑος" 

φονεὺς δ᾽ ᾿Ορέστης τῆσδε μητρὸς οἴχεται. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἌΡΣ 
(ὠγμύς.) 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΈΊΡΑ. 
- Ἀξ , 
ὥζεις, ὑπνώσσεις, οὐχ ἀναστήσει τάχος; 

126 τί σοι πέπραχται πρᾶγμα πλὴν τεύχειν χαχώ; 
ΧΟΡΟΣ. 

οι 
(ὠγμός.) 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

ὕπνος πόνος τε χύριοι συνωμόται 
δεινῆς δραχαίνης ἐξεχήραναν μένος. 

ΟΟΣΡΟΣ. 

(μυγμος διπλοῦς ὀξύς.) 

130 λαβὲ λαβὲ λαβὲ λαβὲ, φράζου. 

ΚΑΙΦΥΤΟΑΙΜΙΝΗΣΊΤΡ.Α͂. 

ὄναρ διώχεις ϑὴ χλαγγαίνεις δ᾽ ἅ ρ τὠχεις ρας χ. αγγαι ις «περ 

κύων μέριμναν οὔποτ᾽ ἐχλιπὼν πόνου. 

τί δρᾷς; ἀνίστω, μή σε νιχάτω πόνος, 
μηδ᾽ ἀγνοήσῃς πῆμα μαλϑαχϑεῖσ᾽ ὕπνῳ. 

1835 ἄλγησον ἧπαρ ἐνδίχοις ὀνείδεσι " 

τοῖς σώφροσιν γὰρ ἀντίχεντρα γίγνεται. 
Η ᾿ ΞΥΡΩΝ Ἶ - 

σὺ δ᾽ αἱματηρὸν πνεῦμ᾽ ἐπουρίσασα τῷ, 
ἀτμῷ χατισχναίνουσα νηδύος πυρὶ, 
ὅπου, μάραινε δευτέροις διώγμασιν. 

ΧΟΡΟΣ. 

1410 ἔγειρ᾽, ἔγειρε χαὶ σὺ τήνδ᾽. ἐγὼ δὲ σέ. 
εὕδεις; ἀνίστω, χἀπολαχτίσασ᾽ ὕπνον, 
ἰδώμεϑ εἶ τι τοῦδε «ροιμίου ματῷ. 
Ἰοὺ ἰοὺ, πόπαξ. ἐπάϑομεν., «ίλαι, 
δ. χ' - ᾿ ΄ ᾿ 

ἢ πολλὰ δὴ παϑοῦσα χαὶ μάτην ἐγὼ, 

146 ἐπάϑομεν πιάϑος δυσαχὲς, ὦ πόποι, 
ἄφερτον καχύν. 
ἐξ ἀρχύων πέπτωχεν, οἴχεται δ᾽ ὁ ϑήρ. 
ὕσινῳ χρατηϑεῖσ᾽ ἄγραν ὠλεσα. 
Ἰὼ παῖ «Τιὸς, ἐπίχλοπος πέλει. 

150 γέος δὲ γραίας δαίμονας χαϑιππάσω, 

τὸν ἱχέταν σέβων ἄϑεον ἄνδρα χαὶ 
τοχεῦσιν πιχρὺν, 

1415- 148. -ΞΞ 149- - 154. 

ΡΟΒΤΑΞ ΒΟΕΒΥΙΟΙ͂ς 

τὸν μητραλοίαν δ᾽ ἐξέχλεψας ὧν ϑεός. 

τί τῶνδ᾽ ἐρεῖ τις δικαίως ἔχειν; 

1558 ἐμοὶ δ᾽ ὄνειδος ἐξ ὀνειράτων μολὸν 
ἔτυψεν δίχαν διφρρηλάτου 
μιεσολαβεῖ χέντρῳ 

ὑπὸ φρένας, ὑπὸ λοβὸν, 
πάρεστι μαστέχτορος, 

160 δαΐου δαμίου. 

βαρὺ τὸ περίβαρυ κρύος ἔχειν. 
τοιαῦτα δρῶσιν οἱ νεώτεροι ϑεοὶ 
κρατοῦντες τὸ πᾶν δίκας πιλέον " 

φονολιβὴ ϑρόνον 
1605 περὶ πόδα, περὶ χάρα 

πάρεστι γᾶς ὀμφαλὸν 
προσδραχεῖν αἱμάτων 
βλοσυρὸν αἱρούμενον ἄγος ἔχειν. 
ἐφεστίῳ δὲ μάντις ὧν μιάσματι 

170 μυχὸν ἔχρανας αὐτόσσυτος, αὐτόκλητος, 
παρὰ νόμον ϑεῶν βρότεα μὲν τίων, 
παλαιγενεῖς δὲ Μοίρας φϑίσας. 

χὠμοί τε λυπρὸς,. χαὶ τὸν οὐκ ἐχλύσεται, 

175 ὑπό τε γᾶν φυγὼν οὔ ποτ᾽ ἐλευϑεροῦται, 
σπιοτιτρόπαιος ὧν δ᾽ ἕτερον ἐν κάρᾳ 
μιάστορ᾽ ἐκείνου πάσεται. 

4Π0.1.12 Ν. 

ἔξω, χελεύω, τῶνδε δωμάτων τάχος 

180 χωρεῖτ᾽, ἀπαλλάσσεσϑε μαντιχῶν μυχῶν, 
μὴ χαὶ λαβοῦσα πτηνὸν ἀργηστὴν ὄφιν, 

χουσηλάτου ϑώμιγγος ἐξορμώμενον, 
ἀνῆς ὑπ᾽ ἄλγους μέλαν᾽ ἀπ᾽ ἀνϑρώπων ἀφρὸν, 

ἐμοῦσα ϑρόμβους οὃς ἀςείλκυσας φόνου. 

185 οὗτοι δόμοισι τοῖσδε χοίμπτεσθϑαι πρέπει" 

ἀλλ᾽ οὗ χαρανιστῆρες ὀφϑαλμώρυχοι 

δίχαι, σφαγαί τε, σπέρματός τ᾿ ἀποφϑοραὶ 
σιαίδων, χαχοῦ τὲ χλοῦνις, ἠδ᾽ ἀχρωνία, 

λευσμόν τὲ καὶ μύζουσιν οἰχτισμὸν πολὺν 

190 ὑπὸ ῥάχιν παγέντες. ἀρ᾽ ἀχούετε 

οἵας ἑορτῆς ἔστ᾽ ἀπόπτυστοι. ϑεοῖς 

στέργηϑρο᾽ ἔχουσαι; πᾶς δ᾽ ὑφηγεῖται τρόπιος 
μορφῆς. λέοντος ἄντρον αἱμμιατορρόφου 
οἱχεῖν τοιαύτας εἰχὸς, οὐ χρηστηρίοις 

195 ἐν τοῖσδε πλησίοισι τρίβεσϑαι μύσος. 
χωρεῖτ᾽ ἄνευ βοτῆρος αἰπολούμεναι. 

σιοίμνης τοιαύτης δ᾽ οὔτις εὐφιλὴς ϑεῶν. 
ΧΟΡῸΣ: 

ἄναξ Ἄπολλον, ἀντάχουσον ἐν μέρει. 

αὐτὸς σὺ τούτων οὐ μεταίτιος πέλει, 

200 ἀλλ᾿ εἰς τὸ πᾶν ἔπραξας, ὡς παναίτιος. 

410 21.1.2 Ν. 

πῶς δή; τοσοῦτο μῆχος ἔχτεινο» λύγου. 

ΧΟΡΟΣ: 

ἔἄχρησας ὥστε τὸν ξένον μητροκτονεῖν. 

ΠΟΑΜΩΝ. 

ἔχρησα ποινὰς τοῦ πατρὸς πέμψαι. τί μήν; 

ΧΟΡΟΣ. 

χἀἄάπειδ᾽ ὑπέστης αἵματος δέχτωρ γέου. 
“«4.110.1.1.1. Ν. 

206 χαὶ προστραπέσϑ αι τούσδ᾽ ἐπέστελλον δόμους. 

155 ---ΙἸΘῚ. Ξξξ 162 --- 168. 

169 -- 178. ΞΞΞ 174.- 178. 
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ΑἸΤΟΣΞῚ ΧΤΎΣ ΔΙΘῈΥ, 

ΧΟΡΟΣ. 

χαὶ τὰς προπομποὺς δῆτα τάσδε λοιδορεῖς ; 

ΑΠ0.4.1.2 Ν. 

οὐ γὰρ δόμοισι τοῖσδε ποόσι(ορον μολεῖν. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ ἔστιν ἡμῖν τοῦτο προστεταγ μένον. 
“4Π0...12 Ν. 

τίς ἣδε τιμή; χκόμπασον γέρας καλόν. 
ΧΟΡΟΣ. 

210 τοὺς μητραλοίας ἐκ δόμων ἐλαύνομεν. 
4Π0...2.2 Ν. 

τί γὰρ γυναικὸς ἥτις ἄνδρα νοσφίσῃ; 
ΧΟΡΟΣ. 

ΕΝ ΄ ΕΣ ΄ ᾿ 

οὐχ ἂν γένοιϑ᾽ ὅμαιμος αὐϑέντης «ρόνος. 
.“4.110..1:.4.2ὴ Ν. 

ἊΣ ᾿ 3 ΕΣ κι ΕΣ γφι ΘΟ 

ἢ χάρτ᾽ ἄτιμα, καὶ παρ οὐδὲν ἠοχέσω 

ἽΠρας τελείας καὶ “ἸΤιὸς πιστώματα. 
΄ 2, “-ο Ψ ΄ , 

215 Κύπρις δ᾽ ἄτιμος τῷδ᾽ ἀπέρριπται λόγῳ, 
ὅϑεν βροτοῖσι γίγνεται τὰ «ίλτατα. 

ΞΕΡῸ " ᾽ ᾿ . τς , εὐνὴ γὰρ ἀνδρὶ χαὶ γυναικὶ μόρσιμος 
ὕρχου ᾽στὶ μείζων τῇ δίχη «οουρουμένη. 

εἰ τοῖσιν οὖν χτείνουσιν ἀλλήλους χαλᾷς 

220 τὸ μὴ γενέσϑαι μηδ᾽ ἐποπτεύειν χότῳ, 
2) 2 ΄ ΓᾺΡ ΄ ΕῚ - 

οὔ φημ᾽ Ὀρέστην σ᾽ ἐνδίκως ἀνδρηλατεῖν. 

τὰ μὲν γὰρ οἶδα κάρτα σ᾽ ἐνθυμουμένην, 

τὰ δ᾽ ἐμφανῶς πράσσουσαν ἡσυχαιτέραν. 

δίχας δὲ Παλλὰς τῶνδ᾽ ἐποπτεύσει ϑεά. 
ΧΟΡΟΣ. 

, ᾿ 3 
λότον ὥνδο᾽ ἐκεῖνον οὔ τι μὴ λίπω ποτέ. 

4ΔΠΟ.4.4.2.Ν. 
ον ΠΡΗΝ ἣ σὺ δ᾽ οὖν δίωχε καὶ πόνον πλέον τίϑου. 

ΣΟΡΘΙΣ, 

ὃς σὺ μὴ σύντεμνε τὰς ἐμὰς λόγῳ τιμὰς σὺ μὴ σύντεμινε τὰς ἐμὰς λόγῳ. 
4Π0... 412 Ν. 

οὐδ᾽ ἂν δεχοίμην ὥστ᾽ ἔχειν τιμὰς σέϑεν. 
ΧΊΘΣΙΡΌΣΣ. 

τ δέξῃ , ᾿ 
μέγας γὰρ ἔμπας πάρᾷ “Πὸς ϑρόνοις λέγει" 

280 ἐγὼ δ᾽, ἄγει γὰρ αἷμα μητρῷον, δίχας 

μέτειμι τόνδε φῶτα κακχυνηγέτις. 

ΑΠ0Ο.4.1.2 Ν. 

ἐγὼ δ᾽ ἀρήξω τὸν ἱκέτην τὲ ὀύσομαι" 

δεινὴ γὰρ ἐν βροτοῖσι κἀν ϑεοῖς σιέλει. 

᾿ ΟΡΕΣΤΗΣ. 

2325 ἄνασο᾽ ᾿Ιϑάνα, «Ἱοξίου χελεύσμασιν 

ἥκω. δέχου δὲ πρευμενῶς ἀλάστορα, 

οὐ προστρύπαιον οὐδ᾽ ἀκφοίβαντον χέρα, 

ἀλλ ἀμβλὺν ἤδη. προστετριμμένον τε πρὸς 

ἄλλοισιν οἴχοις χαὶ πορεύμασιν βοοτῶν. 
- , . ΩΣ “ἢ 
ὅμοια χέρσον χαὶ ϑάλασσιω ἔκπερῶν, [ᾺῚ ὰ» . 

σώζων ἐφετμὰς «ΤἹοξίου χοηστηρίους, 
, ΜΡ ᾿ ᾿ χρ τ ὰς , 

σιοόσειμι δῶμα χαὶ βρέτας τὸ σὸν, ϑεά. 

«αὐτοῦ «φυλάσσων ἀναμένω τέλος δίχης. 

ΧΟΡΟΣ. 
τ ᾿ ν 

εἶεν" τόδ᾽ ἐστὶ τὐνδρὸς ἐχιρανὲς τέχμαρ. 

245 ἕπου δὲ μηνυτῆρος ἐς ϑέγχτου «φραδεῖᾶς. 

τετοαυματισμένον γάρ ὡς χύυων γέεβοὸν 
ἣ : 8 ἢ 

πρὸς αἷμα χαὶ σταλαγμὸν ἐχμαστεύομεν. 
ἈΣΟ Ν ΠΉΝ, τ Ξ 

πολλοῖς δὲ μόχϑοις ἀνδροοχμῆσι φυσιᾷ 

σπλάγχνον" χϑονὸς γὰρ τιῶς πεποίμανται τόπος, 

τοῦ προστροπαίου μῆνις. εἰ προδῶ σφ᾽ ἑχών. 

, 
2650 ὑπέρ τε πόντον ἀπτέροις πωτήμασιν 

ἦλθον διώχουσ᾽., οὐδὲν ὑστέρα νεώς. 

χαὶ νῦν ὅδ᾽ ἐνθάδ᾽ ἐστί που χαταπταχών. 
ὀσμὴ βοοτείων αἱμάτων μὲ προσγελᾷ. 

4, τ 

ὅρα ὅρα μάλ αὖ, ΘΙ ΘΟ ἢ ὃ 
255 λευσσέτον πάντα, 

μὴ λάϑη φύγδα βὰς 

ὁ ματροςφόνος ἀτίτας. 
ὅδ᾽ αὐτε γοῦν ἀλχὰν ἔχων, περὶ βρέτει 

-- , 
σιλεχϑεὶς ϑεᾶς ἀμβούτου, 
ταμα, Σ ; - 

200 ὑπόδιχος ϑέλει γενέσϑαι χερῶν. 
τὸ δ᾽ οὐ πάρεστιν" αἴμα μητρῷον χαμαὶ, 
δυσαγχόμιστον., παπαῖ, 

τὸ διερὶν πέδῳ χύμενον οἴχεται. 
2.4.0 τ - τς - ΕΣ 3. ν» -» ε ». 

ἀλλ άντιδοῦναι δεῖ σ΄, ἀπὸ ζῶντος ῥοφεῖν 

2060 ἐρυϑροὺν ἐκ μελέων πέλανον " ἀπὸ δὲ σοῦ 
; 

βοσχὰν «φεροίμαν πώματος δυσπότου 

χαὶ ζῶντά σ᾽ ᾿ἰσχνάνασ᾽ ἀπάξομαι κάτω. 

ἀντιποίγνους τίνης μητροιόνας δύας. 

οψει δὲ χεῖ τις ἄλλον ἥλιτεν βροτῶν, 

270 ϑεον ἢ ξένον 
"Ὁ - »ν ΄ 7 τιν᾽ ἀσεβῶν, ἢ τοχέας «φίλους, 

ἔχονθ᾽ ἕχαστον τῆς δίχης ἐπάξια. 
" δ᾽ ΤῊΣ ᾿ ἷ 

μέγας γὰρ “Ἵ“δης ἐστὶν εὔϑυνος βροτῶν, 
ἔνερϑε χϑονὸς, 

᾿ ; κα: δεῦ κ᾽ 
275 δελτογράφῳ δὲ πάντ᾽ ἐπωπᾷ «φρενί. 

ΟΡΈΣΠΕΗΣ. 

ἐγὼ διδαχϑεὶς ἐν χακοῖς ἐπίσταμαι 

πολλοὺς χαϑαρμοὺς, χαὶ λέγειν ὅπου δίχη 

σιγᾶν θ᾽ ὁμοίως. ἐν δὲ τῷδε πράγματι [ Ν ᾿ - 
«ωνεῖν ἐτώάχϑην πρὸς σοφοῦ διδασχάλου " 

280 βοίζεε γάρ αὐμα χαὶ μαραίνεται χερὸς, 

μητροχτόνον μίασμα δ᾽ ἔχπλυτον πέλει. 

σιοταίνιον γὰρ ὃν πρὸς ἑστίᾳ ϑεοῦ 
᾿ ἄπ ὙΎΡΝ 

«Ῥοίβου χαϑαρμοῖς ἡλάϑη χοιροχτόνοις. 
δός τέως ον πρΗσκ τροςς τος 
πολὺς δέ μοι γένοιτ᾽ ἂν ἐξ ἀρχῆς λόγος, 

285 ὑσοις προσῆλθον ἀβλαβεῖ ξυνουσίᾳ. 6 ἰ , τῇ ον Ξ 
χρόνος χαϑαιρεῖ πάντα γηράσχων ὁμοῦ. 

δ στο ςχ δτεν αν ΘΝ Ξ 
χαὶ νῦν ἀφ᾽ ἁγνοῦ στόματος εὐφήμως χαλῶ 

, ᾿ “τες 
χώρας ἄνασσαν τῆσδ᾽ ᾿1ϑηναίαν ἐμοὶ 

ΞΕ Ὁ , ; γξ5 ᾿ 
μολεῖν ἀρωγὸν" χτήσεται δ᾽ ἄνευ δορὸς 

Ἅ. , ᾿ - ᾿ - 290 αὐτόν τὲ καὶ γὴν καὶ τὸν ᾿Πργεῖον λεὼν, 
πιστὸν δικαίως ἐς τὸ πῶν τε σύμμαχον. 
Ἐπ νοΐ " ᾿ ἿΣ 
ἐλλ᾽ εἴτε χώρας ἐν τόποις «Τιβυστικοῖς, 

Τρίτωνος ἀμφὶ χεῦμα γενεϑλίου πόρου, 
ΣΕ ΑΤΑΙ χων ἈΝΕ ὀμαν ος 

τίϑησιν ὀρϑὸν ἢ “ατηρει([ἢ σιόδα, 
ἢ 5. ν 296 «ἴλοις ἀρήγουσ᾽, εἴτε «Ῥλεγραίαν πιλάχα 

ν τ : Ξ 
ὑρασὺς ταγοῦχος ὡς ἀνὴρ ἐπισχοπεῖ, 

ἔλϑοι, κλύει δὲ χαὶ πρόσωϑεν ὧν ϑεὸς, 

ὅπως γένοιτο τῶνδ᾽ ἐμοὶ λυτήριος. 

ΠΟΥΡΙΟΙΣΣ 

οὔτοι σ᾽ ᾿Ἵπόλλων οὐδ᾽ ᾿1ϑηναίας σϑένος 
; πο κῃ κ 

2300 ὁύσκιτ᾽ ἂν ὥστε μὴ οὐ πικοημελημένον 
5 ν ἘΞ 
ἕρρειν., τὸ χαίρειν μὴ μαϑόνϑ᾽ ὕπου φρενῶν, 
δι , ᾿ 
αὐκίματον βοσχημα δαιμόνων. σκιών. 

υ ΕῚ ΟῚ - “5 ᾿ 

οὐδ ἀντιζωνεῖς, ἀλλ ἀποπτύεις λόγους, 
» Ρ Ν ᾿ 
ἐμοὶ τραιςρείς τε χαὶ χαϑιερωμένος. 

806 χαὶ ζῶν μὲ δαίσεις, οὐδὲ πρὸς βωμῷ σφαγείς " “αἱ ς ῃ ς,. οὐδὲ πρὸς βωμῷ σίραγ 

ὕμνον δ᾽ ἀχούσει τόνδε δέσμιον σέϑεν. 

γε δὴ καὶ χορὸν ἅννωμεν,, ἐπεὶ 



Ι 

ΕΎΜΕΝΙΔΕΣ. 

μοῦσαν στυγερὰν 
ἀποφαίνεσθαι δεδόχηχε, 

810 λέξαι τε λάχη τὰ χατ᾽ ἀνθρώπους 

᾿ς ὡς ἐπινωμᾷ στάσις ἅμα, 
εὐθϑυδίχαι δ᾽ ἡδόμεϑ:᾽ εἶναι. 
πετκος Σεδσα ε  τλρ' 5 

τὸν ὑπ α συτο χεῖσας πλαει υτο 

οὔτις ἀφ᾽ ἡμῶν μῆνις ἐφέρπει, 

315 ἀσινὴς δ᾽ αἰῶνα διοιχνεῖ" 
ει ἐὐτις ᾿λρσττε τς 
ὕστις δ᾽ ἀλιτρῶν ὥσπερ ὅδ᾽ ἁνὴρ 
χεῖρας φονίας ἐπιχρύπτει, 
μάρτυρες ὀρϑαὶ τοῖσι ϑανοῦσιν 

᾿ Ξ 
παραγιγνόμεναι πράχτορες αἵματος 

ἌΞΙΟ ΠΣ , 
320 αὐτῷ τελέως ἐφάνημεν. 

- -“ ΟΥ̓ υΓ δὶ - 

μᾶτερ, ἅ μ᾽ ἔτιχτες, ὦ μᾶτερ 
Νὺξ ἀλαοῖσι καὶ δεδορχόσιν 

ποινῶν, κλῦϑ᾽. ὁ «ατοῦς γὰρ ἱνίς μ᾽ ἄτιμον 
τίϑησι, 

, ξ ΞΡ Ἢ 
320 τόνδ᾽ ἀςφαιρούμενος πιτῶχα, ματρῷον ἅ- 

, : 
γνισμα χύριον «φόνου. 
ἐπὶ δὲ τῷ τεϑυμένῳ 
τόδε μέλος, παραχοπὰ, 

380 παραφορὰ φρενοϑδαλὴς, 
ὕμνος ἐξ ᾿Ερινύων, 

Ε ΠΝ τ κ» 
δέσμιος φρενῶν, ἀιρόρ-- 

ΠΕ τι : 
μιχτος. αὐοναὰ βροτοῖς. 

τοῦτο γὰρ λάχος διανταία 

835 μοῖρ᾽ ἐπέχλωσεν ἐμπέδως ἔχειν, 
ϑνατῶν τοῖσιν αὐτουργίαι ξυμπιέσωσιν μάταιοι, 

ὌΝ ΕΞ », γ» τ αἰτεῖς ὅγα , ΝΗ τοῖς ὁμαρτεῖν, ὑφρ᾽ ἂν γᾶν ὑπέλϑη" ϑαγὼν ὃ εὐ φδ  μργν » ΡῸ γ ἢ θα 
840 οὐχ ἀγαν ἐλεύϑερος. 

ἐπὶ δὲ τῷ τεϑυμένῳ 
τόδε μέλος, παραχοπὰ, 

παραφορὰ φρενοδαλὴς, 
“ Ἔ , 
ὕμνος ἐξ ᾿Βρινύων, 

315 δέσμιος φρενῶν, ἀφύρ-- 
μιχτος, αὐονὰ βροτοῖς. 

᾿ ον  - ττκ κν .ς. 
347 7 ομεναισο ἐπ η τάδ ἐφ ἀμὴν ἐχράνϑη 

860 ἀϑανάτων δ᾽ ἀπέχειν χέρας, οὐδέ τις ἐστὶ 

συνδαίτωρ μετάχοινος. 

παλλεύχων δὲ πέπλων 
Ε ᾽, ΠΕΣ 
ἄμοιρος, ἄσληρος ἐτύχϑην. 

δωμάτων γὰρ εἱλόμαν 
3 

355 ἀνατροπὰς, ὅταν ἴρης 

τιϑασὸς ὧν φίλον ἕλη" 

ἐπὶ τὸν, ὦ, διόμεναι 
χρατερὸν ὕνϑ᾽, ὅμως 
μαυροῦμεν ὑφ᾽ αἵματος νέου. 

8360 σπευδόμεναι δ᾽ ἀφελεῖν τινὰ τάσδε μερίμνας, 
ϑεῶν δ᾽ ἀτέλειαν ἐμαῖσι λιταῖς ἐπικραίνειν, 
μηδ᾽ ἐς ἄγχρισιν ἐλϑεῖν. 

8366 Ζεὺς γὰρ αἱματοστανὲς 

ἀξιόμισον ἔϑνος τόδε λέσχας 

ἃς ἀπηξιώσατο. 

μάλα γὰρ «οὖν ἁλομένα 

ἄγχαϑεν βαρυπεσὴ 
370 χαταφέρω ποδὸς ἀχμὰν, 

σφαλερὰ τανυδρόμοις 
κῶλα δύσφορον ἄταν. 

321 --- 8539. 

847 -- 3659. 

334--- 816, 

300 --- 372, 

ῃ 

83. 

8378 δόξαι τ᾿ ἀνδρῶν καὶ μάλ ὑπ᾿ αἰϑέρι σεμναὶ 

ταχόμεναι χατὰ γᾶν μινύϑουσιν ἄτιμοι 
876 ἡμετέραις ἐφόδοις μελανείμοσιν ὀρχησμοῖς τ᾽ 

ἐπιφϑόνοις ποδός. 
πίπτων δ᾽ οὐκ οἶδεν τόδ᾽ ὑπ᾽ ἄφρονι λύμᾳ. 
τοῖον ἐπὶ χνέφας ἀνδοὶ μύσος πεπόταται, 

380 χαὶ δνοφεράν τιν᾽ ἀχλὺν χατὰ δώματος αὐδᾶ- 
ται πολύστονος φάτις. 

μένει γάρ" εὐμήχανοι 
δὲ χαὶ τέλειοι, χαχῶν 

τε μνήμονες σεμναὶ, " 
χαὶ δυσπαρήγοροι βροτοῖς, 

385 ἄτιμε᾽ ἀτίετα διόμεναι 
λάχη ϑεῶν διχοστατοῦντ᾽ 
ἀνηλίῳ λάμπᾳ, δυσοδοπαίπαλα 
δερκομένοισι καὶ δυσομμάτοις ὁμῶς. 

τίς οὖν τάδ᾽ οὐχ ἅζεταί 

390τε χαὺ δέδοιχεν βροτῶν, 

ἐμοῦ κλύων ϑεσμὸν 
τὸν μοιρόχραντον ἐκ ϑεῶν 
δοθέντα τέλεον ; ἐπὶ δέ μοι 
γέρας παλαιὸν, οὐδ᾽ 

396 ἀτιμίας κυρῶ, χαίπερ ὑπὸ χϑόνα 
τάξιν ἔχουσι καὶ δυσήλιον χνέφας. 

4ΘΗΝ «4. 

πρόσωϑεν ξξήχουσα χληδόνος βοὴν. 
ἀπὸ Σααμάνδρου γῆν χαταφϑατουμένη, 
ἣν δῆτ᾽ ᾿Ἰχαιῶν ἄχτορές τε χαὶ πρόμοι, 

400 τῶν αἰχμαλώτων χρημάτων λάχος μέγα, 
ἔνειμαν αὐτόπρεμνον εἰς τὸ πᾶν ἐμοὶ, 
ἐξαίρετον δώρημα Θησέως τύχοις " 

ἔνϑεν διώχουσ᾽ ἦλθον ἄτρυτον πόδα, 
σιτερῶν ἄτερ ῥοιβδοῦσα χόλπον αἰγίδος, 

ἀρ5 πώλοις ἀχμαίοις τόνδ᾽ ἐπιζεύξασ᾽ ὄχον. 

χαινὴν ὁ ὁρῶσα τήνδ᾽ ὁμιλίαν χϑονὸς 

ταρβῶ μὲν οὐδὲν, ϑαῦμα δ᾽ ὄμμασιν πάρα. 

τίνες ποτ᾽ ἐστέ; πῶσι δ᾽ ἐς κοινὸν λέγω, 
βοέτας τε τοὐμὸν τῷδ᾽ ἐφημένῳ ξένῳ, 

410 ὑμιᾶς ϑ᾽ ὁμοίας οὐδενὶ σπαρτῶν γένει, 
οὔτ᾽ ἐν ϑεαῖσι πρὸς ϑεῶν ὁρωμένας 
οὔτ᾽ οὖν βροτείοις ἐμφερεῖς μοριρώμασι. 

λέγειν δ᾽ ἄμοριρον ὄντα τοὺς πέλας χακῶς 

πρόσω δικαίων ἠδ᾽ ἀποστατεῖ ϑέμις. 

ΧΟΡΟΣ. 

415 πεύσει τὰ πάντα συντόμως, «Διὸς χόρη. 

ἡμεῖς γάρ ἐσμεν Νυχτὸς αἰανῆς τέχνα. 

᾿“ραὶ δ᾽ ἐν οἴχοις γῆς ὑπαὺ χεχλήμεϑα. 

ΑΙ ΘΗΝ... 

γένος μὲν οἶδα κληϑόνας τ᾿ ἐπωνύμους. 
ΧΟΡΟΣ. 

τιμάς γε μὲν δὴ τὰς ἐμὰς πεύσει τάχα. 

ΘΗΝ. 

450 μιάϑοιμ᾽ ἂν, εἰ λέγοι τις ἐμφανῆ λόγον. 

ΧΟΡΟΣ. 

βροτοχτονοῦντας ἐχ δόμων ἐλαύνομεν. 

ΑΘΗΝ.. 

χαὶ τῷ κτανόντι ποῦ τὸ τέρμα τῆς φυγῆς; 
378 -- 376. ΞξΞ 377 --- 380. 

381. 8588, ΞΞΞΞ 2389. -396. 
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ΧΟΡΟΣ. 

ὅπου τὸ χαίρειν μηδαμοῦ νομίζεται. 
4ΘΗΝἍἉ4. 

ἢ χαὶ τοιαύτας τῷδ᾽ ἐπιρροιζεῖ φυγάς; 
Ὁ ΟἿΟΣ: 

25 φονεὺς γὰρ εἶναι μητρὸς ἠξιώσατο. 
: ΦΘΗΝ Δ. 

ἄλλης ἀνάγχης οὔτινος τρέων κύτον ; 
ΔΟΊΕΙΘΣ: 

ποῦ γὰρ τοσοῦτο χέντρον ὡς μητροχτονεῖν ; 
ΑΘΗΝ 4. 

δυοῖν παρόντοιν ἥμισυς λόγος πάρα. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ ὅρχον οὐ δέξαιτ᾽ ὧν. οὐ δοῦναι ϑέλει. 

ΑΘΗΝ «4. 

4830 χλύειν διχκίως μᾶλλον ἢ πρᾶξαι ϑέλεις. 

ΧΟΡΟΣ. 

πῶς δὴ, δίδαξον" τῶν σοιζῶν γὰρ οὐ πένει. 
“ΘΗΝ «ἷ. 

ὕρκοις τὰ μὴ δίκαια μὴ νικᾶν λέγω. 
ΠΟΊΡΊΟΣΣ. 

ἀλλ᾽ ἐξέλεγχε, χρῖνε δ᾽ εὐθεῖαν δίχην. 
«ΘΗΝ Δ. 

Ν ) 
ἢ κἀπ᾽ ἐμοὶ τρέποιτ᾽ ἂν αἱτίας τέλος ; 

ΧΟΡΟΣ. 
Ξ Ξ "Σ Ξ 

4δ πῶς δ᾽ οὔ; σέβουσαί γ᾽ ἀξίων ἐπαξίων. 

“ΔΘΗΝ.Ἅ. 
. “φν -- ΣΟ] 

τί πρὸς τάδ᾽ εἰπεῖν, ὦ. ξέν᾽, ἐν μέρει ϑέλεις; 
Ἂ ἢ αὐ Α Ξ 

λέξας δὲ χώραν χαὶ γένος χαὶ ξυμφορὰς 

τὰς σὰς, ἔπειτα τόνδ᾽ ἀμυναϑοῦ ψόγον" 
εἴπερ πεποιϑὼς τῇ δίχη βοέτας τόδε 

440 ἧσαι φυλάσσων ἑστίας ἁμῆς πέλας, 

σεμνὸς προσίχτωρ, ἐν τρόποις ᾿Ιξίονος " 

τούτοις ἀμείβου πᾶσιν εὐμαϑές τί μοι. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 
" Δ ᾿ το τθα πον 
ἀνασσ᾽ ᾿ϑάνκ, πρῶτον ἔχ τῶν ὑστάτων 
τῶν σῶν ἐπῶν μέλημ᾽ ἀφαιρήσω μέγα. 

ἠἀληοὐχ εἰμὶ προστρόπαιος, οὐδ᾽ ἔχει μύσος 
Ε τ ξρδτ ες ἡκο ρος 

πρὸς χειρὶ τὴμιἢ τὸ σὸν ἐφημένῃ βρέτας. 
; ἀν  ττη τη , 

τεχμήριον δὲ τῶνδέ σοι λέξω μέγα" 

ἀἄφϑογγον εἶναι τὸν παλαμναῖον νόμος, , ἶ πὐπέν  1. Υ ὅ(- ΩΣ τες μ 
ἔς τ᾽ ἂν πρὸς ἀνδρὸς αἵματος χαϑαοσίου ἶ Ὁ ΩΣ ΝΕ δ 

450 σφαγαὶ χαϑαιμαάξωσι νεοϑηλου βοτοῦ. 

πάλαι πρὸς ἄλλοις ταῦτ᾽ ἀφιερώμεϑα 
οἴχοισι χαὶ βοτοῖσι χαὶ δυτοῖς πόροις. 

, Ἶ φ ἘΣ ὍΝ ᾿ 
ταύτην μὲν οὕτω φροντίδ᾽ ἐκποδὼν λέγω. 

γένος δὲ τοὐμὸν ὡς ἔχει πεύσει τάχα. 
: ἐν Ν “5 ἣ - 

455 Δργεῖός εἶμι, πατέρα ὃ ἱστορεῖς χαλῶς, 

᾿ἡγαμέμνον᾽ ἀνδρῶν ναυβατῶν ἁρμόστορα " 
ων ἐὩ ΟΣΑν " ᾽ν, ΝΣ, τὰ Ἢ δ 
ξὺν ᾧ σὺ Τροίαν πολιν ᾿Ιλίου πόλιν 

ἔϑηχας. ἔφϑιϑ᾽ οὗτος οὐ χαλῶς. μολὼν 

ἐς οἶχον - ἀλλά νιν χελαινόφρων ἐμὴ 
400 μήτηρ χατέχτα,, ποιχίλοις ἀγρεύμασι 

᾿ ΣΑΣ ΕΣ , , 
χρύνψασα. λουτρὼν ἐξεμαρτύρει, (φόνον. 

ν ᾿ ἢ ἌΣ τς , , 
χἀγὼ χατελϑὼν, τὸν πρὸ τοῦ (φεύγων χρόνον, 

᾿ ἢ ἘΞ ᾿ , 
ἔχτεινα τὴν τεχοῦσαν., οὐχ ἀρνήσομαι, 
ἷ , Ἑ , 
ἀντιχτόνοις ποιναῖσι «ἰλτάτου πατρός. 

405 χαὶ τῶνδε χοινὴ «1οξίας ἐπαίτιος, 
᾿ ἄξενα τὸ ᾿ 
ἄλγη προφωνῶν ἀντίχεντοα χαρδίᾳ, 

, τὴν ον ν , 
εἰ μή τι τῶνδ᾽ ἔρξαιμι τοὺς ἐπαιτίους. 

ΧΨΎΝ ΔΟΥ Ἃ 

σύ τ᾽ εἰ δικαίως εἴτε μὴ χρῖνον δίκην " Ι 
πράξας γὰρ ἐν σοὶ πανταχῆ τάδ᾽ αἱγέσω. Ι 

ΘΗΝ 4. 

470 τὸ πρᾶγμα μεῖζον ἢ τις οἴεται τόδε 
βοοτὸς δικάζειν " οὐδὲ μὴν ἐμοὶ ϑέμις 
φόνου διαιρεῖν ὀξυμηνίτου δίχας. 
ἄλλως τὲ χαὶ σὺ μὲν χατηρτυχὼς ὅμως 

ἱχέτης προσῆλθες χαϑαρὺς ἀβλαβὴς δόμοις. 

475 ὅμως δ᾽ ἄμομ(ον ὄντα σ᾽ αἱροῦμαι πόλει. 
αὗται δ᾽ ἔχουσι μοῖραν οὐκ εὐπέμπελον, 
χαὶ μὴ τυχοῦσαι πρόώγματος νιχηφόρου, β 
χώρᾳ μεταῦϑις Ἰὸς ἐχ φρονημάτων , 

πέδῳ πεσὼν ἄφερτος αἰανὴς γόσος. , 
480 τοιαῦτα μὲν τάδ᾽ ἐστὶν ἀμιότερα μένειν, 

πέμπειν δὲ δυσπήμαντ᾽ ἀμηχάνως ἐμοί. 

ἐπεὶ δὲ πρᾶγμα δεῦρ᾽ ἐπέσχην"εν τόδε, 
φόνων διχαστὰς ὁρκίων αἱρουμένους 

ϑεσμὸν τὸν εἰς ἅπαντ᾽ ἐγὼ ϑήσω χρόνον. 
485 ὑμεῖς δὲ μαρτύριά τὲ χαὶ τεχμήρια 

χαλεῖσϑ᾽ ἀρωγὰ τῆς δίχης ὁρχώματα. 

χρίνασα δ᾽ ἀστῶν τῶν ἐμῶν τὰ βέλτατα 
ἥξω, διαιρεῖν τοῦτο πρᾶγμ᾽ ἐτητύμως, 

ὕρχον περῶντας μηδὲν ἔχδιχον φρεσίν. 

ΧΟΡΟΣ. 

490 νῦν» χκαταστροφαὶ νέων 

ϑεσμίων. εἰ χρατήσει δίχα τὲ χαὶ βλάβα 
τοῦδε μητροχτόνου. 

495 πάντας ἤδὴ τόδ᾽ ἔργον εὐχερείᾳ συναρμόσει 

βοοτους. 

πολλὰ δ᾽ ἔτυμα παιδότρωτα 
σιάϑεα προσμένει τοχεῦ-- 
σιν. μετά τ᾽ αὖϑις ἐν χρόνῳ. » ὁ τυνις ὀχ χρονίος 
οὔτε γὰρ βοοτοσχύπων 

500 μαινάδων τῶνδ᾽ ἐφέρψει χότος τις ἐργμάτων " 
σιάντ᾽ ἐφήσω μόρον. 

; ἘΠΕ: ᾿ πὸ πρλ ἈΑΡΝ 
πεύσεται δ᾽ αλλος ἄλλοϑεν. προφωνῶν τὰ τῶν 

πέλας χαχὰ ᾿ 
505 λῆξιν ὑπόδοσίν τε μόχϑων ᾿ 

οὐχέτ᾽ οὐ βέβαια" τλά- 
᾿ ὲ ᾽ . Ϊ. μων δὲ μάταν παρηγορεῖς- 

--τὰὰτὰὐὰὐτϑὸόν΄“΄ϑτϑττὰτὰσὀπἸἰ “αν ὰπὰπἸὀπ.“ὐὐπτὰνουνσμνμσνννννναναννννονν 

μηδέ τις χιχλησχέτω 

ξυμᾳφορᾷ τετυμμένος, 

6510 τοῦτ᾽ ἔπος ϑροούμενος, 

ὦ δίχα, ὦ θρόνοι τ᾿ ᾿Πρινύων. 

ταῦτις τις τάχ᾽ ἂν πατὴρ 

ἢ τεχοῦσα νεοπαϑὴς 

Ι 516 οἶχτον οἱχτίσαιτ᾽, ἔπει- 

δὴ πίτνει δόμος δίχας. 

Ι ἔσϑ᾽ ὅπου τὸ δεινὸν εὖ 

“χαὶ φοενῶν ἐπίσχοπον 
δειμανεῖ χαϑήμενον. 

᾿.520 ξυμφέρει σωφρονεῖν ὑπὸ στένει. 
τίς δὲ μηδὲν ἐν «φάει } 

] χαρδίκς ἀνατρέφων 

ἢ πόλις βροτός ϑ᾽ ὁμοί- 
δ2δως ἔτ᾽ ἂν σέβοι δίχαν; ᾿ 

μήτ᾽ ἄναρχτον βίον | 
᾿ 490. .- 498. -ΞΞΞ 499 --- 507. 

δΟΒΕΞΞ516δ: ΞΞΞΙ 7 ΕΞ 525. ] 

2ΘΈ ΞΕ οι ἸΞΞ 598-549: ᾿ 



ἘΓΈΠΜΕΕΥΝΊ ΔῈ Σ. 

μήτε δεσποτούμενον 
αἱνέσης. παντὶ μέσῳ τὸ χράτος ϑεὸς ὥπασεν, 

580 ἄλλ᾽ ἄλλα δ᾽ ἐφορεύει. 
ξύμμετρον δ᾽ ἔπος λέγω, 

δυσσεβίας μὲν ὕβρις τέχος ὡς ἐτύμως - 

586 ἐχ δ᾽ ὑγιείας 

φρενῶν ὁ πᾶσιν «φίλος 
χαὶ πολύευκτος ὄλβος. 

ἐς τὸ πᾶν δέ τοι λέγω, 
βωμὸν αἴδεσαι δίχας " 

δὅ40 μηδέ νιν χέρϑος ἰδὼν ἀϑέῳ ποδὶ λὰξ ἀτί- 

σης" ποινὰ γὰρ ἐπέσται, 
χύριον μένει τέλος. 

545 πρὸς τάδε τις τοχέων σέβας εὖ προτίων, 

χαὶ ξενοτίμους 

ἐπιστροφὰς δωμάτων 

αἰδόμενός τις ἔστω. 
580 ἐκ τῶνδ᾽ ἀνάγχας ἄτερ 

δίχαιος ὧν οὐχ ἄνολβος ἔσται" 

πανώλεϑρος δ᾽ οὔ ποτ᾽ ἂν γένοιτο. 
τὸν ἀντίτολμον δέ φαμι παρβάταν 
τὰ πολλὰ παντόφυρτ᾽ ἄνευ δίχης 

555 βιαίως ξὺν χρόνῳ χαϑήσειν, 
λαῖφος ὅταν λάβη πόνος ϑραυομένας κεραίας. 

χαλεῖ δ᾽ ἀχούοντας οὐ- 

δὲν ἐν μέσᾳ δυσπαλεῖ τε δίνᾳ " 

560 γελᾷ δὲ δαίμων ἐπ᾿ ἀνδρὶ θερμῷ, 
τὸν οὔποτ᾽ αὐχοῦντ᾽ ἰδὼν ἀμηχάνοις 
δύαις λέπαδνον, οὐδ᾽ ὑπερϑέοντ᾽ ἄκραν" 

δι᾿ αἰῶνος δὲ τὸν πρὶν ὄλβον 

565 ἕρματι προσβαλὼν δίχας ὠλετ᾽ ἄκλαυστος, αἴστος. 

ΑΘΗΝ 4. 

καὶ στρατὸν χατειργαϑοῦ. χήρυσσε, χήρυξ, 
᾿ τ ͵ ες ι. 
Ἷ τ᾿ οὖν ἘΣ Ὲ διάτορος Γυρσηνιχὴ 

σάλπιγξ, βροτείου πνεύματος πληρουμέγη, 

ὑπέρτονον γήρυμα φαινέτω στρατῷ. 

570 πληρουμένου γὰρ τοῦδε βουλευτηρίοι' 
σιγᾶν ἀρήγει καὶ μαϑεῖν ϑεσμοὺς ἐμοὺς 

πόλιν τὲ πᾶσαν εἷς τὸν αἰανῆ χρόνον 
δον ὦ κἈ τ  ὸ 

χαὶ τόνδ᾽, ὅπως ἂν εὖ καταγνωσθῇ ϑίχη. 

ΧΟΡΟΣ. 
» «» “ φ- » ὙΕῸΝ ῃ 

ἀναξ ᾿Ἵπολλον, ὧν ἔχεις αὐτὸς χράτει. 
576 τί τοῦδε σοὶ μέτεστι πράγματος λέγε. 

4Π0.4. 12 Ν. 
τ ᾿ τ ν ἢ ᾿ 

χαὶ μαρτυρήσων ἤλϑον" ἔστι γὰρ δόμων 
ἱχέτης ὅδ᾽ ἁνὴρ χαὶ δόμων ἐφέστιος 
ἐμῶν" φόνου δὲ τοῦδ᾽ ἐγὼ χαϑάρσιος, 
χαὶ ξυνδιχήσων αὐτός " αἰτίαν δ᾽ ἔχω 

ὁδοτῆς τοῦδε μητρὸς τοῦ «όνου. σὺ δ᾽ εἴσαγε 
, Σ ͵ ΐ Ε 
ὅπως ἐπίσιᾳ, τήνδε χκυρώσων δίχην. 

ΑΘῊΝ Ἅ. 

ὑμῶν ὁ μῦϑος, εἰσάγω δὲ τὴν δίχην. 
ν ; ᾿ Ἂ ΤΡ Υν: 

ὁ γὰρ διώχων πρότερος ἐξ ἀρχῆς λέγων 

γένοιτ᾽ ἂν ὀρϑῶς πράγματος διδάσχαλος. | 

ΧΟΡΟΣ. 

ὅ8ὅ πολλαὶ μέν ἐσμεν, λέξοιιεν δὲ συντόμως. 
Ξ 53 «ιν - 
ἔπος δ᾽ ἀμείβου πρὸς ἔπος ἐν μέρει τιϑείς. 

ς - Ε: 
τὴ» μητέρ᾽ εἰπὲ πρῶτον εἰ χατέχτονις. 

850 -- 557. Ξε 558 -- 56. 

ΟΡΈΣΤΑΗΣ. 

ἔχτειγα " τούτου δ᾽ οὔτις ἄρνησις πέλει. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἕν μὲν τόδ᾽ ἤδη τῶν τριῶν παλαισμάτων. 
ΘἾΈΕΙΞΣ ΧΕΙΣ, 

ὅ90 οὐ χειμένῳ πω τόνδε χομπέζεις λόγον. 
ΧΟΡΟΣ. 

εἰπεῖν γε μέντοι δεῖ σ᾽ ὕπως χατέχτανες. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

λέξω. ξιφουλχῷ χειρὶ πρὸς δέρην τεμών. 
ἘΧ᾿ ΘΕΡ ΟΣ: 

πρὸς τοῦ δ᾽ ἐπείσϑης καὶ τίνος βουλεύμασι; 

ΟΡΈΣΤΗΣ. 

τοῖς τοῦδε ϑεσιράτοισι" μαρτυρεῖ δέ μοι. 

ΧΟΡΟΣ: 

ὅ90 ὁ μώντις ἐξηγεῖτό σοι μητροχτονεῖν; 

ΟΡΕΣΤΈΉΗΣ. 

χαὶ δεῦρό γ᾽ ἀεὶ τὴν τύχην οὐ μέμφομαι. 
Ἐχο ΟὟ ὍΣΣ 

ἀλλ᾽ εἴ σε μάρψει ψῆφος, ἄλλ᾽ ἐρεῖς τάχα. 
ΟΡΈΣΙΈΓΡΣ. 

πέποιϑ'᾽, ἀρωγὰς δ᾽ ἐχ τάφου πέμπει πατήρ. 

ΧΟΡΟΣ. 

γνεχροῖσί γυν πέπεισϑι μητέρα κτανών. 
ΟΡΈΕΈΣΤΗΣ. 

600 δυοῖν γὰρ εἶχε προσβολὰς μιασμάτοιν. 
ΧΟΡΟΣ. 

πῶς δή; δίδαξον τοὺς δικάζοντας τάδε. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ἀγδροχτονοῦσα πατέρ᾽ ἐμὸν κατέχτανε. 

ΧΟΡΟΣ. 

τοιγὰρ σὺ μὲν ζῆς, ἡ δ᾽ ἐλευϑέρα φόνου. 
ΟΡΈΣΈΎΤΕΗΣ. 

τί δ᾽ οὐχ ἐχείνην ζῶσαν ἤλαυνες φυγῇ; 
ΧΟΡΟΣ. 

606 οὐκ ἣν ὅμαιμος φωτὸς ὃν χατέχτανεν. 

ΟΡΈΕΈΣΤΗΣ. 

ἐγὼ δὲ μητρὸς τῆς ἐμῆς ἐν αἵματι; 

ΞΟ ΘΟ ΟἿΣ. 

πῶς γάρ σ᾽ ἔϑρεψεν ἐντὸς, ὦ μιαιφόνε, 
ζώνης ; ἀπεύχει μητρὸς αἷμα φίλτατον; 

ΟΡΕΈΣΤΗΣ. 

ἤδη σὺ μαρτύρησον. ἐξηγοῦ δέ μοι, 

ΘΙ0ἼἽπολλον,, εἴ σφε σὺν δίχη πατέχτανον. 

δρᾶσαι γὰρ ὥσπερ ἐστὶν οὐκ ἀρνούμεϑα" 
ἀλλ᾽ εἰ δικαίως εἴτε μὴ τῇ σῇ φρενὶ 
δοχεῖ τόδ᾽ αἷμα χρῖνον, ὡς τούτοις φράσω. 

4Π0...24.2 Ν. 

λέξω πρὸς ὑμᾶς τόνδ᾽ ᾿1ϑηναίας μέγαν 
ΘΙὅ ϑεσμὸν δικαίως, μάντις ὧν δ᾽ οὐ ψεύσομαι. 

οὐπώποτ᾽ εἶπον μαντιχοῖσιν ἐν ϑρόνοις, 
οὐχ ἀνδρὸς, οὐ γυναιχὸς, οὐ πόλεως σιέρι, 
ὃ μὴ ̓ χέλευσε Ζεὺς ᾿Ολυμπίων πατήρ. 
τὸ μὲν δίχαιον τοῦϑ'᾽, ὅσον σϑένει. μαϑεῖν, 

620 βουλῇ πιφαύσχω δ᾽ ὕμμ᾽ ἐπισπέσϑαι πατρύς. 
ὅρκος γὰρ οὔτι Ζηνὸς ᾿σχύει πλέον. 

ΧΟΡΌΣ. 

Ζεὺς, ὡς λέγεις σὺ, τόνδε χρησμὸν ὥπασε, 
φοάζειν Ὀρέστῃ τῷδε τὸν πατρὸς φόνον 
πράξαντα μητρὸς μηδαιοῦ τιμὰς νέμειν; 
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41Π0.2.2.2 Ν. 
, τ Ξ 62ὅ οὐ γάρ τι ταυτὸν ἄνδρα γενναῖον ϑανεῖν 

; 
διοσδότοις σχήπτροισι τιμαλιρούμενον, 

Ξ τ 
καὶ ταῦτα πρὸς γυναιχὸς, οὐ τι ϑουρίοις 

ἥ ε , « - 0) -, 

τόξοις ἑχηβόλοισιν. ὥστ᾽ -Ἵμαζονος, 
ῇ 

ἀλλ᾽ ὡς ἀχούσει Παλλὰς οἵ τ᾿ ἐφήμενοι 
, 3 Ξ , ᾿ 

680 τῃἩη ήφῳ διαιρεῖν τοῦδε πράγματος πέρι. 
ἘΜᾺ Σ β ᾿ 
ἀπὸ στρατείας γάρ μιν ἠμποληχότα 

Α τς Ἐν ὰ 
τὰ πλεῖστ᾽ ἀμείνον᾽ εὐφροσιν δεδεγμένη 
δροίτῃ, περῶντι λουτρὰ. χἀπὶ τέρματι 

5 , Ρ 
φᾶρος παρεσχήνωσεν, ἐν δ᾽ ἀτέρμονι 

ὃ β ν, Ἢ Ἶ 
6836 χόπτει πιεδήσασ᾽ ἄνδρα δϑαιδάλῳ πέπλῳ. 

᾿ " ᾿ ἧς ΓΝ , 
ἀνδρὸς μὲν ὑμῖν οὗτος εἴρηται μόρος 

Ε - ; Ξ 
τοῦ παντοσέμνου, τοῦ στρατηλάτου νεῶν. 

, ͵ τ ε "-: ᾿ 
ταύτην τοιαύτην εἶπον, ὡς δηχϑὴ λεὼς, 

΄ , - ΄ 

ὕσπερ τέτακται τήνδε χυρῶσαι δίχην. 

Φ ΟἿ ΟἿΣ. 
πο ἀθνον ἘΣ 

640 πατρὸς προτιμᾷ Ζεὺς μόρον τῷ σῷ λόγῳ, 

αὐτὸς δ᾽ ἔδησε πατέρα πρεσβύτην Κρόνον. 

πῶς ταῦτα τούτοις οὐχ ἐναντίως λέγεις ; 
τ ς Ξ ; 

ὑμᾶς δ᾽ ἀχούειν ταῦτ᾽ ἐγὼ μαρτύρομαι. 

“Φ4Π0...2.2 Ν. 
τ - , ᾿΄ - 

ὦ παντομισὴ χνώδαλα, στύγη ϑεῶν, 

615 πέδας μὲν ἂν λύσειεν, ἔστι τοῦδ᾽ ἄκος, 
ΕΝ ἷ ὅ ᾿ ᾿ 

χαὶ χάρτα πολλὴ μηχανὴ λυτήριος 
ἣ γεν: , 

ἀνδρὸς δ᾽ ἐπειδὰν αἷμ᾽ ἀνασπάσῃ χόνις 

ἅπαξ ϑανόντος, οὔτις ἔστ᾽ ἀνάστασις. 

τούτων ἐπῳδὰς οὐχ ἐποίησεν πατὴρ 
Ἐπ ὴς ον ν , 

600 οὑμὸς, τὰ δ᾽ ἄλλα πάνι᾽ ἄνω τὲ χαὶ χάτω 

στρέφων τίϑησιν, οὐδὲν ἀσθμαίνων μένει. 

ΣΧ ΟΣΡΙΟΣΣ: 
ΠΕ ΟΣ ΑΝ ; Ἐς ΒΕ 

πῶς γὰρ τὸ φεύγειν τοῦδ᾽ ὑπερδιχεῖς δὃρα" 

τὸ μητρὺς αἰμ᾿ ὅμαιμον ἐχχέας πέδῳ, 
ΜΝ "ΡΣ ΠΕΡ τ τότο; "Ἢ 
ἔπειτ᾽ ἐν Ἴργει δώματ᾽ οἱκήσει πατρὸς; 

Ε ἥ ΕἸ ΤῊΣ 
θ66 ποίοισι. βωμοῖς χρώμενος τοῖς δημίοις ; 

ποία δὲ χέρνιψ φρατόρων προσδέξεται; 

4Π0.1.1.2 Ν. 
τ Η ; Σ ᾿ " 

χαὶ τοῦτο λέξω, καὶ μάϑ᾽ ὡς ὀρϑῶς ἐρῶ. 

οὐχ ἔστι μήτηρ ἡ χεχλημένου τέχνου 

τοχεὺς, τροφὺς δὲ κύματος νεοσπόρου" 

660 τίχτει δ᾽ ὁ ϑρώσχων, ἡ δ᾽ ἅπερ ξένῳ ξένη 
ἔ » ἔρνος, οἷσι μὴ βλάψη ϑεός. ἔσωσεν ἔονος, οἷσι μὴ βλώψη ὕϑεος. 

τεχμήριον δὲ τοῦδέ σοι δείξω λόγου. 
: Σ ἢ Σ 

πατὴρ μὲν ἂν γένοιτ᾽ ἄνευ μητρός" πέλας 
ἣν ῃ ἂς ; , ἘΠ ν 

μάρτυς πάρεστι παῖς ᾿Ολυμπίου “1ιὺς, 

666 οὐδ᾽ ἐν σχύτοισι νηδύος τεϑραμμένη, 
» ΤΣ ν ΕΣ " ᾿ αἰ 

ἀλλ᾽ οἷον ἔογνος οὔτις ὧν τέχοι ϑεὸς. 
. " ᾿ 

ἐγὼ δὲ, Παλλὰς, τἄλλα ϑ᾽ ὡς ἐπίσταμαι, 

τὸ σὸν πόλισιια χαὶ στρατὸν τεύξω τιέγαν, 
χαὶ τόνδ᾽ ἔπεμψα σῶν δόμων ἐςέστιον, 

- Ἵ ᾽ ἀπ ) 
670 ὕπιως γένοιτο πιστὸς εἷς τὸ πᾶν χρόνοι", 

χαὶ τόνδ᾽ ἐπιχτήσαιο σύμμαχον. ϑεὰ, 

χεὶ τοὺς ἔπειτα, χαὶ τάδ᾽ αἰανῶς μένοι 
3 Α , 

στέργειν τὰ πιστὰ τῶνδε τοὺς ἐπισπόρους. 

ΑΘΗΝ «4. 
», , πος Ὰ ᾿ 
δὴ χελεύω τούσδ᾽ ἀπὸ γνώμης φέρειν 

670 τἩνῆφον διχαίαν, ὡς ἅλις λελεγμένων. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἡμῖν μὲν ἤδη πῶν τετόξευται βέλος. 

μένω δ᾽ ἀκοῦσαι πῶς ἀγὼν χριϑήσεται. 

ΔΘΗΝ 4. 

τί γάρ; πρὸς ὑμῶν πῶς τιϑεῖσ᾽ ἄμομφος ὦ; 

ΧΟΡΌΣ. 

ἠχούσαϑ᾽ ὧν ἠκούσατ᾽, ἐν δὲ καρδίᾳ 
680 ψῆφον» φέροντες ὕρχον αἰδεῖσϑε, ξένοι. 

ΑΘΗΝ «4. 

χλύοιτ᾽ ἂν ἤδη ϑεσμὸν, ᾿Αττιχὸς λεὼς, 
πρώτας δίχας χρίνοντες αἵματος χυτοῦ. 

ἔσται δὲ χαὶ τὸ λοιπὸν “ϊἸγέως στρατῷ 

ἀεὶ δικαστῶν τοῦτο βουλευτήριον. 

680 πάγον δ᾽ Ἤρειον τόνδ᾽ ᾿᾿μαζόνων ἕδραν, 

σχηνάς ϑ᾽, ὅτ᾽ ἦλθον Θησέως χατὰ φϑόνον 
στρατηλατοῦσαι, χαὶ πόλιν νεόπτολιν 
τήνδ᾽ ὑψίπυργον ἀντεπύργωσαν τότε" 

ρει δ᾽ ἔϑυον, ἔνϑεν ἔστ᾽ ἐπώνυμος 

690 πέτρα, πόύγος τ᾿ Ἴρειος" ἐν δὲ τῷ σέβας 

ἀστῶν, φύβος τε συγγενὴς τὸ μὴ ᾿δικεῖν 
σχήσει, τὸ τ᾽ ἡμαρ χαὶ χατ᾽ εὐφρόνην ὁμῶς, 

αὐτῶν πολιτῶν μὴ ᾿πιχαινούντων γόμους 
χαχαῖς ἐπιρροαῖσι βορβόρῳ ϑ᾽ ὕδωρ 

696 λαμπρὸν μιαίνων οὔ ποϑ᾽ εὑρήσεις ποτόν. 

τὸ μήτ᾽ ἄναρχον μήτε δεσποτούμενον 
ἀστοῖς περιστέλλουσα βουλεύω σέβειν, 

χαὶ μὴ τὸ δεινὸν πᾶν πόλεως ἔξω βαλεῖν. 
τίς γὰρ δεδοικὼς μηδὲν ἔνδιχος βροτῶν; 

700 τοιόνδε τοι ταρβοῦντες ἐνδίχως σέβας, 

ἔρυμά τὲ χώρας χαὶ πόλεως σωτήριον 

ἔχοιτ᾽ ἂν οἷον οὔτις ἀνθρώπων ἔχει 
οὔτ᾽ ἐν Σχύϑαισιν οὔτε Πέλοπος ἐν τόποις. 

χερδῶν ἄϑιχστον τοῦτο βουλευτήριον, 
105 αἰδοῖον. ὀξύϑυμον,, εὑδόντων ὕπερ 

ἐγρηγορὸς φοούρημα γῆς καϑίσταμαι. 

ταύτην μὲν ἐξέτειν᾽ ἐμοῖς παραίνεσιν ! 
ἀστοῖσιν εἰς τὸ λοιπόν. ὀρϑοῦσϑαι δὲ χρὴ, 
χαὶ τηῆφον αἴρειν χαὶ διαγνῶναι δίχην, 

710 αἰδουμένους τὸν ὕρχον. εἴρηται λόγος. 

ΧΟΡΟΣ. 

χαὶ μὴν βαρεῖαν τήνδ᾽ ὁμιλίαν χϑονὸς 
ξύμβουλός εἶμι μηδαμῶς ἀτιμάσαι. 

4Π0.4.4. Ν. 
ΡΝ ᾿ δνή δον Σ σὴ 

χάγωγε χρησμοὺς τοὺς ἐμούς τε καὶ “]ιὸς 
ς , 5 ͵ 

ταρβεὶῖν χελεύω μηδ᾽ ἀκαρπώτους κτίσαι. 

ΧΟΡΟΣ. 

715 ἀλλ᾽ αἱματηρὰ πράγματ᾽ οὐ λαχὼν σέβεις, 

μιαντεῖας δ᾽ οὐχ ἔϑ᾽ ἁγνὰ μαντεύσει. μένων. 

ΑΠΟ.Ζ.ΔΧΩΝ. 
ας , ; ε , 
ἢ χαὶ πατήρ τι σφάλλεται. βουλευμάτων 

πρωτοχτόνοισι προστροπαῖς Ἰξίονος; 

ΧΟΡΟΣ. 

λέγεις " ἐγὼ δὲ μὴ τυχοῦσα τῆς δίχης 
120 βαρεῖα χώρᾳ τῇδ᾽ ὁμιλήσω πάλιν. 
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“4Π0...2.2 Ν. 

ἀλλ᾽ ἔν τε τοῖς νέοισι χαὶ παλαιτέροις 

ϑεοῖς ἄτιμος εἶ σύ: γιχήσω δ᾽ ἐγώ. 

ΧΟΡΟΣ. 

τοιαῦτ᾽ ἔδρασας χαὶ «Ῥέρητος ἐν δόμοις " 
Μιοίρας ἔπεισας ἀςφϑίτους ϑεῖναι βροτούς. 

“410.42.21.2 Ν. 

725 οὔχουν δίχαιον τὸν σέβοντ᾽ εὐεργετεῖν, 
ἄλλως τε πάντως χώτε δεόμενος τύχοι; 

ΧΟΡ 

σύ τοι παλαιὰς δαίμονας χαταφϑίσας 
οἴνῳ παρηπάτησας ἀρχαίας ϑεάς. 

“41Π0.1.2.2 Ν. 

σύ τοι τάχ᾽, οὐχ ἔχουσα τῆς δίχης τέλος, 
780 ἐμεῖ τὸν ἐὸν οὐδὲν ἐχϑροῖσιν βαρύν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἐπεὶ χαϑιππάζει με πρεσβῦτιν νέος, 
δϑίχης γενέσθαι τῆσδ᾽ ἐπήχοος μένω, 
ὡς ὠμφίβουλος οὖσα ϑυμοῦσϑαι πόλει. 

ΑΘΗΝ ΑΖ. 

ἐμὸν τόδ᾽ ἔργον, λοισϑίων κρῖναι δίχην" 
786 ψῆφον δ᾽ Ὀρέστῃ τήνδ᾽ ἐγὼ προσϑήσομαι. 

" ἐελν ἔδυ ἘΑΤΤΣ 2 
μήτηρ γὰρ οὔτις ἐστὶν ἥ μ᾽ ἐγείνατο, 

τὸ δ᾽ ἄρσεν αἰνῶ πιόντα, πλὴν γάμου τυχεῖν, 
ἅπαντι ϑυμῷ,, κάρτα δ᾽ εἰμὶ τοῦ πατρός. 

οὕτω γυναικὸς οὐ προτιμήσω μόρον, 

740 ἄνδρα χτανούσης δωμάτων ἐπίσκοπον. 
γιχᾷ δ᾽ Ὀρέστης, κἂν ᾿σόψηιψος πριϑῆ. 

ἐχβάλλεϑ᾽ ὡς τάχιστα τευχέων πάλους 
ὅσοις διχαστῶν τοῦτ᾽ ἐπέσταλται τέλος. 

ΟΡΕΣΊΤΗΣ. 

ὦ «Ῥοῖβ᾽ ᾿Ἵπολλον, πῶς ἀγὼν χριϑήσεται; 

ΧΟΡΟΣ. 
ΣΧ ν - 2 Φσνο, ΄ 

Ἰάσω Νὺξ μέλαινα μῆτερ, αρ᾿ ὁρᾷς τάδε; 

ΟΡΈΕΈΣΤΗΣ. 
ΡΝ ΘΣΙΣΡΒΕΥΕ : 

γῦν ἀγχόνης μοι τέρματ᾽, ἡ φάος βλέπειν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἡμῖν γὰρ ἔρρειν, ἢ πρόσω τιμὰς νέμειν. 

““Π0..1.2.2 Ν. 

πεμσιάζετ᾽ ὀρϑῶς ἐχβολὰς ψήφων, ξένοι, 
τὸ μὴ ᾿διχεῖν σέβοντες ἐν διαιρέσει. 

750 γνώμης δ᾽ ἀπούσης πῆμα γίγνεται μέγα. 

βαλοῦσά τ᾽ οἶχον ψῆφος ὥρϑωσεν μία. 

ΑΘΗΝΑ. 
ἀνὴρ ὅδ᾽ ἐχπέφευγεν αἵματος δίχην. 
ἴσον γάρ ἔστι τἀρίϑμημα τῶν πάλων. 

ΟΡΕΣΤΉΣ. 
τ Δδον ΄ 

ὦ Παλλὰς, ὦ σώσασα τοὺς ἐμοὺς δόμους, 
700 καὶ 

ἜΕΡ ᾿ ; 
χατῴχισάς με" χαί τις “Ελλήνων ἐρεῖ, 

5» - 5 ἂν » ΄ 

οςς ᾿ργεῖος ἁνὴρ αὖϑις ἔν τε χρήμασιν 

οἰχεῖ πατρῴοις, Παλλάδος χαὶ «1οξίου 

ἕχατι καὶ τοῦ πάντα χραίνοντος τρίτου 

δε 
“--. 

γῆς πατρῴας ἐστερημένον σύ τοι 

, 760 σωτῆρος, ὃς πατρῷον αἰδεσθεὶς μόρον 
σώζει με, μητρὸς τάσδε συνδίχους ὁρῶν. 

ἐγὼ δὲ χώρᾳ τῆδε καὶ τῷ σῷ στρατῷ 

τὸ λοιπὸν εἰς ἅπαντα πλειστήρη χρόνον 

ὁρχωμοτήσας νῦν ἄπειμι πρὸς δόμους 
7600 μήτοι τιν᾽ ἄνδρα δεῦρο πρυμνήτην χϑονὸς 

ἐλϑόντ᾽ ἐποίσειν εὖ χεχασμένον δόρυ. 
αὐτοὶ γὰρ ἡμεῖς ὄντες ἐν τάφοις τότε 
τοῖς τἀμὰ παρβαίνουσι νῦν δρκώματα 

Ι ἀμηχάνοισι πιράξομεν δυσπραξίαις 

, 170 ὁδοὺς ἀϑύμους καὶ παρόρνιϑας πόρους 
᾿ τιϑέντες. ὡς αὐτοῖσι μετάμέλῃη πόνος " 

ὀρϑουμένων δὲ χαὶ πόλιν τὴν Παλλάδος 
τιμῶσιν ἀεὶ τήνδε συμμάχῳ δορὶ 
αὐτοῖσιν ἡμεῖς ἐσμεν εὐμενέστεροι. 

770 χαὶ χαῖρε χαὶ σὺ χαὶ πολισσοῦχος λεὼς, 

᾿ σιάλαισμ᾽ ζζυχτον τοῖς ἐναντίοις ἔχοις, 
σωτήριόν τὲ καὶ δορὸς νικηφόρον. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἠὼ ϑεοὶ νεώτεροι παλαιοὺς νόμους 

χαϑιππάσασϑε χὰχκ χερῶν εἵλεσϑέ μου. 

780 ἐγὼ δ᾽ ἄτιμος ἡ τάλαινα βαρύκοτος, 
] ἐν γᾷ τᾷδε, φεῦ, 

Ἰοὺ ἰοὺ. ἀντιπαϑῆ 

μεϑεῖσα χαρδίας σταλαγμὸν 
χϑονὶ ἄφορον" ἐκ δὲ τοῦ 

785 λιχὴν ἄφυλλος, ἄτεκνος, 
ἰὼ δίχα, πέδον ἐπισύμενος 

βοοτοιρϑόρους κηλῖϑας ἐν χώρᾳ βαλεῖ. 

στενάζω ; τί ῥέξω; γένωμαι; δύσοιστα 
790 πολίταις ἔπαϑον, 

ἑὼ μεγάλατοι χόραι δυστυχεῖς 
Νυχτὸς ἀτιμοπενϑεῖς. 

ΘΗΝ 4. 

ἐμοὶ πίϑεσϑε μὴ βαρυστόνως φέρειν. 
796 οὐ γὰρ νενίχησϑ᾽, ἀλλ᾽ ᾿ἰσόψηφος δίχη 

' ἐξῆλϑ᾽ ἀληϑῶς. οὐχ ἀτιμίᾳ σέϑεν. 
ἜΠΡΣ τ τς ν , 5 
ἀλλ᾽ ἐχ «“ιὸς γὰρ λαμσραημαρτυρια παρῆν; 

ΗΝ εὐεεύδεις νι ε Ἑ 
αὐτός ϑ᾽ ὁ χρήσας αὐτὸς ἡν ὃ μαρτυρῶν, 
ὡς ταῦτ᾽ ᾿Ορέστην δρῶντα μὴ βλάβας ἔχειν. ἧς φέστην δρῶντα μὴ βλάβας ἔχειν. 

800 ὑμεῖς δὲ τῇ γῆ τῆδε μὴ βαρὺν ΤοτοΩν 

σχήνθησϑε, μὴ ϑυμοῦσϑε, μηδ᾽ ἀκαρπίαν Ϊ 
3 ᾿ πω ΄ , 

τεὐξητ᾽, ἀφεῖσαι δαιμόνων σταλάγμοατα, Ϊ 

βρωτῆρας αἰχμὰς σπερμάτων ἀνημέρους. Ϊ 

ἐγὼ γὰρ ὑμῖν πανδίχως ὑπίσχομαι ] 
.- ΕἾ πν Ζ. Ὰ Ι 8060 ἕδρας τε χαὶ χευϑμῶνας ἐνδίκου χϑονὸς, ] 

λιπαροϑρόνοισιν ἡμένας ἐπ᾿ ἐσχάραις, ᾿ 

! ἕξειν, ὑπ᾿ ἀστῶν τῶνδε τιμαλφουμένας. ἶ 
! 

] ΧΟΡΟΣ: | 
, ι Ϊ 

᾿ Ἰὼ ϑεοὶ νεώτεροι παλαιοὺς νόμους Ϊ 

] καϑιππάσασϑε χὰ χερῶν εἵλεσϑέ μου. ᾿ 
810 ἐγὼ δ᾽ ἄτιμος ἡ τάλαινα βαρύκοτος, | 

ἐν γᾷ τᾷδε, φεῦ, 

Ἰοὺ Ἰοὺ, ἀντιπαϑῆ 

μεϑεῖσα χαρϑδίας σταλαγμὸν 

χϑονὶ φορον" ἐκ δὲ τοῦ 
815 λιχὴν (ᾳφυλλος. ἄτεχνος, 

᾿ ἰὼ δίχα, πέδον ἐπισύμενος 
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βοοτοιρϑόρους κηλῖδες ἐν χώρᾳ βαλεῖ. 

στενάζω; τί ῥέξω; γένωμαι; δύσοιστα 
8120 πολίταις ἔπαϑον, 

Ἰὼ μεγάλατοι χόραι δυστυχεῖς 
Νυχτὸς ἀτιμοπενϑεῖς. 

4ΘΗΝ Ἅ4. 
τὰ »Ἄ ᾽ 3» 2 ε , Ε 

οὐχ ἔστ᾽ ἄτιμοι, μηδ᾽ ὑπερϑύμως ἄγαν 
8265 ϑεαὶ βροτῶν στήσητε δύσχηλον χϑόνα. 

χἀγὼ πέποιϑα Ζηνὶ, καὶ τί δεῖ λέγειν; 

χαὶ χλῆδας οἶδα δωμάτων μόνη ϑεῶν, 

ἐν ᾧ χεραυνός ἔστιν ἐσφραγισμένος " 

ἀλλ᾽ οὐδὲν αὐτοῦ δεῖ- σὺ δ᾽ εὐπειϑὴς ἐμοὶ 

880 γλώσσης ματαίας μὴ ᾿χβάλης ἐπὶ χϑόνα 
χαρπὸὺν φέροντα πάντα μὴ πράσσειν χαλῶς. 
χοίμα χελαινοῦ κύματος πιχρὸν μένος, 

ὡς σεμνότιμος χαὶ ξυνοιχήτωρ ἐμοί" 
ἐπ μὲ δείρανΣ Ε 5 ᾿ 

πολλῆς δὲ χώρας τῆσδε τὐχροϑίνια 

830 ϑύη τιρὸ παίδων καὶ γαμηλίου τέλους 

ἔχουσ᾽ ἐς ἀεὶ τόνδ᾽ ἐπαινέσεις λόγον. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἐμὲ παϑεῖν τάδε, φεῦ, 
ἐμὲ παλαιόφοονα χατὰ γῶν οἱχεῖν, 
ἀτίετον, φεῦ, μύσος. 

δᾶ0 πιγέω τοι μένος ἅπαντά τε χύότον. 
οἱ οἷ, δᾶ φεῦ. 

τον ἀσον Χαα 
τίς μ' ὑποδύεται 

πλευρὰς ὀδύνα; 

ϑυμὸν ἄϊε, μᾶτερ 
815 Νύξ. ἀπὸ γάρ μὲ τιμῶν δαμιῶν ϑεῶν 

δυσπάλαμοι παρ᾽ οὐδὲν ἦραν δόλοι. 

ΘΗΝ 4. 
᾿ . » , . Ῥ ὀργὰς ξυνοίσω σοι. γεραιτέρα γὼρ εἶ. 
καίτοι γε μὴν σὺ κάρτ᾽ ἐμοῦ σοιωτέρα, 

860 φρονεῖν δὲ κἀμοὶ Ζεὺς ἔδωχεν οὐ χαχῶς. 
ὑμεῖς δ᾽ ἐς ἀλλόφυλον ἐλθοῦσαι γϑόνα 
γῆς τῆσδ᾽ ἐρασϑήσεσϑε: προὐννέπω τάδε. 

οὑπιρρέων γὰρ τιμιώτερος χρόνος 
ἔσται πολίταις τοῖσδε. χαὶ σὺ τιμίαν 

865 ἕδραν ἔχουσα πρὸς δόμοις ᾿Ερεχϑέως 
τεύξει παρ᾿ ἀνδρῶν χαὶ γυναιχείων στόλων. 
εἰ 2. 3’ 2 Ἃ ΄ "» 
ὅσην παρ᾿ ἄλλων οὐποτ᾽ ἄν σχέϑοις βροτῶν. 9 ἴ 9 
σὺ δ᾽ ἐν τόποισι τοῖς ἐμοῖσι μὴ βάλης 

“24. ε ΑἾΞΕΣ , ἣν ς , 
μηϑ' αἱματηρᾶς ϑηγανας, σπλάγχνων βλάβας 

8600 νέων, ἀοίνοις ἐμμανεῖς ϑυμώμασι, 

μηδ᾽ ἐξελοῦσ᾽ ὡς καρδίαν ἀλεχτόρων 
Ἔ Ξ ξἜ ἈΡΑ τὰ 

ἐν τοῖς ἐμοῖς ἀστοῖσιν δούσης ἼἽρὴ 

ἐμᾳύλιόν τε χαὶ πρὸς ἀλλήλους ϑρασύν. 

ϑυραῖος ἔστω πόλεμος, οὐ μόλις παρὼν. 

Ι 865 ἐν ᾧ τις ἔσται δεινὸς εὐχλείας ἔρως - 

ἐνοιχίου δ᾽ ὄρονιϑος οὐ λέγω μάχην. 
τοιοῦ δ᾽ ἑλέσϑαι σοι πάρεστιν ἐξ ἐμοῦ. 

εὖ δρῶσαν. εὖ πάσχουσαν, εὖ τιμὼμ ἕνην 

χώρας μετασχεῖν τῆσδε ϑεοφιλεστίτης. 

ΧΟΡΟΣ. 

. 870 ἐμὲ παϑεῖν τάδε, «εὖ, 

ἐμὲ παλαιόφοονα χατὰ γῶν οἰχεῖν. 

ἀτίετον. φεῦ, μύσος. 

Ϊ 
᾿ 

ἢ 

[ ᾿ 
Ϊ 

πνέω τοι μένος ἅπαντά τε κότον. 
οἱ οἷ, δᾷ φεῦ. 

875 τίς μ᾽ ὑποδύεται 
πλευρὰς ὀδύνω; 

συμὸν ἄϊε, μᾶτερ 

Νύξ. ἀπὸ γάρ μὲ τιμᾶν δαμιᾶν ϑεῶν 
880 δυσπάλαμοι παρ᾽ οὐδὲν ἦραν δόλοι. 

«ΑΘΗΝ 4. 

οὔτοι καμοῦμαΐ σοι λέγουσα τἀγαϑὰ, 

ὡς μήποτ᾽ εἴπῃς, πρὸς νεωτέρας ἐμοῦ 
ϑεὸς παλαιὰ χαὶ πολισσούχων βροτῶν 
ἄτιμος ἔρρει» τοῦδ᾽ ἀπόξενος πέδου. 

886 ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἁγνόν ἐστί σοι πειϑοῦς σέβας, 

γλώσσης ἐμῆς μείλιγμα καὶ ϑελχτήριον, 

σὺ δ᾽ οὖν μένοις ἄν - εἰ δὲ μὴ ϑέλεις μένειν, 
οὔτ᾽ ἂν διχαίως τῆδ᾽ ἐπιρρέποις πόλει 

μῆνίν τιν᾽ ἢ χότον τιν᾽ ἢ βλάβην στρατῷ. 
890 ἔξεστι γάρ σοι τῆδέ γ᾽ εὐμοίρου χϑονὸς 

εἶναι διχκίως ἐς τὸ πᾶν τιμωμένη. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἄνασσ᾽ ᾿4ϑάγνα, τίνα με φὴς ἔχειν ἔδοαν; 

ΘΗΝ 4. 

πάσης ἀπήμον οἷζύος - δέχου δὲ σύ. 

ΦἝΟΡΙΘΙΣΝ 

χαὶ δὴ δέδεγμαι" τίς δέ μοι τιμὴ μένει; 

ΑΘΗΝ 4. 

8965 ὡς μή τιν᾽ οἶχον εὐθενεῖν ἄνευ σέϑεν. 

ΧΟΡΟΣ. 

σὺ τοῦτο πράξεις, ὥστε μὲ σϑένειν τόσον; 

“ΘΗΝ Δ. 

τῷ γὰρ σέβοντι συμφορὰς ὀρϑώσομεν. 

ΧΟΡΟΣ. 

καί μοι πρόπαντος ἐγγύην ϑήσει χρόνου; 

ΑΘΗΝ 4. 

ἔξεστι γάρ μοι μὴ λέγειν ἃ μὴ τελῶ. 

ΧΟΡΟΣ. 

900 ϑέλξειν μ᾿ ἔοιχας, χαὶ μεϑίστωμαι χότου. 

ΘΗΝ Ἅ4. 

τοιγὰρ κατὰ χϑόν᾽ οὖσ ἐπιχτήσει φίλους. 

ΧΟΡΟΣ. 
Ψ᾽ 2, - - 

τί οὖν μ᾽ ἄνωγας τῆδ᾽ ἐφυμνῆσαι χϑονέ; 

4ΘΗ͂Ν 4. 

ὁποῖα νίχης μὴ χαχῆς ἐπίσχοπα, 

χαὶ ταῦτα γῆϑεν ἔκ τε ποντίας δρόσου 
906 ἐξ οὐρανοῦ τε. χἀνέμων» ἀήμιατω, 

εὐηλίως πνέοντ᾽ ἐπιστείχειν χϑόνα" 

χαρπόν τὲ γαίας χαὶ βροτῶν ἐπίρρυτον 
ΠΣ ΕΝΣ : -: ἜΝ : 
ὀστοῖσιν εὐθενοῦντι μὴ κάμνειν χρόνῳ, 
χαὶ τῶν βροτείων σπερμάτων σωτηρίαν. 

θιθτῶν δυσσεβούντων δ᾽ ἐχιορωτέρα πέλοις. 

στέργω γὰρ, ἀνδρὸς φιτυποιμένος δίχην, 

τὸ τῶν διχαίων τῶνδ᾽ ἀπένϑητον γένος. 



ΕΥ̓ΜΕΝΙΔΕΣ. 
Ξ " Ξν, , νι ΡΝ 

τοιαῦτα σοῦστι. τῶν ἀρειφάτων δ᾽ ἐγὼ 
πρεπτῶν ἀγώνων οὐκ ἀνέξομαι τὸ μὴ οὐ 

916 τήνδ᾽ ἀστύνικον ἐν βροτοῖς τιμᾶν πόλιν. 

ΧΟΡΟΣ. 

δέξοιιαι Παλλάδος ξυγοιχίαν, 

οὐδ᾽ ἀτιμάσω πόλιν, 
τὰν χαὶ Ζεὺς ὁ παγκρατὴς Ἴάρης τε 

φρούριον ϑεῶν νέμει. 
920 ῥυσίβωμον Ἑλλά- 

νων ἄγαλμα δαιμόνων. 
ἅτ᾽ ἐγὼ κατεύχομαι 
ϑεσπίσασα πρευμενὼς 

ἐπισσύτους βίου τύχας ὀνησίμους 
926 γαίας ἐξαμιβρόσαι 

φαιδρὸν ἁλίου σέλας. 

ΘΗΝ 41. 

τάδ᾽ ἐγὼ προφρόνως τοῖσδε πολίταις 

πράσσω, μεγάλας καὶ δυσαρέστους 

δαίμονας. αὐτοῦ κατανασσαμένη. 

930 πάντα γὰρ αὗται τὰ κατ᾽ ἀνθρώπους 

ἔλαχον διέπειν. 

ὁ δὲ μὴ κύρσας βαρέων τούτων 
οὐχ οἶδεν ὅϑεν πληγαὶ βιότου. 
τὰ γὰρ ἐκ προτέρων ἀπλαχήματά νιν 

936 πρὸς τάσδ᾽ ἀπάγει, σιγῶν ὄλεϑρος, 
χαὶ μέγα φωνοῦντ᾽ 
ἐχϑραῖς ὀργαῖς ἀμαϑύνει. 

ΧΟΡΟΣ. 

δενδροπήμων δὲ μὴ πνέοι βλάβα, 
τὰν ἐμὰν χάριν λέγω" 

940 φλογμιίός τ᾽ ὀμματοστερὴς φυτῶν. 
Ὁ ΑΙ, ΜΕ , 

τὸ μὴ περᾶν ὅρον τόπων, 
μηδ᾽ ἄκαρπος αἷα- 
γνὴς ἐφερπέτω νόσος, 
μῆλά τ᾽ εὐθενοῦντ᾽ ἄγαν, 

945 ξὺν διπλοῖσιν ἐμβρύοις, 

τρέφοι χρόνῳ τεταγμένῳ" γόνος 

πλουτόχϑων ἑρμαίαν 

δαιμόνων δόσιν τίοι. 

“ΘΗΝ 4. 

ἢ τάδ᾽ ἀχούετε, πόλεως φρούριον, 
950 οἷ᾽ ἐπιχραίνει ; μέγα γὰρ δύναται 

πότνι᾽ ᾿Ἐριγὺς παρά τ᾽ ἀϑανάτοις 
τοῖς ϑ᾽ ὑπὸ γαῖαν περί τ᾽ ἀνθρώπων 
φανερῶς τελέως διαπράσσουσι» 

τοῖς μὲν ἀοιδὰς, τοῖς δ᾽ αὖ δαχούων 

955 βίον ἀμβλωπὸν παρέχουσαι. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀνδροχμῆτας δ᾽ ἀώ- 

ρους ἀπεννέπω τύχας, 

νεανίδων τ᾽ ἐπηράτων 
960 ἀνδροτυχεῖς βιότους δότε, κύρι᾽ ἔχοντες 

ϑεαὶ, τῶν Μοῖραι 

ματροχασιγνῆται, 

δαίμονες ὀρϑονόμοι, 

916 --- 926, Ξ-ΞξΞΞ 933. -ο48. 

956 ---967. -Ξ-ΞΞ 976 - 987. 

ῬΟΕΤΑΡ ΒΟΕΝΊΙΟΙς 

παντὶ δόμῳ μετάχοινοι, 
900 παντὶ χρόνῳ δ᾽ ἐπιβριϑεῖς, 

ἐνδίχοις ὁμιλίαις 

παντὰ τιμιώταται ϑεῶν. 

“ΘΗΝ 4. 

τάδε τοι χώρᾳ τήμῇ προφρόνως 
ἐπιχραινομένων 

970 γχάνυμαι" στέργω δ᾽ ὄμματα πειϑοῦς, 

ὅτε μοι γλῶσσαν καὶ στόμ᾽ ἐπωπᾷ 
πρὸς τάσδ᾽ ἀγρίως ἀπανηναμένας" 

ἀλλ᾽ ἐχράτησε Ζεὺς ἀγοραῖος. 
»νιχᾷ δ᾽ ἀγαϑῶν ὗ 

976 ἔρις ἡμετέρα διὰ παντός. 

ΧΟΡΟΣ. 

τὰν δ᾽ ἄπληστον χαχῶν 
μήποτ᾽ ἐν πόλει στάσιν 
τᾷδ᾽ ἐπεύχομαι βρέμειν. 

980 μηδὲ πιοῦσα χόνις μέλαν αἶμα πολιτᾶν 

δι᾿ ὀργὰν ποινὰς [ 
ἀντιφόνους ἄτας 
ἁρπαλίσαι πόλεως. 
χάρματα δ᾽ ἀντιδιδοῖεν 

9865 χοιγνοφελεῖ διανοίᾳ, 

χαὶ στυγεῖν μιᾷ φρενί. 

πολλῶν γὰρ τόδ᾽ ἐν βροτοῖς ἄχος. ᾿ 

ΘΗΝ Δ. 

ἄρα φρονοῦσι γλώσσης ἀγαϑῆς 

ὁδὸν εὑρίσχειν ᾿ 
990 ἐκ τῶν φοβερῶν τῶνδε προσώπων Ϊ 

μέγα χέρδος ὁρῶ τοῖσδε πολίταις. ] 
τάσδε γὰρ εὔφρονας εὔτρρονες ἀεὶ Ϊ 
μέγα τιμῶντες, καὶ γῆν καὶ σιόλιν ] 
ὀρϑοδίχαιον 

996 πρέψετε πάντες διάγοντες. 

ΧΟΡΟΣ. ] 

χαίρετ᾽ ἐν αἱσιμίαις πλούτου, 
χαίρετ᾽ ἀστιχὸς λεὼς, 

ἴχταρ ἥμενοι “]ιὸς, 

παρϑένου φίλας φίλοι 

1000 σωφρονοῦντες ἐν χρόνῳ. 
Παλλάδος δ᾽ ὑπὸ πτεροῖς Ι 

ὄντας ἄζεται πατήρ. ] 

ΘΗΝ 4. 

χαίρετε χὐμεῖς " προτέραν δ᾽ ἐμὲ χρῆ 
στείχειν ϑαλάμους ἀποδείξουσαν. 

100ὅ πρὸς φῶς ἱερὸν τῶνδε προπομπῶν 
ἴτε, καὶ σφαγίων τῶνδ᾽ ὑπὸ σεμνῶν 

κατὰ γῆς σύμεναι, τὸ μὲν ἀτηρὸν 
χώρας κατέχειν, τὸ δὲ κερδαλέον 

πέμπειν πόλεως ἐπὶ νίκη. 

1010 ὑμεῖς δ᾽ ἡγεῖσθε, πολισσοῦχοι, 

παῖδες Κραναοῦ, ταῖσδε μετοίποις, 

«ἴη δ᾽ ἀγαϑῶν 

ἀγαϑὴ διάνοια πολίταις. 

ΧΟΡΟΣ. 

χαίρετε, χαίρετε δ᾽ αὖϑις, [ ἐπιδιπλοίζω .] 

996 --1002. -Ξ: 1018 --- 1020. 
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909 

πεντὲς οὗ χατὰ πιτόλιν, 

1915 δαίμονές τὲ χαὶ βροτοι, 

“Ππλλάδος πόλιν γέμον - 
τες " πειοιχίαν δ᾽ ἐμὴν 

εὖ σίβοντες οὔτε μέι-- 

1020 ""εσῶε συμφορὰς βίου. 

ΑΘΠΝ 17. 
ΣΌΝ ΚὴΣ ΕΓ ἜΎΡΗΙ ᾿ 

αἴθ δὲ εὐϑοὺυς τῶνδὲ τῶν κατευγμάτων, 

πέμη!ω τὲ φέγγη λαμπάδων σελασφόρων 
εἷς τοὺς ἔνερϑε καὶ κάτω χϑονὸς τόποις, 

ξὺν προσπιόλοισιν, αἵτε φρουροῦσιν βρίτας 
ἀν Ὁ : ἢ ἣ , 

1025 τού μὸν διχαίως. ὄμμα γάρ πασὴῆς χϑονὺς 

Θησῆδος ἐξίκοιτ᾽ ὧν εὐχλεὴς λόχος 

παίδων γυνκιχῶν χαὶ στόλος ποεσβυτίδων. 

«οινικοβάπτοις ἐνδυτοῖς ἐσπήκμεσι 

τιιἄτες χαὶ τὸ φέ;γος ὁοιισἥω πυρὸς, 

1030 ὅπως ἄν εὔφρων ἥδ᾽ ὁμιλίᾳ χϑονὸς 

ΑἸΣΧΎΛΟΥ ΕΥ̓ ΕΙΝΥ ΔΕ Σ. 

τὸ λοιπὸν εὐάνδροισι συμφοραῖς ποέπη, 

ΠΡΟΠῸΟΜΠΠ0 Ι. 

βᾶτε δόιιῳ. μεγάλαι «ιλότιιοι 
Αυχτὸς παῖδες ἄπακιδὲς, ὑπ᾽ εὐδύφρονι ποιιπῷ. 

1085 εὐφαιιεῖτε δὲ. χωρῖται. 

τᾶς ὑπὸ χεύϑεσιν ὠγυγίοισι, 

χαὶ τικαῖς χαὶ ϑυσίαις περίσεπται τύχᾳ τε. 

εὐφαιεῖτε δὲ παυδαιιεί. 

1040 ἕλαοι δὲ χαὶ εὐϑύᾳφροονες γᾷ 

δεῦρ᾽ ἴτε σεμναὶ, πυριδάστῳ 

λαμπάδι τερπόμεναι. χαϑ᾽ ὁδὸν δ᾽ 

ὀλολύξατε νῦν ἐπὶ μολπαῖς. 

σπονδαὶ δ᾽ ἐς τὸ πῶν ἔνδαιδες οἴχων. 

1040 7Π1κλλάδος ἀστοῖσι Ζεὺς πανόπτα-. 

οὕτω μοῖρά τε συγπατέβα. 

ὀλολύξατε νῦν ἐπὶ κπολπαῖς. 



ΞΟ ΦΘΙ ΑΌΎΔΟΥΥΣ 

- 

] 

ὌΝ νὰ μα  1..».0έ.( λον Ἀ[ λελμα ΔΑν ον. Ἐ ννεδ, ρβνωμο, 6, 



ΞΟ ΦΌΟΝ ΑΛ ΈΘΥ ΣΙ ΤΟΣ: 

ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΆΜΑΤΟΣ ΠΡΌΞΌΏΤΙΑ 

«ΘΗΝ 4. ΦΤ͵ΙΤΈ-ΟΣ. 

Ὁ ΥΣΣΣΕΡΥΤΣΣ ΤΕΎΚΡΟΣ. 

ΑΤΑ͂Σ. 
ΜΕΝΕ.ΔΛΟΣ. 

ΧΟΡΟΣ ΣΦ ΦΑΜΥΜΝΤΟΩΟΝ ΝΑΥΤΩΝ. ; ὙπΣ 
ΤΕΚΜΗΣΣ 4. ΑΙΓΑΜΕΙΝΩ Ν. 

Ὁ ΦᾺΆ ΠΡΟΣῸΟΤΕᾺ 

ΕΥ̓ΡΥΣΑΚΗΣ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΟΣ. ΣΤΡΑΤΟΚΗΡΎΥΝ. 

ΤΌ Ὁ 10. 1 ἘΞ ΤΟΣ. 

ἼΣ δρᾶμα τῆς Γρωϊκῆς ἔστι πραγματείας, ὥσπερ οἱ ΝΤΗΝΟΡΙΜΑ͂Ι, καὶ ΑΙΧΜΑΜΩΤΙΔΈΣ, καὶ 
ἘΔΈΝΗΣ ΑΡΠΆΓΗ, χαὶ ΜΕΜΙΝΏΝ. πεπτωχότος γὰρ ἐν τῇ μάχη τοῦ ᾿Αχιλλέως ἐδόκουν «Αἴας τὲ χαὶ 
Ὀδυσσεὺς ἐπ᾿ αὐτῷ πλέον τι ἀριστεύειν περὶ τὴν τοῦ σώματος κομιδήν" χαὶ τρι"ομένων, περὶ τῶν ὅπλων 

χρατεῖ Ὀδυσσεύς. ὅϑεν ὁ Αἴας, τῆς κρίσεως μὴ τυχὼν, παραχεχίνηται χαὶ διέφϑαρται τὴν γνώμην, ὥστε 
ἐφαπτόμενος τῶν ποιμνίων δοχεῖν τοὺς Ἕλληνας ϑιαχρήσασϑαι. χαὶ τὰ μὲν ἀνεῖλε τῶν τετραπόδων, τὰ 
δὲ δήσας ἀπάγει ἐπὶ τὴν σκηνήν" ἂν οἷς ἔστι χαὶ χριός τις ἔξοχος, ὃν ᾧετο εἶναι Ὀδυσσέα, ὃν δήσας 

ἐμαστίγωσεν, ὅϑεν καὶ τῇ ἐπιγραφὴ πρόσχειται ὁ ΜΙΑΣΤΙΓΟΦΟΡΟΣ, ἢ πρὸς ἀντιδιαστολὴν τοῦ .,0- 
ΚΡΟΥ͂. “Πικαίαρχος δὲ ΑἸΑ͂ΝΤΟΣ ΘΆΝΑΤΟΝ ἐπιγράφει. ἐν δὲ ταῖς διδασχαλίαις ψιλῶς ΑΤΆ4.Σ 

ἀναγέγραπται. 

Ταῦτα μὲν οὖν πράττει ὁ Αἴας" χαταλαμβάνει δὲ ᾿ϑηνᾶ Ὀδυσσέα ἐπὶ τῆς σχηνῆς διοπτεύοντα τί 
ποτε ἄρα πράττει ὃ Αἴας, καὶ δηλοῖ αὐτῷ τὰ πραχϑέντα, καὶ προκαλεῖται εἰς τὸ ἐμφανὲς τὸν Αἴαντα 

ἔτι ἐμμανῆ ὄντα, καὶ ἐπικομπάζοντα, ὡς τῶν ἐχϑρῶν ἀνηρημένων. χαὶ ὁ μὲν εἰσέρχεται ὡς ἐπὶ τῷ 

μαστιγοῦν τὸν Οδυσσέα. παραγίνεται δὲ χορὸς Σαλαμινίων ναυτῶν, εἰδὼς μὲν τὸ γεγονὸς, ὅτι ποίμνια 

ἐσφάγησαν Ἑλληνικὰ, ἀγνοῶν δὲ τὸν δράσαντα. ἔξεισι δὲ χαὶ Τέχμησσα, τοῦ «ἄἴαντος αἰχμάλωτος παλ-- 

λακὶς, εἰδυῖα μὲν τὸν σφαγέα τῶν ποιμνίων ὅτι Αἴας ἐστὶν, ἀγνοοῦσα δὲ τίνος εἶεν τὰ ποίμνια. ἐχά- 

τερος οὖν παρ᾽ ἑχατέρου μαϑόντες τὸ ἀγνοούμενον, ὁ χορὸς μὲν παρὰ Τεχμήσσης, ὅτι ὁ Αἴας ταῦτα 
ἔδρασε, Τέχμησσα δὲ παρὰ τοῦ χοροῦ, ὅτι ἙἭ.:ληνιχὰ τὰ σφαγέντα ποίμνια, ἀπολοφύρονται" καὶ 

μάλιστα ὁ χορός. ὅϑεν δὴ ὁ Αἴας προελθὼν ἔμφρων γενόμενος ἑαυτὸν ἀπολοφύρεται. καὶ τούτου ἡ 
Τέχμησσα δεῖται παύσασϑαι τῆς ὀργῆς" ὁ δὲ ὑποχρινόμενος πεπαῦσϑαι ἔξεισι χαϑαρσίων ἕνεχα χαὶ ἑαυ-- 

τὸν διαχρῆται. εἰσὶ δὲ καὶ ἐπὶ τῷ τέλει τοῦ δράματος λόγοι τινὲς Τεύχρου πρὸς Μενέλαον, οὐχ ἐῶντα 

ϑάπτειν τὸ σῶμα. τὸ δὲ πέρας, ϑάψας αὐτὸν Τεῦχρος ἀπολοφύρεται. παρίστησι δὲ ὁ λόγος τῆς τραγῳ- 

δίας ὅτι ἐξ ὀργῆς καὶ φιλονεικίας οἱ ἄνϑρωποι ἥχοιεν ἐπὶ τὰ τοιαῦτα νοσήματα, ὥσπερ ὁ Αἴας προσδο-- 

χήσας ἐγχρατὴς εἶναι τῶν ὅπλων, χαὶ ἀποτυχὼν ἔγνω ἑαυτὸν ἀνελεῖν. αἱ δὲ τοιαῦται φιλονεικίαι οὐχ 

εἰσὶν ἐπωςρελεῖς οὐδὲ τοῖς δοχοῦσι νενικηκέναι. ὅρα γὰρ καὶ παρ᾽ Ὁμήρῳ τὰ περὶ τῆς ἥττης τοῦ «Αἴαντος 
πάνυ διὰ βραχέων καὶ περιπαϑῶς - (δ. λ, 542.) 

οἴη δ᾽ Αἴαντος ψυχὴ Τελαμωνιόδαο 

»όσφιν ἀφ ειστήκει χεχολωμένη εἵνεκα τευχέων. 
εἶτα αὐτοῦ ὥχουε τοῦ χεκρατηκότος " (547.)} 

ὡς δὴ μὴ ὄφελον γ»ικῶν τοιῷδ᾽ ἐπ᾿ ἀέϑλῳ. 
οὐκ ἐλυσιτέλησεν ἄρα αὐτῷ ἡ νίχη, τοιούτου ἀνδρὸς διὰ τὴν ἧτταν ἀποϑανόντος. 

Ἢ σκηνὴ τοῦ δράματος ἐν τῷ γαυστάϑμῳ πρὸς τῇ σκηνῇ τοῦ Αἴαντος. δαιμονίως δὲ εἰσφέρει προ- 

λογίζουσαν τὴν ᾿᾿ϑηνᾶν. ἀπίϑανον γὰρ τὸν «Αἴαντα προϊόντα εἰπεῖν περὶ τῶν αὑτῷ πεπραγμένων, ὥσπερ 
ἐξελέγχοντα ἑαυτόν." οὐδὲ μὴν ἕτερός τις ἠπίστατο τὰ τοικῦτα, ἐν ἀπορρήτῳ χαὶ νυχτὸς τοῦ Αἴαντος 

δράσαντος, ϑεοῦ οὖν ἣν τὸ ταῦτα διασαφῆσαι, χαὶ ᾿Αϑηνῶς προκηδομένης τοῦ Ὀδυσσέως, διό φησι" 
χαὶ πάλαι. φύλαξ ἔβην 

τῇ σῇ πρόϑυμος εἰς ὁδὸν κυνηγίᾳ. 
Περὶ δὲ τοῦ ϑανάτου τοῦ Αἴαντος διαφό ὁρως ἱστορήχασιν. οἱ μὲν γάρ φῦσοὶ ὅτι ὑπὸ Πάριδος τρω-- 

᾿ εὶς ἦλϑεν εἷς τὰς ναῦς αἱμορροῶν" οἱ δὲ ὅτι χρησμὸς ἐδόϑη Τρωσὶ πηλὸν χατ᾽ αὐτοῦ βαλεῖν" σιδήρῳ 

"γὰρ οὐκ ἦν τρωτός" χαὶ οὕτω τελευτᾷ. οἱ δὲ ὅτι αὐτόχειρ αὑτοῦ “ΕΣ νΟ ὧν ἐστι χαὶ “Σοφοκλῆς. περὶ 

δὲ τῆς πλευρᾶς, ὅτι , μόνην αὐτὴν τρωτὴν εἶχεν » ἱστορεῖ καὶ Πίνδαρος, ὅτι τὸ μὲν σῶμα, ὅπερ ἐχάλυψεν 

λεογτῆ, ἄτρωτον ἦν, τὸ δὲ μὴ καλυφϑὲν τρωτὸν ἔμεινε. 

ἜΈΞΞΕΘΘ  “-- .-..--ΠΡ.-ΠΠΡΠΡῤΠ-’'Πρπ1ρᾷῸρῸ ΠΤ ἕἑἕ ἑὀὝἕ8ῃὯὍἕε:υ - --.ς-.-- ----..... 



Σ: 

ΘΗΝ 4. 

ζΖ2ἀ μὲν, ὦ παὶ -«Δαρτίου, δέδορχά σε 
πεῖράν τιν᾽ ἐχϑρῶν ἁρπάσαι ϑηρώμενον " 
χαὶ νῦν ἐπὶ σχηναῖς σὲ ναυτικαῖς ὁρῶ 

«Αἴαντος, ἔνϑα τάξιν ἐσχάτην ἔχει, 
ὅ πάλαι χυνηγετοῦντα χαὶ μετρούμενον 
ἴχνη τὰ χείνου νεοχάραχϑ᾽, ὅπως ἴδης 
εἴτ᾽ ἔνδον εἴτ᾽ οὐχ ἔνδον. εὖ δέ σ᾽ ἐχφέρει 
κυνὸς “ἀχαίνης ὥς τις εὔρινος βάσις. 
ἔνδον γὰρ ἁνὴρ ἄρτι τυγχάνει, χάρα 

10 στάζων ἱδρῶτι χαὶ χέρας ξιφοχτόγνους. 

χαί σ᾽ οὐδὲν εἴσω τῆσδε παπταίνειν πύλης 

ἔτ᾽ ἔργον ἐστὶν, ἐννέπειν δ᾽ ὅτου χάριν 
σπουδὴν ἔϑου τήνδ᾽, ὡς παρ᾽ εἰδυίας μάϑης. 

ΟΣ ΧΣΣΈΕΟΣ. 

ὦ φϑέγμ᾽ ᾿ϑάνας φιλτάτης ἐμοὶ ϑεῶν, 
15 ὡς εὐμαϑές σου, χἂν ἄποπτος ἧς ὅμως, 

φώνημ᾽ ἀχούω καὶ ξυναρπάζω φρενὶ 
χαλκοστόμου χώδωνος ὡς Τυρσηνικῆς. 
χαὶ νῦν ἐπέγνως εὖ μ᾽ ἐπ᾿ ἀνδρὶ δυσμενεῖ 
βάσιν κυχλοῦντ᾽, Αἴαντι τῷ σακεσφόρῳ. 

20 χεῖνον γὰρ, οὐδέν᾽ ἄλλον, ᾿χνεύω πάλαι. 
γυχτὸς γὰρ ἡμᾶς τῆσδε πρᾶγος ἄσχοπον 
ἔχει περάνας, εἴπερ εἴργασται τάδε" 
ἴσμεν γὰρ οὐδὲν τρανὲς, ἀλλ᾿ ἀλώμεϑα" 

χἀγὼ ᾿ϑελοντὴς τῷδ᾽ ὑπεζύγην πόνῳ. 
25 ἐφϑαρμένας γὰρ ἀρτίως εὑρίσκομεν 

λείας ἁπάσας καὶ κατηναρισμένας 

ἐχ χειρὸς αὐτοῖς ποιμνίων ἐπιστάταις. 
τήνδ᾽ οὖν ἐχείνῳ πᾶς τις αἰτίαν γέμει. 

χαί μοί τις ὀπτὴρ αὐτὸν εἰσιδὼν μόνον 
30 πηδῶντα πεδία σὺν νεορράντῳ ξίφει 

φράζει τε χἀδήλωσεν - εὐθέως δ᾽ ἐγὼ 
χατ᾽ ἴχνος ἄσσω. καὶ τὰ μὲν σημαίνομαι, 

τὰ δ᾽ ἐχπέπληγμαι, χοὺκ ἔχω μαϑεῖν ὅτου. 
χαιρὸν δ᾽ ἐφήχεις " πάντα γὰρ τά τ᾽ οὖν πάρος 

8ὅτά τ᾽ εἰσέπειτα σῇ κυβερνῶμαι χερί. 
ΑΘΗΝ Δ. 

ἔγνων, Ὀδυσσεῦ, καὶ πάλαι φύλαξ ἔβην 
τῇ σῇ πρόϑυμος εἷς ὁδὸν χυνηγίᾳ. 

ΟΠΥΣΣΕΎΥΣ. 

ἡ καὶ, φίλη δέσποινα, πρὸς χαιρὸν πονῶ; 

ΘΗΝ Ἅ. 

ὡς ἔστιν ἀνδρὸς τοῦδε τἄργα ταῦτά σοι. 

ΟΥΥΣΣΉΤΎΥΣ. 

40 χαὶ πρὸς τί δυσλόγιστον ὧδ᾽ ἤξεν χέρα; 

ἌΑΘΗ͂Ν 4. 

χόλῳ βαρυνϑεὶς τῶν ᾿Αἀχιλλείων ὕπλων. 

ΟΔΥΣΣΕΎΥΣ. 

τί δῆτα ποίμναις τήνδ᾽ ἐπεμπέίσιτει βάσιν; 

ΑΘΗΝ 4. 

δοχῶν ἐν ὑμῖν χεῖρα χραίνεσϑαι φόνῳ. 
ΟΣ ὙΣΌΩΣΊΕΙ ΧΌΣ. 

ἢ καὶ τὸ βούλευμ᾽ ὡς ἐπ᾿ ᾿Δργείοις τόδ᾽ ἣν; 
4ΘΗΝ Δ. 

4 χἂν ἐξέπραξεν, εἰ κατημέλησ᾽ ἐγώ. 
ΟἿ ΥΣ ΣΡ ΩΣ: 

ποίαισι τόλμαϊς ταῖσδε χαὶ φρενῶν ϑράσει; 

ΘΗΝ 4. 

ψύχτωρ ἐφ᾽ ὑμᾶς δόλιος ὁρμᾶται μόνος. 
ΟΦΥΣΖΣΈΕΥΣ. 

ἦ καὶ παρέστη κἀπὶ τέρμ᾽ ἀφίχετο; 

ΔΑΘΗΝ Ἅ. 

καὶ δὴ ᾽πὶ δισσαῖς ἣν στρατηγίσιν πύλαις. 
ΟΥ̓ ΣΞΕΎΥΣ: 

80 καὶ πῶς ἐπέσχε χεῖρα μαιμῶσαν φόνου; 
ΘΗΝ. 

ἐγώ σφ᾽ ἀπείργω, δυσφόρους ἐπ᾿ ὄμμασε 
γνώμας βαλοῦσα, τῆς ἀνηκέστου χαρᾶς, 

χαὶ πρός τε ποίμνας ἐχτρέπω σύμμικτά τε 
λείας ἄδαστα βουκόλων φρουρήματα" 

δ ἔνϑ᾽ εἰσπεσὼν ἔκειρε πολύχερων φόνον 
χύχλῳ ῥαχίζων" χἀδόχει μὲν ἔσϑ᾽ ὅτε 
δισσοὺς ᾿“τρείδας αὐτόχειρ κτείνειν ἔχων, 

ὕτ᾽ ἄλλοτ᾽ ἄλλον ἐμπίτνων στρατηλατῶν. 
ἐγὼ δὲ φοιτῶντ᾽ ἄνδρα μανιάσιν νόσοις 

60 ὦτρυνον, εἰσέβαλλον εἰς ἕρχη χακά. 
χἄπειτ᾽ ἐπειδὴ τοῦδ᾽ ἐλώφησεν πόνου, 

τοὺς ζῶντας αὖ δεσμοῖσι συνδήσας βοῶν 
ποίμνας τε πάσας εἰς δόμους κομίζεται, 

ὡς ἄνδρας, οὐχ ὡς εὔχερων ἄγραν ἔχων. 
θ6 καὶ νῦν κατ᾿ οἴκους συνδέτους αἰχίξεται. 

δείξω δὲ καὶ σοὶ τήνδε περιφανῆ νόσον, 

ὡς πᾶσιν ᾿ἡργείοισιν εἰσιδὼν ϑροῆς. 
ϑαρσῶν δὲ μίμνε μηδὲ συμφορὰν δέχου 
τὸν ἄνδρ᾽. ἐγὼ γὰρ ὀμμάτων ἀποστρόφους 

10 αὐγὰς ἀπείρξω σὴν πρόσοψιν εἰσιδεῖν. 

οὗτος, σὲ τὸν τὰς αἰχμαλωτίδας χέρας 
δεσμοῖς ἀπευϑύνοντα προσμολεῖν καλῶ" 

«Ἄϊαντα φωνῶ - στεῖχε δωμάτων πάρος. 
ΘΟΥΥΣ ΣΈ ΧΕ 

τί δρᾷς, ᾿ϑάνα; μηδαμῶς σφ᾽ ἔξω χάλει. 

ΑΘΗΝ ἍΑ. 

15 οὐ σῖγ᾽ ἀνέξει μηδὲ δειλίαν ἀρεῖς ; 
ΘΙ ΥΣ ΣΕΥ ἝΣΖ: 

μὴ πρὸς ϑεῶν" ἀλλ᾿ ἔνδον ἀρχείτω μένων. 
ΑΘΗΝ “. 

τί μὴ γένηται; πρόσϑεν οὐκ ἀνὴρ ὅδ᾽ ἣν; 

ΘΦΎΣΣΕΎΥΣ: 

ἐχϑρός γε τῷδε τἀνδρὶ καὶ τανῦν ἔτι. 

ἌΘΗΝ «4. 

οὔχουν γέλως ἥδιστος εἰς ἐχϑροὺς γελᾶν; 



94 ἙῸ ΦΊΌΝΝ ΔῈ ὦ - 

ΟΔΥΣΣΕΥῪΥΣ. 

80 ἐμοὶ μὲν ἀρχεῖ τοῦτον ἐν δόμοις μένειν. 

ΑΘΠΙΝ 1. 

μεμηνότ᾽ ἄνδρα περιφανῶς ὀχνεῖς ἰδεῖν; 

ΟΠΥΣΣΕΥΣ. 
; : ΠΣ υ, 

φρονοῦντα γάρ νιν Οὐχ ἂν ἐξέστην ὄχνῳ. 
9 

ΑΘΗΝ 4. 

ἀλλ οὐδὲ νῦν σε μὴ παρόντ᾽ ἴδη πέλας. 

ΟΔΥΣΣΕΎῪΣ. 

πῶς, εἴπερ ὀφθαλμοῖς γε τοῖς αὐτοῖς ὁρᾷ; 

ΑΘΗΝ Δ. 

86 ἐγὼ σχοτώσω βλέφαρα αὶ δεδορχότα. 

ΟΣ ΣΣΈΥΣ.: 

γένοιτο μέντἂν πᾶν ϑεοῦ τεχνωμένου. 

ΑΘΗΝ 4. 

σίγα νυν ἑστὼς καὶ μέν᾽ ὡς κυρεῖς ἔχων. 

ΟΥΠΥΣΣΕΎΥΣ. 
ΣΡΩΜΙ τ ἀλεν, Τρης τ Υ Σ πδορκις ἧΤΩΝ, 

μένοιμ᾽ ἄν" ἤϑελον δ᾽ ἄν ἑχτὸς ὧν τυχεῖν. 

ΘΗΝ Δ. 

ὦ οὗτος, Αἴαν, δεύτερόν σὲ προσχαλῶ. 

90 τί βαιὸν οὕτως ἐντρέπει. τῆς ξυμμάχου; 

“ΤΑἅΑ͂Σ. 

Σ γαῖρ᾽ ᾿ϑάνα, χαῖρε “Ἰιογενὲς τέχνον, 
ω χαιρ « «μας χαιρ Ἔ 7 φ Ρ Η 

ὡς εὖ παρέστης" καί σὲ παγχούσοις ἐγὼ 

στέψω λιμιρύροις τῆσδε τῆς ἄγρας χάριν. 

ΘΗΝ Ἅ. 

χαλῶς ἔλεξας. ἀλλ᾿ ἐκεῖνό μοι φοάσον, 
» τ " Ε ΑΙ ὩΝ 

95 ἔβωιψας ἔγχος εὖ πρὸς ᾿Τργείων στρατῷ; 

ΟΓΕΟΣ. 

χόμπος πάρεστι χοὺχ ἀπαρνοῦμαι τὸ μή. 

ἌΑΘΗΝ Ἅ. 

ἡ χαὶ πρὸς ᾿“τρείδαισιν "χμασας χέρα; 

ἌΤΙΑ͂Σ. 

ὥσι᾽ οὔποτ᾽ «Αἴανϑ᾽ οἵδ᾽ ἀτιμάσουσ᾽ ἔτι. 

ἌΑΘΗ͂Ν 4. 
ἜΣ ἢ ζὴ πϑληαν ἀγονιονο ὁ υτν 

τεϑνῶσιν ἅνδρες, ὡς τὸ σὸν ξυνὴν ἐγώ. 

ΠΑ͂Σ. 

100 ϑανόντες ἤδη τύμ᾽ ἀφαιρείσϑων ὅπλα. 

ΑΘΠΝ.1. 
Ξ ΝΕ ΠῚ ὙΦ ΌΡΨΕΥ, ὍΝΕ , 

εἰεν, τι γκο δὴ σπκις ὁ ΔΑ «Ἱαεοτίους 

ποῦ σοι τύχης ἕστηχεν; ἢ πέφευγε σε; 

ΡΣ. 

ἢ τοὐπί: χίνιδος ἐξήρου μ᾽ ὅπου; ἢ τοὐπίτριπτον κίναδος ἐξήρου μ᾽ ὅπου; 

ΑΘΗΝ Δ. 

ἔγωγ᾽ » Ὀδισσέα τὸν σὸν ἐνστάτην λέγω. 

ἉΤὕΣ. 

106 ἥδιστος. ὦ δέσποινα. δεσιιώτης ἔσω 

ϑεχεῖ: ϑανεῖν γὰρ αὐτὸν οὔ τί πω ϑέλω. 

1011} .1. 

ποὶ» ὧν τί δράσῃς ἢ τί χερδάνης πλέον; 

41Τ45Σ-. 

πρὶν ἂν δεθεὶς πρὸς χίον᾽ ἑρχείου στέγης 

ἌΘΠΙΠΝ.,. 

τί δῆτα τὸν δύστηνον ἐργάσει χεικόν; 

ΖΦ ΆΣΣ 

110 μάστιγε πρῶτον νῶτα φοινιχϑεὶς ϑάνη. 

1.011} .1. 

μὴ δῆτα τὸν δύστηνον ὧδέ γ᾽ αἰχίσῃ. 

ΔΙΑΣ. 

χαίρειν, ᾿Ιϑάνι. τῶν ἐγώ σ᾽ ἐφίεμαι: 
χεῖνος δὲ τίσει τήνδε χοὺχ ἄλλην δίχη 

ἌΘΗΝ 4. 

σὺ δ᾽ οὖν. ἐπειδὴ τέρινις ἥδε σοι τὸ δρῶν, 

1160 χρῶ χειρὶ, φείδου μηδὲν ὦνπερ ἐνγόοεις. 

ΔΙΑΣ. 

χωρῶ πρὸς ἔργον" τοῦτό σοι δ᾽ ἐφίειισι, 
τοιάνδ᾽ ἀεί μοι ξύμμαχον παρεστάν:. 

ΘΗΝ «“. 

ὁρᾷς, Ὀδυσσεῦ, τὴν ϑεῶν ἰσχὺν» ὅση: 
τούτου τίς ὧν σοι τἀνδοὸς ἢ προνούστερος, 

120 δρῶν ἀμείνων εὑρέϑη τὰ χαίρια; 

ΟΥ̓ Σ ΣΈ: 

ἐγὼ μὲν οὐδέν᾽ οἱἷδ᾽ - ἐποιχτείρω δέ γεν 
δύστηνον ἔμπας, καίπερ ὄντα δυσιενὴς 
ἘΣ Α ς » ἘΞ 
ὁϑούνεκ ἄτη συγχατέζευχται καχὴς 

ἀὔτος;, τις εάεενς Ἀπ τῆν τ Ε 
οὐδὲν τὸ τούτου “ἄλλον ἢ τοὐιιὺν σχοχειῦν- 

1260 ὁρῶ γὰρ ἡμᾶς οὐδὲν ὄντας ἄλλο πλὴν 
εἴδωλ ὅσοιπερ ζῶμεν ἢ χούιην σχιι». 

4ΘΙΝΑ,. 

τοιαῦτα τοίνυν εἰσορῶν ὑπέρχοπον 
΄ ᾽ » ἐὐντιὰ » Ἵ ϑι » 

μηδέν ποτ᾽ εἴπης αὐτὸς εἰς ϑεοὺς ἔπος, 
5 Ὁ τ ΡΝ ες ΡΣ; 

μηδ᾽ ὄγχον ἄρης μηδέν᾽, εἴ τινος τιλέον 

130 ἢ χειρὶ βρίϑεις ἢ μαχροῦ πλούτου βίέϑει. 
ὡς ἡμέρα κλίνει τὲ χἀνάγει πάλιν 

ἅπαντα τἀνϑρώπειι " τοὺς δὲ σώφρονες 

ϑεοὶ φιλοῦσι καὶ στυγοῦσι τοὺς κακοὺς. 
ΧΟὌΟΡΙΟΙΣΣ 

΄ , -» - » ΄ 

Τελαιιώνιε παῖ. τῆς ἀμίιρυτου 

136 Σαλαμῖνος ἔχων βάϑοον ἀγχιάλου, 
᾿ ᾿ τ , ΄ 

σὲ μὲν ἑυ ποάσσοντ᾽ ἐπι; (0 ὦ κι 

σὲ δ᾽ ὅταν πληγὴ -Ἰιὸς ἢ ζαμενὴς 

λόγος ἐκ -Ἰανκαῶν χαχόϑρους ἐπιβῆ. 
, , » Ἢ ᾿ 

μέγαν ὄχνον ἔχω καὶ πεφόβημαι 
τρις ἤδη ἢ 

140 πτηνῆς ὡς ὁμια πελείας. 

ὡς χαὶ τῆς νῦν φϑιμένης νυχτὸς 
“ἕλοι ϑόου “«τένουσ᾽ ἡμῶς μεγάλοι ϑοουβοι χκατέχουσ ἡμές 

ἐπὶ δυσχλείᾳ, σὲ τὸν ἱππομανῆ 

λειιῶν᾽ ἐπιβάντ᾽ ὀλέσαι «Ἰανεῶν 
1159 βοτὰ χαὶ λείων, 

“ “" ἜΒΓῪ Μὰ} . 
ἥπερ δορίληπτος ἔτ᾽ ην λοιπὴ. 
χτείνοντ᾽ αἴϑωνι σιδήρῳ. 
τοιούσδε λόγους νϑύρους πλάσσων 

εἰς ὦτα φέρει πᾶσιν ᾿Οδυσσεὺς, 

1590 χαὶ σφόδρω πείϑει. περὶ γὰρ σοῦ νὺν 
εὔπισια λέγει, χαὶ πᾶς ὁ χλύων 
τοῦ λέξαντος χαίρει μᾶλλον 

τοῖς σοῖς ἄχεσιν χαϑυβοίζων. 

τῶν γὰρ μεγάλων τϑυχῶν ἱεὶς 

ι5ὁ οὐχ ὧν ἁμάρτοι" χατὰ δ᾽ ὧν τις ἐμοῦ 
τοιαῦτα λέγων οὐχ ἂν πείϑοι. 

πρὸς γὰρ τὸν ἔχον!" ὁ φϑόνος ἕρπει. 

χαίτοι σμιχοοὶ μεγάλων χωρὶς 
σφαλερὸν πύργου ῥῦμα πέλονται" 9 Ὁ ὑὐη 

180 μετὰ γὰρ μεγάλων βαιὸς ἄριστ᾽ ἐν 
χαὶ μέγας ὀοϑοῖϑ᾽ ὑπὸ μιχροτέφων. ἷ ς ἀὐΧλῖς 
ἀλλ οὐ δυνατὸν τοὺς ἀνοήτους 

τούτων γνώμας προδιδάσχειν. 
ὑπὸ τοιούτων ἀνδρῶν ϑοουβεῖ 



ὡος 

106 χημεῖς οὐδὲν σϑένομιεν πρὸς ταῦτ᾽ 
ἀπαλέξασϑαι σοῦ χωρὶς, ναξ. 

ἀλλ ὅτε γὰρ δὴ τὸ σὸν ὄμμ᾽ ἀπέδοαν, 
παταγοῦσιν ἅτε πτηνῶν ἀγέλαι" 
μέγαν αἰγυπιὸν δ᾽ ὑποδείσαντες 

170 τάχ᾽ 
σιγῇ πτήξειαν ἄφωνοι. 

ῆ ῥά σε Ταυροτιόλα «Τιὸς ἤάρτεμις, 

ὦ μεγάλα φάτις, ὦ 

μᾶτερ αἰσχύνας ἐμᾶς, 

1750 ὥρμασε πανδάμους ἐπὶ βοῦς ἀγελοίας, 
ἢ πού τινος νίχας ἀχάρσπιωτον χάριν, 
ἢ ῥα χλυτῶν ἐνάρων 

τρευσϑεῖσ᾽. ἀϑώροις εἴτ᾽ ἐλαφηβολίαις; 

ἢ χαλχοϑώραξ ἡ τιν᾽ Ἐνυάλιος 

180 μομιφὰν ἔχων ξυνοῦ δορὸς ἐννυχίοις 
μαχαναῖς ἐτίσατο λώβαν; 

182 οὔ ποτὲ γὰρ φρενόϑεν γ᾽ ἐπ᾽ 
παῖ Τελαμῶνος. ἔβας 

1585 τόσσον ἐν ποίμναις χιίτνων " 

ἥκοι γὰρ ἂν ϑεία νόσος" ἀλλ᾿ ἀπεούχοι 

Ἂ -. »“ ΄ 

ἂν ἐξαίφνης. εἰ σὺ φανείης, 

5 ᾿ 
ἀριστερις, 

χαὶ Ζεὺς χαχὰν χαὶ «Ῥοῖβος ᾿4ργείων φάτιν. 

εἰ δ᾽ ὑποβαλλόκιενοι 
χλέπτουσι μύϑους οἵ μεγάλοι βασιλῆς, 

190 ἢ τῶς ἀσώτου Σισυςιδᾶν γενεῶς. 

μὴ μή μ᾽. ἄναξ, ἔϑ᾽ ὧδ᾽ ἐφάλοις χλισίαις 
193 ὑμμ᾽ ἔχων χαχὰν φάτιν ἄρῃ. 

ἀλλ ἄνα ἐξ ἑδράνων. ὅπου μαχοαίωνε 
195 στηρίξει ποτὲ τᾷδ᾽ ἀγωνίῳ σχολᾷ 

ἄταν οὐρανίαν φλέγων. ἐχϑρῶν ὁ 

ἀτάοβητος ὁρμᾶται 

ἐν εὐανέμοις βάσσαις, 

σιάντων» χαχαζόντων 

εν 
υβοις 

γλώσσαις βαρυάλγητα" 

200 ἐμοὶ δ᾽ ἄχος ἕστακεν. 

ΤΕΚΛΤΗΣΣῈΕΣΦπΑἁ“. 
" -: ᾿ - » 

γαὸς ἀρωγοὶ τὴς «ἴαντος, 

γενεῶς χϑονίων ἀπε ᾿Πρεχϑειδῶν, 
ἔχομεν στονκχὰς οἱ κηδόμενοι 
τοῦ Τελαμῶνος τηλόϑεν οἴχου. 

θύ γῦν γὰρ ὁ δεινὸς μέγας ὠμοχρατὴς 

Αἴας ϑολεοριῦ 

χεῖται χειμῶνι νοσήσας. 

ΧΟΡΟΣ. 

τί δ᾽ ἐνήλλακται τῆς ἁμερίας 

γὺξ ἥδε βάρος; 
210 παὶ τοῦ «Ῥρυγίου “Γελεύταυτος, 

λέχ᾽, ἐπεί σὲ λέχος δουριάλωτον 
στέρξας ἀνέχει ϑούριος «Ἵἴας" 

ὥστ᾽ οὐκ ἂν ἄϊδρις ὑπείποις. 

ΤΈΚΜῈΕΗΗΣΣ 4. 
ἘΞ ἢ ᾿ 

σῶς δῆτα λέγω λόγον ἀορρητοῦ; 

215 ϑανάτῳ γὰρ ἴσον πάϑος ἐκπεύσει. 
μανίᾳ γὰρ ἁλοὺς ἡμὶν ὁ χλεινὸς 
γύχτερος “ἴας ἀπελωβήϑη- 
τοιαῦτ᾽ ἂν ἴδοις σχηνῆς ἔνδον 
χειοοδάϊχτα σφάγι᾽ αἱμοβαφῆ, 

220 χείνου χρηστήρια τἀνδρός. 
173 - 182. -ΞΞΞ 188 --- 193. 

ΧΟΡΟΣ. 

οἵαν ἐδήλωσας ἀνδρὸς αἴϑονος ἀγγελίαν ἄτλατον. 
οὐδὲ φευχτὰν, 

3235 τῶν μεγώλων “Ιαναῶν ὕπο χλῃζομέναν, 

τὰν ὁ μέγας μῦϑος ἀέξει. 

οἴμοι φοβοῦμαι τὸ προσέρπον. περίφαντος ἁνὴρ 
280 θανεῖται. παραπλήχτῳ χερὶ συγκαταχτὰς 

χελαινοῖς ξίφεσιν βοτὰ χαὶ βοτῆρες ἱπιπονώμας. 

ΤΕΚΠΗΠΠΙΣΣ,. 4. 

238 ὦμοι" κεῖϑεν χεῖϑεν ἄρ᾽ ἡμῖν 
δεσμῶτιν ἄγων ἤλυϑε ποίμναν" 

29 ὧν τὴν μὲν ἔσω σφάζ᾽ “ἐπὶ γαίας, 

᾿ ᾿ 
| 

' 
Ι 

! 

τὰ δὲ πλευροχοπῶν δίχ᾽ ἀνερρήγνυ. 

1 

᾿ 
Ι 

δύο δ᾽ ἀργίποδας χριοὺς ἀνελὼν 

τοῦ μὲν χεφαλὴν χαὶ γλῶσσαν ἄχραν 
ῥίπτει ϑερίσας, τὸν δ᾽ ὀρϑὸν ἄνω 

240 χίονι δήσας 

μέγαν ἱπποδέτην δυτῆρα λαβὼν 

σπιαίει λιγυρᾷ μάστιγι διπλῇ, 

χακὰ δεννάζων ῥήμαϑ'᾽, ἃ δαίμων 
χοὐδεὶς ἀνδρῶν ἐδίδαξεν, 

ΧΟΡΟΣ. 

ι 245 ὥρα τιν ἤδη χάρα χαλύμμασι χρυψάμενον πο-- 
] δοῖν χλοπὰν ἀρέσϑαι, 
| ἢ ϑοὸν εἰρεσίας ζυγὸν ἑζόμενον 
. 360 ποντοπιόρῳ ναὶ μεϑεῖναι. 

τοίας ἐρέσσουσιν ἀπειλὰς διχρατεῖς ᾿Ἵτρεῖδαι 

χαϑ᾽ ἡμῶν" πεφόβημαι. λιϑόλευστον ᾿Ἵρη 
255 ξυγαλγεῖν μετὰ τοῦδε τυπεὶς, τὸν αἷσ᾽ πλα- 

᾿ τος ἴσχει. 
᾿ ΤΈΚΜΗΣΣ 4. 
257 οὐχ ἔτι. λαμπρᾶς 7ὰρ ἄτερ στεροπᾶς 

ζξας ὀξὺς νότος ὡς λήγει. 

καὶ νῦν φρόνιμος νέον ἄλγος ἔχει. 

260 τὸ γὰρ ἐσλεύσσειν οἰχεῖα πάϑη, 
μηδενὸς ἄλλου παραπιράξαντος, 

μεγάλας ὀδύνας ὑποτείνει. 

ΧΟΡΟΣ. 
ὙΉ ΤΣ ΡΟΝ ἐτηδος ἘΝ Ρ 
ἀλλ εἰ πέπαυται, χάρτ᾽ ἂν εὐτυχεῖν" δοχῶ, 

φρούδου γὰρ ἤδη τοῦ χαχοῦ μείων λόγος. 

] ΤΕΚΜΗ͂ΣΣἊἍ. 

εἶ νέμοι τις αἵρεσιν» 205 πότερα δ᾽ ἂν, λάβοις, 
φίλους ἀνιῶν αὐτὸς ἡδονὰς ἔχειν, 
ἢ κοινὸς ἐν κοινοῖσι λυπεῖσθαι ξυνών; 

ΧΟΡΟΣ. ] 

| 
΄ ω ἊΣ ΄ ἘΞ , 

τό τοι διπλάζον. ὦ γύναι, μεῖζον γαχὸν. 

ΤΕ ΚΙΜΙΗΣΣ.: 

ἡμεῖς ἄρ᾽ οὐ νοσοῦντες ἀνα πῆς γῦν. ᾿ 

ΧΟΡΟΣ. 
ὅπως λέγεις. ἔλεξας; οὐ χάτοιδ᾽ 

ΤΕΚΊΉΓΗΕΣΣΕΣ Ἅ: 

ἁνὴρ ἐκεῖνος, ἡνίχ᾽ ἦν ἐν τῇ νόσῳ, ' 
ΣΡ τς τρις - ες Ἂ 

«αὐτὸς μὲν ἥδεϑ'᾽ οἷσιν εἴχετ᾽ ἐ» χακοῖς, 

ἡμᾶς δὲ τοὺς φοονοῦντας ἡνία ξυνών" ἶ 9 
γὺν δ᾽ ὡς ἔληξε χὠἀνέπνευσε τῆς νόσου, 

275 χεῖννός τε λύπη πᾶς ἐλήλαται χαχῇ 
ε Ἀν Ἄ " "δὰ [ » , 
ἡμεῖς δ᾽ ὁμοίως οὐδὲν ἧσσον ἢ πάρος. 
ἄρ᾽ ἔστι ταῦτα δὶς τόσ᾽ ἐξ ἁπλῶν χακά; 

221 --- 2832, Ξξξ 245--- 256. 

270 πῶς τοῦτ᾽ 



Σ ΟἿ᾽ ΟἿ ἌΓΕ ΟὝΣ 

ΧΟΡΟΣ. 

ξύμφημι δή σοι καὶ δέδοικα μὴ ᾽κ ϑεοῦ 
πληγή τις ἥκη. πῶς γὰρ, εἰ πεπαυμένος 

280 μηδέν τι μᾶλλον ἢ νοσῶν εὐφραίνεται; 
ΤΕΚΜΗ͂ΣΣ 4. 

ὡς ὧδ᾽ ἐχόντων τῶνδ᾽ ἐπίστασϑαί σε χρή. 
ΧΟΡΟΣ. 

τίς γάρ ποτ᾽ ἀρχὴ τοῦ κακοῦ προσέπτατο; 
δήλωσον ἡμῖν τοῖς ξυναλγοῦσιν τύχας. 

7 0} 2.5 Ὁ ΧΕ ἐΓΡΣΡΩΣΞ δ 

ἅπαν μαϑήσει τοὔργον, ὡς κοινωνὸς ὦν. 
285 χεῖνος γὰρ ἄχρας νυχτὸς, ἡνίχ᾽ ἕσπεροι 

λαμπτῆρες οὐχέτ᾽ ἦϑον, ἄμφηχες λαβὼν 
ἐμαίετ᾽ ἔγχος ἐξόδους ἕρπειν χενάς. 
χἀγὼ ᾿πιπλήσσω χαὶ λέγω, τί χρῆμα δρᾷς, 

«ἀἴαν; τί τήνδ᾽ ἄχλητος οὔϑ᾽ ὑπ᾽ ἀγγέλων 
290 χληϑεὶς ἀφορμᾷς πεῖραν οὔτε του χλύων 

σάλπιγγος; ἀλλὰ νῦν γε πᾶς εὕδει στρατός. 
ὁ δ᾽ εἶπε πρός μὲ βαί᾽, ἀεὶ δ᾽ ὑμνούμενα " 
γύναι, γυναιξὶ κόσμον ἡ σιγὴ φέρει. 

κἀγὼ μαϑοῦσ᾽ ἔληξ᾽, ὁ δ᾽ ἐσσύϑη μόνος. 

296 χαὶ τὰς ἐχεῖ μὲν οὐκ ἔχω φράζειν πάϑας" 
ἔσω δ᾽ ἐσῆλθε συνδέτους ἄγων ὁμοῦ 
ταύρους, κύνας βοτῆρας, εὔχερών τ᾿ ἄγραν. 

χαὶ τοὺς μὲν ηὐχένιζε, τοὺς δ᾽ ἄνω τρέπων 
ἔσφαζε κἀρράχιζε, τοὺς δὲ δεσμίους 

800 ἠκίζεϑ᾽ ὥστε φῶτας ἐν ποίμναις πίτνων. 

τέλος δ᾽ ὑπῴάξας διὰ ϑυρῶν σχιᾷ τινὶ 

λόγους ἀνέσπα τοὺς μὲν ᾿Ατρειδῶν χάτα, 
τοὺς δ᾽ ἀμφ᾽ Ὀδυσσεῖ, συντιϑεὶς γέλων πολὺν, 
ὅσην χατ᾽ αὐτῶν ὕβριν ἐχτίσαιτ᾽ Ἰών - 

206 χἄπειτ᾽ ἐπῴξας αὖϑις ἐς δόμους πάλιν 

ἔμφρων μόλις πως ξὺν χρόνῳ καϑίσταται, 

χαὶ πλῆρες ἄτης ὡς διοτιτεύει στέγος, 
παίσας χάρα ϑώῦξεν" ἐν δ᾽ ἐρειπίοις 

γεχρῶν ἐρειφϑεὶς ἕζετ᾽ ἀρνείου φόνου, 
310 χύμην ἀπρὶξ ὄνυξι συλλαβὼν χερί. 

καὶ τὸν μὲν ἧστο πλεῖστον ἄφϑογγος χρόνον" 
ἔπειτ᾽ ἐμοὶ τὰ δείν᾽ ἐπηπείλησ᾽ ἔπη, 

εἰ μὴ φανοίην πᾶν τὸ συντυχὸν πάϑος, 

χἀνήρετ᾽ ἐν τῷ πράγματος χυροῖ ποτέ. 

815 χἀγὼ, φίλοι, δείσασα τοὐξειργασμένον 
ἔλεξα πᾶν ὅσονπερ ἐξηπιστάμην. 
ὁ δ᾽ εὐθὺς ἐξῴμωξεν οἰμωγὰς λυγρὰς, 

ἃς οὔποτ᾽ αὐτοῦ πρόσϑεν εἰσήχουσ᾽ ἐγώ. 

πρὸς γὰρ χαχοῦ τε χαὶ βαρυψύχου γόους 

320 τοιούσδ᾽ ἀεί ποτ᾽ ἀνδρὸς ἐξηγεῖτ᾽ ἔχειν " 

ἀλλ ἀψόφητος ὀξέων χωχυμάτων 

ὑπεστέναζε ταῦρος ὡς βρυχώμενος. 
γ»ὺῦὺν δ᾽ ἐν τοιᾷδε χείμενος χαχῇ τύχη 
ἄσιτος ἁνὴρ, ἄποτος, ἐν μέσοις βοτοῖς 

325 σιδηροχμῆσιν ἥσυχος ϑαχεῖ πεσών. 
χαὶ δῆλός ἐστιν ὥς τι δρασείων χακόν. 

τοιαῦτα γάρ πως χαὶ λέγει κὠδύρεται. 

ἀλλ᾽, ὦ φίλοι, τούτων γὰρ οὕνεκ᾽ ἐστάλην, 
ἀρήξατ᾽ εἰσελϑόντες, εἰ δύνασϑέ τι. 

380 φίλων γὰρ οἱ τοιοίδε νιχῶνται λόγοις. 

ΧΟΡΟΣ. 

Τέχμησσα δεινὰ παὶ Τελεύταντος λέγεις 
ἡμῖν, τὸν ἄνδρα διαπεφοιβάσϑαι χαχοῖς. 

ΑΙΑΣ. 

Ἰώ μοί μοι. 

ΤΕΚΜΗῊΣΣ 4Ἁ. 

τύχ᾽, ὡς ἔοικε, μᾶλλον" ἢ οὐκ ἠκούσατε 
3869 Ἵἴαντος οἵαν τήνδε ϑωΐσσει βοήν; 

Φ4714Σ-. 

Ἰώ μοί μοι. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἁνὴρ ἔοικεν ἢ νοσεῖν, ἢ τοῖς πάλαε 

»οσήμασι ξυνοῦσι λυπεῖσϑαι παρών. 

.“41.4Σ. 

Ἰὼ παῖ παῖ. 

ΤΕΚΜΗΣ ῈΣ Δ. 

340 ὦμοι τάλαιν᾽ - ΠΞὐρύσαχες, ἀμφὶ σοὶ βοᾷ. 
τί ποτὲ μενοινᾷ; ποῦ ποτ᾽ εἶ; τάλαιν᾽ ἐγώ. 

ΤΣ. 

Τεῦχρον καλῶ. ποῦ Τεῦκρος; ἢ τὸν εἰσαεὶ 
λεηλατήσει χρύγνον; ἐγὼ δ᾽ ἀπόλλυμαι. 

ΟΣ ΡΙΘΈΣΕ 

ἁνὴρ φρονεῖν ἔοιχεν. ἀλλ ἀνοίγετε. 
846 τάχ᾽ ἄν τιν᾽ αἰδῶ χάπ᾽ ἐμοὶ βλέψας λάβοι. 

ΤΕΚΜΗΣ Σ 4. 

Ἰδοὺ, διοίγω" προσβλέπειν δ᾽ ἔξεστί σοι 

τὰ τοῦδε πράγη, καὐτὸς ὡς ἔχων χυρεῖ. 
.«41.4Σ. 

328) φίλοι ναυβάται, μόνοι ἐμῶν φίλων 
360 μόνοι ἔτ᾽ ἐμμένοντες ὀρϑῷ νόμῳ, 

ἴδεσϑέ μ᾽ οἷον ἄρτι κῦμα φοινίας ὑπὸ ζάλης 

ἀμφίδρομον κυκλεῖται. 
ΧΟΡΟΣ, 

οἴμ᾽ ὡς ἔοιχας ὀρϑὰ μαρτυρεῖν ἄγαν. 
366 δηλοῖ δὲ τοὔργον ὡς ἀφροντίστως ἔχει. 

τ 6) 5.2. 

Ἰὼ γένος ναΐας ἀρωγὸν τέχνας, 
ἅλιον ὃς ἐπέβας ἑλίσσων πλάταν, 

860 σέ τοι σέ τοι μόνον δέδορχα ποιμένων ἔπαρ- 
χέσοντ᾽ " 

ἀλλά με συνδάϊξον. 

ΧΟΡΟΣ 

εὔφημα φώνει. μὴ καχὸν χαχῷ διδοὺς 
ἄχος πλέον τὸ πῆμα τῆς ἄτης τίϑει. 

ὙΠ ΣΝ 

ὁρᾷς τὸν ϑρασὺν, τὸν εὐχάρδιον, 

3606 τὸν ἐν δαΐοις ἄτρεστον μάχαις, 

ἂν ἀφόβοις μὲ ϑηρσὶ δεινὸν χέρας; 
οἴμοι γέλωτος, οἷον ὑβρίσϑην ἄρα. 

ν ΤΕΚΜΗΣῈΣ ἍΔ4. 

μὴ, δέσποτ᾽ Αἴας, λίσσομαί σ᾽. αὔϑα τάϑε. 
ΤΣ 

οὐχ ἐχτός; οὐχ ἄψορρον ἐχνεμεῖ πόδα; 
370 αἰαῖ αἰαῖ. 

ΧΟΡΟΣ. 
τ ᾿ - -“ἷ ΄ Ἷ 
ὦ πρὸς ϑεῶν ὕπειχε χαὶ φρονησοῦ ξυ. 

ΑΤΑ͂Σ. 
ὦ δύσμορος, ὃς χερὶ μὲν μεϑῆχα τοὺς ἀλάστορας, 

375 ἐν δ᾽ ἑλίχεσσι βουσὶ καὶ κλυτοῖς πεσὼν αἱἰπολίοις 

ἐρεμνὸν αἷμ᾽ ἔδευσα. 
348... -- 8565, 

36θά.-- 378. 

Ξε 856.- --85368, 

Ξ---: 379 -- 392, 
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ΧΟΡΟΣ. 

τί δῆτ᾽ ὧν ἀλγοίης ἐπ᾿ ἐξειργασμένοις ; 
οὐ γὰρ γένοιτ᾽ ἂν ταῦϑ᾽ ὅπως οὐχ ὧδ᾽ ἔχειν. 

.«41.1Σ. 

Ἰὼ πάνϑ᾽ ὁρῶν, ἁπάντων τ᾽ ἀεὶ 
380 χαχῶν ὄργανον, τέχνον “Ἱαρτίου, 

χαχοπινέστατόν τ᾽ ἄλημα στρατοῦ, 
ἢ ποὺ πολὺν γέλωϑ᾽ ὑφ᾽ ἡδονῆς ἄγεις. 

ΧΟΡΟΣ. 

ξὺν τῷ ϑεῷ πῶς καὶ γελᾷ κωϑύρεται. 

ΠΈΣ ΧΦ. 

ἴδοιμ᾽ ἴδοιμι, χαίπερ ὧδ᾽ ἀτώμενος. 
386 Ἰώ μοί μοι. 

ΘΠ ΟῚΡΙΟΥΣ 

μηδὲν μέγ᾽ εἴπης. οὐχ ὁρᾷς ἵν᾽ εἶ καχοῦ; 

ἬΨ.:Σ: 

ὦ Ζεῦ, προγόνων προπάτωρ, πῶς ὧν τὸν αἷ- 
μυλώτατον, 

390 ἐχϑρὸν ἄλημα, τούς τε δισσάρχας ὀλέσσας βα- 

σιλῆς, 

τέλος ϑάνοιμι χαὐτός. 

ΤΈΚΙΜΗΣΣ Α. 

ὅταν χατεύχη ταῦϑ᾽. ὁμοῦ χἀμοὶ θανεῖν 
εὔχου" τί γὰρ δεῖ ζὴν μὲ σοῦ τεϑγηχότος; 

“414Α͂Σ. 

391 ]ὼ σχότος, ἐμὸν «ράος, 

ἔρεβος ὦ φαεννότατον, ὡς ἐμοὶ, 

ἕλεσϑ᾽ ἕλεσϑέ μ᾽ οἰχήτορα, 

ἕλεσϑέ μ᾽ - οὔτε γὰρ ϑεῶν γένος οὔϑ᾽ ἁμερίων 
400 ἔτ᾽ ἄξιος βλέπειν τιν᾽ εἰς ὕνησιν ἀνϑρώπων. 

ἀλλά μ᾽ ἃ «“Ἱιὸς 

ἀλκίμα ϑεὸς 
ὀλέϑροιον αἰχίζει. 

Ξ τ , 
ποῖ τις οὖν φύγη; 
σιοῖ μολὼν μενῶ; 

406 εἰ τὰ μὲν «ϑίνει, «λοι, τοῖσδ᾽ 
ὁμοῦ πέλας, μωραῖς δ᾽ ἄγραις προσχείμεϑα, 
σχιᾶς δὲ στρατὸς δίπιαλτος (ν μὲ 

χειρὶ φονεύοι. 
ΤΕΚΜΗΣΣ 

410 ὦ δυστάλαινα, τοιάδ᾽ ἄνδρα ἜΣ 

φωνεῖν, ἃ ει; οὗτος οὐκ ἔτλη ποτ᾽ ἄν. 

“4 [4Σ. 

Ἰὼ πόροι ἁλίρροϑοι 
πάραλά τ᾽ ἄντρα καὶ νέμος ἐπάχτιον, 
πολὺν πολύν μὲ δαρόν τε δὴ 

416 χατείχετ᾽ ἀμφὶ Τροίαν χρόνον" ἀλλ᾽ 
μ΄, οὐκ 

ἔτ᾽. ἀμπνοὰς ἔχοντα. τοῦτό τις φρονῶν ἴστω. 
ὦ “Σχαμάνδριοι 

γείτονες δοαὶ, 

450 εὔφρονες ᾿1ργείοις 
οὐκ ἔτ᾽ ἄνδρα μὴ 
τόνδ᾽ ἴδητ᾽, ἔπος 
ἐξερέω μέγ᾽, οἷον οὔτινα 

425 Τροίᾳ στρατοῦ δέρχϑη χϑονὸς ( μολόντ᾽ ἀπὸ 

ν, 
οὐχ ετι 

Ἡλλανίδος " τανῦν δ᾽ ἄτιμος 

ὧδε πρόχειμαι. 

364 -- 378. --Ξ 379 -- 393. 

394.---411. --Ξ 412 --- 429. 
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ΧΟΡΟΣ. 

οὔτοι σ᾽ ἀπείργει», οὐδ᾽ ὅπως ἐῶ λέγειν 
ἔχω, κακοῖς τοιοῖσδε συμπεπτωχότα. 

Α7.412Σ. 

480 αἰαῖ" τίς ἄν ποτ᾽ ᾧεϑ᾽ ὧδ᾽ ἐπώνυμον 

τοὐμὸν ξυνοίσειν ὄνομα τοῖς ἐμοῖς κακοῖς; 

νῦν γὰρ πάρεστι χαὶ δὶς αἰάζειν ἐμοὶ 
καὶ τρίς" τοιούτοις γὰρ χαχοῖς ἐντυγχάνω" 
ὅτου πατὴρ μὲν τῆσδ᾽ ἀπ᾿ ᾿Ιδαίας χϑονὸς 

48 τὰ ἜΘ ΤΩ χαλλιστεῖ᾽ ἀριστεύσας στρατοῦ 

πρὸς οἶχον ἦλϑε πῶσαν εὔχλειαν πελτος 
ἐγὼ δ᾽ ὁ κείνου παῖον τὸν αὐτὸν ἐς τόπον 
Τροίας ἐπελϑὼν οὐκ ἐλάσσονι σϑένει, 

οὐδ᾽ ἔργα μείω χειρὸς ἀρχέσας ἑμῆς, 

440 ἄτιμος ̓, ᾿Δργείοισιν ὧδ᾽ ἀπόλλυμαι, 

χαίτοι τοσοῦτόν γ᾽ ἐξεπίστασϑαι δοχῶ, 

εἰ ζῶν ᾿Αχιλλεὺς τῶν ὅπλων τῶν ὧν πέρι 

κρίνειν ἔμελλε κράτος ἀριστείᾳς τινὶ, 
οὐκ ἄν τις αὔτ᾽ ἔμαρψεν ἄλλος ἀντ᾽ ἐμοῦ, 

ἀἠάδ νῦν δ᾽ αὐτ᾽ ᾿άτρεῖδωι φωτὶ παντουργῷ φρένας 

ἔπραξαν, ἀνδοὸς τοῦδ᾽ ἀπώσαντες χράτη. 

κεῖ μὴ τόδ᾽ ὄμμα χαὶ φρένες διάστροιροι 
γνώμης ἀπῆξαν τῆς ἐμῆς, οὐχ ἄν ποτε 

δίκην κατ᾿ ἄλλου φωτὸς ὧδ᾽ ἐψήφισαν. 
450 γῦν δ᾽ ἡ «“Τιὸς γοργῶπις ἀδάματος ϑεὰ 

ἤδη μ᾽ ἐπ᾽ αὐτοῖς χεῖρ᾽ ἐπεντύνοντ᾽ ἐμὴν 
ἔσφηλεν ἐμβαλοῦσα λυσσώδη νόσον, 
ὥστ᾽ ἐν τοιοῖσδε χεῖρας αἱμάξαι βοτοῖς " 
χεῖνοι δ᾽ ἐπεγγελῶσιν ἐκπεφευγότες, 

ἀδό ἐμοῦ μὲν οὐχ ἑκόντος" εἰ δέ τις ϑεῶν, 
βλάπτοι, φύγοι τῶν χὠ καχὸς τὸν πρείσσονα. 
χαὶ νῦν τί χρὴ δρᾶν; ὅστις ἐμφανῶς ϑεοῖς 

ἐχϑαίρομαι, μισεῖ δέ μ᾽ Ἑλλήνων στρατὸς, 
ἔχϑει δὲ Τροίᾳ πᾶσα χαὶ πεδία τάδε. 

4600 πότερα πρὸς οἴκους, γναυλόχους λιπὼν ἕδρας 
μόνους τ᾽ ᾿Ατρείδας, πέλαγος .«Τϊγαῖον περῶ; 

χαὶ ποῖον ὕμμα πατρὶ δηλώσω φανεὶς 
Τελαμῶνι; πῶς μὲ τλήσεταί ποτ᾽ εἰσιδεῖν 

γυμνὸν φανέντα τῶν ἀριστείων ἄτερ, 

4θό ὧν αὐτὸς ἔσχε στέφανον εὐκλείας μέγαν; 
οὐχ ἔστι τοὔργον τλητόν. ἀλλὰ δῆτ᾽ Ἰὼν 
σιρὸς ἔρυμα Τρώων, ξυμπεσὼν μόνας μόνοις 
χαὶ δρῶν τι χρηστὸν, εἶτα λοίσϑιον ϑάνω; 

ἀλλ ὧδέ γ᾽ ᾿ατρείδας ἂν εὐφράναιμέ που. 
470 οὐχ ἔστι ταῦτα. πεῖρά τις ζητητέα 

τοιάδ᾽ ἀφ᾽ ἧς γέροντι δηλώσω πατρὶ 

μή τοι φύσιν γ᾽ ἄσπλαγχνας ἐκ χείνου γεγώς, 
αἰσχρὸν γὰρ ἄνδρα τοῦ μαχροῦ χρήζειν βίου, 
χαχοῖσιν ὅστις μηδὲν ἐξαλλάσσεται. 

476 τί γὰρ παο᾿ ἦμαρ ἡμέρα τέρπειν ἔχει 

προσϑεῖσα χἀναϑεῖσα τοῦ γε κατϑανεῖν; 

οὐχ ἂν πριαίμην οὐδενὸς λόγου βροτὸν 

ὕστις χεναῖσιν ἐλπίσιν ϑερμαίνεται, 

ἀλλ ἢ καλῶς ζῆν, ἢ καλῶς τεϑνηχέναι 

480 τὸν εὐγενῆ χρή, πάντ᾽ ἀχήχοας λόγον, 
ΧΟΡΌΣ. 

οὐδεὶς ἐρεῖ ποϑ᾽ ὡς ὑπόβλητον λόγον, 
«Ἄἴας, ἔλεξας, ἀλλὰ τῆς σαυτοῦ φρενός, 

παῦσαί γε μέντοι καὶ δὸς ἀνδράσιν φίλοις 
γνώμης κρατῆσαι τάαϑε φροντίδας μεϑείς, 

ΡΘΕΤΑῈΕ ΒΟ0ΕΝΙΟΙ: 13 
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ΤΕΚΜΗΣΣ 4. 

485 ὦ δέσποτ᾽ 4ἴας, τῆς ἀναγκαίας τύχης 
οὐχ ἔστιν οὐδὲν μεῖζον ἀνθρώποις χαχόν. 

ἐγὼ δ᾽ ἐλευϑέρου μὲν ἐξέφυν πατρὸς, 
εἴπερ τινὸς σϑένοντος ἐν πλούτῳ «ρυγῶν" 
γῦν δ᾽ εἰμὶ δούλη. ϑεοῖς γὰρ ὧδ᾽ ἔδοξέ που 

490 καὶ σὴ μάλιστα χειρί. τοιγαροῦν; ἐπεὶ 

τὸ σὸν λέχος ξυνηλθολο εὖ φρονῶ τὰ σὰ, 

χαί σ᾽ ἀντιάζω πρός τ᾿ ἐφεστίου «“1ιὸς 

εὐνῆς τε τῆς σῆς, ἡ συνηλλάχϑης ἐμοὶ, 

μὴ μ᾽ ἀξιώσῃς βάξιν ἀλγεινὴν λαβεῖν, 

495 τῶν σῶν ὑπ᾽ ἐχϑρῶν; χειρίαν ἀφεὶς τινί. 

ἧ γὰρ ϑάνῃς σὺ χαὶ τελευτήσας ἀςφῆς, 

ταύτη νόμιζε κἀμιὲ τῇ τόϑ᾽ ἡμέρᾳ 
βίᾳ ξυναρπασϑεῖσαν ᾿ἡργείων ὕπο 

ξὺν παιδὶ τῷ σῷ δουλίαν ἕξειν τροιρήν. 

ὅ00 χαί τις πιχρὸν πρόσφϑεγμα δεσποτῶν ἐρεῖ 

λόγοις Ἰάπτων. ἴδετε τὴν ὁμευνέτιν 
«Αἴαντος, ὃς μέγιστον ἴσχυσε στρατοῦ, 
οἵας λατρείας ἀνϑ᾽ ὅσου ζήλου τρέφει. 

τοιαῦτ᾽ ἐρεῖ τις. κἀμὲ μὲν δαίμων ἐλᾷ, 

᾿ ὅ0ὅ σοὶ δ᾽ αἰσχρὰ τἄπη ταῦτα καὶ τῷ σῷ γένει. 

ἀλλ αἴδεσαι μὲν πατέρα τὸν σὸν ἐν λυγρῷ 

γήρᾳ προλείπων., αἴδεσαι δὲ μητέρι 

πολλῶν ἐτῶν χληροῦχον, ἥ σε πολλάκις 

ϑεοῖς ἀρᾶται ζῶντα πρὸς δόμους μολεῖν" 

510 οἴχτειρε δ᾽. ὦναξ , παῖδα τὸν σὸν. εἰ νέας 

τροφῆς στερηϑεὶς σοῦ διοίσεται μόνος 

ὑπ᾽ ὀρφανιστῶν μὴ (φίλων, ὅσον χαχὸν 
χείνῳ τε χὠμοὶ τοῦθ᾽. ὅταν ϑάνης., νεμεῖς. 

ἐμοὶ γὰρ οὐχ ἔτ᾽ ἐστὶν εἷς ὅ τι βλέπω 

615 πλὴν σοῦ. σὺ γάρ μοι πατρίδ᾽ ἤστωσας δόρει, 

χαὶ μητέρ᾽ ἄλλη μοῖρα τὸν φύσαντά τε 

χαϑεῖλεν Ἅιδου θανασίμους οἱχήτορας. 

τίς δῆτ᾽ ἐμοὶ γένοιτ᾽ ἂν ἀντὶ σοῦ πατρίς; 

τίς πλοῦτος; ἐν σοὶ πᾶσ᾽ ἔγωγε σώζομαι. 
520 ἀλλ: ἴσχε χἀμοῦ μνῆστιν. ἀνδρί τοι χρεὼν 

μνήμην προσεῖναι, τερπνὸν εἴ τί που πιάϑοι. 
χάρις χάριν γάρ ἐστιν ἡ τίχτουσ᾽ ἀεί" 

ὅτου δ᾽ ἀπορρεῖ μνῆστις εὖ πεπονϑότος, 

οὐχ ἂν γένοιτ᾽ ἔϑ᾽ οὗτος εὐγενὴς ἀνήρ. 
ΧΟΡΟΣ 

525 Ἵἴας, ἔχειν σ᾽ ἂν οἶχτον ὡς κἀγὼ φρενὶ 
ϑέλοιμ᾽ ἄν" αἰνοίης γὰρ ἂν τὰ τῆσδ᾽ ἔπη. 

ΦΤΧΖΣ. 

χαὶ κάρτ᾽ ἐπαίνου τεύξεται πρὸς γοῦν ἐμοῦ, 
ἐὰν μόνον τὸ ταχϑὲν εὖ τολμᾷ τελεῖν. 

ΤΕᾺΚΜΗΣΣ 4. 

ἀλλ, ὦ φίλ Αἴας, πάντ᾽ ἔγωγε πείσομαι. 

ΤΣ ΤΡΣ 
ὅ80 χόμιζέ νύν μοι παῖδα τὸν ἐμὸν, ὡς ἴδω. 

ΤΕΚΜΗΣΣΑ. 
χαὶ μὴν φόβοισί γ᾽ αὐτὸν ἐξελυσάμην. 

Α4Σ-. 

ἂν τοῖσδε τοῖς κακοῖσιν, ἢ τί μοι λέγεις; 

ΤΕΚΜΗΣΣ 4. 

μιὴ σοί γέ που δύστηνος ἀντήσας ϑάνοι. 

Ἰ Ω δὶ 
πρέπον γέ τὰν ἣν δαίμονος τοὐμοῦ τόδε. 

ΤΈΕΈΚΜΗΣΣ 4. 

686 ἀλλ οὖν ἐγὼ ᾿φύλαξα τοῦτό γ᾽ ἀρχέσαι. 
ἐλ ΤΣ. , ρέρς ἧδ 

ἐπήνεσ᾽ ἔργον καὶ πρόνοιαν ἣν ἔϑου. 
ΤΈΚΜΕΗΣΣ 4. 

τί δῆτ᾽ ἂν ὡς ἐχ τῶνδ᾽ ἂν ὠφελοῖμί σε; 
“ΜΑ͂Σ. 

δός μοι προσειπεῖν αὐτὸν ἐμιρανῆ τ᾽ ἰδεῖν. 
ΤΕΚΜΜΗΣΣ 4. 

χαὶ μὴν πέλας γε προσπόλοις φυλάσσεται. 
ΙΠΑ͂Σ. 

10 τί δῆτα μέλλει μὴ οὐ παρουσίαν ἔχειν; 

ΤΕΚΜΗΣΣΑ. 

ὦ παῖ, πατὴρ καλεῖ σε. δεῦρο προσπόλων 
ἄγ᾽ αὐτὸν ὅσπερ χερσὶν εὐθύνων κυρεῖς. 

“41.4.5. 

ἕρποντι (φωνεῖς. ἢ λελειμμένῳ λόγου; 
ΤΕΚΜΗΣΣ 4. 

χαὶ δὴ κομίζει προσπόλων ὅδ᾽ ἐγγύϑεν. 
ΤΟΜΟΣ: 

δ45 αἰρ᾽ αὐτὸν, αἶρε δεῦρο. ταρβήσει γὰρ οὔ 
γεοσιαγῆ ποὺ τόνδε προσλεύσσων «νον, 
εἴπερ διχαίως ἔστ᾽ ἐμὸς τὰ πατρόϑεν. 

ἀλλ ἐν νόμοις πατρὸς 
δεῖ πωλοδαμνεῖν χἀξομοιοῦσϑαι φύσιν. 

δό0ὦ παῖ. γένοιο πατρὸς εὐτυχέστερος, 

τὰ δ᾽ λλ᾽ ὅμοιος" χαὶ γένοι᾽ ἂν οὐ χεχός. 

χαίτοι σὲ χαὶ νῦν τοῦτό γὲ ζηλοῦν ἔχω, 
ὁϑούνεχ᾽ οὐδὲν τῶν 

ὥρια ἘΠ τς Ἶ 
αὐτίχ᾽ ὠμοῖς αὐτὸν 

ἐπαισϑάνει χαχῶν. 
ἐν τῷ φρονεῖν γὰρ μηδὲν ἥδιστος βίος, ̓  

ὅδὅ ἕως τὸ χαίρειν χαὶ τὸ λυπεῖσϑαι μάϑης. 

ὅταν δ᾽ ἵχη πρὺς τοῦτο. δεῖ σ᾽ ὅπως πατρὸς 

δείξεις ἐν ἐχϑροῖς οἷος ἐξ οἵου ᾽τράφης. 
τέως δὲ χούζοις πνεύμασιν βόσχου, νέαν. 

ιψνυχὴν ἀτάλλων. μητρὶ τῆδε χαρμογήν.- 
᾽» »» - τ᾿ , « “ 

560 οὔτοι σ᾽ ᾿Ἱχαιῶν, οἶδα, μή τις ὑβοίσῃ 
Σ , ΞΟ ἀττν τὲς Ξ 

στυγναῖσι λώβαις, οὐδὲ χωρὶς ὄντ᾽ ἐμοῦ. 

τοῖον πυλωρὸν φύλαχα Τεῦχρον ἀμφί σοι 

λείψω τροφῆς ἄοχνον ἔμπα, χεὶ τανῦν 
τηλωπὸς οἱχνεῖ, δυσμενῶν ϑήραν ἔχων. 

506 ἀλλ, ἄνδρες ἀσπιστῆρες, ἐνάλιος λεὼς, 

ὑμῖν τε κοινὴν τήνδ᾽ ἐπισχήτιτω χάριν, 

ἐμὴν ἀγγείλατ᾽ ὕπως 
Ν Ἶ ἼΩΝ ἔρωτα ὝΕΣ 

τὸν παῖδα τόνδε πρὸς δόμους ἐμοὺς ἄγων 
χείνῳ τ᾽ ἐντολὴν, 

Τελαμῶνι δείξει μητρί τ΄, ᾿Βρίβοιαν λέγω, 

ὅ70 ὥς σφιν γένηται γηροβοσχὸς εἰσακεί. 

“χαὶ τἀμὰ τεύχη μήτ᾽ ἀγωνάρχαι τινὲς 
ϑήσουσ᾽ ᾿Αχαιοῖς μήϑ᾽ ὃ λυμεὼν ἐμός. 

ἀλλ: αὐτὸ μοι σὺ, παῖ, λαβὼν ἐπώνυμον, 

576 Γὐρύσαχες. ἴσχε διὰ πολυρράζου στρέφων 
πόρπαχος ἑπτάβοιον ἄρρηχτον σάχος" 

τὰ δ᾽ ἄλλα τεύχη κοίν᾽ ἐμοὶ τεϑάννεται. 
ἀλλ ὡς τάχος τὸν παῖδα τόνδ᾽ ἤδη δέχου, 
χαὶ δῶμα πάχτου, μηδ᾽ ἐπισχήνους γόους 

ὅ80 δάχουε. χάρτα τοι «ιλοίχτιστον γυνή. 

Ῥοσι δδᾷ Ξοχαιθραίητν 

τὸ μὴ φρονεῖν γὰρ χάρτ᾽ 
Ῥοκὲ ὅ70 βοαιθβαίαν 

μέχρις οὗ μυχοὺς χίχωσι τοῦ κάτω ϑεοῦ. 

τῆν νρ Ξ 
ἀνώδυνον καχόν. 



ΑΛ ΔΟΣ: 

πύχαζε ϑᾶσσον. οὐ πρὸς ἰατροῦ σοιςοῦ 

θρηνεῖν ἐπῳδὰς πρὸς τομῶντι πήματι. 
ΧΟΡΟΣ. 

δέδοιχ᾽ ἀκούων τήνδε τὴν προϑυμίαν. 
οὐ γάρ μ᾽ ἀρέσχει γλῶσσά σου τεϑηγμένη. 

ΤΕΚΜΗΣΣ 4. 

ὅ8ὅ ὦ δέσποτ᾽ «ἴας, τί ποτὲ δρασείεις φρενί; 

ΡΤΕΕΣΕ 

μὴ κρῖνε, μὴ ᾿ξέταζε. σωφρονεῖν χαλόν. 
ΤΕΚΜΗΣΣ Δ. 

οἴμ᾽ ὡς ἀϑυμῶ" καί σὲ πρὸς τοῦ σοῦ τέκνου 

χαὶ ϑεῶν ἱχνοῦμαι μὴ προδοὺς ἡμῶς γένη. 
᾿ ἘΣΠΠΡΙΣ 

ἄγαν γε λυπεῖς. οὐ χάτοισϑ᾽ ἐγὼ ϑεοῖς 
590 ὡς οὐδὲν ἀρκεῖν εἴμ᾽ ὀφειλέτης ἔτι; 

ΤΕΚΜΗΣΣ 

εὔφημα φώνει. 
ΦΦΊΕΖΩΣ, τ 

τοῖς ἀχούουσιν λέγε. 
ΤΕΚΜΗΣΕΣ 4. 

σὺ δ᾽ οὐχὶ πείσει; 
«ΙἹΑ͂Σ. 

πόλλ᾽ ἄγαν ἤδη ϑροεῖς. 
ΤΕΚΜῈΗΣΣ 4. 

ταρβῶ γὰρ, ὦναξ. 
ΧΦ ὍΣΣ. 

οὐ ξυνέρξεϑ᾽ ὡς τύχος; 

ΤΕΚΜΙΜΗΣΣ 4. 

πρὸς ϑεῶν, μαλάσσου. 
δ ΠΣ: 

μῶρά μοι δοχεῖς φρονεῖν, 
595 πα} Ὁ ᾿, ; ἃ 
96 εἰ τοῦμον ηϑος ἄρτι παιδεύειν γοεῖς. 

ΧΟΡΟΣ. 
Μν ᾿ ν ΄ 
ὦ χλεινὰ Σαλαμὶς, οὐ μέν που 
γαίεις ἁλίπλαγκτος, εὐδαίμων, 

πᾶσιν περίφαντος ἀεί" 
600 ἐγὼ δ᾽ ὁ τλάμων παλαιὸς ἀφ᾽ οὗ χρόνος 

᾿Ιδαῖα μίμνω λειμώνι᾽ ἄποινα, μηνῶν 

ἀνήριϑμος αἰὲν εὐνώμᾳ 
606 χρύνῳ τρυχόμενος, 

χαχὰν ἐλπίδ᾽ ἔχων 

ἔτι μέ ποτ᾽ ἀνύσειν 
τὸν ἀπότροπον ἀΐδηλον “1Ἱδαν. 
χαί μοι δυσϑεράπευτος «Ἵἴας 

610 ξύνεστιν ἔφεδρος, ὦμοι μοι, 
ϑείᾳ μανίᾳ ξύναυλος " 
ὃν ἐξεπέμιψω πρὶν δή ποτε ϑουρίῳ 

ΠΝ ΕῚ ὲ μ Α͂ τ δ᾽ ἘΣ . ἢ ΄ δι 

χρατοῦντ ἐν ρει" γὺυν» αὺ φρενὸς οἰοβωτας 

616 φίλοις μέγα πένϑος εὕρηται. 
τὰ πρὶν δ᾽ ἔργα χεροῖν 
μεγίστας ἀρετᾶς 

620 ἄφιλα παρ᾽ ἀφίλοις 

ἔπεσ᾽ ἔπεσε μελέοις ᾿“τρείδαις. 

622 ἡ που παλαιᾷ μὲν ἔντροιος ἁμέρᾳ, 
Υ , ᾿ τ 

625 λευκῷ δὲ γήρᾳ μάτηρ νιν ὅταν νοσοῦντα 
φρενομόρως ἀχούσῃ, 
αἴλινον αἴλινον 

οὐδ᾽ οἰχτρᾶς γόον ὄρνιϑος ἀηδοῦς 
ὅ96 --- 608. ΞΞΞ 009 --- 621. 

6022 --- 6834. ΞξΞ 685.--- 645. 

680 ἥσει δύσμορος, ἀλλ' ὀξυτόνους μὲν ὠδὰς 
ϑρηνήσει, χερόπληκτοι δ᾽ 
ἐν στέρνοισι πεσοῦνται 

δοῦποι καὶ πολιᾶς ἄμυγμα χαίτας. 
686 χρείσσων γὰρ “Ἔδᾳ κεύϑων ὁ νοσῶν μάταν, 

ὃς ἐκ πατρῴας ἥχων γενεᾶς ἄριστος 
πολυπόνων ᾿ἡχαιῶν, 
οὐχ ἔτι συντρόφοις 

640 ὀργαῖς ἔμπεδος, ἀλλ ἐχτὸς ὁμιλεῖ. 
ὦ τλάμων πάτερ, οἵαν σὲ μένει πυϑέσϑαι 
παιδὸς δύσφορον ἄταν, 
ἃν οὔπω τις ἔϑρεψεν.. 

θ46 αἰὼν «Ἵἱακιδᾶν ἄτερϑε τοῦδε. 
ὩΌΓΖΣ: 

ἅπανϑ᾽ ὁ μαχρὸς κἀναρίϑμητος χρόνος 
φύει τ᾿ ἄδηλα χαὶ φανέντα χρύπτεται" 
χοὺκ ἔστ᾽ ἄελπτον οὐδὲν, ἀλλ ἁλίσκεται 
χὠ δεινὸς ὅρκος χαὶ περισχελεῖς «φρένες. 

θ60 χἀγὼ γὰρ, ὃς τὰ δείν᾽ ἐκαρτέρουν τότε, 
βαφὴ σίδηρος ὡς ἐϑηλύνϑην στόμα 
πρὸς τῆσδε τῆς γυναικός" οἰχτείρω δέ νιν 
χήραν παρ᾽ ἐχϑροῖς παῖδά τ᾿ ὀρφανὸν λιπεῖν. 
ἀλλ᾽ εἶμι πρός τε λουτρὰ χαὶ παρακτίους 

θ66 λειμῶνας, ὡς ἂν λύμαϑ᾽ ἁγνίσας ἐμὰ 
μῆνιν βαρεῖαν ἐξαλεύσωμαι ϑεᾶς" 
μολών τε χῶρον ἔνϑ᾽ ἂν ἀστιβὴ χίχω 
χρύνψω τόδ᾽ ἔγχος τοὐμὸν, ἔχϑιστον βελῶν, 
γαίας ὀρύξας ἔνϑα μή τις ὄψεται" 

660 ἀλλ᾿ αὐτὸ νὺξ ““ιδὴς τε σωζόντων χάτω. 
ἐγὼ γὰρ ἐξ οὗ χειρὶ τοῦτ᾽ ἐδεξάμην 
παρ᾽ ἝἭχτορος δώρημα δυσμενεστάτου, 
οὔπω τι χεδγὸν ἔσχον ᾿ἡργείων πάρα. 
ἀλλ ἔστ᾽ ἀληϑὴς ἡ βροτῶν παροιμία, 

666 ἐχϑρῶν ἄδωρα δῶρα κοὐχ ὀνήσιμα. 

τοιγὰρ τὸ λοιπὸν εἰσόμεσθα μὲν ϑεοῖς 

εἴχειν, μαϑησόμεσθα δ᾽ ᾿Ατρείδας σέβειν. 
ἄρχοντές εἰσιν, ὥσϑ᾽ ὑπεικτέανι. τέ μή; 
χαὶ γὰρ τὰ δεινὰ χαὶ τὰ χαρτερώτατα 

670 τιμαῖς ὑπείχει " τοῦτο μὲν γιροστιβεῖς 

χειμῶνες ἐχχωροῦσιν εὐκάρπῳ ϑέρει" 
ἐξίσταται δὲ νυχτὸς αἰανῆς κύχλος 

τῇ λευχοπώλῳ φέγγος ἡμέρᾳ φλέγειν " 

δεινῶν τ᾿ ἄημα πνευμάτων ἐκοίμισε 
675 στένοντα πόντον" ἐν δ᾽ ὁ παγαρατὴς ὕπνος 

λύει πεδήσας, οὐδ᾽ ἀεὶ λαβὼν ἔχει. 

ἡμεῖς δὲ πῶς οὐ γνωσόμεσϑα σωφρονεῖν; 
ἐγὼ δ᾽, ἐπίσταμαι γὰρ ἀρτίως ὅτι 
ὅ τ᾽ ἐχϑρὸς ἡμῖν ἐς τοσόνδ᾽ ἐχϑαρτέος, 

680 ὡς χαὶ φιλήσων αὖϑις, ἔς τε τὸν φίλον 

τοσαῦϑ᾽ ὑπουργῶν ὠφελεῖν βουλήσομαι, 
ὡς αἰὲν οὐ μενοῦντα. τοῖς πολλοῖσι γὰρ 

βροτῶν ἄπιστός ἐσϑ᾽ ἑταιρείας λιμήν. 
ἀλλ ἀμφὶ μὲν τούτοισιν εὖ σχήσει" σὺ δὲ 

685 ἔσω ϑεοῖς ἐλθοῦσα διὰ τέλους, γύναι, 
εὔχου τελεῖσϑαι τοὐμὸν ὧν ἐρᾷ χέαρ. 
ὑμεῖς ϑ᾽ ἑταῖροι ταὐτὰ τῇδέ μοι τάδε 
τιμᾶτε, Τεύχρῳ τ᾽, ἢν μόλῃ, σημήνατε 
μέλειν μὲν ἡμῶν, εὐνοεῖν δ᾽ ὑμῖν ἅμα. 

690 ἐγὼ γὰρ εἶμ᾽ ἐκεῖσ᾽ ὅποι πορευτέον " 
ὑμεῖς δ᾽ ἃ φράζω δρᾶτε, καὶ τάχ᾽ ἄν μ᾽ ἴσως 



ΣΟΦΟΒΜΛΕΟΥΣ 

πύϑοισϑε, χεὶ νῦν δυστυχῶ, σεσωσμένον. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἔφριξ᾽ ἔρωτι. περιχαρὴς δ᾽ ἀνεπτόμαν. 
Ἰὼ Ἰὼ Πὼν Πὰν, 

ΧΑΘΙΡΙΟ ΣΙ: 

ποῖον; τί δ᾽ εἰδὼς τοῦδε πράγματος πέρι; 
4{'ἘῈ 20 Σ. 

τοσοῦτον οἶδα καὶ παρὼν ἐτύγχανον. 
5 , ΣΑΣ τ 

695 ὦ Πὰν Πὰν ἁλίπλαγατε Κυλλανίας χιονοχτύπου ἐχ γὰρ ξυνέδρου χαὶ τυραννιχοῦ χύχλου 

Σ ΑΙ ΣΝ ; 
700 Νύσια Κνώσι᾽ ὀρχήματ᾽ αὐτοδκαὴ ξυνὼν ἱάψης. 

, δ 

πετραίας ἀπὸ δειράδος (φάνηϑ᾽, ὦ 
- ΠΡΟΣ ΡΑΡΨΕ ΑΙ 

ϑεῶν χοροποί᾽ ἄναξ, ὅπως μοι 

ας ἀΓ Ἐρτὶ - 
γὺν γὰρ ἐμοὶ μέλει. χορεῦσαι. 

7600 Κάλχας μεταστὰς οἷος ᾿Ἱτρειδῶν δίχα, 
] εἰς χεῖρα Τεύχρου δεξιὰν «ιλοφρόνως 

ϑεὶς εἶπε χἀπέσχηνψνε παντοίᾳ τέχνη 

εἶρξαι χατ᾽ ἡμᾶρ τοὐμφανὲς τὸ νῦν τόδε 

᾿Ιχαρίων δ᾽ ὑπὲρ πελαγέων μολὼν ἐναξ᾿ Ἱπόλλων ἀἴανϑ᾽ ὑπὸ σχηναῖσι μηδ᾽ ἀφέντ᾽ ἐᾶν, 
ὁ -Ἰάλιος. εὔγνωστος, 

706 ἐμοὶ ξυνείης διὰ παντὸς εἰκροων. 
τ ἈΠΠ ΠΡ Τ ΒΕ’ ἘΥΞΕΣ Ἐμε τ ΡΥ ΚΕΝ ἔλυσεν αἰνὸν ἔχος ἀπ᾿ ὀμμάτων Ἄρης. 

ν - ΝΥ 

Ἰὼ Ἰώ. νῦν αὖ, 

755 εἰ ζῶντ᾽ ἐχεῖνον εἰσιδεῖν ϑέλοι ποτέ. 

ἐλᾷ γὰρ αὐτὸν τῆδε ϑήμέρᾳ μόνη 
δίας ᾿“ϑάνας μιῆνις, ὡς ἔφη λέγων. 

3 - , : 
τὰ γὰρ περισσὰ χἀνόνητις σώματα 

Ἂς τ ἘΞ Ξ , ἸῸΝ 7 , " - - 
γ»ῦν, ὦ Ζεῦ, πάρα λευχὸν εὐώμερον πελάσιι, πίπτειν βαρείαις πρὸς ϑεῶν δυσπραξίαις 

«άος 760 ἔφασχ᾽ ὁ μάντις. ὅστις ἀνθρώπου φύσιν 

7110 ϑοῶν ὠχυάλων νεῶν. ὅτ᾽ Αἴας 

λαϑίπονος πάλιν. ϑεῶν δ᾽ αὖ 

βλαστὼν ἔπειτα μὴ χατ᾽ ἄνϑοωπον «ρονεῖ. 
χεῖνος δ᾽ ἀπ᾽ οἴχων εὐθὺς ἐξορμώμενος 

πάνϑυτα ϑέσμι᾽ ἐξήνυσ᾽ εὐνομίᾳ σέβων μεγίστᾳ." ἄνους χαλῶς λέγοντος εὑρέϑη πατρός. 
, ν᾽ )ε , ΄ 

παν 0 μεγες χρόνος μαραίνει. 
᾿ 3 ἢ Ν ἘῸ 

716 κοὐδὲν ἀναύδητον φατίσωιμ᾽ ἂν, εὐτέ γ᾽ ἐ 
ἀέλπτων 

«Δἴας μετανεγνώσϑη 
ϑυμῶν ᾿“τρείδαις μεγάλων τε νειχέων. 

ΑΓΓΕ.0ΟΣ. 

ἄνδρες φἴλοι. τὸ πρῶτον ἀγγεῖλαι ϑέλω, 
720 Τεῦχρος πάρεστιν ἄρτι Δυσίων ἀπὸ 

Ξ ᾿ ᾿ τῆ ῥ 
χρημνῶν" μέσον δὲ προσμολὼν στρατήγιον 

ῳω͵ - “- ΕΣ , « - 

χυδάζεται τοῖς πᾶσιν ᾿ἡργείοις ὁμοῦ. 

στείχοντα γὰρ πρόσωϑεν αὐτὸν ἐν χύχλῳ 

μαϑόντες ἀιιφέστησαν. εἶτ᾽ ὀνείδεσιν 
725 ἤρασσον ἔνϑεν χίνϑεν οὔτις ἔσϑ᾽ ὃς οὔ, 0 

τὸν τοῦ μανέντος χἀπιβουλευτοῦ στρατοῦ 

ξύναιμον ἀποχαλοῦντες, ὡς οὐκ ἀρχέσοι 
τὸ μὴ οὐ πέτροισι πῶς χαταξανϑεὶς θανεῖν. 
ὥστ᾽ εἰς τοσοῦτον ἦλθον ὥστε χαὶ χεροῖν 

720 χολεῶν ἐρυστὰ διεπεραιώϑη ξίφη. 
λήγει δ᾽ ἔρις δραμοῦσα τοῦ προσωτάτω 
ἀνδρῶν γερόντων ἐν ξυναλλαγῇῆ λόγου. 
ἀλλ ἡμὶν Αἴας ποῦ ᾽στιν. ὡς φράσω τάδε; 
τοῖς χυρίοις γὰρ πάντα χρὴ δηλοῦν λόγον. 

ΧΟΡΟΣ. 

735 οὐκ ἔνδον, ἀλλὰ φροῦδος ἀρτίως. νέας 
βουλὰς νέοισιν ἐγχαταζεύξας τρόποις. 

ΡΣ ΕΖ ΟΣ: 

Ἰοὺ ἰού. 
ΝΣ τ ε ͵ 4 Η 

βοαδεῖαν ἡμᾶς ἀρ᾽ ὁ τήνδε τὴν ὁδὸν 
ἢ Ξ ἡ ᾿ ᾿ 

πέμπων ἔπεμψεν. ἢ ᾿φάνην ἐγὼ βραδύς. 

ΧΟΡΟΣ: 

. 740 τί δ᾽ ἐστὶ χρείας τῆσδ᾽ ὑπεσπανισμένον; 
ΠΡ ΕΖΊΘΣΣ. 

τὸν ὥνδρ᾽ ἀπηύδα Τεῦχρος ἔνδοϑεν στέγης 
μὴ ᾽ξω παρήχειν, πρὶν παρὼν αὐτὸς τύχοι. 

ΧΟΡΟΣ. 
ὙΠλεν, τ ἀλά τς ΄ 
ἀλλ οἴχεταί τοι, σιρὸς τὸ χέρδιστον τραπεὶς 

γνώμης, ϑεοῖσιν ὡς χαταλλαχϑῆ χόλου. 

ΑΓΓΕ“Ὸ0ΟΣ. 
- 3» “ἡ " 

745 ταῦτ᾽ ἐστὶ τίπη μωρίας πολλῆς πλέα, 

εἴσιερ τι Κάλχας εὖ φρονῶν μαντεύεται. 
698 -- 705. -ΞΞ 706-- 718. 

ε ᾿ ΝΝ ἊΣ {ν » ΄ ΄ ᾿; ὁ μὲν γὰρ αὐτὸν ἐννέπει, τέχνον . δόρει 
ξ 766 βούλου χρατεῖν μὲν, σὺν ϑεῷ δ᾽ ἀεὶ χρατεῖν. 

ὁ δ᾽ ὑφιχόμπως χἀφρόνως ἠμείνατο. 
πάτερ. ϑεοῖς μὲν χἂν ὁ μηδὲν ὧν ὁμοῦ 

, ω 3 ΕΣ Ν Χ τ ΄ 
χράτος χατακτήσαιτ᾽ - ἐγὼ δὲ χαὶ δίχα 

χείνων πέποιϑα τοῦτ᾽ ἐπισπάσειν χλέος. 
πν Ν ΟκΗν τ, Ξ ᾿ 

770 τοσόνδ᾽ ἐχομσει μῦϑον. ειται δεύτερον 

δίας ᾿ϑάνας. ἡνίχ᾽ ὀτρύνουσά »»ὕ 

ηὐδᾶτ᾽ ἐπ᾿ ἐχϑροῖς χεῖρα «φοινίαν τρέπειν, 
ΥΣ ΗΒ ΕΞ Ὁ ΠΣ " ᾿ 

τότ᾽ ἀντιφωνεῖ δεινὸν (ορητόν τ᾽ ἔπος" 

Ι ἄνασσα. τοῖς ἄλλοισιν ᾿Ἱργείων πέλας 
" δος δὴ» δὼ 4). "- , 

᾿ 776 ἵστω. χαϑ᾿ ἡμᾶς δ᾽ οὔποτ᾽ ἔχρήξει μάχη. 

τοιοῖσδε τοῖς λόγοισιν ἀστεργῆ ϑεᾶς 
ὡς. εὐ, 5. ϑνο λα 5, δὶ 5}. Διδδηο ἅ 
ἐχτήσατ᾽ ὀργὴν, οὐ χατ ἄνθρωπον φρονῶν. 
Δ Α5᾽ ΚΣ » - δυνλυ ΞΕ ] ἀλλ εἴπερ ἔστι τῆδε ϑημέρᾳ. τάχ᾽ ἂν 

γενοίμεϑ᾽ αὐτοῦ σὺν ϑεῷ σωτήριοι. 

780 τοσαῦϑ᾽ ὁ μάντις εἰκρ᾽ " ὁ δ᾽ εὐθὺς ἐξ ἕδρας 
ξ ᾿ ΄ ᾿ " 

πέμπει μὲ σοὶ «(φέροντα τάσδ᾽ ἐπιστολὼς 

Τεῦχρος «φυλάσσειν. εἰ δ᾽ ἀπεστερήμεϑει, 
οὐχ ἔστιν ἁνὴρ χεῖνος. εἰ Κάλχας σοφός. 

ΧΟΡΟΣ. 

' ὦ δαίκ Τέχμησσα. δύσμορον γένος, 

786 ὅρα μολοῦσα τόνδ᾽ ὁποῖ᾽ ἔπη ϑροεῖ. 
ξυρεῖ γὰρ ἐν χρῷ τοῦτο μὴ χαίρειν τινά. 

ΤΕΚΜΧΗΣῈΕΣ 4. 

τί μ᾽ αὖ τάλαιναν, ἀοτίως πεπαυμένην 
' χαχῶν ἀτρύτων, ἐξ ἕδρας ἀνίστατε; 

Ι ΧΟΡΟΣ. 
; , σα ᾿ Ὡὰ  έ νων ᾿ 
Ι τοῦδ᾽ εἰσάκουε τἀνδρὸς, ὡς ἥχει φέρων 

790. ,“ἴαντος ἡμῖν πρᾶξιν ἣν ἤλγησ᾽ ἐγώ. 

ΤΕΚΜΕΣΙΣΟ: 

οἴμοι, τί φὴς, ὠνϑρωπε; μῶν ὀλώλαμεν; 

Ι ἌΓΓΕΟ.ῸΟῸΟΣ. 

οὐκ οἶδα τὴν σὴν πρᾶξιν, «ἴαντος δ᾽ ὅτι, 
Ϊ ϑυραῖος εἴπερ ἐστὶν, οὐ ϑαρσῶ πέρι. 

ΤΕΚΜΗΣΣ 
ἘΗΡΕΝ Υ τὶ ἸΌΞΕΣ βγ Ὁ 

χαὶ μὴν ϑυραῖος. ὥστε μ᾽ ὠδίνειν τί φής. 
«ΑΤΙ͵ΤΈΞΠΟΣ: 

7965 ἐκεῖνον εἴργειν Τεῦκρος ἐξειξίεται 

] σχηνῆς ὕπαυλον μηδ᾽ ἀφιέναι μόνον. 

] 



ἌἊ) 1 

ΤΙΗΚΜΠΙΣῈΣ 4. 

ποῦ δ᾽ ἐστὶ Τεῦχρος. χἀπὶ τῷ λέγει τάδε; 
ΦΓΓΕ-ΖΟΣ. 

πάρεστ᾽ ἐχεῖνος ἄρτι" τήνδε δ᾽ ἔξοδον 
ὀλεθρίαν «Αἴαντος ἐλπίζει φέρειν. 

ΤΕΚΜΗΣῈΕΣ 4. 

800 οἴμοι τάλαινα, τοῦ ποτ᾿ ἀνθρώπων μαϑών; 
ἘΠ ΒΕΏΖΟΣ. 

τοῦ Θεστορείου μάντεως. καϑ'᾽ ἡμέραν 
τὴν νῦν, ὅτ᾽ αὐτῷ ϑάνατον ἢ βίον φέρει. 

ΤΕΚΜΗΣῈΣ 4. 

οἵ ᾽γὼ, «ίλοι, πρόστητ᾽ ἀναγχαίας τύχης, 
χαὶ σπεύσαϑ'᾽, οἱ μὲν Τεῦχρον ἐν τάχει μολεῖν, 

8060 οἱ δ᾽ ἑσπέρους ἀγκῶνας. οἱ δ᾽ ἀντηλίους 

ζητεῖτ᾽ ἰόντες τἀνδρὸς ἔξοδον χαχήν. 
ἔγνωχες γὰρ δὴ φωτὸς ἠπατημένη 

χαὶ τῆς παλαιᾶς χάριτος ἐχβεβλημένη. 

οἴμοι, τί δράσω, τέχνον " οὐχ ἱδρυτέον. 

810 ἀλλ᾽ εἶμι κἀγὼ χεῖσ᾽ ὕποιπερ ἂν σϑένω. 
χωρῶμεν. ἐγκονῶμεν., οὐχ ἕδρας ἀκμὴ, 
σώζειν ϑέλοντες ἀνέρ᾽ ὃς σπεύδη ϑανεῖν. 

ΧΟΡΟΣ. 

χωρεῖν ἕτοιμος. χοὐ λόγῳ δείξω μόνον. 
τάχος γὰρ ἔργου καὶ ποδῶν ὥμ᾽ ἕψεται. 

ΣΤΗ͂Σ. 

815 ὁ μὲν σφαγεὺς ἕστηκεν ἣ τομώτατος 
γένοιτ᾽ ἂν, εἴ τῳ χαὶ λογίζεσθαι σχολὴ, 
δῶρον μὲν ἀνδρὸς Ἕχτορος ξένων ἐμοὶ 
μάλιστα μισηϑέντος, ἐχϑίστου ϑ᾽ ὁρᾶν. 
πέπηγε δ᾽ ἐν γῇ πολεμίᾳ τῇ Τρῳάδι, 

820 σιδηροβρῶτι ϑηγάνῃ νεηχονής " 
ἔπηξα δ᾽ αὐτὸν εὖ περιστείλας ἐγὼ, 

εὐνούστατον τῷδ᾽ ἀνδρὶ διὰ τάχους θανεῖν. 

οὕτω μὲν εὐσχευοῦμεν" ἐκ δὲ τῶνδέ μοι 
σὺ πρῶτος. ὦ Ζεῦ. καὶ γὰρ εἰχὸς, ἄρκεσον. 

826 αἰτήσομαι δέ σ᾽ οὐ μαχρὸν γέρας λαχεῖν. 
πέμψον τιν᾽ ἡμῖν ἄγγελον. χαχὴν φάτιν 
Τεύχρῳ φέροντα. πρῶτος ὥς μὲ βαστάσῃ 
πεπτῶτα τῷδε περὶ νεορράντῳ ξίᾳ ει, 

ὺ μὴ πρὸς ἐχϑρῶ ; ϑεὶς πάρος χαι μη προς χν ρων του χιιτοπτευϑεις παρος 

880 ῥιφρϑῶ χυσὶν πρόβλητος οἰωνοῖς ϑ᾽ ἕλωρ. 
- τ - - 

τοσαῦτά σ᾽. ὦ Ζεῦ, προστρέπω, χαλῶ 8ϑ' ἅμα 
- Ἕ, - Ἂ 3. ̓̓ υ ΝΣ ᾿ ΄ 

πομπαῖον Ἑρμῆν χϑόνιον εὖ μὲ χοιμίσαι, 
- ᾿ Ν " ν." 

ξὺν ἀσφαδάστῳ χαὶ ταχεῖ πηδήματι 

πλευρὰν διαρρήξαντα τῷδε «φασγάνῳ. 

835 χιιλῶ δ᾽ ἀρωγοὺς τὰς ἀεί τε παρϑένους 
ἀεί ϑ᾽ ὁρώσας πάντα τῶν βροτοῖς πάϑη, 
σεμνὰς ᾿Ερινῦς τανύποδας. μαϑεῖν ἐμὲ 
πρὸς τῶν ᾿“τρειδῶν ὡς διόλλυμαι τάλας. 

χαί σφας χαχοὺς κάκιστα χαὶ πανωλέϑρους 

840 ξυναρπάσειαν. ὥσπερ εἰσορῶσ᾽ ἐμὲ 
αὐτοσφαγῆ πίπτοντα, τὼς αὐτοσφαγεῖς 

πρὸς τῶν φιλίστων ἐχγόνων» ὀλοίατο. 
».} Σ, - ΄, 3. 3) ͵ 
ἴτ᾽. ὦ ταχεῖαι ποίνιμοί τ᾿ ᾿ρινυες, 

γεύεσϑε. μὴ φείδεσϑε πανδήμου στρατοῦ. 
᾿ ι Ἔ 

840 σὺ δ᾽, ὦ τὸν αἰπὺν οὐρανὸν διφρηλατῶν 
Ἥλιε αν τὴν ἐμὴν ὅταν χϑό ιε, πατρῴαν τὴν ἐμὴν ὅταν χϑόνα 
ς ν , το ἴδης, ἐπισχὼν χφυσόνωτον ἡνίαν 

μ " ." ΕῚ , 

ἐγγειλον (τὰς τὰς ἐμὰς μόρον τ᾽ ἐμὸν 

γέροντι πατρὶ τῇ τε δυστήνῳ τροφῷ. 

μὩα-.-΄ῬἮὁἫἭῬὍἮ- 

Δ ὉΣη 101 
ἊΣ “᾿ ᾿ ᾽΄ 

800 που τάλαινα, τήνδ᾽ ὅταν χλύη «άτιν, 
ἥσει μέγαν χωχυτὸν ἐν πάσῃ πόλει. 

ΑΞ ῬΑ: Ξ Ξ 
ἀλλ᾽ οὐδὲν ἔργον ταῦτα ϑρηνεῖσϑαι μάτην " 
»)» 5 Πα ΕΜΡΣ Αι τῳ : ἀλλ᾽ ἀρχτέον τὸ πρᾶγμα σὺν τάχει τινί. 
τ ἘΞ Ξ , 
ὦ Θάνατε Θάνατε. νῦν μ᾽ ἐπίσχειψαι μολών" 

856 χικίτοι σὲ μιὲν χἀχεῖ προσαυδήσω ξυνών. 
τ - , - 

σὲ δ᾽, ὦ «αεννῆς ἡμέρας τὸ νῦν σέλας, 

χαὶ τὸν δι(φρευτὴν Ἥλιον προσεννέπω, 

πανύστατον δὴ χοὔποτ᾽ αὖϑις ὕστερον. 
ἴῃ ΕΣ ἈΕῚ Ὺ 
ω φέγγος, ὦ γῆς ἱρὸν οἱχείας πέδον 

Ξ τ δ δ , 
8600 Σαλαμῖνος, ὦ πατρῷον ἑστίας βάϑρον, 

χλειναί τ᾿ ᾿1ϑῆναι, χαὶ τὸ σύντροφον γένος, 
χρῆνκί τὲ τιοτεμοί ϑ᾽ οἵδε, χαὶ τὰ Τρωϊκὰ 
πεδία προσκυδῶ χαίρετ᾽, ὦ τροφῆς ἐμοί" 

τοῦϑ᾽ ὑμὶν ἴας τοὔπος ὕστατον ϑροεῖ" 

866 τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἐν “ἽἫΙ'δου τοῖς χάτω μυϑήσομαι. 

ΠΗΓΓΧΟΡΙΟΝ. 

πόνος πόνῳ πόνον «ρέρει. 
πᾷ πῶ 

- " ν », , 

πᾷ γὰρ οὐκ ἔβαν ἐγώ; 
χοὐδεὶς ἐπίσταται μὲ συμμαϑεῖν τόπος. 

870 Ἰδοὺ. 
“- τ , ΄ 

δοῦπον «αὖ κλύω τινά. 
ΠΤΛΙΙΧΟΡΤΙΟΝ. 

ἡμῶν γε ναὸς χοινόπλουν ὁμιλίαν. 
ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

ΝΕ, ᾿ 
τί οὐν δή; 

ΠΊΗΉΓΙΓΧΟΡΤΙΟ Ν. 

σιῶν ἐστίβηται τιλευρὸν ἕσπερον νεῶν. 

ἩΜΊΙΧΟΡΙΟΝ. 

875 ἔχεις οὖν; 
ΠΗΠΙΧΟΡΙΟ Ν. 

πόνου γε πλῆϑος. χοὐδὲν εἰς ὄψιν πλέον. 
ἩΜΙἜΧΟΡΙΟΝ. 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐμοὶ δὴ τὴν ἀφ᾽ ἡλίου βολῶν 

χέλευϑον ἁνὴρ οὐδαμοῦ δηλοῖ φανείς. 
ΡΘΟΥΡΟΣΣ: 

879 τίς ὧν δῆτάώ μοι. τίς ἂν «ιλοπόνων 
ἁλιαδᾶν ἔχων ἀύπνους ἄγρας, 
ἢ τίς ᾿Ολυμπιάδων ϑεῶν, ἢ ῥυτῶν 

886 Βοσπορίων ποταμῶν. τὸν ὠμόϑυμον 
εἴ ποϑι πλαζόμενον λεύσσων 
ἀπύοι; σχέτλια γὰρ 

ἐμέ γε τὸν μαχρῶν ἀλάταν πόνων 
οὐρίῳ μὴ πελάσαι δρόμῳ, 

890 ἀλλ᾽ ἀμενηνὸν ἐνδρα μὴ λεύσσειν ὕπου. 
ΤΕΚΜΗΣῈΣ 4. 

Ἰώ μοί μοι. 
ΧΟΡΟΣ. 

τέγος βοὴ πάραυλος ἐξέβη νάπους; 
ΤΕΚΜΗΣΣ 4. 

Ἰὼ τλήμων. 
ΧΟΡΟΣ. 

τὴν δουρίλητιτον δύσμορον νύμφην ὁρῶ 
895 Τέχμησσαν, οἴχτῳ τῷδε συγχεκραμένην- 

ΤΕΚΙΜΗΣῈΣ Δ. 

οἴχωχ᾽ ὄλωλα. διαπεπόρϑημαι, φίλοι. 

ΧΟΡΟΣ. 

τί δ᾽ ἔστιν ; 

879 ---914., -Ξ-Ξ-Ξ 926-900. 
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ΣΥΝ ΤΕΚΜΠΕΣΕΣ 4. 

«ἴας ὅδ᾽ ἡμῖν ἀρτίως νεοσιφαγὴς 
Α ᾿ , ; 

χεῖται, πρυιξαίῳ ««σγάνῳ περιπτυχής. 
ΣΞΟΙΡΌΟΣΣ: 

900 ὦμοι ἐμῶν νόστων " 

ὦμοι, χατέπειρνες, ἄναξ, 
τόνδε συνναύταν, ὦ τάλας " 
ὦ ταλαίφρων γύναι. 

ΤΕΚΜΠΣΣ 4. 

ὡς ὧδε τοῦδ᾽ ἔχοντος αἰάζειν πάρα. 

ΧΟΡΟΣ. 

906 τίνος ποτ᾽ ἄρ᾽ ἔρξε χειρὶ δύσμορος; 
ΤΕΚΠΜΗΣΣΕΣ 4. 

αὐτὸς πρὸς αὑτοῦ" δῆλον. ἐν γάρ οἱ χϑονὶ 
πηκτὸν τόδ᾽ ἔγχος περιπετὲς χατηγορεῖ. 

ΧΟΡΟΣ. 
υ, ἀϑεις ΤΑ ρς ΠΑ Ὁ , " 

910 ὦμοι ἐμᾶς ατας, οἷος αρ᾿ αἱμάχϑης, αφράχτος, 

φίλων" 

ἐγὼ δ᾽ ὁ πάντα χωφὸς, ὃ πάντ᾽ ἀϊδοις, χατη-᾿ 
μέλησα. πᾶ πᾶ 

κεῖται ὁ δυστράπελος, δυσώνυμος ἀϊας; 

ΤΈΚΠΠΤΗΣΕΣ 4. 

91ὅ οὔτοι ϑεατός" ἀλλά νιν περιπτυχεῖ 
φάρει χαλύψω τῷδε παιπήδην ἐπεὶ 
οὐδεὶς ὧν, ὅστις χαὶ «φίλος, τλαίη βλέπειν 
φυσῶντ᾽ ἄνω πρὸς ῥῖνας, ἔχ τὲ (φοινίας 
πληγῆς μελανϑὲν αἷμ ἀπ᾽ οἱχείας σφαγῆς. 

920 οἴμιοι, τέ δράσω; τίς σὲ βαστάσει φίλων; 
ποῦ Τεῦχρος; ὡς ἀχμαῖος. εἰ βαίη, μόλοι, 
πεπτῶτ᾽ ἀδελιρὸν τόνδε συγχαϑαρμόσαι. 
ὦ δύσμορ᾽ Ἵἴας, οἷος ὧν οἵως ἔχεις, 

ὡς χαὶ παρ᾽ ἐχϑροῖς ἄξιος ϑρήνων τυχεῖν. 
ΧΟΡ 

920 ἔμελλες, τάλας, ἔμελλες χρόνῳ 

- 
«-- 

στερεόφρων ἔρ᾽ ἐξανύσειν χαχὴν 

μοῖραν ἀπειρεσίων πόνων. τοῖά μοι 
930 πάννυχα χαὶ φαέϑοντ᾽ ἀνεστέναζες 7 ξες 

ὠμόφρων ἐχϑοδόπ᾽ ᾿“τρείδαις 
οὐλίῳ σὺν πάϑει. 

ἘΣ ΟΟΣ ΡΣΕΣ ΣΑΣ ἜΑ 
μέ) τς καῇ Ψ ζΖειγος αὐχῶν χρονος 

᾿ τ ΄ 

935 πημάτων. μος ἀριστόχειρ 

ἘΈΚΕ ὅπλων ἔχειτ᾽ ἀγὼν πέρι. 
ΤΕΈΚΠΤΗΣΕΣ Α. 

ἰώ μοί μοι. 
ΣΧΥΟΣΡΊΟΣΣ. 

χωρεῖ πρὸς ἧπαρ. οἶδα, γενναία δύη. 
ΤΕ ἬΙΙΣΕΣ 4. 

Ἰώ μοί μοι. 

ΘΠ ΘΡΙΟΣΣ. 

940 οὐδέν σ᾽ ἀπιστῶ χαὶ δὶς οἰμῶξαι. γύναι, 
τοιοῦδ᾽ ἀποβλαφϑεῖσων ἀρτία 

ΤΕΚΜΗ͂ΣΣ 

σοὶ μὲν δοχεῖν ταῦτ᾽ ἔστ᾽, ἐμοὶ δ᾽ ἄγαν φρονεῖν. 
ΧΟΡΟΣ. 

φίλου. 

ξυγαυδῶ. 

ΤΚΛΜΤΗΞΣΕῈΕΣ 4. 

οἴμοι. τέχνον. πρὸς οἷα δουλείας ζυγὰ 

δισσῶν ἐϑρόησας ἄναυδον 
ἔργον ᾿Ατρειδῶν τῷδ᾽ ζει. 

ἀλλ᾽ ἀπείργοι ϑεός. 
ΤΕΚΜΜΗΣΣ 4. 

960 οὐχ ἂν τάδ᾽ ἔστη τῆδε. μὴ ϑεῶν μέτα. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἄγαν ὑπερβροιϑὲς ὥχϑος ἤνυσαν. 
ΤΗΚΜΗΣΣ 4. 

τοιόνδε μέντοι Ζηνὸς ἡ δεινὴ ϑεὸς 
Παλλὰς φυτεύει πῆμ᾽ ᾿Οὐδυσσέως χάριν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ϑύφἠη ῥὰ χελαινώπαν ϑυμὸν ἐφυβροίζει πολύτλας 
͵ ὃν σε 8 

ἀνὴρ, 
- Η - ΄ 3) , “: 

γελᾷ δὲ τοῖσδε μαινομένοις ἄχεσιν πολὺν γέλω- 
τα, φεῦ φεῦ, 

960 ξύν τὲ διπλοῖ βασιλῆς χλύοντες ᾿ἀτρεῖδαι. 

ΤΕΚΜΗ͂ΣΣ. 
ΣΥ͂Σ ͵ ᾿ , ᾿Ξ 

οἱ δ᾽ οὖν γελώντων χἀπιχαιρόντων χαχοῖς 
τοῖς τοῦδ᾽. ἴσως τοι, χεὶ βλέποντα μὴ ᾿πύϑουν, 

θανόντ᾽ ἂν οἱμώξειαν ἐν χρείᾳ δορός. 
οἱ γὰρ χαχοὶ γνώμαισι τἀγαθὸν χεροῖν 

900 ἔχοντες οὐχ ἴσασι, πρίν τις ἐχβάλῃ. 
« Η “ ΕΝ , : ν᾿ ἐμοὶ πιχρὸς τέϑνηχεν ἢ χείνοις γλυκὺς, 

αὑτῷ δὲ τερπινύς. ὧν γὰρ ἠράσϑη τυχεῖν 
ἐχτήσαϑ᾽ αὑτῷ, θάνατον, ὅνπερ ἤϑελεν. 
τί δῆτα τοῦδ᾽ ἐπεγγελῷεν ἂν χάτα; 
ἜΑ τς ᾿ ξ ᾽ Ρ 2» 

970 ὑεοῖς τέϑνηχεν οὗτος, οὐ χείνοισιν, οὐ. 

πρὸς ταῦτ᾽ Ὀδυσσεὺς ἐν χενοῖς ὑβριζέτω. 

«ἴας γὰρ αὐτοῖς οὐχέτ᾽ ἐστίν" ἀλλ᾽ ἐμοὶ 

λιπὼν ἀνίας χαὶ γόους διοίχεται. 
ΤΕΥΚΡΌΟΩΣΣ 

Ἰώ μοί μοι. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἢ τ 5 
975 σίγησον. αὐδὴν γὰρ δοχῶ Τεύχρου χλύειν 

βοῶντος ἄτης τῆσδ᾽ ἐπίσχοπτον μέλος. 
ΤΕ ἊΚΙΡΌΟΣΣ 

τ ᾿ ᾽ Ὗ ΡΣ τς », " 
ὦ φίλτατ᾽ Ἵϊας, ὦ ξύναιμον ὄμμ᾽ ἐμοὶ, 
τ Ϊἧ ᾿ τ « , ϑ 
ἀρ᾽ ἠμπόληχας. ὥσπερ ἡ φάτις χρατεῖ; 

ΧΟΡΟΣ. 

ὄλωλεν ἁνὴρ, Τεῦχρε, τοῦτ᾽ ἐπίστασο. 
| ΤΕΎΚΡΟΣ. 

γ, ἌΣ» πο ΔΩ, ΤΡ ΣΝ 
980 ὦμοι βαρείας ἀρὰ τῆς ἑμὴς τύχης. 

ΣΧ ΌΡΟΣΣ: 
ε πο) }5 ᾿ 

ὡς ὡδ᾽ ἐχόντων 

ΤΕΎΚΡΟΣ. 
ἩῈΙΡ ΠΕ 
ὦ τάλας ἐγω, 

ΣΟΡΌΣΣ 

τάλας. 

πάρα στενάζειν. 
ΤΈΣ ΊΡΙΟΘΣΣΕ 

ὦ περισπερχὲς πάϑος. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἐγαν γε, Τεῦχρε. 
ΤΊΣ ἈΕΡΙΘΕΣΙΕ 

«φεῦ τάλας. τί γὰρ τέχνον 
τὸ τοῦδε ποῦ μοι γῆς χυρεῖ τῆς Τρῳάδος; 

ΧΟΡΟΣ. 

940 χωροῦμεν,, οἷοι γῷν ἐφεστῶσι σχοποί, 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦμοι, ἀναλγήτων | 

986 μόνος παρὰ σχηναῖσιν. 
ΤΕΎΚΡΟΣ. 

οὐχ ὅσον τάχος 
δῆτ᾽ αὐτὸν ἄξεις δεῦρο, μή τις ὡς κενῆς 



ἈΠ} ΧΤΊ ΛΑ Ὁ ΣῈ 103 

σκύμνον λεαίνης δυσμενῶν ἀναρπάσῃ; γελῶν ἃ δὴ κακοῦργος ἐξίκοιτ᾽ ἀνήρ. 
ἴϑ᾽, ἐγχόνει, σύγχαμνε. τοῖς ϑαγνοῦσί τοι “ΡΥ ΊΘΡΙΟΊΣ: 
φιλοῦσι πάντες χειμένοις ἐπεγγελᾶν. τίς δ᾽ ἐστὶν ὅντιν᾽ ἔνδρα προσλεύσσεις στρατοῦ; 

ΧΟΡΟΣ. ΧΟΡΟΣ. 
990 χαὶ μὴν ἔτι ζῶν, Τεῦχρε, τοῦδέ σοι μέλιν 1045 Ἡενέλαος, ᾧ δὴ τόνδε πλοῦν ἐστείλαμιεν. 

ἐφίεθ᾽ ἁνὴρ κεῖνος, ὥσπερ οὖν μέλει. ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ. 
πῳραν:. 18 ΥΚΡΟΣ. ὁρῶ" μαϑεῖν γὰρ ἐγγὺς ὧν οὐ δυσπετής. 
ὦ τῶν ἀπιτων δὴ ἜΘ ΟΣ ἐμοὶ : ὰ ΜΈΕΝΕ...40 Σ: 
ΟΑΉΘΤΟΝ ὧν' πρθσεῖθον. ὀφϑυλμοῖς ἐγὼ, οὗτος, σὲ φωνῶ τόνδε τὸν γεχρὸν χεροῖν 
ὁδὸς ὥ ὁδῶν ποσῶν ἀμιασπσω δὴ μὴ συγκομίζειν,, ἀλλ᾽ ἐὰν ὅπως ἔχει. 

990 μσλιστις ἘΠΕ σπλάγχνον, ὯΝ δὴ νῦν ἔβην, ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ. 
ἱ ὦ κρίκοι ΚΑ ΤΟΝ τοι σον ὡς ἐπῃσϑοόμην τίνος χάριν τοσόνδ᾽ ἀνάλωσας λόγον; 

μόρον διώχων χἀξιχνοσκοπούμενος. ἘΠ ΣΣΞ τ 
ὀξεῖα γάρ σου βάξις ὡς ϑεοῦ τινος Ἰυε0 ΟΕ ΕΣ, Ἶ ΠΕ ΕΟ ΤΑΝ ὡς τ Υ̓ 
ΗνΨἘἔὁουσνρο τῆ πν ὅ0 δοχοῦντ᾽ ἐμοὶ, δοχοῦντα δ᾽ ὃς χραίνει στρατοῦ. 

1000 ἁγὼ χλύων δείλαιος ἐκποδὼν μὲν ὧν Ἢ ἣ Τὰ ΥΚΡΟΣ. 
ὑπεστέναζον, νῦν δ᾽ ὁρῶν ἀπόλλυμαι. οὔκουν ἂν εἴποις ἥντιν᾽ αἰτίαν προϑείς ; 

οἴμοι. ΜΕΝΕ.Ζ.ΟΣ. 

ἴϑ᾽ ἐχχάλυιννον, ὡς ἴδω τὸ πῶν καχόν. ὁϑούνεκ᾽ αὐτὸν ἐλπίσαντες οἴχοϑεν 

ὦ ϑυσϑέατον ὄμμα χαὶ τόλμης πιχρῶς, ἄγειν ᾿ἡχαιοῖς ξύμμαχόν τε χαὶ φίλον, 
1000 ὅσας ἀνίας μοι χκατασπείρας φϑίνεις. ἐξεύρομεν ζητοῦντες ἐχϑίω «Ῥρυγῶν" 

ποῖ γὰρ μολεῖν μοι δυνατὸν, εἰς ποίους βρο- 1055 ὅστις στρατῷ ξύμπαντι βουλεύσας φόνον 

τοὺς, γύχτωρ ἐπεστράτευσεν, ὡς ἕλοι δόρει" 

τοῖς σοῖς ἀρήξαντ᾽ ἐν πόνοισι μηδαμοῦ; χεὶ μὴ ϑεῶν τις τήνδε πεῖραν ἔσβεσεν, 
ἢ πού μὲ Τελαμὼν, σὸς πατὴρ ἐμός ὃ' ἅμα, ἡμεῖς μὲν ἂν τήνδ᾽, ἣν ὅδ᾽ εἴληχεν τύχην, 
δέξαιτ᾽ ἂν εὐπρόσωπος ἵλεώς τ᾽ ἴσως Ι ϑαγόντες ἂν προὐκείμεϑ᾽ αἰσχίστῳ μόρῳ, 

1010 χωροῦντ᾽ ἄνευ σοῦ. πῶς γὰρ οὔχ; ὅτῳ πέρα 1000 οὗτος δ᾽ ὧν ἔζη. νῦν δ᾽ ἐνήλλαξεν ϑεὸς 
Ἶ μηδ᾽ εὐτυχοῦντι μηδὲν ἥδιον γελῶν. τὴν τοῦδ᾽ ὕβοιν πρὸς μῆλα καὶ ποίμνας πεσεῖν. 

οὗτος τί χρύψει; ποῖον οὐχ ἐρεῖ χαχὸν, ὧν οὕνεκ᾽ αὐτὸν οὔτις ἔστ᾽ ἀνὴρ σϑένων 
τὸν ἐχ δορὸς γεγῶτα πολεμίου νόϑον, τοσοῦτον ὥστε σῶμα τυμβεῦσαι τάφῳ, 

τὸν δειλίᾳ προδόντα χαὶ καχανδρίᾳ ἀλλ᾽ ἀμφὶ χλωρὰν ψάμαϑον ἐχβεβλημένος 
1015 σὲ, φίλτατ᾽ Ἄϊας. ἢ δϑύλοισιν, ὡς τὰ σὰ "10θ6 ὄρνισι φορβὴ παραλίοις γενήσεται. 

χράτη θανόντος χαὶ δόμους νέμοιμι σούς. ] πρὸς ταῦτα μηδὲν δεινὸν ἐξάρῃς μένος. 
τοικῦτ᾽ ἀνὴρ δύσοογος, ἐν γήρᾳ βαρὺς, εἰ γὰρ βλέποντος μὴ ᾿δυνήϑημεν χρατεῖν, 
ἐρεῖ, πρὸς οὐδὲν εἰς ἔριν ϑυμούμενος. πόώντως ϑαγνόντος γ᾽ ἄρξομεν, χἂν μὴ ϑέλης, 

τέλος δ᾽ ἀπωστὸς γῆς ἀπορριφϑήσομαι, | χερσὶν παρευϑύνοντες. οὐ γὰρ ἔσϑ᾽ ὕπου 
1090 δοῦλος λόγοισιν ἀντ᾽ ἐλευϑέρου φανείς. 0τῸ λόγων ἀκοῦσαι ζῶν ποτ᾽ ἠϑέλησ᾽ ἐμῶν. 

τοιαῦτα μὲν χατ᾽ οἴχον" ἐν Τροίᾳ δέ μοι | χαίτοι κακοῦ πρὸς ἀνδρὸς ἄνδρα δημότην 
πολλοὶ μὲν ἐχϑροὶ, παῦρα δ᾽ ὠφελήσιμα. μηδὲν διχαιοῦν τῶν ἐφεστώτων “λύειν. 
χαὶ ταῦτα πάντα σοῦ θανόντος εὑρόμην. οὐ γάρ ποτ᾽ οὔτ᾽ ὧν ἐν πόλει νόμοι καλῶς 
οἴμοι, τί δοάσω; πῶς σ᾽ ἀποσπάσω πιχροῦ φέροιντ᾽ ἂν, ἔνϑα μὴ χαϑεστήκη δέος, 

1096 τοῦδ᾽ αἰύλου χνώδοντος, ὦ τάλας, ὑφ᾽ οὗ 1076 οὔτ᾽ ἂν σερατός γε σωφρόνως ἄρχοιτ᾽ ἔτι 
ορψΨψΨψνΨΕοΨνσΠσΠἔἘΕοΠ“ που | μηδὲν φόβου πρόβλημα μηδ᾽ αἰδοῦς ἔχων. 

ἔμελλέ σ᾽ Ἥχτωρ χαὶ ϑανὼν ἀποφϑιεῖν; ] ἀλλ᾽ ἄνδρα χρὴ, κἂν σῶμα γεννήσῃ μέγα, 
σχέψασϑε, πρὸς ϑεῶν, τὴν τύχην δυοῖν βροτοῖν., δοχεῖν πεσεῖν ἂν χῶν ἀπὸ σμιχροῦ χακοῦ. 

ἽἭχτωρ μὲν, ᾧ δὴ τοῦδ᾽ ἐδωρήϑη πάρα, | δέος γὰρ ᾧ πρόσεστιν αἰσχύνη ϑ᾽ ὁμοῦ, 

1030 ζωστῆρι πρισϑεὶς ἱππικῶν ἐξ ἀντύγων 1080 σωτηρίαν ἔχοντα τόνδ᾽ ἐπίστασο" 
ἐχνάπτετ᾽ αἰὲν, ἔς τ᾽ ἀπέψυξεν βίον" ὕπου δ᾽ ὑβρίζειν δρᾶν δ᾽ ἃ βούλεται παρῇ, 
οὗτος δ᾽ ἐχείνου τήνδε δωρεὰν ἔχων ταύτην νόμιζε τὴν πόλιν χρόνῳ ποτὲ 
σπιρὺς τοῦδ᾽ ὄλωλε ϑανασίμῳ πεσήματι. ἐξ οὐρίων δραμοῦσαν εὶς βυϑὸν πεσεῖν. 
ἄρ᾽ οὐκ ᾿Πρινὸς τοῦτ᾽ ἐχάλχευσε ἕίρος | ἀλλ᾽ ἑστάτω μοι χαὶ δέος τι καίριον, 

1090 χάχεῖνον “Ἴδης, δημιουργὸς ἄγριος ; 1086 χαὶ μὴ δοχῶμεν δρῶντες ἂν ἡδώμεϑα 
ἐγὼ μὲν ὧν χαὶ ταῦτα χαὶ τὰ πάντ᾽ ἀεὶ | οὐχ ἀντιτίσειν αὖϑις ἂν λυπώμεϑα. 
«άσχοιμ᾽ ἂν ἀνθρώποισι μηχανῶν ϑεούς- ] ἕρπει πιαραλλὰξ ταῦτα. πρόσϑεν οὗτος ἦν 
ὅτῳ δὲ μὴ τάδ᾽ ἐστὶν ἐν γνώμῃ «φίλα, ] αἴϑων ὑβοιστής" νῦν δ᾽ ἐγὼ μέγ᾽ αὖ φρονῶ. 
χεῖνος τὰ χείνου στεργέτω, χἀγὼ τάϑε. | χαί σοι προφωνῶ τόνδε μὴ θάπτειν, ὅπως ᾿ 

ΧΟΡΟΣ. "1090 μιὴ τόνδε ϑάπτων αὐτὸς εἷς ταφὰς πέσης. 

1040 μιὴ τεῖνε μαχρὰν, ἀλλ᾽ ὅπως χρύψεις τάφῳ ᾿ ΧΟΡΟΣ. 
φράζου τὸν ἄνδρα, χὠ τι μυϑήσει τάχα. Ἷ ΛΙενέλαε, μὴ γνώμας ὑποστήσας σοφὰς 
βλέπω γὰρ ἐχϑρὸν φῶτα, χαὶ τάχ᾽ ἂν χαχοῖς εἶτ᾽ αὐτὸς ἐν ϑανοῦσιν ὑβριστὴς γένη. 
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ΤΕΎΚΡΟΣ. 

οὐκ ἄν ποτ᾽. ἄνδρες. ἄνδος ϑαυμάσαι ὦ ἔτι. 

ὃς μηδὲν ὧν γομαῖσιν εἶν ἁμαρτάνει, 

1095 ὕϑ᾽ οἱ δϑοχοῦντες εὐγενεῖς πε υ ΕΜ 

τοιαῦϑ᾽ ἁμαρτάνουσιν ἐν λόγοις ἔπη. 

ἄγ᾽ς εἴπ᾽ ἀπ᾽ ἀρχῆς αὖϑις. ἦ σὺ φὴς ἄγειν 

τὸν ἄνδρ᾽ ᾿ἡχαιοῖς δεῦρο σύμμαχον λαβών; 

οὐχ αὐτὸς ἐξέπλευσεν. 

1100 ποῦ σὺ στρατηγεῖς τοῦδε; ποῦ δὲ σοὶ λεῶν 

ἔξεστ᾽ ἀνάσσειν ὧν ὅδ᾽ ἡγεῖτ᾽ οἴχοϑεν; 

“Σπάρτης ἀνάσσων ἦλθες, οὐχ ἡμῶν χρατῶν. 

οὐδ᾽ ἔσϑ᾽ ὅπου σοὶ τόνδε χοσμῆσαι πλέον 

ἀρχῆς ἔχειτο ϑεσιμὸς ἢ χαὶ τῷδε σέ. 

1106 ὕπαρχος ἄλλων δεῦρ᾽ 

στρατηγὸς, ὥστ᾽ «ἴαντος ἡγεϊσϑαί ποτε. 

ὡς αὑτοῦ χρατῶν; 

ἔπλευσας. οὐχ ὅλων 

ἀλλ᾽ ὧνπερ ἄρχεις ἐρχε, χαὶ τὰ σέμν᾽ ἔπη 

χόλαζ᾽ ἐκείνους " τόνδε δ᾽, εἴτε μὴ σὺ «φὴς 

εἴϑ ἅτερος στρατηγὸς, εἰς ταφὰς ἐγὼ 

1110 ϑήσω δικαίως, οὐ τὸ σὸν δείσας στόμα. 

οὐ γάρ τι τῆς σῆς οἵνεχ ἐστρατεύσατο 

γυναικὸς Ε ὥσπερ οἱ πόνου Ἐπ λδοῦ σπλέῳ, 

ἀλλ᾽ 

σοῦ δ᾽ οὐδὲν: οὐ γὰρ ἠξίου τοὺς μηδένας. 

1116 πρὸς ταῦτα πλείους δεῦρο χήρυχας λαβὼν 

οὕνεχ᾽ ὅρχων οἷσιν ἦν ἐνώμοτος, 

χιὰὼ τὸν στρατηγὸν ἧκε. τοῦ δὲ σοῦ ψόφου 

οὐχ ἂν στραφείην. ὡς ἂν ἧς οἷός περ εἶ. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὐδ᾽ αὖ τοιαύτην γλῶσσῶων ἂν χαχοῖς φιλῶ. 

τὰ σχληρὰ γάρ τοι, χὰν ὑπέοδιχ᾽ ἡ . δάχγει. 

ΜΕΝΕ..40ΟΣ. 

1120 ὁ τοξότης ἔοιχεν οὐ σμιχοὺν «ρονεῖν. 

ΤΠ ΕΣΥ Τ ΜΩ 

οὐ γὰρ βάναυσον τὴν τέχνην ἐκτησάμην. 

ΜΕΝΕΚ.ΔΟΣ. 

μέγ ἄν τι χομτιάσειας. ἀσπίδ᾽ εἰ λάβοις. 

ΤΕΥΧΚΡΟΣ 

χἂν ψιλὸς ἀρχέσαιμι σοί γ᾽ ὡπλισμένῳ. 

ΜΕΝῈΕ..40Σ. 

ἡ γλῶσσά σου τὸν ϑυμὸν ὡς δεινὸν τοέΐφ εἰ. 

ΤΕΥ ΜΕΡΙΟΣΣ: 

1125 ξὺν τῷ δικαίῳ γὰρ μέγ᾽ ἔξεστιν «ρονεῖν. 

ΜΕΝΙ:.4.4.0:Σ. 

δίκαια γὰρ τόνδ᾽ εὐτυχεῖν χτείναντά με; 

Ὲ ΧΟΘΒΙΟΣΣ, 

ἼΣΠ 

χτείναντα; 

ΜΕΝΕ..Α 

ϑεὸς γὰρ ἐχσώζει με, τῷδε δ᾽ οἴχομαι. 

ΤΕΥΚΡΟΣ. 

μἡ νυν ἀτίμα ϑεοὺς, ϑεοῖς σεσωσμένος, 

ΜΈΝΕΜ.Α 

1130 ἐγὼ γὰρ ἂν ψέξαιμι δαιμόνων νόμους; 

ΤΈΧΚΡΟΣ. 

εἰ τοὺς ϑανόντας οὐχ ἐᾷς ϑάπτειν παρών, 

ΜΕΝΕ..4ΟΣ. 

τούς γ᾽ αὐτὸς αὑτοῦ πολεμίους. οὐ 

ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ. 
τ ΠΝ τν 5 5 "ἢ 
ἡ σοὶ γὰρ Δἴας πολέμιος πιοουστὴ ποτέ; 

δεινόν γ᾽ εἶπας, εἰ καὶ ζῆς ϑανών. 

γὰρ χαλόν. 

ί ΜΕΝΕ.ΔΟΣ. 
᾿ μισοῦντ᾽ ἐμίσει " χιὼ σὺ τοῦτ᾽ ἠπιίστεσο. 

ΤῊ ΥΙΘΡΙΟΩ͂Ν 

1186 χλέπτης γὰρ αὐτοῦ ψηφοποιὸς εὑρέϑης. 

ῈΈῈΝΕ-«“..40 Σ. 

ἐν τοῖς διχκσταῖς, κοὐχ ἐμοὶ, τόδ᾽ ἐσιάλη. 

ΤΕΎΚΡΟΣ. 

πόλλ ἂν χαχῶς λάϑρα σὺ χλέψειας χαχά. 

ΜΕΝΕΟ.ΛΟΣ. 

τοῦτ᾽ εἷς ἀνίαν τοὔπος ἔρχεται τινί. 

ΓΕ ΧΟΚΙΡΘΩΣ. 

Ϊ οὐ μᾶλλον, ὡς ἔοικεν, ἢ λυπήσομεν. 

Ι ΜΕΝΕ..ΔΟΣ. 

1110 ἕν σοι φράσω" τόνδ᾽ ἐστὶν οὐχὶ ϑεσιτέον. 

᾿ ΤῈΝΕΡΟΣΣ 

Ι σὺ δ᾽ ἀνταχούσει τοῦτον ὡς τεϑάψεται. 

ΜΕΝΕ.ΖΜ4ΟΣ. 

' ἤδη ποὺ εἶδον ὥνδρ᾽ ἐγὼ γλώσσῃ ϑρασὺν 
γαύτας ἐφορμήσαντα χειμῶνος τὸ πλεῖν, 

' ᾧ φϑέγμ᾽ ἂν οὐχ ἂν εἶφες. ἡνίχ ἐν χαχῷ 

᾿χι36 χειμῶνος εἴχετ'᾽, ἀλλ᾽ ὑφ᾽ ἑἵματος χρυφεὶς 

πατεῖν παρεῖχε τῷ ϑέλοντι ναυτίλων. 

οὕτω δὲ χαὶ σὲ καὶ τὸ σὸν λάβρον στόμα 

ἄν τις ἐχπνεύσας μέγας 

πολλὴν βοήν, 

ΤΙ ΧΈΚΡ, 

1190 ἐγὼ δέ γ ὥνδο᾽ ὄπωπα μωρίας πλέων, 
ὃς ἂν χακοῖς ὕβριζε τοῖσι τῶν πέλας. 

] 

ῃ ν᾿ κῃ ΄ "δ᾽ το Ε ' σμιχροῦ νέφους τάχ 

Ϊ χειμὼν κατασβέσειε τὴν 
| 

᾿ χᾷύ αὐτὸν εἰσιδών τις ἐμφερὴς ἐμοὶ 

' ὀργήν ϑ᾽ ὅμοιος εἶπε τοιοῦτον λόγον, 

Ι (νϑρωπε, μὴ δρᾷ τοὺς τεϑνηχοτας χαχῶς" 

εἰ γὰρ ποιήσεις, ἴσϑι σιημανούμενος. 

τοιαῦτ᾽ ἔνολβον ἔνδο᾽ ἐνουθέτει παρών. 

ὁρῶ δέ τοί νιν, κἄστιν. ὡς ἐμοὶ δοχεῖ, 

οὐδείς ποτ ἄλλος ἢ σύ. μῶν ἠνιξάμην ; 

ΜΙΠΝΕ“ΖΟΣ. 

ἄπειμι" χαὶ γὰρ, αἰσχρὸν. εἰ σπεύϑοιτό τις 

1160 λόγοις χολάζειν ᾧ βιάζεσθαι πάρα. 

ΤΕΥΚΡΟΌΣ. 
» Β ἐϑίνα.-, ᾿ 

' {φεοπέ νυν. κἀμοὶ γάρ αἴσχιστον χλύειν 

ἀνδοὸς ματαίου 4 λαῦρ᾽ ἔπη μυϑουμένου. 

] ΧΟΡΟΣ 
ἔσται μεγάλης ἔριδός τις ἀγών. 

Ι ἀλλ᾽ ὡς δύνασαι, Τεῦκρε, ταχύνας 

1166 σπεῦσον χοίλην χάπετόν τιν᾽ ἰδεῖν 

᾿ τῷδ᾽, ἔνϑα βροτοῖς τὸν ἀείμνηστον 

| τάφον εὐρώεντα χαϑέξει. 

ΤΕΎΚΡΟΣ. 

χεαὶ μὴν ὃς αὐτὸν καιρὸν οἵδε πλ ησίον 

Ι πάρεισιν ἀνδρὸς τοῦδε παῖς τε καὶ γυνὴ, 

1170 τάφον σιεριστελοῦντε δυστήνου γεχροῦ. 

] ω παῖ πρόσελ ϑὲε δεῦρο; χαὶ σταϑεὶς σιέλες 

] ἱχέτης ἔφαιμαι πατρὸς, ὅς σ᾽ ἐγείνατο. 

“ Ξ ΝΣ μὰ 3. , » τ π 

᾿ ϑάχει δὲ προστρόπαιος ἐν χξροιν ἔχὼν 

χόμας ἐμὰς καὶ τῆσδε χαὶ σαυτοῦ τρίτοι", 

1176 ἱχτήριον ϑησαυρόν. εἰ δέ τις στρατοῦ 

᾿ βίᾳ σ᾽ ἀποσπάσειε τοῦδε τοῦ νεχροῦ, 



Α 

χαχὺς χαχῶς ἄϑαπτος ἐχπέσοι χϑογὸς, 

γένους ἅπαντος ῥίζαν ἐξημημένος, 

αὕτως ὅπωσπερ τόνδ᾽ ἐγὼ τέμνω πλόκον. 
1180 ἔχ᾽ αὐτὸν, ὦ παῖ, καὶ φύλασσε, μηδέ σε 

κινησάτω τις, ἀλλὰ προσπεσὼν ἔχου. 
ὑμεῖς τὲ μὴ γυναῖκες ἀντ ἀνδρῶν πέλας 

παρέστατ᾽, ἀλλ ἀρήγετ᾽, ἔς τ' ἐγὼ μόλω 
τάφου μεληϑεὶς τῷδε, κἂν μηδεὶς ἐξ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἐτέων ἀριϑμὺς 

τὰν ἄπαυστον αἱὲν ἐμοὶ δορυσσόντων 
μόχϑων ἄταν ἐπάγων 

1190 ἀν᾽ εὐρώδη Τοοΐαν, 
ϑύστανον ὄνειδος Ἑλλάνων; 

1192 ὄφελε πρότερον αἰϑέρα δῦναι μέγαν ἢ τὸν πο- 
λύκοινον “Διδαν 

1196 κεῖνος ἁνὴρ, ὃς στυγερῶν ἔδειξ᾽ ὅπιλων 
Ἕλλασι χοινὸν ἴρη. 
ἰὼ πόνοι πρύπονοι. 
χεῖνος γὰρ ἔπερσεν ἀνθρώπους. 
ἐχεῖνος οὐ στεφάνων 

1200 οὔτε βαϑειᾶν χυλίχων 

νεῖμεν ἐμοὶ τέρψιν ὁμιλεῖν, 
οὔτε γλυχὺν αὐλῶν ὕὅτοβον 
δύσμορος οὔτ᾽ ἐννυχίαν 
τέριψιν Ἰαύειν. 
ἐρώτων δ᾽ ἐρώτων ἀπέπαυσεν, ὦμοι. 
χεῖμαι δ᾽ ἀμέριμνος οὕτως, 
ἀεὶ πυχιναῖς δρόσοις 

τεγγόμενος χόμας, 
λυγρᾶς μνήματα Τροίας. 

1206 

1210 

χαὶ πρὶν μὲν ἐνγυχίου 

δείματος ἣν μοι προβολὰ 
χαὶ βελέων ϑούριος «Ἄἴας, 

γῦν δ᾽ οὗτος ἀνεῖται στυγερῷ 
δαίμονι. τίς μοι, τίς ἔτ οὖν 

τέοιψγις ἐπέσται; 

γενοίμαν ἵν᾽ ὑλᾶεν ἔπεστι πόντου 
πρόβλημ᾽ ἁλίχλυστον, ἄκραν 
ὑπὸ πλάχα Σουνίου, 
τὰς ἱερὰς ὅπως 

προσείποιμεν ᾿ϑάνας. 

4 ΤΕΥΚΡ 

χαὶ μὴν Ἰδὼν ἔσπευσα τὸν στρατηλάτην 

᾿Τγαμέμνον ἡμῖν δεῦρο τόνδ᾽ ὁρμώμενον" 
δῆλος δέ μοὐστὶ σχαιὸν ἐχλύσων στόμια. 

ΙΑΜΕΙΙΝ Ν. 

σὲ δὴ τὰ δεινὰ ῥήματ᾽ ἀγγέλλουσίέ μοι 

ἀνοιμωχτὶ χανεῖν; 

1210 

[1220 

- 

1220 

- - δο 
τλῆναι χαϑ᾽ ἡμῶν ὡδ᾽ 
σέ τοὶ, σὲ τὸν τῆς αἰχμαλῶτίσος λέ) Ώ, 

ἡ που τραιεὶς ἂν μητρὸς εὐγενοῦς 
1280 ὑννή} ἐχόμπεις κἀπ᾽ ἄκρων ὡδοιπόρεις, 

ὅτ᾽ οὐδὲν ὧν τοῦ μηδὲν ἀντέστης ὕπερ, 
Ξ παρε ν ; εἰ 

χοῦτε στρατηγοὺς οὔτε ναυάρχους μολεῖν 
ἘΠΕ τρέφαθοὶ τ ; 
ἡμᾶς ᾿Ἰχαιῶν οὔτε σοῦ διωμόσω " 

ἄπο 

ἀλλ᾽ αὐτὸς ἄρχων, ὡς σὺ φὴς, «Ἅἴας ἔπλει. 

1180 -- 1191]. -Ξ-Ξ- 1192 --- 1198. 

1199 --- 1210. -ξΞ3Ξ 1211 ---- 1222. 
| 

1186 τίς ἄρα γέατος ἐς πότε λήξει πολυπλάγχτων. 

Ὁ 5: 105 

1295 ταῦτ οὐκ ἀκούειν μεγάλα πρὸς δούλων χαχά; 
ποίου “έκραγας ἀνδρὸς ὧδ᾽ ὑπέρφρονα; ̓ 
σοῦ βάντος ἢ ποῦ στάντος οὗπερ οὐκ ἐγώ; 
οὐχ ἄρ᾽ ᾿Πχαιοῖς ἄνδρες εἰσὶ πλὴν ὅδε; 
πιχροὺς ἔοιγμεν τῶν ᾿ἡχιλλείων ὅπλων 

1240 ἀγῶνας ᾿ἡργείοισι χηρῦξαι τότε, 
εἰ πανταχοῦ φανούμεϑ'᾽ ἐκ Τεύχρου χαχοὶ, 
χοὺὐχ ἀρχέσει ποϑ᾽ ὑμὶν οὐδ᾽ ἡσσημένοις 
εἴχειν (ὰ τοῖς πολλοῖσιν ἤρεσχεν χριταῖς, 
ἀλλ αἱὲν ἡμᾶς ἢ κακοῖς βαλεῖτέ που 

1240 ἢ σὺν δόλῳ κεντήσεϑ᾽ οἱ λελειμμένοι. 
ἐκ τῶνδε μέντοι τῶν τρόπων οὐκ ὥν ποτε 
κατάστασις γένοιτ᾽ ἂν οὐδενὸς νόμου, 
εἰ τοὺς δίχη νιχῶντας ἐξωϑήσομεν 

χαὶ τοὺς ὄπισϑεν εἰς τὸ πρόσϑεν ἄξομεν. 

1260 ἀλλ᾽ εἰρχτέον τάδ᾽ ἐστίν. οὐ γὰρ οἱ τιλατεῖς 
οὐδ᾽ εὐρύνωτοι φῶτες ἀσφαλέστατοι, 

ἀλλ᾽ οἱ φρονοῦντες εὖ χρατοῦσι πανταχοῦ. 
μέγας δὲ πλευρὰ βοῦς ὑπὸ σμιχρᾶς ὅμως 

μάστιγος ὀρϑὸς εἰς ὁδὸν πορεύεται. 

1205 χαὶ σοὶ προσέρπον τοῦτ᾽ ἐγὼ τὸ φάρμακον 
ὁρῶ τάχ᾽, εἰ μὴ νοῦν χαταχτήσει τινώ " 
ὃς ἀνδρὸς οὐχέτ᾽ ὄντος, ἀλλ᾿ ἤδη σκιᾶς, 
ϑαρσῶν ὑβρίζεις κἀξελευϑεροστομεῖς. 

οὐ σωφρονήσεις; οὐ μαϑὼν ὃς εἶ (φύσιν 
1260 ἄλλον τιν ἄξεις ἄνδρα δεῦρ᾽ ἐλεύϑερον, 

ὅστις πρὸς ἡμᾶς ἀντὶ σοῦ λέξει τὰ σά; 

ἂν μάϑοιμ᾽ ἐγώ - 
τὴ» βάρβαρον γὰρ γλῶσσαν οὐκ ἐπαΐω. 

ΘΘΊΒΙΟΙΣ; 

εἴϑ᾽ ὑμὶν ἀμιροῖν νοῦς γένοιτο σωιρρονεῖν. 
1266 τούτου γὰρ οὐδὲν σιρῷν ἔχω λῷον φράσαι. 

ΤΕΎΚΡΟΣ. 
φεῦ" τοῦ ϑανόντος ὡς ταχεῖά τις βροτοῖς 
χάρις διαρρεῖ καὶ προδοῦσ᾽ ἁλίσκεται, 

εἰ σοῦ γ᾽ ὅδ᾽ ἁνὴρ οὐδ᾽ ἐπὶ σμικρῶν λόγων, 
Αἴας, ἔν ἴσχει μνῆστιν, οὗ σὺ πολλάκις 

1210 τὴν σὴν προτείνων προὔχαμες ψυχὴν δόρει" 
ἀλλ᾽ οἴχεται δὴ πιάντος ταῦτ᾽ ἐρριμμένα. 

ὦ πολλὰ λέξας ἄρτι χἀνόνητ ἔπη, 

σοῦ γὰρ λέγοντος οὐχέτ᾽ 

οὐ μνημονεύεις οὐχέτ' οὐδὲν, ἡγνίχα 
] ἑρχέων ποϑ᾽ ὑμᾶς οὗτος ἐγχεκλημένους, 

[1276 ἤδη τὸ μηδὲν ὄντας, ἐν τροπῇ δορὸς 
ἐρρύσατ᾽ ἐλθὼν μοῦνος, ἀμφὶ μὲν νεῶν 
ἄχροισιν ἤδη ναυτικοῖς ἑδωλίοις 

πυρὸς φλέγοντος, εἰς δὲ ναυτικὰ σχάςη 
πηδῶντος ἄρδην Ἥχτορος τάφρων ὕπερ; 

[1280 τίς ταῦτ᾽ ἀπεῖρξεν; οὐχ δ᾽ ἣν ὃ δοῶν τάδε, 

ὃν οὐδαμοῦ φὴς οὐδὲ συμβῆναι ποδί; 
ἄρ᾽ ὑμὴν οὗτος ταῦτ᾽ ἔδοασεν ἔνδικα ; 

χὠτλ αὖϑις αὐτὸς Ἕχτορος μόνος μόνου, 
λαχών τε χἀχέλευστος, ἦλθ ἐναντίος, 

1286 οὐ δραπέτην τὸν χλῆρον ἐς μέσον χαϑεὶς, 
ὑγρᾶς ἀρούρας βῶλον, ἀλλ᾽ ὃς εὐλόφου 

χυνὴς ἔμελλε πρῶτος ἅλμα χουφιεῖν; 

ὅδ᾽ ἣν ὁ πράσσων ταῦτα, σὺν δ᾽ ἐγὼ παρὼν, 
ὁ δοῦλος, οὗκ τῆς βαρβάρου μητρὺς γεγώς. 

1290 δύστηνε, ποῖ βλεσῶν ποι αὐτὰ “αὶ ὥροεὶς ; 

οὐκ οἶσϑα σοῦ πατρὸς μὲν ὃς προὔτυ πατὴρ 

᾿Ξ ΞΞ--ὠ 
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ἀρχαῖον ὄντα Πέλοπα βάρβαρον «Ῥρύγα; Τροίαν ἀφιχόμεσθα, πλὴν ᾿χιλλέως. 
᾿“τρέα δ᾽, ὃς αὖ σ᾽ ἔσπειρε δυσσεβέστατον, ὥστ᾽ οὐχ ἂν ἐνδίχως γ᾽ ἀτιμάζοιτό σοι. 
προϑέντ᾽ ἀδελιρῷ δεῖπνον οἰχείων τέχνων; οὐ γάρ τι τοῦτον, ἀλλὰ τοὺς ϑεῶν νόμους 

Ἄν ν τς εἰἄκο ἘΡ ΤῚΣ ᾿ Β, ᾿ δον τα 1905 αὐτὸς δὲ μητρὸς ἐξέφυς Κρήσσης, ἐφ᾽ ἣ φϑείροις ὥν. ἄνδρα δ᾽ οὐ δίχαιον, εἰ ϑάνοι, 
λαβὼν ἐπαχτὸν ἄνδρ᾽ ὁ φιτύσας πατὴρ 1846 βλάπτειν τὸν ἐσθλὸν, οὐδ᾽ ἐὰν μισῶν χυρῆς. 

ἐφῆκεν ἐλλοῖς ἰχϑύσιν διαφϑοράν. ΓΑΜΕΠΝΩΝ. τ Ἔ ΠΕΣ ΕΑ ΦΡΈΞΕΙΣ , 
τοιοῦτο, ΩΣ τοιάνδ᾽ ὀνειδίζεις ἐπ δον σὺ ταῦτ᾽, Ὀδυσσεῦ, τοῦδ᾽ ὑπερμαχεῖς ἐμοί; 
ὃς ἐκ πατρὸς μέν εἶμι Τελαμῶνος γεγὼς, ΚΕ ΤΑΝ ΕΘΝ 

ΟΦΥΣΣΕΎΣ.: 
1200 ὅστις στρατοῦ τὰ πρῶτ᾽ ἀριστεύσας ἐιιὴν 

ἴσχει ξύνευνον μητέρ᾽, ἣ φύσει μὲν ἦν 
βασίλεια, “Ταομέδοντος " ἔκχριτον δέ νιν 
δώρημα χείνῳ ᾽δωχεν ᾿λχμήνης γόνος. 

ἔγωγ᾽ - ἐμίσουν δ᾽, ἡνίκ᾽ ἦν μισεῖν καλόν. 

4ΦΓΙΑΜΕΜΝΩ Ν. 

οὐ γὰρ ϑανόντι χαὶ προσεμβῆναί σὲ χρή; 

ἀρ ὧδ᾽ ἄριστος ἐξ ἀριστέοιν δυοῖν ΟΣ ΎΣ ΣΙ ΕΝΧΟΣΕ 
᾿ " ᾿ ῃ " ΟΣ ὙΤν Ὁ) Ὲ - ΡΒ 

1205 βλαστὼν ἂν αἰσχύνοιμι τοὺς πρὸς αἵματος, μὴ χαῖρ᾽, ᾿Περείδη, χέρδεσιν τοῖς μὴ χαλοῖς. 

οὃς νῦν σὺ τοιοῖσδ᾽ ἐν πόνοισι χειμένους ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 

ὠϑεῖς ἀϑάπτους. οὐδ᾽ ἐπαισχύνει λέγων; 1360 τόν τοὶ τύραννον εὐσεβεῖν οὐ ῥάδιον. 
ἿΣ , " - - 2 

εὖ νὺυν τόδ᾽ ἴσϑι, τοῦτον εἶ βαλεῖτέ που, ΟΙΥΣΣΠΕΥΣ » Ζ ἘΣ ΒΝ Ἃ ΒΤ ἄθεον ἄπ ες Ἧ τ 
[13.885 ἐφ, νη λα βονρῷ ἀλλ᾽ εὖ λέγουσι τοῖς. φίλοις τιμὰς νέμειν. 

1310 ἐπεὶ χαλόν μοι τοῦδ᾽ ὑπερπονουμένῳ ΔΡΑΜΕΜΝΩΝ 
“4. ΕΝ δὲ Υς 

ϑανεῖν προδήλως μᾶλλον ἢ τῆς σῆς ὑπὲρ 
ΝΑς δλδης τον ὀσαν ος βρένας. ἢ : χλύειν τὸν ἐσϑλὸν ἄνδρα χρὴ τῶν ἂν τέλει. 

γυναιχὸς, ἢ τοῦ σοῦ ϑ᾽ ὁμαίμονος λέγω; ΣΝ ΩΝ 
ΟΤΎΥΣΣΈΕΧΣ. πρὸς ταῦϑ᾽ ὅρα μὴ τοὐμὸν. ἀλλὰ χαὶ τὸ σόν. , 

παῦσαι" χρατεῖς τοι τῶν φίλων γνιχώμεγος. ὡς εἴ με πημανεῖς τι, βουλήσει ποτὲ 
1310 καὶ δειλὸς εἶναι μᾶλλον ἢ ̓ ν ἐμοὶ ϑρασύς. ΦΙΓΑΜΕΜΝΩΝ. 

ΧΟΡΟΣ. μέμνησ᾽ ὁποίῳ «φωτὶ τὴν χάριν δίδως. 

ἄναξ Ὀδυσσεῦ, χαιρὸν ἴσθ᾽ ἐληλυϑὼς, ΟΦΎΥΣΣΕΎΥΣ. 

εἰ μὴ ξυνάψων,, ἀλλὰ συλλύσων πάρει. 1358 δὃδ᾽ ἐχϑροὸς ἁνὴρ, ἀλλὰ γενναῖός ποτ᾽ ἦν. 

ΟΖ ΥΣΣΟΣΣΕ ΥΣ. ΔΙΡΑΜΕΛΜΤΝΩ Ν. 

τί δ᾽ ἔστιν, ἄνδρες; τηλόϑεν γὰρ ἠἡσϑόμην τί ποτε ποιήσεις; ἐχϑοὺν ὧδ᾽ αἰδεῖ γνέχυν; 
βοὴν ᾿ἡτρειδῶν τῷδ᾽ ἐπ᾿ ἀλχίμῳ γνεχρῷ. ΟΔΦΥΣΣΈΕΎῪΥΣ. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. γιχᾷξ γὰρ ἀρετή μὲ τῆς ἔχϑρας πολύ. 
1590 οὐ γὰρ χλύοντές ἐσμεν αἰσχίστους λόγους, ΑΙ ΑΜΕΜΝΩΝ. 

ἄναξ Ὀδυσσεῦ, τοῦδ᾽ ὑπ᾽ ἀνδρὸς ἀρτίως ; τοιοίδε μέντοι «τες ἔμπληχτοι βροτοῖς. 
ΟΥΖΕΧΩΣ ΣΕ ΧΙΣ: ΟΥΥΣΣΡ ΟΣ: 

ποίους; ἐγὼ γὰρ ἀνδοὶ συγγνώμην ἔχω ἢ χάρτα πολλοὶ νῦν φίλοι καὖύϑις σιχροοί. 
χλύοντι φλαῦρα συμβαλεῖν ἔπη χαχά. ΔΡΓΑΜΕΛΙΝΩΝ. 

τ 4Τ4 ΤΈΛΕΙ ΝΣ Ν. . 1200 τοιούσδ᾽ ἐπαινεῖς δῆτα σὺ χτᾶσϑαι «φίλους; 
ἤκουσὲν αἰσχοώ- δρῶν γὰρ ὴἡν τοιαῦτά με. ᾿ ΟΕ ΣΣ ΡΥ Σ᾿ 

Ὁ ΎΥΣ ΣΙ ΒΟΧΟΣΙ 

1296 τί γάρ σ᾽ ἔδρασεν, ὥστε χαὶ βλάβην ἔχειν; 
Δ͵ΙΑΜΕΜΝΩ Ν. 

οὔ φησ ἐάσειν τόνδε τὸν νεχρὸν ταιῆς 

σαληρὼν ἐπαινεῖν οὐ «φιλῶ ψυχὴν ἐγώ. 

ΑΔΓΑΜΕΙΜΝΩ Ν. 

ἡμᾶς σὺ δειλοὺς τῆδε ϑὴημέρᾳ φανεῖς. 
ΠῚ ᾿ " " ΄ πὸ ρου Σ πὰ, 4.51: 
ἄμοιρον». ἀλλὰ πρὸς βίων ϑάψειν ἐμοῦ. ΟΤΥΣΣΕΎΥΣ. 

΄ Ἄ ᾿ τ ᾿ - ΄ 
ΟΖΔΥΣΣΕῪΥΣ. ἄνδοας μὲν οὖν Ἕλλησι πᾶαιν ἐνδίχους. 

ἔξεστιν οὖν εἰπόντι τἀληϑὴ φίλῳ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 
᾿ να. ἘΠ Ὸ ΗΣ Αἱ τ ἢ : Ν 

σοὶ μηδὲν ἧσσον ἢ πάρος ξυνηρετιιεῖν; ἄνωγας οὖν με τὸν γνεχρὺὸν ϑάπτειν ἐᾶν; 
ΦΙΑΜΕΙΝΩ Ν. - - ᾿ ΟΖ ΣΙ Σ ΣΈΦΩΣ, Ρ » ἡ " ν ᾿" ἈΝ ἘΝ 

1330 εἴπ᾽ "ἡ γὰρ εἴην οὐκ ἂν εὖ φρονῶν, ἐπεὶ 
φίλον σ᾽ ἐγὼ μέγιστον ᾿Τργείων νέμω. 

ΟΣΥΣΞΕΥΣ. 
ΠΤ τίν , Ἶ Ξ 
ἀχουέ νυν. τὸν ἀνδρα τόνδε πρὸς ϑεῶν 

1366 ἔγωγε. καὶ γὰρ αὐτὸς ἐνθάδ᾽ ἵξομαι. 

ΙΓΑΜΕΜΝΩΝ. 
ἢ πάνϑ᾽ ὅμοια πᾶς ἀνὴρ αὑτῷ πονεῖ. 

ΟΦΎΣΙΣΕ ὙΧῈΣ: μὴ τλῆς ἄϑαπτον ὧδ᾽ ἀναλγήτως βαλεῖν" 
ἘΡΝτ 5, ᾿ Ξ Ξ 

τῷ γάρ μὲ μᾶλλον εἰχὺς ἢ ᾿μαυτῷ πονεῖν; μηδ᾽ ἡ βία σὲ μηδαμῶς γνιχησάτω 
, 1906 τοσόνδε μισεῖν ὥστε τὴ» δίχην πατεῖν. ΔΡΑΜΕΜΝΩ Ν. 
| κἀμοὶ γὰρ ἣν ποϑ᾽ οὗτος ἔχϑιστος στρατοῦ, σὸν ἄρα τοὔργον, οὐχ ἐμὸν χκεχλήσεται. 

ἐξ οὗ ᾿χράτησα τῶν ᾿“χιλλείων ὅπλων. ΟΠΥΣΣΈΕΎΥΣ. 
ἀλλ αὐτὸν ἔμιπας ὄντ᾽ ἐγὼ τοιόνδ᾽ ἐμοὶ ὡς ὧν ποιήσης, τιανταχῆ χρηστός γ᾽ ἔσει. 

᾿ οὐκ ἂν ἀτιμάσαιμ᾽ ἂν, ὥστε μὴ λέγειν ΑΙ ΑΜΕΛΔΙΝΩ Ν. 
.1810 ἕν ἄνδο᾽ ἰδεῖν ὥοιστον ᾿1ογείων, ὅσοι 1210 ἀλλ᾽ εὖ γε μέντοι τοῦτ᾽ ἐπίστασ᾽, ὡς ἐγὼ 
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σοὶ μὲν γέμοιμε᾽ ἂν τῆσδε καὶ μείζω χάριν " 
Ξ ἜΑ ΉΉΤ ΣΈΥΑΙΣ Ἀν τ τ Ν 

οὗτος δὲ χάχεϊῖ χάνϑάδ᾽ ὧν ἔμοιγ᾽ ὁμῶς 
ν Ἢ ρῶν ἘΣ ΣΡ ΩΟΣ ἔπος ἢ 
ἔχϑιστος ἔσται. σοὶ δὲ δοᾶν ἔξεσϑ᾽ ἃ χοή- 

ΧΟΡΌΣ. 
-“ - ᾿ ΄ 

ὅστις σ᾽, Ὀδυσσεῦ, μὴ λέγει γνώμη σοφὸν 

1375 φῦναι, τοιοῦτον ὑντί, μῶρός ἐστ᾽ ἀνήρ. 
ΣΕ. ΣΕΕΣ ΟΣ. 

χαὶ νῦν γε Τεύκρῳ τἀπὸ τοῦδ᾽ ἀγγέλλομαι 

ὅσον τότ᾽ ἐχϑρὸς ἦν. τοσόνδ᾽ εἶναι φίλος. 
χαὶ τὸν ϑανόντα τόνδε ουνϑάπτειν ϑέλω, 
καὶ ξυμπονεῖν καὶ μηδὲν ἐλλείπειν ὅσον 

ἐεύξοχεῳ χῆς ον Ὄ ν , 
1380 χρὴ τοῖς ἀρίστοις ἀνδράσιν πονεῖν βροτούς. 

ΓΈ ΤΟΡΙΟΣΣ. 

ἄριστ᾽ Ὀδυσσεῦ, τιάντ᾽ ἔχω σ᾽ ἐπαινέσαι 
λόγοισι" χαί μ᾽ ἔνψευσας ἐλπίδος πολύ. 
τούτῳ γὰρ ὧν ἔχϑιστος ᾿Ἱργείων ἀνὴρ 
μόνος παρέστης χερσὶν, οὐδ᾽ ἔτλης παρὼν 

1285 ϑανόντι τῷδε ζῶν ἐφυβοίσαι μέγα, 

ὡς ὁ στρατηγὸς οὑπιβοόντητος μολὼν, 
Ξ ΠΕΣ; Ε , 

αὐτὸς ἘΞΕ χὼ ξυναιμος ἠϑελησάτην 
ΩΣ Ἔ ΞΤΑ 

λωβητὸν αὐτὸν ἐχβαλεῖν ταφῆς ἄτερ. 

τοιγάρ σφ᾽ Ὀλύμπου τοῦδ᾽ ὁ πρεσβεύων πατὴρ᾽ 
ω ». , ν , ΄͵ 

1390 μημωὼ»ν τ΄ “ρινὺς χαὶ τελεσφόρος «“1ίκὴ 
ν Ξ 7 Ξ ᾿ 

χαχοὺς καχῶς φϑείρειαν. ὥσπερ ἤϑελον 
" » , ᾽ . π - τ - 

τον ἄνδρα λώβαις ἐχβαλεῖν ἀναξίως. 
Η ἯΙ - ΄ ᾿ 

σὲ δ᾽, ὦ γεραιοῦ σπέρμα .«Παέρτου πατρὸς, 

τάφου μὲν ὀχνῶ τοῦδ᾽ ἐπιιαύειν ἐῶν, 

1396 μὴ τῷ ϑανόντι τοῦτο δυσχερὲς ποιῶ" 

τὰ δ᾽ ἄλλα καὶ ξύμπρασσε, κεἴ τινα στρατοῦ 

Ϊ 

ϑέλεις χομίζειν, οὐδὲν ἄλγος ἕξομεν. 

ἐγὼ δὲ τἄλλα πάντα πορσυνῶ" σὺ δὲ 
ἀνὴρ χαϑ᾽ ἡμᾶς ἐσθλὸς ὧν ἐπίστασο. 

ΟΣ ΣΣΣ ΟΥΣ. 

1400 ἀλλ᾿ ἤϑελον μέν " εἰ δὲ μή ᾽στί σοι φίλον 
πράσσειν τάδ᾽ ἡμᾶς, εἴα, ἐπαινέσας τὸ σόν. 

ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ. 

ἅλις - ἤδη γὰρ πολὺς ἐχτέταται 

χρόνος. ἀλλ᾿ οἱ μὲν χοίλην χάπετον 
χερσὶ ταχύνατε, τοὶ δ᾽ ὑψίβατον 

1406 τρίσοδ᾽ ἀμφίπυρον λουτρῶν ὁσίων 
ϑέσϑ᾽ ἐπίχαιρον " " 

μία δ᾽ ἔχ κλισίας ἀνδρῶν ἴλη 
τὸν ὑπασπίδιον κόσμον «φερέτω. 
παῖ, σὺ δὲ πατρός γ᾽, ὅσον ἰσχύεις, 

1410 φιλότητι ϑιγὼν πλευρὰς σὺν ἐμοὶ 

τάσδ᾽ ἐπικούφιζ᾽ - ἔτι γὰρ ϑερμαὶ 
σύριγγες ἄνω φυσῶσι μέλαν 

μιένος. ἀλλ ἄγε πᾶς, «ίλος ὅστις ἀνὴρ 
φησὶ παρεῖναι. σούσϑω., βάτω, 

1415 τῷδ᾽ ἀνδρὶ πονῶν τῷ τιάντ᾽ ἀγαϑῷ 
χοὐδενί πω λῴονι ϑνητῶν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἢ πολλὰ βροτοῖς ἔστιν ἰδοῦσιν 

γνῶναι" πρὶν ἰδεῖν δ᾽ οὐδεὶς μάντις 

τῶν μελλόντων ὃ τι πράξει. 

Ῥοδί 1410 Ξοαψυθβαίιυτ 

«ἄϊαντος, ὅτ᾽ ἣν, τότε φωνῶ, 



ΣΟΦΟΒΛΕΟΥ͂Σ ἨἩΛΒΕΒΆΑ͂ΤΡΑ. 

ΤᾺ ΤΟΥ ΔΡΆΜΑΤΟΣ, ΠΡΟ ΤΑ 

1ΓΦΙΖΞ ΤΟΣ. 

ΟΡΈΣΤΉΗΣ: 

ΠΛΜΈΚΤΡΑ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΙΣ. 

ππ Ὑ“Γ ΑΠΜΝΗ͂ΣΤΡ. Α. 

ΑΤΓΡΙΣΘΌΣ. 

ὙΠ Θ. ΘΕῈ ΣΕ 5: 

ΤΣ ροῦν ὥχρῆο τροεὺς δειχνὺς ᾿Οοέστη τὰ ἐν Ἴογει. μιχρὸν γὰρ αὐτὸν ὄντα χλέψασα ἡ ̓ Πλέχτρα, 

ἡνίχα ὁ πατὴρ ἐσφάζετο, δέδωχε τῷ τροφεῖ, δείσασα μὴ χαὶ αὐτὸν χτείνωσιν. ὁ δὲ ὑπεξέϑετο αὐτὸν εἷς 

«“Ῥωχίδα πρὺς τὸν Στρόφιον- νῦν δὲ μετὰ εἴχοσιν ἔτη ἐπανιὼν σὺν αὐτῷ πρὸς τὸ ᾿ “4ργος δείχυυσιν αὐτῷ 

τὰ ἐν ᾿άργει. 

Ἢ σχηνὴ τοῦ δράματος ὑπόχειται ἐν ἼἌργει. ὁ δὲ χορὸς συνέστησεν ἐξ ἐπιχωρίων παρϑένων. προ- 

λογίζει δὲ ὁ παιδαγωγὸς Ὀρέστου. 



Ἡν ὦν Ἢ Τὸ ὑρν 

ΠΑΙΔΑΓΩΟΓΙΓΟΣ. 

ΤΩ ὩΣ ͵ ᾿ Ά 
τοῦ στρατηγήσαντος ἐν Τροίᾳ ποτὲ 

᾿ἡγαμέμνονος παῖ, νῦν ἔχεῖν᾽ ἔξεστί σοι 
Σὲ ΔΕ. π᾿ 

παρόντι λεύσσειν, ὧν πρόϑυμος ἡσϑ᾽ ἀεί. 
ΠΣ ΒΕΡΕΣ Ξ ἢν ᾿ 

τὸ γὰρ παλαιὸν “ργος οὑπόϑεις τόδε, 
ὅ τῆς οἱστροπλῆγος ἄλσος ᾿Ινάχου χόρης" 
αὕτη δ᾽, Ὀρέστα, τοῦ λυχοχτόνου ϑεοῦ 
᾿ :Σ ε , φΩΥ Ὁ - ἌΝ εν 

ἀγορὰ “ύχειος" οὐξ ἀριστερᾶς δ᾽ ὅδε 

“Πρας ὁ χλεινὸς ναός" οἱ δ᾽ ἱχάνομεν, 
φάσχειν δῆυχήνας τὰς πολυχρύσους ὁρῶν, 

10 πολύφρϑορόν τε δῶμα Πελοπιδῶν τόδε, 
ὅϑεν σὲ πατρὸς ἐκ φόνων ἐγώ ποτε 
πρὸς σῆς ὁμαίμου χαὶ κασιγνήτης λαβὼν 

ἤνεγχα κἀξέσωσα χἀξεϑρεψάμην 
τοσόνδ᾽ ἐς ἥβης, πατρὶ τιμωρὸν φόνου. 

- - 5 ᾿ 5 “ 5:14 
1δνῦν οὐ». Ὀρέστα χαὶ σὺ «φίλτατε ξένων 

ΤΙυλάδη, τί χρὴ δοᾶν ἐν τάχει βουλευτέον " 
βὰν, ΟΥ̓ Σ τὴ οὐ ωα, 
ὡς ἡμὶν ἤδὴ λαμπρὸν ἡλίου σέλας 

ἑῷα χινεῖ φϑέγματ᾽ ὀρνίϑων σαφῆ 
ΘΕ, Ω ΠΡ 

μέλαινά τ᾽ ἄστρων ἐκλέλοιπεν εὐφρόνη. 

20 πρὶν οὖν τιν᾽ ἀνδρῶν ἐξοδοιπορεῖν στέγης, 
ξυνάπτετον λόγοισιν" ὡς ἐνταῦϑ᾽ ἵνα 

οὐχ ἔστ᾽ ἔτ᾽ ὀκνεῖν χαιρὸς, ἀλλ᾿ ἔργων ἀχμιή. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ὦ φίλτατ᾽ ἀνδρῶν προσπόλων, ὥς μοι σαφῆ 
- ταν ; 

σημεῖα φαίνεις ἐσϑλὸς εἰς ἡμᾶς ἀπ): 
᾿ ὍΡΟΣ τ 

2356 ὥσπερ γὰρ ἵππος εὐγενὴς, χἂν ἢ γέρων, 

ἐν τοῖσι δεινοῖς ϑυμὸν οὐχ ἀπώλεσεν, 

ἀλλ᾿ ὀρϑὸν οὖς ἵστησιν, ὡσαύτως δὲ σὺ 

ἡμᾶς τ᾽ ὀτρύνεις χαὐτὸς ἐν πρώτοις ἕπει. 

τοιγὰρ τὰ μὲν δόξαντα δηλώσω" σὺ δὲ 

30 ὀξεῖαν ἀκοὴν τοῖς ἐμοῖς λόγοις διδοὺς, 

εἰ μή τι χαιροῦ τυγχάνω. μεϑάρμοσον. 
ἐγὼ γὰρ ἡνίχ᾽ ἱκόμην τὸ Πυϑιχὸν 

μαντεῖον, ὡς μάϑοιμ᾽ ὅτῳ τρόπῳ πατρὸς 
δίκας ἀροίμην τῶν φονευσάντων πάρα, 

38 χρὴ μοι τοιαῦϑ᾽ ὁ «Ῥοῖβος ὧν πεύσει τάχα" 

ἄσχευον αὐτὸν ἀσπίδων τε καὶ στρατοῦ 
δόλοισι χλέψαι χειρὸς ἐνδίκους σφαγάς. 
Ξ , ς- ᾿ 
ὅτ᾽ οὖν τοιόνδε χρησμὸν εἰσηκούσαμεν, 

σὺ μὲν μολὼν. ὅταν σε χαιρὸς εἰσάγῃ, 
Λ0 δόμων ἔσω τῶνδ᾽, ἔσϑι πᾶν τὸ δρώμενον, 

ὅπως ὧν εἰδὼς ἡμὶν ἀγγείλῃης σαφῆ. 
οὐ γάρ σὲ μὴ γήρᾳ τε καὶ χρόνῳ μαχρῷ 
γνῶσ᾽ οὐδ᾽ ὑποπτεύσουσιν ὡδ΄ ἡνϑισμένον. 

λόγῳ δὲ χρῶ τοιῷδ᾽, ὅτι ξένος μιὲν εἶ 
Αὐ Ψωχεὺς, παρ᾽ ἀνδρὸς «Ῥαγνοτέως ἥκων" ὃ γὰρ 

μέγιστος αὐτοῖς τυγχάνει δορυξένων. 

ἄγγελλε δ᾽ ὅρχῳ προστιϑεὶς ὁδούνεχα 
τέϑνηχ᾽ ᾿Ορέστης ἐξ ἀναγχαίας τύχης, 
ἍΨ, λ ᾿ - δ “" 

εἰϑλοισι Τυϑικοῖσιν δ: τροχηλάτων 

᾿ » ὅ0 δίρρων χυλισϑείς " ὧδ᾽ ὁ μῦϑος ἑστάτω. 
ἡμεῖς δὲ πατρὸς τύμβον, ὡς ἐφίετο, 
λοιβαῖς τὲ πρῶτον καὶ χαρατόμοις χλιδαῖς 

στέψαντες, εἶτ᾽ ἄψορρο» ἥξομεν πάλιν, 
τύπωμα χαλχόπλευρον ἠρμένοι χεροῖν, 

ὃ χαὶ σὺ ϑάμνοις οἶσϑά που χεχρυμμένον, 
ὅπως λόγῳ χλέπτοντες ἡδεῖαν φάτιν 
φέρωμεν αὐτοῖς τοὐμὸν ὡς ἔρρει δέμας 

φλογιστὸν ἤδη χαὶ χατηνϑρακωμένον. 
΄ ᾿ - - ΕΣ « , ; 

τί γάρ μὲ λυπεῖ τοῦϑ'᾽, ὅταν λόγῳ ϑανὼν 

60 ἔργοισι σωϑῶ χκἀξενέγχωμαι κλέος; 
μων " 3 " ς-» ι [ 

δοχῶ μὲν οὐδὲν ῥῆμα σὺν χέρδει χαχόν. 
3, ΤΕ τς: 5 
ἤϑη γὰρ εἶδον πολλάχις χαὶ τοὺς σοφοὺς 

λόγῳ μάτην ϑνήσχοντας" εἶϑ', ὅταν δόμους 

ἔλθωσιν αὖϑις, ἐχτετίμηνται πλέον. 
ἘΡΘΕΥΣ πφ- τ , 

θὅ ὡς κἄμ᾽ ἐπαυχῶ τῆσδε τῆς φήμης ἄπο 
, ἐατς τ 

δεδορχκότ᾽ ἐχϑροῖς ἄστρον ὡς λάμψειν ἔτι. 

ἀλλ, ὦ πατρῴα γῆ ϑεοί τ᾽ ἐγχώ » ὦ πατρῴα γῆ ϑεοί τ᾽ ἐγχώριοι, 
δέξασθέ μὐ εὐτυχοῦντα ταῖσδε ταῖς ὁδοῖς, 

σύ τ᾽, ὦ πατρῷον δῶμα" σοῦ γὰρ ἔρχομαι 
70 δίχη καϑαρτὴς πρὸς ϑεῶν ὡρμημένος " 

; Ἶ : Ε 
χαὶ μή. μ᾽ ἄτιμον τῆσδ᾽ ἀποστείλητε γῆς, 

ἀλλ ἀρχέπλουτον χαὶ καταστάτην δόμων. 
εἴρηχα μὲν νῦν ταῦτα" σοὶ δ᾽ ἤδη, γέρον, 
τὸ σὸν μελέσϑω βάντι (φρουρῆσαι χρέος. 

ἜμΔα ΞΕ Ἐπ Ὴ ΑΝ ὌΣΝΑΣ 
Ἰονὼ ὃ ἔξιμεν" καιρὸς γὰρ. ὅσπερ ἀνδράσιν 

μιέγιστος ἔργου παντός ἐστ᾽ ἐπιστάτης. 
ἩΜΕΚΤΡ ΔΑ. 

ον , 
Ἰώ μοί μοι δύστηνος. 

ΠΔΑΙΔΆΑΓΩΓΟΣ. 

χαὶ μὴν ϑυρῶν ἔδοξα προσπόλων τινὸς 

ὑποστεγούσης ἔνδον αἰσϑέσϑαι, τέχνον. 
ΟἿ ΒΕ ΣΕΙ͂Σ: 

- Γ ᾿ 
80 ἀρ᾽ ἐστὶν ἡ δύστηνος ᾿Ηλέχτρα ; ϑέλεις 

μείνωμεν αὐτὸῦ χἀναχούσωμεν γόνων; 
ἘΠ ΤΣ ΟΩΣ. 

ἥκιστα. μηδὲν πρόσϑεν ἢ τὰ “Ποξίου 

ζι ζι 

σπειρώμεϑ᾽ ἔρδειν χἀπὸ τῶνδ᾽ ἀρχηγετεῖν, πειρωμεῦ ἕρ "ἀ7 Ὁ ἀρχηγετεῖν, 

πατρὸς χέοντες λουτρά " ταῦτα γὰρ «φέρει 
80 »νίχὴν τ᾿ ἐφ᾽ ἡμῖν χαὶ κράτος τῶν δρωμένων. 

ΓΖΦΈΕΓΚΊΎΤΡΟΙ.: 
δ ν ᾿ 
ὦ φάος ἁγνὸν 
καὶ γῆς Ἰσόμοιρ᾽ ἀὴρ. ὥς μοι 
πολλὰς μὲν ϑρήνων ῳδὰς, 
πολλὰς δ᾽ ἀντήρεις ἤσϑου 

90 στέργω» πλαγὰς αἱμασσομένων, 

ὁπόταν δνοφερὰ νὺξ ὑπολειιρϑῇ" 
. Η 7, Ὡ᾿ 

τὰ δὲ παννυχίδων ἡδὴ στυγεραὶ 
ξυνίσασ᾽ εὐναὶ μογερῶν οἴχων, 
ω δ τε τς Ξ ὅσα τὸν ϑύστη; ον ἐμὸν ϑρηνῶ ᾿ 

90 πατέρ᾽. ὃν χατὰ μὲν βάρβαρον αἵαν 

86--- 102. Ξξξ 108 --- 120. 



ΣΟΦΟΙΛΕΟΘΤΎ Σ 

-.᾽ 

φοίνιος ᾿Ἴρης οὐκ ἐξένισεν, 
ἡμὴ χὠ κοινολεχὴς 
ὅπως δρῦν ὑλοτόμοι 

μήτηρ δ᾽ 
«Ἵἴγισϑος 

σχίζουσι χάρκ φονίῳ πελέχει. 
Ἷ ᾿ Ξ ΚΙ 

100 κοὐδεὶς τούτων οἶχτος ἀπ 
 ρ τρεετήρβαῦη Ξ , 
ἢ ᾿μοῦ φέρεται, σοῦ, πάτερ, 

αἰχῶς οἱχτρῶς τε ϑανόντος. 

ἀλλ΄ οὐ μὲν δὴ 

λήξω ϑρήνων στυγερῶν τε γόων, 
106 ἔς τ᾽ ἂν παμφεγγεῖς ἄστρων 

Ἔχ, " δι ων» τ 
ῥιπὰς, λεύσσω δὲ τόδ᾽ ἡμαρ, 

μὴ οὐ τεχνολέτειρ᾽ ὥς τις ἀηδὼν 

ἐπὶ χωχυτῷ τῶνδε πατρῴων 

Ζρὺ ϑυρῶν ἤχω πσιᾶσι πιροι(ωνεῖν. 

110 ὦ δῶμ᾽ ᾿Τίδου καὶ Περσε(φόνης, 
ΝΕ Ω - Ἢ ΄ 

ὦ χϑόνι᾽ Ἑρμῆ καὶ πότνι᾽ ᾿ἡρὰ, 
σεμναί τε ϑεῶν παῖδες ᾿Ερινύες. 

αἱ τοὺς ἀδίχως ϑνήσχοντας ὁρᾶτ᾽, 

Ἀ ἘἋ Ἐ Ὰ Ἃ Ἐ γρὺς εὐνὰς 
116 ὑποκλεπτομένους, ἔλϑετ᾽, ἀρήξατε, 

τίσασϑε πατρὸς φόνον» ἡμετέρου, 

χαί μοι τὸν ἐμὸν πέμψατ᾽ ἀδελφόν. 

μούνη γὰρ ἄγειν οὐκ ἔτι σωχῶ 
: ὀξύς Ὥ 

120 λύπης ἀντίρροπον ἀχϑος. 

ΧΟΡΟΣ. 
Σ - - ΄ 
ὦ παῖ. παῖ δυστανοτάτας 

᾿Ηλέχτρα ματρὸς, τίν᾽ ἀεὶ 

τάχεις ὧδ᾽ ἀχόρεστον οἱμωγὰν 

τὸν πάλαι ἐκ δολερᾶς ἀϑεώτατα 

126 ματρὸς ἁλόντ᾽ ἀπάταις ᾿γαμέμνονα 
δ ὃ τὐχήο  ἂν Ἶ 

χαχῷ τὲ χειρὶ πρόδοτον ; ὡς ὁ τάδε πορὼν 

ὑλοιτ᾽, εἴ μοι ϑέμις τάδ᾽ αὐδᾶν. 

1Γ.ΖῈΚΊΤῬ.4. 
ΣΧ ᾿ ΄ ὦ γενέϑλα γενναίων, 

130 ἥχετ᾽ ἐμῶν χωμάτων παραμύϑιον. 

οἶδά τε χαὶ 

φυγγάνει, οὐδ᾽ ἐθέλω προλιπεῖν τόδε, 

- ΄ 49 ες ΄ 
ξυνίημι τάδ᾽. οὐ τί μὲ 

μὴ οὐ τὸν ἐιιὸν στοναχεῖν πατέρ᾽ ἄϑλιον. 
ἀλλ ὦ παντοίας (φιλότητος ἀμειβόμεναι χάριν, 

135 ἰᾶτέ μ᾽ ὧδ᾽ ἀλύειν, 
αἰαῖ, ἱκνοῦμαι. 

ΧΟΡΟΣ. 
ἐξ “δὰ 

ΣΟ 5 
πατὲρ αν- 

ἀλλ᾿ οὔτοι τόν γ᾽ 
σειαγχοίγου λίανας 

στάσεις οὔτε γόοισιν οὔτ᾽ ἄνταις. 
140 ἀλλ᾿ ἀπὸ τῶν μετρίων ἐπ᾿ ἀμήχανον 

ἄλγος ἀεὶ στενάχουσα διόλλυσαι, 
ἐν οἷς ἀνάλυσίς ἐστιν οὐδεμία κακῶν. 
τί μοι τῶν δυσᾳφόρων ἐφίει; 

ἘΠ. ἘΣ ΚΕ ΤΟΡ 

140 νήπιος ὃς τῶν οἱἰχτρῶς 

οἰχομένων γονέων ἐπιλάϑεται. 
ἀλλ ἐμέ 7, ἁ στονόεσσ᾽ ἄραρεν φρένας, 
Ἴτυν, οαἷὲν Ἴτυν ὀλοίρύρεται, 

ὄρνις ἀτυζομένα,, “1ιὸς ἄγγελος. 

150 ]ὼ παντλάμων Νιόβα, σὲ δ᾽ ἔγωγε νέμω ϑεὸν, 
ἅτ᾽ ἐν τύφῳ πετραίῳ 
αἰαὶ δαχρύεις, 

121 ----186., 137 --- 152. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὔτοι σοὶ μούνᾳ. τέχγον, 
ἄχος ἐφάνη βροτῶν, 

1δὕ πρὸς ὅ τι σὺ τῶν ἔνδον εἶ περισσὰ, 
οἷς ὁμόϑεν εἶ χαὶ γονᾷ ξύναιμος, 

οἵα Χρυσόϑεμις ζώει καὶ ᾿Ιφιάνασσα, 

χρυπιτῷᾷ τ᾽ ἀχέων ἐν ἥβᾳ 
Ιθο0ύλβιος, ὃν ἃ χλεινὰ 

γᾷ ποτὲ Μ7ηυχηναίων 

δέξεται εὐπατρίδαν.. «Τιὸς εὔφοονι 

βήματι μολόντα τάνδε γᾶν Ὀρέσταν. | 
ἩἨΜΕΚΤΡ Δ. ] 

164 ὅν γ᾽ ἐγὼ ἀχάματα προσμένουσ᾽, ἄτεχγος, 
τάλαιν᾽ ἀνύμφευτος αἰὲν οἰχνῶ, 

δάχρυσι μυδαλέα, τὸν ἀνήνυτον 
οἶτον ἔχουσα χαχῶν" ὁ δὲ λάϑεται 
ὧν τ᾿ ἔπαϑ᾽ ὧν τ᾽ ἐϑάη. τί γὰρ οὐκ ἐμοὶ 

170 ἔρχεται ἀγγελίας ἀπατώμενον; 
ἀεὶ μὲν γὰρ ποϑεῖ, 
ποϑῶν δ᾽ οὐχ ἀξιοῖ «φανῆναι. 

Δ ΟΡΟΟΣΣ 

ϑάρσει μοι. θάρσει, τέχνον. 
ἔτι μέγας οὐρανῷ 

170 Ζεὺς. ὃς ἐφορᾷ πάντα καὶ χρατύνει" 
ᾧ τὸν ὑπεραλγῆ χόλον νέμουσα 
μήϑ᾽ οἷς ἐχϑαίρεις ὑπεράχϑεο μήτ᾽ ἐπιλάϑου. 
χοόνος γὰρ εὐμαρὴς ϑεός. 

180 οὔτε γὰρ ὁ τὰν Κρῖσαν 
βούνομον ἔχων ἀκτὰν 

παῖς ᾿Ἰγαμεμνονίδας ἀπερίτροπος 

οὔϑ᾽ ὁ παρὰ τὸν ᾿ἡχέροντα ϑεὸς ἀνάσσων. 
ἩΜΕΚΤΡ 4. 

186 ἀλλ ἐμὲ μὲν ὃ πολὺς ἀπολέλοιπεν ἤδη 
βίοτος ἀνέλπιστος, οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἀρχῶ" 

ἅτις ἄνευ τοχέων χατατάχομαι, 
ἃς φίλος οὔτις ἀνὴρ ὑπερίσταται, 
ἀλλ ἁπερεί τις ἕποιχος ἀναξία ] 

190 οἰχογομῶ θαλάμους πατρὸς, ὧδε μὲν Ϊ 

ἀειχεῖ σὺν στολῷᾷ, 
χεναῖς δ᾽ ἀμφᾳίσταμαι τραπέζαις. ᾿ 

ΧΟΡΟΣ. 
οἰχτρὰ μὲν νόστοις αὐδὰ, | 

100 οἰχτρὰ δ᾽ ἐν χοίταις πατρῴαις 

ὅτε σοι παγχάλχων ἀνταίαᾳ 
γενύων ὡρμάϑη πλαγά. 

δόλος ἣν ὁ φράσας, ἔρος ὁ χτείνας, 
δεινὰν δεινῶς προφυτεύσαντες 
πορφὰν, εἴτ᾽ οὖν ϑεὸς εἴτε βοοτῶν 

200 ἡν ὁ ταῦτα πράσσων. 
ΠΈΕᾺΚΤΡΑ, 

ὦ πασᾶν κείνα πλέον ἁμέρα 
ἐλϑοῦσ᾽ ἐχϑίστα δὴ μοι" 
ὦ νὺξ. ὦ δείπνων ἀρρήτων 
ἔχπαγλ ἄχϑη: 

206 τοὺς ἐμὸς ἴδε πατὴρ 
ϑανάτους αἰχεῖς διδύμαιν χειροῖν, 
εὶ τὸν ἐμὸν εἷλον βίον 
πρόδοτον, αἵ μ᾽ ἀπώλεσαν" 

178 --- 192, 

218 --- 222. 

158---ΙἸ72. 

193 --- 212. ξῷθ- 



οἷς ϑεὸς ὁ μέγας Ὀλύμπιος 

210 ποίνιμα πάϑεα παϑεῖν πόροι, 
μηδέ ποτ᾿ ἀγλαίας ἀποναίατο 
τοιάδ᾽ ἀνύσαντες ἔργα. 

ΧΟΡΟΣ. 

φράζου μὴ πόρσω φωνεῖν. 
οὐ γνώμαν ἴσχεις ἐξ οἵων 

215 τὰ παρόντ᾽ οἰχείας εἰς ἄτας 

ἐμπίπτεις οὕτως αἰχῶς; 

πολὺ γάρ τι χαχῶν ὑπερεχτήσω, 
σᾷ δυσϑύμῳ τίχτουσ᾽ ἀεὶ 
ὑυχᾷ πολέμους" τὰ δὲ τοῖς δυνατοῖς 

220 οὐχ ἐριστὰ πλάϑειν. 
ἩΖΈΕΚΤΡ 4. 

δεινοῖς ἡἠναγχάσϑην, δεινοῖς " 

ἔξοιδ᾽, οὐ λάϑει μ᾽ ὀργά. 
ἀλλ ἐν γὰρ δεινοῖς οὐ σχήσω 
ταύτας ἄτας, 

220 ὄφρα Ὲ ΠΣ ἔχῃ. 

τίνι γάρ ποτ᾽ ἂν, ὦ φῦ γενέϑλε, 

πρόσφορον ἀκούσαιμ᾽ ἔπος, 
τίνι. φρονοῦντι καίρια; 

ἄνετέ μ᾽. ἄνετε παράγοροι. 
230 τάδε γὰρ ἄλυτα χεχλήσεται" 

οὐδέ ποτ᾽ ἐκ χαμάτων ἀποπαύσομαι 
ἀνάριϑμιος ὧδε ϑρήνων. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ οὖν εὐνοίᾳ γ᾽ αὐϑῶ, 
μάτηρ ὡσεί τις πιστὰ, 

“35 μὴ τίχτειν σ᾽ ἄταν ἄταις. 
ΤΡ ΣΙΘΤῬΑ͂. 

χεὺ τί μέτρον χαχότητος ἔφυ; «έρε, 
πῶς ἐπὶ τοῖς φϑιμένοις ἀμελεῖν γχαλύν; 

ἐν τίνι τοῦτ᾽ ἔβλαστ᾽ 
μήτ᾽ εἴην ἔντιμος τούτοις 

240 μήτ᾽, εἴ τῳ πρόσχειμαι χρηστῷ, 
ξυνναίοι μ᾽ εὔχηλος, γονέων 
ἐχτίμους ἴσχουσα πτέρυγας 

ὀξυτόνων γόων. 
244 εἰ γὰρ ὁ μὲν ϑαγὼν γᾶ τε χαὶ οὐδὲν ὧν 

χείσεται τάλας, 

οἱ δὲ μὴ πάλεν 

δϑώσουσ᾽ ἀντιφόνους δίχας, 
ἔρροι τ᾿ ἂν αἰδὼς 

250 ἁπάντων τ᾽ εὐσέβεια ϑνατῶν. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἐγὼ μὲν, ὦ παῖ, χαὶ τὸ σὸν σπεύδουσ᾽ ἅμα 

χιὼ τοὐμὸν αὐτῆς ἦλθον" 

λέγω, σὺ νίχα. σοὶ γὰρ ἑιμνόμεσϑ᾽ 
ἩΕΚΤΡΑ. 

εἰ δοχῶ 

, 
ἀνθϑοώπων; 

εἰ δὲ μὴ χαλῶς 

ἅμα. 

, δ - 
αἰσχύνομαι μὲν, ὦ γυναῖχες, 

250 πολλοῖσι ϑρήνοις δυσφορεῖν ὑμῖν ὥγαν. 

ἀλλ ἡ βία γὰρ ταῦτ᾽ ἀναγχάζει με δρῶν, 
, ἈΡΈΣΑΙ πε ντ : 

σύγγνωτε. πῶς γὰρ ἥτις εὐγενὴς γυνὴ, 
πατιρῷ" 
ΟΥΤΕΔῚ Ἄς οὐ χὐονθα ᾽ Ε) ᾿ ΠΈΣ 
ἀγὼ χατ᾽ ἡμαρ χαὶ χατ᾽ εὐφρόνην ἀεὶ 

, ΞΡ ΎΡΎΑ , ΜΩΡΗΣ 
200 ϑάλλοντα μᾶλλον ἢ χαταιϑίένονθ᾽ ὁρῶ; 

ἘΡΕ ἐὐδώστα 
ὁρῶσα πήματ᾽, οὐ δρῴη τάδ᾽ ἂν, 

ἡ πρῶτα μὲν τὰ μητρὸς, ἥ μ᾽ ἐγείνατο, 
ἔχϑιστα συμβέβηκεν " εἶτα δώμασιν 
ἐν τοῖς ἐμαυτῆς τοῖς (φονεῦσι τοῦ πατρὸς 

ΠΡ ΕΑ ἘΞ ΡΣ 111 

ξύνειμι, κἀκ τῶνδ᾽ ἄρχομαι κἀκ τῶνδέ μοι 
206 λαβεῖν ϑ᾽ ὁμοίως χαὶ τὸ τητᾶσϑαι πέλει. 

ἔπειτα ποίας ἡμέρας δοκεῖς μ᾽ ἄγειν, 

ὅταν θρόνοις Ἵἴγισϑον ἐνθαχοῦντ᾽ ἴδω 

τοῖσιν πατρῴοις, εἰσίδω δ᾽ ἐσϑήματα 
φοροῦντ᾽ ἐχείνῳ ταὐτὰ χαὶ παρεστίους 

270 σπένδοντα λοιβὰς ἔνϑ'᾽ ἐχεῖνον ὦλεσεν, 
ἴϑω δὲ τούτων τὴν τελευταίαν ὕβριν, 
τὸν αὐτοέντην ἡμὶν ἐν χοίτη πατοὺς 

εἰ χρεὼν 
ταύτην προσαυδᾶν τῷδε συγχοιμωμένην " 

ξὺν τῇ ταλαίνῃ μητρὶ, μητέρ᾽ 

275 ἡ δ᾽ ὧδε τλήμων ὥστε τῷ μιάστορι 
ξύνεστ᾽, ᾿πρινὺν οὔτιν᾽ ἐχιροβουμένη " 
ἀλλ ὥσπερ ἐγγελῶσα τοῖς ποιουμένοις, 
εὑροῦσ᾽ ἐκείνην ἡμέραν ἐν ἡ τότε 
πατέρα τὸν ἀμὸν ἐκ δόλου χατέχτανεν, 

380 ταύτῃ χοροὺς ἵστησι χαὶ μηλοσᾳαγεῖ 
ἡεοῖσιν ἔμμην᾽ ἱρὰ τοῖς σωτηρίοις. 

ἐγὼ δ᾽ ὁρῶσ᾽ ἡ δύσμορος κατὰ στέγας 

χλαίω, τέτηχα, κἀπιχωχύω πατρὸς 

τὴν δυστάλαιναν δαῖτ ἐπωνομασμένην 

286 αὐτὴ πρὸς αὑτήν" οὐδὲ γὰρ χλαῦσαι πάρα | 

τοσόνδ᾽ ὅσον μοι ϑυμὸς ἡδονὴν φέρει. 
αὕτη γὰρ ἡ λόγοισι γενναία γυνὴ Ι 
φωνοῦσα τοιάδ᾽ ἐξονειδίζει χαχὼ, 

ὦ δύσθεον μίσημα, σοὶ μόνῃ πατὴρ 
290 τέϑνηκεν; ἄλλος δ᾽ οὔτις ἐν πένϑει βροτῶν; 

χαχῶς ὕλοιο, μηδέ σ᾽ ἐχ γόων ποτὲ 
τῶν νῦν ἀπαλλάξειαν οὗ χάτω ϑεοί. 

πλὴν» ὅταν χλύῃ τινὸς τάδ᾽ ἐξυβρίζει" 

Ὀρέστην " τηνικαῦτα δ᾽ ἐμμανὴς 
αἰτίας; 

ἥξοντ᾽ 

ὁ βοᾷ παραστᾶσ᾽, οὐ σύ μοι τῶνδ᾽ 

οὐ σὸν τόδ᾽ ἐστὶ τοὔργον. ἥτις ἐκ χερῶν 
χλέψασ᾽ Ὀρέστην τῶν ἐμῶν ὑπεξέϑου; 

ἀλλ ἴσϑι τοι τίσουσά γ᾽ ἀξίαν δίκην. 

τοιαῦθ᾽ ὑλαχτεῖ, σὺν δ᾽ ἐποτρύνει πέλας 

300 ὁ χλειγὸς αὐτῇ ταὐτὰ νυμφίος παρὼν, 

ὁ πάντ᾽ ἄναλκις οὗτος, ἡ πᾶσα βλάβη, 

ὁ σὺν γυναιξὶ τὰς μάχας ποιούμενος. 

ἐγὼ δ᾽ Ὀρέστην τῶνδε προσμένουσ᾽ ἀεὶ 
σικυστῆρ᾽ ἐφήξειν ἡ τάλαιν᾽ ἀπόλλυμαι. 
μέλλων γὰρ ἀεὶ δρῶν τι τὰς οὔσας τέ μου 
χαὶ τὰς ἀπούσας ἐλπίδας διέφϑορεν. 

φίλαι, 

300 

᾿ , 2, - 

ἐν οὖν τοιούτοις οὔτε σωφρονεῖν, 
οὔτ᾽ εὐσεβεῖν πάρεστιν - ἀλλ ἔν τοι χαχοῖς 

πολλή στ᾿ ἀνάγκη χἀπιτηδεύειν χαχά. 
ΧΟΡΟΣ. 

εἰπὲ, πότερον ὄντος .Τγίσϑου πέλας 
ρρει τς ἘΞΕΣ ΤΣ τὴν Β 
ἡμῖν, ἢ βεβῶτος ἔχ δόμων; 

ἘΓΖΕΚΊΥΙΤΡ.- 

ἢ χάρτα. μὴ δόχει μ᾽ ἂν, εἴπερ ἡν πέλας, 

ϑυραῖον οἰχνεῖν " νῦν δ᾽ ἀγροῖσι τυγχάγει. 
ΟΡ ΟΘἽἿἝΣ: 

ἂν ἐγὼ ϑαρσοῦσι μᾶλλον ὃς λόγους 

σοὺς ἱχοίμην, εἴπερ ὧδε ταῦτ᾽ ἔχει; 
ΤΡ ΚΟ ΡΥΗΣ 

ὡς γῦν ἀπόντος ἱστόρει τί σοι φίλον. 

ἘῸΌΟΥΘΣ: 
τόσο Ξ ΜΝ ; ς 

χαὶ δή σ᾽ ἐρωτῶ, τοῦ κασιγνήτου τί φὴς, 

ἥξοντος, ἢ μέλλοντος; εἰδέναι ϑέλω. 

310 φέρ᾽ 
λέγεις τάδ᾽ 

ἢ δ᾽ 

310 τοὺς 



[115 - ὉαΦ ΘΛ ἘΞ ΟΓΥῈΣ 

ἨἩ.ῈΚΤῬ 4. 

φησίν γε" φάσχων δ᾽ οὐδὲν ὧν λέγει τιοιεῖ. 
ΧΟΡΟΣ. 

820 φιλεῖ γὰρ ὀχνεῖν πρᾶγμ᾽ ἀνὴρ πράσσων μέγα. 
ἩΖΕΚΤΡΖ. 

χαὶ μὴν ἔγωγ᾽ ἔσωσ᾽ ἐκεῖνον οὐκ ὄκνῳ. 
ἘΧΉΟΣΡΙΘΕΣ. 

ϑάρσει" πέρυχεν ἐσθλὸς, ὥστ᾽ ἀρχεῖν φίλοις. 
ἩΖΧΈΕΚΤΡ.Ζ. 

πέποιϑ᾽, ἐπεί τῶν οὐ μαχρὰν ἔζων ἐγώ. 
ΧΟΡΟΣ. 

μὴ νῦν ἔτ᾽ εἴπῃς μηδέν " ὡς δόμων ὁρῶ 

Ὡ2δοτὴν σὴν ὅμαιμον, ἐχ πατρὸς ταὐτοῦ φύσιν, 
Χρυσόϑεμιν, ἔχ τὲ μητρὸς, ἐντάφια χεροῖν 

φέρουσαν, οἷα τοῖς κάτω νομίζεται. 

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 

τίν᾽ αὖ σὺ τήνδε πρὸς ϑυρῶνος ἐξόδοις 

ἐλθοῦσα φωνεῖς, ὦ χασιγνήτη, φάτιν, 

330 χοὐδ᾽ ἐν χρόνῳ μαχρῷ διδαχϑῆναι ϑέλεις ᾿ 
ϑυμῷ ματαίῳ μὴ χαρίζεσϑαι χενώ; 
χαίτοι τοσοῦτόν γ᾽ οἶδα χἀμαυτὴν,, ὅτι 
ἀλγῶ ᾽πὶ τοῖς παροῦσιν " ὥστ᾽ ἂν, εἰ σϑένος 
λάβοιμι, δηλώσαιμ᾽ ἂν οἷ᾽ αὐτοῖς φρονῶ. ] 

3835 νῦν δ᾽ ἐν χαχοῖς μοι πλεῖν ὑφειμένη δοχεῖ, ᾿ 

χαὶ μὴ δοχεῖν μὲν δρᾶν τι, πημαίγειν δὲ μή. ] 

τοιαῦτα δ᾽ ἄλλα καὶ σὲ βούλομαι σιοιεῖν. ] 

χαίτοι τὸ μὲν δίκαιον, οὐχ ἣ ̓γὼ λέγω, 
ἀλλ ἣ σὺ ρίνεις. εἰ δ᾽ ἐλευϑέραν μὲ δεῖ 

840ζῆν, τῶν χρατούντων ἐστὶ τιάντ᾽ ἀχουστέω. 
Ἡ.2ΕῈΕΚΤ7ΤΡ 4. 

δεινόν γέ σ᾽ οὖσαν πατρὸς οὗ σὺ παῖς ἔφυς, 
χείνου λελῆσϑαι, τῆς δὲ τιχτούσης μέλειν. 

ὥὕπαντα γάρ σοι τἀμὰ νουϑετήιατα 
χείνης διδαχτὰ, χοὐδὲν ἐκ σαυτὴς λέγεις. 

3415 ἔπει ἑλοῦ γε ϑάτερ᾽, ἢ φρονεῖν χαχῶς, 

ἢ τῶν φίλων φρονοῦσα μὴ μνήμην ἔχειν" 
ἥτις λέγεις μὲν ἀρτίως ὡς, εἰ λάβοις 

σϑένος. τὸ τούτων μιῖσος ἐχδείξειας ἄν" 

ἐμοῦ δὲ πατρὶ πάντα τιμωρουμένης 

850 οὔτε ξυνέρδεις τήν τὲ δρῶσαν ἐχτρέπεις. 
οὐ ταῦτα πρὸς χακοῖσι δειλίαν ἔχει; 

ἐπεὶ δίδαξον, ἢ μάϑ᾽ ἐξ ἐμοῦ τί μοι 
χέρδος γένοιτ᾽ ἂν τῶνδε ληξάσῃ γόων. 
οὐ ζῶ; καχῶς μὲν οἶδ᾽ - ἐπαρχούντως δέ μοι. 

8355 λυπῶ δὲ τούτους, ὥστε τῷ τεϑνηχότι 

τιμὰς προσάπτειν. εἴ τις ἔστ᾽ ἐκεῖ χάρις. 
σὺ δ᾽ ἡμὼν ἡ μισοῦσα μισεῖς μὲν λόγῳ, 

ἔογῳ δὲ τοῖς φονεῦσι τοῦ πατρὸς ξύνει. 

ἐγὼ μὲν οὖν οὐκ ὧν ποτ᾽, οὐδ᾽ εἴ μοι τὰ σὰ ᾿ 
360 πέλλοι τις οἴσειν δῶρ᾽, ἐφ᾽ οἷσι γῦν χλιδᾷξς, 

τούτοις ὑπειχάϑοιμιε: σοὶ δὲ πλουσίω ] 
τράπεζα χείσϑω χαὶ πεοριρρείτω βίος. 

ἐμοὶ γὰρ ἔστω τοὐμὲ μὴ λυπεῖν μόνον 
βόσχημια" τῆς σῆς δ᾽ οὐκ ἐρῶ τιμῆς τυχεῖν. ᾿ 

800 οὐδ᾽ ὧν σὺ, σώφρων γ᾽ οὖσα. νῦν δ᾽ ἐξὸν σιστοὺς 
΄ Υ ἘΠ ἔρος το 

παντῶν ἀρίστου σικῖδα χεχλῆσϑαι, χαλοῦ ᾿ 

τὴς πητρος. οὕτω γὰρ φανεῖ χιλείστοις χαχὴ, 

θανόντι χιατέοα χαὶ «φίλους προδοῦσω σούς. μή 
ΧΟ ΙΟΣΣΣ 

τὸ τε Αοὲ αὰ ἷ 
μηδὲν πρὸς ὀργὴν ποὸς ϑεῶν " ὡς τοῖς λόγοις Ἵ 

870 ἔνεστι» ἀμφοῖν χέρδος, εἰ σὺ μὲν μάϑοις 
τοῖς τῆσδε χρῆσϑαι, τοῖς δὲ σοῖς αὕτη πάλιν. 

ΧΡΥΣΟΘΈΜΕΣ. 

ἐγὼ μὲν, ὦ γυναῖχες, ϑάς εἰμί πως 

τῶν τῆσδε μύϑων" οὐδ᾽ ἂν ἐμνήσθην ποτὲ, 
εἰ μὴ χαχὸν μέγιστον εἷς αὐτὴν ἰὸν 

370 ἤχουσ᾽, ὃ ταύτην τῶν μαχρῶν σχήσει γόων. 
Ἡ.2ΕΚΈΦ'Φ. 

φέρ᾽ εἰπὲ δὴ τὸ δεινόν. εἰ γὰρ τῶνδέ μοι 

μεῖζόν τι λέξεις, οὐκ ἂν ἀντείποι μ᾽ ἔτι. 
ΧΡΥΣΟΘΕΠΜΙΙΣ. 

ἀλλ ἐξερῶ τοι πιᾶν ὅσον χάτοιδ᾽ ἐγώ. 
μέλλουσι γάρ σ᾽, εἰ τῶνδε μὴ λήξεις γόων, 

380 ἐνταῦϑα πέμψειν ἔνϑα μή ποϑ᾽ ἡλίου 
«ἔέγγος προσόψει, ζῶσα δ᾽ ἐν χατηρειρεῖ 

στέγη χϑονὸς τῆσδ᾽ ἐχτὸς ὑμνήσεις χαχά. 

πρὸς ταῦτα «φοάζου χἀμὲ μή ποϑ᾽ ὕστερον 
πιαϑοῦσα μέμννη. νῦν γὰρ ἐν καλῷ φρονεῖν. 

1Γ.1Ὲ ΚΎ 4. 

8385 ἡ ταῦτα δή μὲ χαὶ βεβούλευνται ποιεῖν; 
ΧΡΥΣΟΘΕΜΙ͂Σ. 

μάλισϑ᾽ " ὅταν πὲρ οἴκαδ᾽ ἀἴγισϑος μόλῃ. 
ΗΠ 4 Έ ΚΠ ΕΙΣ 

ἀλλ ἐξίχοιτο τοῦδέ γ᾽ οὕνεχ᾽ ἐν τάχει. 
ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 

τίν᾽. ὦ τάλαινα, τόνδ᾽ ἐπηράσω λόγον; 
ἩΈΚΤΡ 4. 

ἐλϑεῖν ἐχεῖνον., εἴ τι τῶνδε δρῶν γοεῖ. 
ΧΡΥΣΟΘΕΊΙ͂ΜΙΣ. 

390 ὅπως πιάϑης τί χρῆμα; ποῦ ποτ᾿ εἰ φρενῶν; 
Ἡ.ΈΚΤΡ 4. 

ὕπως ἀφ᾽ ὑμῶν ὡς προσώτατ᾽ ἐχιρύγω. 
ΧΡΥΣΟΘΈΜΕΙΣ,. 

βίου δὲ τοῦ παρόντος οὐ μνείαν ἔχεις; 

ἩΖΕΚΤΡ . 

χαλὸς γὰρ οὑμὸς βίοτος ὥστε ϑαυμόσαι. 
ΧΡΥΣΟΘΕΈΜΙΣ. 

ἐλ} ἣν ἂν, εἰ σύ γ᾽ εὖ φρονεῖν ἠπίστασο. 
ἹΓ ΖΕ ΞΚΎΡΟΑΥΙ 

395 μή μ᾽ ἐχδίδασχε τοῖς φίλοις εἴνωι χακήν. 

ΧΡΥΣΟΘΈΜΕΣ: 

ἀλλ᾿ οὐ διδάσχω" τοῖς χρατοῦσι δ᾽ εἰχαϑεῖν. 
ἨἩ.ἘῈΚΤῬΑ͂: 

σὺ ταῦτα ϑώπευ᾽ - οὐχ ἐμοὺς τρόπους λέγεις. 
ΧΡΥΣΟΘΕΠΙΜΙ͂Σ. 

χαλόν γε μέντοι μὴ ᾽ξ ἀβουλίας πεσεῖν. 
ΗΠ. ῈΚΤῬ.,. 

σπεσούμεϑ᾽, εἰ χοὴ, πατρὶ τιμωρούμενοι. 
ΧΡΥΣΟΘΈΜΗΕΣ. 

400 πατὴρ δὲ τούτων», οἶδα. συγγνώμην ἔχει. 
Ἡ“ἘΞ8Π7 ΡΞ. 

ταῦτ᾽ ἐστὶ τἔπη πρὸς χκαχῶν ἐπαινέσαι. 
ΧΡΥΣΟΘΈΜΔΙΙΣ: 

σὺ δ᾽ οὐχὶ πείσει χαὶ συναινέσεις ἐμοί; 
Ἡ.Ὲ}Ὲ.ΚΊΦΡιωᾳΝ 

οὐ δῆτα. μή πὼ νοῦ τοσόνδ᾽ εἴην κενή. 
ΧΡΥΣΟΘΈΜΙΣ. 

χωρήσομαί τώρ᾽ οἶπερ ἐστάλην ὁδοῦ. 
ἩΜΕΚΤΡ. ] 

400 ποῖ δ᾽ ἐιιπορεύει; τῷ φέρεις τάδ᾽ ἔμσευρα; 
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ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΙΙΣ. 

“μήτηρ μὲ πέμπει πατρὶ τυμβεῦσαι χοάς. 
Ἡ.ῈΚΤΡ 4. 

πῶς εἶπας; ἡ τῷ δυσμενεστάτῳ βροτῶν; 

ΧΡΥΣΟΘΕΠΙ͂ΙΣ. 

ὃν ἔχταν αὐτή. τοῦτο γὰρ λέξαι ϑέλεις. 
ἩΖΜΕΚΤΡ 4. 

ἐκ τοῦ φίλων πεισϑεῖσω; τῷ τοῦτ᾽ ἤρεσεν; 
ΧΡΥΣΟΘΕΈΠΜΠΙΣ. 

410 ἐχ δείματός τον νυχτέρου, δοκεῖν ἐμοί. 

' ΒΟΑΕΚΤΡ.. 

ὦ ϑεοὶ πατρῷοι, συγγένεσϑέ γ᾽ ἀλλὰ νῦν. 
ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΙΣ. 

ἔχεις τε ϑάρσος τοῦδε τοῦ τάρβους πέρι; 

Ἡ.ΜΈΕΚΤΡ 4. 

εἴ μοι λέγοις τὴν ὄψιν, εἴποιμ᾽ ἂν τότε. 
ΧΡΥΣΟΘΕΜΙ͂Σ. 

ἀλλ οὐ κάτοιδα πλὴν ἐπὶ σμιχρὸν φράσαι. 
ἩΔΜΕΚΤΊΤΡ ΔΑ. 

416 λέγ᾽ ἀλλὰ τοῦτο. πολλά τοι σμιχροὶ λόγοι 
ἔσφηλαν ἤδη χαὶ χατώρϑωσαν βροτούς. 

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 

λόγος τις αὐτήν ἐστιν εἰσιδεῖν πατρὸς 
τοῦ σοῦ τὲ χἀμοῦ δευτέραν ὁμιλίων 
ἐλθόντος ἐς φῶς" εἶτα τόνδ᾽ ἐφέστιον 

420 πῆξαι λαβόντα σχῆπτρον οὑ(ρόρει ποτὲ 
αὐτὸς, τανῦν δ᾽ Αἴγισϑος - ἐκ δὲ τοῦδ᾽ ἄγω 
βλαστεῖν βρύοντα θαλλὸν, ᾧ κατάσκιον 
πᾶσαν γενέσϑαι τὴν Μιυκηναίων χϑόνα. 
τοιαῦτά του παρόντος, ἡνίχ᾽ ᾿“Ηλίῳ 

426 δείκνυσι τοὔναρ, ἔχλυον ἐξηγουμένου. 

σιλείω δὲ τούτων οὐ χάτοιδα, πλὴν ὅτι 
πέμπει μ᾽ ἐχείνη τοῦδε τοῦ «ύβου χάριν. 
σιρός γυν ϑεῶν σὲ λίσσομαι τῶν ἐγγενῶν 

ἐμοὶ πιϑέσϑαι μηδ᾽ ἀβουλίᾳ πεσεῖν. 

430 εἰ γάρ μι᾿ ἀπώσει, σὺν χαχῷ μέτει πάλιν. 
ΠΙΈΕΚΤΡΑ. 

ἀλλ, ὦ φίλη, τούτων μὲν ὧν ἔχεις χεροῖν 
τύμβῳ προσάψης μηδέν " οὐ γάρ σοι ϑέμις 

οὐδ᾽ ὅσιον ἐχϑρᾶς ἀπὸ γυναιχὸς ἱστάναι 
χτερίσματ᾽ οὐδὲ λουτρὰ προσφέρειν πατοί" 

4836 ἀλλ ἢ πνοαῖσιν ἢ βαϑυσκαφρεῖ χόνει 
χρύψον νιν, ἔνϑα μή ποτ᾽ εἷς εὐνὴν πατρὸς 
τούτων πρόσεισι μηδέν ἀλλ ὅτων ϑάνῃ, 
χειμήλι᾽ αὐτῇ ταῦτα σωζέσϑω χάτω. 
ἀρχὴν δ᾽ ἂν, εἰ μὴ τλημονεστάτη γυνὴ 

440 πασῶν ἔβλαστε, τάσδε δυσμενεῖς χοὰς 
οὐχ ἄν τιοϑ᾽ ὅν γ᾽ ἔχτεινε, τῷδ᾽ ἐπέστειρε. 
σκέψαι γὰρ εἴ σοι προσιιλῶς αὐτὴ δοκεῖ 

γέρα τάδ᾽ οὗν τάφοισι δέξασθαι νέκυς 

ὑφ᾽ ἧς ϑανὼν ἄτιμος, ὥστε δυσμενὴς, 
446 ἐμασχαλίσϑη κἀπὶ λουτροῖσιν κάρᾳ 

χηλῖϑας ἐξέμαξεν. ἄρα μὴ δοκεῖς 

λυτήρι᾽ αὐτῇ ταῦτα τοῦ φόνου φέρειν; 
οὐχ ἔστιν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν μέϑες - σὺ δὲ 
᾿τεμοῦσα Χρατὸς βοστρύχων (ρας φόβας 

400 χἀκοῦ ταλαίνης, σμιχρὰ μὲν τάδ᾽, ἀλλ όμως 
ἅχω, δὸς αὐτῷ. τήνδ᾽ ἀλιπαρῆ τρίχα 
χαὶ ζῶμα τοὐμὸν οὐ χλιδαῖς ἠσκημένον. 
αἰτοῦ δὲ προσπίτνουσα γῆϑεν εὐμενῇ 

᾿ 
.-- -- ὁ ο5θᾺὌὈθθ9θς-.. 

ῬΟΕΤΑΕ ΜΝΟΕΝΙΟΙ. 

ἡμῖν ἀρωγὸν αὐτὸν εὶς ἔχϑρους μολεῖν, 
455 καὶ παῖδ᾽ Ὀρέστην ἐξ ὑπερτέρας χερὸς 

ἐχϑροῖσιν αὐτοῦ ζῶντ᾽ ἐπεμβῆναι ποδὶ, 
ὅπως τὸ λοιπὸν αὐτὸν ἀςφρνεωτέραις 
χερσὶ στέφωμεν ἢ τανῦν δωρούμεϑα. 
οἶμαι μὲν οὖν, οἶμαί τι κἀκείνῳ μέλον 

4600 πέμψαι τάδ᾽ αὐτῇ δυσπρόσοπτ᾽ ὀνείρατα" 
ὅμως δ᾽, ἀδελφὴ, σοί ϑ᾽ ὑπούργησαν τάδε 
ἐμοί τ᾽ ἀρωγὰ. τῷ τε φιλτάτῳ βροτῶν 
πάντων, ἐν “Ἢιδου κειμένῳ κοινῷ πατρί. 

ΧΟΡΟΣ. 

πρὸς εὐσέβειαν ἡ κύρη λέγει σὺ δὲ, 

466 εἰ σωφρονήσεις. ὦ «(ίλη, δράσεις τάδε, 
ΧΡΥΖΣΟΘΕΜΠΙ͂ΙΣ. 

δοάσω. τὸ γὰρ δίκαιον οὐκ ἔχει λόγον 
δυοῖν ἐρίζειν, ἀλλ ἐπισπεύδειν τὸ δρᾶν. 
πειρωμένη δὲ τῶνδε τῶν ἔργων ἐμοὶ 
σιγὴ παρ᾽ ὑμῶν πρὸς ϑεῶν ἔστω, «ἴλαι- 

470 ὡς εἰ τάδ᾽ ἡ τεχοῦσα πεύσεται, πιχοὼν 

δοχῶ μὲ πεῖραν τήνδε τολμήσειν ἔτι. 
ΧΟΡΟΣ. 

εἶ μὴ ᾽γὼ παράφρων μάντις ἔφυν 

χαὶ γνώμας λειπομένα σοιρᾶς, 

476 εἶσιν ἁ πρόμαντις 
αἸίχα, δίκαια «ερομένις χεροῖν χράτὴ " 

μέτεισιν, ὠ τέχνον, οὐ μαχροῦ χρόνου. 

ὕπεστί μοι ϑοάσος, 
480 ἁδυπνόων χλύουσαν 

ἀρτίως ὀνειράτων. 
οὐ γάρ ποτ᾽ ἀμναστεῖ γ᾽ ὁ «ὐσας 

᾿Πλλάνων (ναξ, 

οὐδ᾽ ἃ παλαιὰ χαλχόπλακτος 
85 ἀμιρήκης γένυς, 

ὥ νιν χατέπερνεν αἰσχίσταωις ἐν αἰχίκις. 
488 ἥξει. καὶ πολύπους χαὶ πολύχειρ 
490 ἁ δεινοῖς χρυπτομένε λόχοις 

χαλχόπους ᾿Βρινύς. 

ἄλεχτρ᾽ ἄνυμιρα γὰρ ἐπέβα μιασιρόνων 

γάμων ἀμιλλήμαϑ᾽ οἷσιν οὐ ϑέμις. 

496 πρὸ τῶνδέ τοί μ᾽ ἔχει, 
μήποτε μήποϑ᾽ ἡμῖν 

ἀιννεγὲς πελῶν τέρας 

τοῖς δρῶσι χαὶ συνδρῶσοιν. ᾿ τοι 
Ϊ μαντεῖαι βροτῶν 

᾿ ὅ00 οὐχ εἰσὶν ἐν δεινοῖς ὀγείροις 

Ϊ οὐδ᾽ ἐν ϑεσιάτοις. 

εἰ μὴ τόδε φάσμα νυχιὺς εὖ καιασχήσει. 
ὅ04 ὁ Πέλοπος ἃ πρόσϑεν 
ὅ06 πολύπονος ἱππείι, 

ὡς ἔμολες αἰανὴ 
τᾷδε γᾷ. 

εὖτε γὰρ ὁ ποντισϑεὶς 

Μυρτίλος ἐχοιμάϑη. 

ὅ10 παγχρύσων ἐχ δίφρων 
᾿ δυστάνοις εἰ χίκις 

προόρριζος ἐχριι θεὶς, 

οὔ τί πω 

ἔλιπεν ἐκ τοῦδ᾽ οἴχου 

᾿ διό πολύπονος αἰχία. 

Ϊ 4172. 457. --- 188.-- 502. 
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ἈΠΨΥΤΑΙΜΠΝΗΣΤΡ 4. 

ἀνειμένη μὲν, ὡς ἔοιχας, αὖ στρέίρεϊ: 
οὐ γὰρ πάρεστ᾽ ἰγισθος; ὅς σ᾽ ἐπεῖχ᾽ ἀεὶ 

μή τοι ϑυραίαν γ᾽ οὖσαν αἰσχύνειν «φίλους " 

γὺῦὺν δ᾽ ὡς ἀπεστ᾽ ἐχεῖνος, οὐδὲν ἐντρέπει 
Ι 520 ἐμοῦ ἼῈΣ χαίτοι πολλὰ πρὸς πολλούς μὲ δὴ 

ἐξεῖπας ὡς ἁρασεῖα χαὶ πέρα δίκης 

ἄργω. χαϑυβοίζουσα χαὶ σὲ χαὶ τὰ σά. 

ἐγὼ δ᾽ χαχῶς δέ σε 

λέγω χαχῶς χλύουσα πρὸς σέϑεν ϑαιμιά. 

γὰρ, οὐδὲν ἄλλο σοὶ πρόσχημ 
ὡς ἐξ ἐμοῦ τέϑνηχεν. ἐξ ἐμοῦ καλῶς 

ἔξοιδα " τῶνδ᾽ ἄρνησις οὐχ ἔνεστί μοι. 

ἢ) γὰρ “χη γιν εἴλεν. οὐκ ἐγὼ μόνη, 
ἣ χοὴῆν σ᾽ ἀρήγειν, εἰ φρονοῦσ' ἐτύγχανὲς" 

530 ἐπεὶ πατὴρ οὗτος σὸς, ὃν ϑρηνεῖς ἀεὶ, 

τὴν σὴν διισιμον μοῦνος Ἑλλήνων ἔτλη 

ϑῦσαι θεοῖσιν. οὐχ ἴσον χαμὼν ἐμοὶ 

“ Ἤ », Σ 
ὕβριν μὲν Οὐχ ἔχω 

526 πατὴρ ἀεὶ, 

λύπης, ὅτ᾽ ἔσπειρ᾽, ὥσπερ ἡ τίχτουσ᾽ ἐγώ. 
εἶεν, δίδαξον δή μὲ τοῦ χάριν τίνων 

ὅ86 ἔϑυσεν αὐτήν. πότερον ᾿Ἱργείων ἐρεῖς; 
οὐ ἐἱετῆν αὐτοῖσι τήν γ᾽ ἐμὴν χτανεῖν. 
ἀντ᾽ ἀδελφοῦ δῆτα Μενέλεω χτανὼν 

οὐχ ἔμελλε τῶνδέ μοι δώσειν δίχην; 

πότερον ἐχείνῳ παῖδες οὐκ ἦσαν διπλοῖ, 

ὅ10 οὕς ΣΕΩΣ μᾶλλον εἰχὸς ἣν ϑνήσχειν., πατρὸς 

χαὶ μητρὸς ὄντας, ἧς ὁ πλοῦς ὃδ᾽ 

ἢ τῶν ἐμῶν “Ἵιδὴς τιν᾽ ἵμερον τέχνων 

ἢ τῶν ἐχείνης ἔσχε δαίσασϑαι πλέον; 

ἀλλ 

ἀλλ 
ν᾿ 

τίμ᾽ 

ἢν χάριν, 

ἢ τῷ πανώλει πατρὶ τῶν μὲν ἐξ ἐμιοῦ 
δ45 παίδων πόϑος παρεῖτο, Μενέλεω δ᾽ ἐνῆν; 

οὐ ταῦτ᾽ 

δοχῶ μὲν. εἰ χαὶ σῆς δίχα γνώμης λέγω. 

«φαίη δ᾽ ἂν ἡ ϑανοῦσά γ᾽, εἰ φωνὴν λάβοι. 
ἐγὼ μὲν οὖν οὐχ εἰμὶ τοῖς πεπραγμένοις 

ὅ560 δύσϑυμος" εἰ δέ σοι δοχῶ φρονεῖν χαχῶς 

γνώμην δικαίαν σχοῦσα, τοὺς πέλας ψέγει: 

ἩΜΈΕΚΤΡ 4. 

ἐρεῖς μὲν οὐχὶ νῦν γέ μ᾽ ὡς ἄρξασά τι 

λυπηρὸν εἶτα σοῦ τάδ᾽ ἐξήχουσ᾽ ὕπο" 

ἀλλ ἢν ἐφῆς μοι, τοῦ τεϑνηχότος ϑ᾽ ὕπερ 
᾿ 855 λέξαιμι᾽ ἂν ὀρϑῶς τῆς κασιγνήτης ϑ᾽ ὁμοῦ. 
Ϊ ΚΑΤ ΑΙ ΝΗΣΤΩΣ: 
Ϊ ὃ ον 

ὡδ 

ἐξῆρχες, οὐκ ἂν ἦσϑα λυπηρὰ χλύειν. 
Ι Ἠ-“ῈἘΧΚΤΡ Α. 

Ϊ καὶ δὴ λέγω σοι. πατέρα «ὃς χτεῖναι. τίς ἂν 
τούτου λόγος γένοιτ᾽ ἂν αἰσχίων ἔτι, 

500 εἴτ᾽ οὖν διχαίως εἴτε μή; λέξω δέ σοι 

ἔχτεινας. ἀλλά σ᾽ ἔσπασε 

χαὶ μὴν ἐφίημ᾽ - εἰ δέ μ᾽ ἀεὶ λόγοις 

ὡς οὐ δίχη γ᾽ 
πειϑὼ χαχοῦ πρὸς ἀνδρὸς, ᾧ τανῦν ξύγει. 

ΡΔΟΣ ΠΕΡ Ε 
ἐροῦ δὲ τὴν χυναγὸν [ρτεμιν τίνος 
ποινῆς τὰ πολλὰ πνεύματ᾽ ἔσχ᾽ ἐν Αὐλίδι" 

Ὑ ἐγπλσαοες , : ὙΧΥ͂ ΤΙΣΈΕΔΕ Ν 
᾿ ὅθ6 ἡ ̓ γὼ φράσω" χείνης γὰρ οὐ ϑέμις μαϑεῖν. 

πατήρ πιοϑ᾽ οὑμὸς, ὡς ἐγὼ χλύω, ϑεᾶς 

παίζων χατ᾽ ἄλσος ἐξεχίνησεν ποδοῖν 

στιχτὸν χεράστην ἔλαφον. οὗ χατὰ σφαγὰς 
, ᾿ : , 

ἐχχομπάσας ἔπος τι τυγχάνει βαλών. 
βοΞ τος χέρι ᾿ ὉΜΩΝΜΕ 
ὅ10 χὰχκ τοῦδε μηγίσασα ““ητῴα χόρη 

χωτεῖ, ᾿“χαιοὺς. εἧς τί ἡ ἀντί . χατεῖχ «χαιους, ὡς πατηρ ἀντίσταϑμον 

Ξ ο ὃ᾽ εἶ λ Ε ΟὙ ἘΞ 

» ᾿ - ΄ ΄ 
ἀβουλου χαν χάχου γνωμὴν πάτρος; 

τοῦ ϑηρὸς ἐχϑύσειε τὴν αὑτοῦ κόρην. 
ὧδ᾽ ἦν τὰ ζείνης ϑύματ᾽ τ οὐ γὰρ ἦν λύσις 
ἄλλη στρατῷ πρὸς οἶχον οὐδ᾽ εἰς Ἴλιον. 

575 ἀνϑ᾽ ὧν βιασϑεὶς πολλὰ “ἀντιβὰς μόλις 

ἔϑυσεν αὐτὴν, οὐχὶ Μενέλεω χάριν. 

εἰ δ᾽ οὖν, ἐρῶ γὰρ χαὶ τὸ σὸν, κεῖνον ϑέλων 
ἑπωφελῆσαι ταῦτ᾽ ἔδρα, τούτου θανεῖν 

χοὴῆν αὐτὸν οὕνεκ᾽ ἔχ σέϑεν; ποίῳ νόμῳ; 

ὅ80 ὅρα τιϑεῖσα τόνδε τὸν νόμον βροτοῖς 
μὴ πῆμα σαυτῇ καὶ μετάγνοιαν τιϑῆς. 

εἰ γὰρ χτενοῦμεν ἄλλον ἀντ᾽ ἄλλου, σύ τοι 
πρώτη ϑάγοις ἂν, εἰ δίχης γε τυγχάνοις. 
ἀλλ εἰσόρα μὴ σχῆψιν οὐκ οὖσαν τιϑῆς. 

ὅ85ὅ εἰ γὰρ ϑέλεις, δίδαξον ἀνθ᾽ ὅτου τανῦν 
αἴσχιστα πάντων ἔργα δρῶσα τυγχάνεις, 
ἥτις ξυνεύδεις τῷ παλαμναίῳ, μεϑ᾽ οὗ 
πατέρα τὸν ἀμὸν πρόσϑεν ἐξαπώλεσας, 

καὶ παιδοποιεῖς " τοὺς δὲ πρόσϑεν εὐσεβεῖς 

ὅ90 χάξ εὐσεβῶν βλαστόντας ἐχβαλοῦσ᾽ ἔχεις. 
-" - } δὲ ΚΩ͂Ρ ΕΝ “« - 

πῶς ταῦτ᾽ ἐπαινέσαιμ᾽ ὧν; ἢ καὶ τοῦτ᾽ ἐρεῖς, 

ὡς τῆς ϑυγατρὸς ἀντίποινα λαμβάνεις ; 
αἰσχρῶς, ἐών περ χαὶ λέγης. οὐ γὰρ χαλὸν 

ἐχϑροῖς γαμεῖσϑαι τῆς ϑυγατρὸς οὕνεχα. 
ἀλλ οὐ γὰρ οὐδὲ νου ϑετεῖν ἔξεστί σε, ζι φΦ φι 

ἢ πᾶσαν ἵης γλῶσσαν ὡς τὴν μητέρα 

χαχοστομοῦμεν. χαί σ᾽ ἔγωγε δεσπότιν 

ἢ μητέρ᾽ οὐχ ἔλασσον εἷς ἡμᾶς νέμω, 
ἢ ζῶ βίον μοχϑηρὸν, ἔχ τε σοῦ χαχοῖς 

Θ00 πολλοῖς ἀεὶ ξυνοῦσα τοῦ τε συννόμου. 

ὁ δ᾽ ἄλλος ἔξω, χεῖρα σὴν μόλις φυγὼν, 

τλήμων ᾿Ορέστης δυστυχὴ τρίβει βίον" 
" τργρῆ ὃΣ δι. 
ὃν πολλὰ δή μέ σοὶ τρέφειν μιάστορας 

᾿ ᾿ 32 » » 

ἐπητιάσω - καὶ τόδ᾽, εἴπερ ἔσϑενον, 
ἊΝ Ἢ τ- Η Ἐ- ὅξιαν α 

606 ἔδρων» ἂν. εὖ τοῦτ᾽ ἴσϑι. τοῦδέ γ᾽ οὕνεχα 
χήρυσσέ μ᾽ εἰς ἅπαντας, εἴτε χρὴ κακὴν 
εἴτε στόμαρογον εἴτ᾽ ἀναιδείας πλέαν. 
εἰ γὰρ πέφυχα τῶνδε τῶν ἔργων ἴδρις, 
σχεδὸν τι τὴν σὴν οὐ χαταισχύνω φύσιν. 

ΧΟΡΟΣ. 

Θ10 ὁρῶ μένος πνέουσαν " εἰ δὲ σὺν δίχη 

ξύνεστι, τοῦδε φροντίδ᾽ οὐκ ἔτ᾽ εἰσορῶ. 

ΚΑΥΤΑΙΠΙΝΗ͂ΣΤΡΑ. 
ΓΞ ἔ ᾿ ἰφ ΄ π “ ποίας δέ μοι δεῖ πρός γὲ τήνδε «φροντίδος, 

ξ ν Β τ 
ἥτις τοιαῦτα τὴν τεχοῦσαων ὕβρισεν, 

χεὼ ταῦτα τηλιχοῦτος ; ἄρ᾽ οὔ σοι δοχεῖ 

616 χωρεῖν ὧν εἰς πᾶν ἔργον αἰσχύνης {τερ; 

ΗΠ ΦἘᾺΠ ῚΡ Α. 
ἜΣ ΄ » εὖ νυν ἐπίστω τῶνδέ μ᾽ αἰσχύνην ἔχειν, 
ἐϑήετο Ξ : ἥΐν τ 

χεὶ μὴ δοχῶ σοι" μανϑάνω δ᾽ ὀϑούνεχα 

ἔξωρα πρόσσω χοὺχ ἐμοὶ πιροσειχότα. 
ἀλλ ἡ γὰρ ἐκ σοῦ δυσμένεια χαὶ τὰ σὰ 

620 ἔργ ἐξαναγχάζει με ταῦτα δοῶᾶν βίᾳ. 

αἰσχροῖς γὰρ αἰσχρὰ πράγματ᾽ ἐχδιδάσχεται. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 
Σ ᾿ ἣν ᾿ 3, 

ὦ ϑρέμμ᾽ ἀναιδὲς, ἡ σ᾽ ἐγὼ χεαὶ τάμ᾽ ἔπη 
χαὶ τἄργα τἀμὰ πόλλ ἄγαν λέγειν ποιεῖ, 

ἩΓΖΈΚΤΡΕ: 

σύ τοι λέγεις νιν, οὐχ ἐγώ. σὺ γὰρ ποιεῖς 
626 τοὔργον" τὰ δ᾽ ἔργα τοὺς λόγους εὑρίσχεται. 

--“ΠπΔΦΔΦ π΄ ᾿΄'ἷ'ἕ͵ ἀπ ὐσδυνυ νόον ΄ῳὐυπων οι, .. ε.0. οὕ νοο.." 



Ἢ τὸ ἢ Τι 

ΚΟΑΥΤ ΔΙΜΝΠΕΣΤΡ,. . 

ἀλλ οὐ μὰ τὴν δέσποιναν Ἴοτεμιν ϑράσους 
τοῦδ᾽ οὐχ ἀλύξεις, εὖτ᾽ ἂν ἴγισϑος μόλῃ. 

ΠΖΦΕΚΤΡΑ. 
ΠΥ ὌΝ, ΥΝΣ αὐ 
δρᾷς; πρὸς ὀργὴν» ἐκφέρει, μεϑεῖσά μοι. 
λέγειν ἃ χρήζοι μ᾽ - οὐδ᾽ ἐπίστασαι κλύειν. 

ΧΊΟΝ  ΣΖΩΡ. 4. 

680 οἴχου» ἐάσεις οὐδ᾽ ὑπ᾽ εὐφήμου βοῆς ν 

θῦσαί μ᾽, ἐπειδὴ σοί γ᾽ ἐιῆχα πᾶν λέγειν; 

ἩἨἩΖΜΕΚΤΡ 4. 

ἐῶ, κελεύω, ϑῦε: μηδ᾽ ἐπαιτιῶ 
τοὐμὸν στόμ᾽. ὡς οὐκ ἂν πέρα λέξαιμε᾽ ἔτι. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ Δ. 
πε Πρ ΡΟ ἢ Ἐπ τὶ 

ἔπαιρε δὴ σὺ ϑύμαϑ᾽ ἡ παροῦσά μοι 
θ86 πιάγχαρσε᾽, ἄνακτι τῷδ᾽ ὅπως λυτηρίους 

εὐχὰς ἀνάσχω δειμάτων ὧν νῦν ἔχω. 

χλύοις ἂν ἤδη, «Ῥοῖβε προστατήριε, 
χεχουμμένην μου βάξιν. οὐ γὰρ ἐν φίλοις 
ὁ μῦϑος, οὐδὲ πᾶν ἀναπτύξαι πρέπει 

Θ40 πρὸς φῶς παρούσης τῆσδε πλησίας ἐμοὶ, 

μὴ σὺν φϑόνῳ τε χαὶ πολυγλώσσῳ βοῇ 
σπείρῃ ματαίαν βάξιν ἐς πᾶσαν πόλιν. 
ἀλλ ὧδ᾽ ἄκουε: τῇδε γὰρ κἀγὼ φοάσω. 
ἘΡΗ͂Ν, Ε ἸΡΟῊΣ : 
( γὰρ προσεῖδον νυχτὶ τῇδε φάσματα 

θ40 δισσῶν ὀνείρων, ταῦτά μοι, .1ύχει᾽ ἄναξ, 
εἰ μὲν πέφηνεν ἐσϑλὰ, δὸς τελεσφόρα, 
εἰ δ᾽ ἐχϑοὰ, τοῖς ἐχϑροῖσιν ἔμπαλιν μέϑες " 
χαὶ μή μὲ πλούτου τοῦ παρόντος εἶ τινες 

δόλοισι βουλεύουσιν ἐχβαλεῖν, ἐκῆς, 
660 ἀλλ δέ μ᾽ ἀεὶ ζῶσαν ἀβλαβεῖ βίῳ 

δόμους ᾿“τρειδῶν σχῆπτρά τ᾿ ἀμφέπειν τάδε, 
φίλοισί τε ξυνοῦσαν οἷς ξύνειμι νῦν 

εὐημεροῦσαν χαὶ τέχνων ὅσων ἐμοὺ 
δύσνοιω μὴ πρόσεστιν ἢ λύπη πιχρά. 

Θύδ ταῦτ᾽, ὦ «1ὐχει᾿ “Ἵπολλον,, ἵλεως χλύων 

δὸς πᾶσιν ἡμῖν ὥσπερ ἐξαιτούμεϑα. 

τὰ δ᾽ ἄλλα πάντα χαὶ σιωπώσης ἐμοῦ 

ἐπαξιῶ σε δαίμον᾽ ὄντ᾽ ἐξειϑέναι. 

τοὺς ἐκ “ιὸς γὰρ εἰχός ἐστι πάνϑ᾽ ὁρῶν. 

ΤΓΑΤΑ ΤΟΣ. 

660 ξέναι γυναῖχες, πῶς ἂν εἰδείην σαφῶς 

εἰ τοῦ τυράννου δώματ᾽ Αἰγίσϑου τάδε; 
ΧΟΡΟΣ. 

τάδ᾽ ἐστὶν, ὦ ξέν᾽. αὐτὸς ἤχασας χαλῶς. 
Πα ΠΑ ΠΏΩΧΤΟΣ. 

ἡ καὶ δάμαρτα τήνδ᾽ ἐπειχάώζων χυρῶ 
κείνου; πρέπει. γὰρ ὡς τύραννος εἰσορᾶν. 

ΧΟΡΟΣ. 

606 μάλιστα πάντων. ἥδε σοι κείνη πάρα. 
ΤΠ ΟΣ, 

ἮΝ -ἕ 2 ΒΩ Ἢ , εἴ , 

ὦ χαῖρ᾽. ἄνασσα. σοὶ φέρων ἥχω λόγους 
ἡδεῖς φίλου παρ᾽ ἀνδρὸς ϊγίσϑῳ 8 ὁμοῦ. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

] ἐδεξάμην τὸ ῥηϑέν" εἰδέναι δέ σου 

᾿ πρώτιστα χρήζω τίς σ᾽ ἀπέστειλεν βροτῶν. 
1 ΖΞ ΖΓ ΩΤ ΟἿΣ. 

Ο70 «Ῥφανοτεὺς ὁ «Ῥωχεὺς, πρᾶγμα πορσύνων μέγ. 
ΚΑΗΥΤΑΙΠΝΗΣΤΡ 4. 

τὸ ποῖον, ὠ ξέν᾽; ; εἶπέ. παρὰ φίλου γὰρ ὧν 
ἔα αὶ Σ ᾿ ΦΑΡΕΣ Σ 
ἀνδοὺς, σάφ᾽ οἶδα. σροοστιλεῖς λέξεις λόγους. 
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Ἧ ἀΡῸ ἂὲ 

“ΙΖ ΦΓΩΓΟΣ. 

τέϑνηκ᾽ Ὀρέστης. ἐν βραχεῖ ξυνϑεὶς λέγω. 
Ἡ.ΜΈΕΚΤΡ 4. 

οὗ ᾽γὼ τάλαιν᾽. ὄλωλα τῇδ᾽ ἐν ἡμέρᾳ. 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

θ7ὅ τί φὴς, τί φὴς, ὦ ξεῖνε; μὴ ταύτης κλύε. 
ΠΑΙΔΑΙΓΩΓΟΣ. 

ϑαγνόντ᾽ Ὀρέστην νῦν τε χαὶ πάλαι λέγω. 
ΠΛΕΚΤΡ,Α. 

ἀπωλόμην δύστηνος. οὐδέν εἰμ᾽ ἔτι. 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

σὺ μὲν τὰ σαύτης πρᾶσσ᾽, ἐμοὶ δὲ σὺ, ξένε, 
τἀληϑὲς εἰπὲ, τῷ τρόπῳ διόλλυται; 

1414 4ΙΏΓΟΣ. 

680 χἀπεμπόμην πρὸς ταῦτα χαὶ τὸ πῶν φράσω. 
χεῖνος γὰρ ἐλθὼν εἰς τὸ χλεινὸν Ἑλλάδος 
πρόσχημ᾽ ἀγῶνος “1ελερικῶν ἄϑλων χάριν, 
ὅτ᾽ ἤσϑετ᾽ ἀνδρὸς ὀρϑίων χηρυγμάτων 
δρόμον προχηρύξαντος, οὗ πρώτη χρίσις, 

086 εἰσῆλϑε λαμπρὸς, πᾶσι τοῖς ἐκεῖ σέβας" 
δρόμου δ᾽ ᾿ἰσώσας τἀφέσει τὰ τέρματα 
νίχης ἔχων ἐξῆλθε πάντιμον γέρας- 

χώπως μὲν ἐν πολλοῖσι παῦρα σοι λέγω, 

οὐκ οἶδω τοιοῦδ᾽ ἀνδρὸς ἔργα χαὶ χράτη. 
690 ἕν δ᾽ ἔσθ᾽ - ὅσων γὰρ εἰσεχκήουξαν βραβῆς 

δοόμων διαύλων ἀϑλ: ἅπερ γομιίζεται, 

τούτων ἐνεγχὼν πάντα τἀπινίχια 

ὠλβίζετ᾽, ᾿ργεῖος μὲν ἀναχαλούμενος, 

ὄνομα δ᾽ Ὀρέστης, τοῦ τὸ κλεινὸν Ἑλλάδος 
695 1γαμέμνονος στράτευμ᾽ ἀγείραντός ποτε. 

χαὶ ταῦτα μὲν τοιαῦϑ'᾽ - ὅταν δέ τις ϑεῶν 

βλάπτῃ, ϑύναιτ᾽ ἂν οὐδ᾽ ἂν Ἰσχύων φυγεῖν. 
χεῖνος γὰρ ἄλλης ἡμέρας, ὅϑ᾽ ἱππιχῶν 
ἦν ἡλίου τέλλοντος ὠχύπους ἀγὼν, 

700 εἰσῆλϑε πολλῶν ἁρματηλατῶν μέτα. 
εἴς ἣν ̓ Ἰχαιὸς, εἷς ἀπὸ Σπάρτης, δύο 
«Τίβυες ζυγωτῶν ἁρμάτων ἐπιστάται" 

χἀχεῖνος ἐν τούτοισι. Θεσσαλὰς ἔχων 
ἵππους, ὃ πέμπτος" ἕχτος ἐξ .Ζἰτωλίας 

106 ξανϑαῖσι πώλοις " ἕβδομιος Μάγνης ἀνήρ" 

ὁ δ᾽ ὕγδοος λεύκιππος, «Αϊνιὰν γένος" 

ἔνατος ᾿“ϑηνῶν τῶν ϑεοδμήτων πο: 
Βοιωτὸς ἄλλος, δέχατον ἐχτιληρῶν ὕχον. 
στάντες δ᾽ ὅϑ᾽ αὐτοὺς οἱ τεταγμένοι βραβῆς 

7110 χλήροις ἔπηλαν χαὶ κατέστησαν δίρρους, 

χαλκῆς ὑπαὶ σάλπιγγος ἤξαν" οἱ δ᾽ ἅμα 

ἵπποις ὁμοχλήσαντες ἡνίας χεροῖν 

ἔσεισαν" ἐν δὲ πᾶς ἐμεστώϑη δρόμος 

χτύπου χροτητῶν ἁρμάτων " χόγνις δ᾽ ἔγνω 
716 φορεῖϑ᾽ " ὁμοῦ δὲ πάντες ἀναμεμιγμένοι 

φείδοντο κέντρων οὐδὲν. ὡς ὑπερβάλοι 

χνόας τις αὐτῶν χαὶ φουάγμαϑ᾽ ἱππιχά. 
ὁμοῦ γὰρ ἀμφὶ νῶτα καὶ τροχῶν βάσεις 
ἤφοιζον, εἰσέβαλλον ἱππικαὶ πνοαί. 

720 χεῖνος δ᾽ ὑπ᾽ αὐτὴν ἐσχάτην στήλην ἔχων 

ἔχριμσιτ᾽ ἀεὶ σύριγγα, δεξιὸν δ᾽ ἀνεὶς 
- . τ Α ΄ 

σειραῖον ἵππον εἶργε τὸν προσχείμενον". 
χαὶ πρὶν μὲν ὀρϑοὺὶ πάντες ἕστασαν δίροι" 
ἔπειτα δ᾽ «Αἰνιᾶνος ἀνδρὸς ἐστοιοι 

7325 πῶλοι βίᾳ «φέρουσιν, ἐκ δ᾽ ὑποστροφῆς 
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τελοῦντες ἕχτον ἕβδομόν τ᾽ ἤδη δρόμον 
μέτωτιις συμπαίουσι Βαρκαίοις ὄχοις " 

χἀντεῦϑεν ἄλλος ἄλλον ἐξ ἑνὸς χαχοῦ 

ἔϑραυε, χἀνέπιπτε, πᾶν δ᾽ ἐπίμπλατο 
130 νκαυκγίων Κρισαῖον ἱππιχῶν πέδον. 

γνοὺς δ᾽ οὐξ ᾿ϑηνῶν δεινὸς ἡνιοστρόφος 
ἔξω παρασπῷ χἀνακχωχεύει παρεὶς 

κλύδων᾽ ἔφιππον ἐν μέσῳ χυχώμενον. 
ἤλαυνε δ᾽ ἔσχατος μὲν, ὑστέρας δ᾽ ἔχων 

ϑο πώλους ᾿θρέστης, τῷ τέλει πίστιν φέρων. 
ὁ δ᾽ ὡς ὁρᾷ μόνον γιν ἐλλελειμμένον, 
ὀξὺν δι᾿ ὥτων χέλαδον ἐνσείσας ϑοαῖς 
πώλοις διώκει, χἀξισώσαντε ζυγὰ 

ἠλαυνέτην, τότ᾽ (λλος. ἄλλοϑ᾽ ἅτερος 
710 χάρα προβάλλων ἱππικῶν ὀχημάτων. 

Ἢ 5 Η͂ ΕΙ ΄ ᾿ -- ᾿ 
χαὶ τοὺς μὲν ἄλλους πάντας ἀσφαλεῖς δρόμους 

ὠρϑοῦϑ᾽ ὁ τλήμων ὀρϑὸς ἐξ ὀρϑῶν δίφρων - 
ἔπειτα λύων ἡνίαν ἀριστερὰν 

: , Σ ῥ υ, 
χάμπτοντος ἵππου λανϑάνει στήλην ἄχραν 

7456 παίσας" ἔϑραυσε δ᾽ ἄξονος μέσας χνόας, 
χἀξ ἀντύγων ὠλισϑε" σὺν δ᾽ ἑλίσσεται 
τμητοῖς ἱμᾶσι" τοῦ δὲ πίπτοντος πέδῳ 

πῶλοι διεσπάρησαν ἐς μέσον δρόμον. 
στρατὸς δ᾽ ὅπως ὁρᾷ νιν ἐχπεπτωχότα 

760 δίφρων. ἀνωλόλυξε τὸν γεανίαν, 

οἱ᾽ ἔργα δράσας οἵα λαγχάνει χαχὰ, 
φορούμενος πρὸς οὖδας, ἄλλοτ᾽ οὐρανῷ 

σχέλη προφαίνων, ἔς τέ νιν διφηλάται, 

μόλις χατασχεϑόντες ἱππιχὸν δοόμον, 
706 ἔλυσαν αἱματηρὸν, ὥστε μηδένα 

γνῶναι φίλων ἰδόντ᾽ ἂν ἄϑλιον δέμας. 

χαί νιν πυρᾷ πέαντες εὐθὺς ἐν βραχεῖ 
χαλχῷ μέγιστον σῶμα δειλαίας σποδοῦ 

φέρουσιν ὄνδοες «ρωχέων τεταγμένοι. 

700 ὅπως πατρῴας τύμβον ἐχλύάχη χϑονός. 
τοιαῦτά σοι ταῦτ᾽ ἐστὶν. ὡς μὲν ἐν λόγοις 

ἀλγεινὰ, τοῖς δ᾽ ἰδοῦσιν, οἵπερ εἴδομεν, 
μέγιστα πόάγτων ὧν ὅπωπ᾽ ἐγὼ χαχῶν. 

ΧΟΡΟΣ. 

«φεῦ φεῦ τὸ πᾶν δὴ δεσπόταισι τοῖς πάλαι 

700 πρόρριζον, ὡς ἔοιχεν. ἔιρϑαρται γένος. 

ΚΙΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ Α. 

ὦ Ζεῦ, τί ταῦτα. πότερον εὐτυχῆ λέγω, 
ἢ δεινὰ μὲν, χέρδη δέ; λυπηρῶς δ᾽ ἔχει, 

εἰ τοῖς ἐμαυτῆς τὸν βίον σώζω χαχοῖς. 

ΖΓ ΥΖ ΖΦ ΣΤ' ΟΣ: 
Ξ » Φ α»ὺν γ.8 Ξ ΄ - - , " 

τί δ᾽ ὡδ᾽ ἀϑυμεῖς, ὦ γύναι, τῷ νῦν λόγῳ; 

 ΎΤΥΠΕΝΗΣ ΤῈΡ ΣΝ 

110 δεινὸν τὸ τίχτειν ἐστίν - οὐδὲ γάρ χαχῶς 

σιάσχοντι μῖσος ὧν τέχη προσγίγνεται. 

ἹΓΣΦΙΖΆΓΤΩΤΟΟΣ. 

μάτην ὥρ᾽ ἡμεῖς. ὡς ἔοιχεν,, ἥχομεν. 
ΚΑΗΥΤΑΙΜΝΗ͂ΣΤΡ 4. 

οὔτοι μάτην γε. πῶς γὰρ ἂν μάτην λέγοις; 

εἴ μοι ϑανόντος πίστ᾽ ἔχων τεχμήρια 

710 προσῆλθες, ὕστις τῆς ἐμῆς νυχῆς γεγὼς, 
μαστῶν ἀποστὰς χαὶ τροφῆς ἐμῆς, φυγὰς 

ὀπεξενοῦτο" χαί μ᾽, ἐπεὶ τῆσδε χϑονὸς 

ἐξῆλθεν, οὐχ ἔτ᾽ εἶδεν - ἐγχαλῶν δέ μοι 

«όνους πατοῴους δείν᾽ ἐπηπείλει τελεῖν " 

Ξ ΟὟ ΘΔ ἘΤΟΛῪ ἘΞ 

, 780 ὥστ᾽ οὔτε νυχτὸς ὕπνον οὔτ ἐξ ἡμέρας 
ἐμὲ στεγάζειν ἡδύν - ἀλλ ὸ προστατῶν 
χρόνος διὴγέ μ᾽ αἰὲν ὡς Ψανουμένην. 
νῦν δ᾽ -- ἡμέρᾳ γὰρ τῇδ᾽ ἀπηλλάγην φόβου 
πρὸς τῆσδ᾽ ἐκείνου ϑ᾽ - ἥδε γὰρ μείζων βλάβη 

᾿ ὩΞῈ τ ᾿ ᾿ 
, 785 ξύνοικος ν μοι, τοὐμὸν ἐχπίνουσ᾽ ἀεὲ 

ψυχῆς ἄχρατον αἷμα --- νῦν δ᾽ ἕχηλά που 
τῶν τῆσδ᾽ ἀπειλῶν οὕνεχ᾽ ἡμερεύσομεν. 

Ἡ.ΖΕΚΤΡ 4. 

οἴμοι τάλαινα " γῦν γὰρ οἱμῶξαι πάρα, 
» ΄ : " ξ 5 “..» ἔφ» ν 
Ὀρέστα, τὴν σὴν ξυμφορὰν, ὅϑ᾽ ὡδ᾽ ἔχων. 

790 πρὸς τῆσδ᾽ ὑβοίζει μητρός. ἄρ᾽ ἔχει χαλῶς; 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΊΤΡ 4. 

οὔτοι σύ" χεῖνος δ᾽ ὡς ἔχει χαλῶς ἔχει: 
Ἠ.Μ“ἘᾺΧΤΡ,Α: 

ἄχουε, Νέμεσι τοῦ ϑανόντος ἀρτίως. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ.,. 

ἤχουσεν ὧν δεῖ χἀπεκύρωσεν χαλῶς. 

ἩΓΧἊἪῊ ΚΕ ΤΊΣΙΣ 

ὕβριζε. νῦν γὰρ εὐτυχοῦσα τυγχάνεις. 
ΚΗΥΤΟΑΙΜΝΗΣΤΡᾺ.: 

796 οὔχουν Ὀρέστης καὶ σὺ παύσετον τάδε: 

ἹΓΧΦΧΈῈ ΚΙ ΤΊ ΒΞΑ- 

πεπαύμεϑ᾽ ἡμεῖς, οὐχ ὅπως σε παύσομεν. 

ΚΑΥΥΤΑΙΜΙΓΝΉΓΞΈΥΤΡΟΑ. 

πολλῶν ἂν ἥχοις, ὦ ξέν᾽, ἄξιος τυχεῖν, 

εἰ τήνδ᾽ ἔπαυσας τῆς πολυγλώσσου βοῆς. 

Π41:Δ4ΑΓΩΓΟΣ. 

οὔχουν ἀποστιείχοιμ᾽ ὧν, εἰ τάδ᾽ εὖ χυρεῖ. 

ΚΑΥΤΑΟΜΝΗΣΈ,ΊῬΆΑ. 

800 ἡχιστ᾽ - ἐπείπερ οὔτ᾽ ἐμοῦ χαταξίως 
πράξειας οὔτε τοῦ πορεύσαντος ξένου. 

ἀλλ εἴσιϑ εἴσω: τήνδε δ᾽ ἔχτοϑεν βοᾶν 

ἕω τῷ ϑ᾽ αὑτῆς χαὶ τὰ τῶν φίλων χκακί. 

ὙΓΟ ΘΕ ΚΟΣΟΡΟΝΟΙΣ 

ἄρ᾽ ὑμὶν ὡς ἀλγοῦσα χὠδυνωμένη 
806 δεινῶς δακρῦσαι καπιχωχῦσαι δοχεῖ 

δῚΙ 

Ἅ1 

0 

5] 

δρυ πες ποῦ ΡΝ τὸν ΤΡΡΕΟΟ: 
τὸν υἱὸν ἡ ϑυστηνος ὠδ΄ ὀλωλότα; 

ἀλλ ἐγγελῶσα «ροῦδος. ὦ τάλαιν᾽ ἐγώ" 

Θρέσια «φἰλταϑ, ὡς μ᾽ ἀπώλεσας ϑανῶών. 

ἀποσπάσας γάρ τῆς ἑμῆς οἴχει «ρενὸς 

αἵ μοι μόνε πιαρῆσαν ἐλπίδων ἔτι, 

σὲ παιρὸς ἥξειν ὠντὰ τιιώθον ποτὲ 

χἀμοὺ ταλαίνης. νῦν δὲ ποῖ μὲ χρὴ μολεῖν; 

μόνη γάρ εἶμις σοῦ τ᾿ ἀπεστερη μένη 
χαὶ πατρός. δὴ δὲῖ μὲ δουλεύειν παλιν 

ἐν τοῖσιν ἐχϑίστοισιν ἀνϑοώπων ἐμοὶ 
«ονεῦσι πατρὸς. αρί μοι χαλῶς ἔχει; 

(λλοῦ τι μὴν ἔγωγε τοῦ λοιποῦ χρόνου 

ξύγοιχος ἔσσομ᾽, ἀλλὰ τῆϑε πρὸς πύλῃ 
ἂς νος Ἐν Σὰ Ὁ 

πικρεῖσ᾽ ἐμαυτὴν ἄφιλος αὐανῶ βίον. 

820 ποὺς ταῦτ χαινέτω τις. εἰ βαρύνεται, 

82 Γάν υ 

τῶν ἔνθον ὄντων" ὡς χάρις μὲν, ἢν χιάνης 

λύπη δ᾽, ἐὰν ζῶ" τοῦ βίου δ᾽ οὐδεὶς πόϑος. 

ΧΟΡΟΣ. 

ποῦ ποτὲ χεραυνοὶ «ἹΤιὸς, ἢ ποῦ «φαέϑων 
“ἍἽλιος, εἰ ταῦτ᾽ ἐφορῶντες 

χούπτουσιν ἕχηλοι; 

824. 8836. -Ξ-ΞΞ 887.--- 548, 



Ἢ τ ὖῦ Ὁ ΔΕ Ψ ΦὉῸ ἃς 

ἨἩΜΕΚΤΡ Α. 

ἢ ἔ, αἰαῖ. 
ΧΟΡΟΣ. 

ΞΥΨΝ , 
ὦ παῖ, τί δαχούεις; 

Ἡ“ΈΧΚΤΡΑ. 

«φεῦ. 

ΧΟΡΌΣ. 

880 μηδὲν μέγ᾽ ἀὔσης. 

ΠΊΕΚΤΡ«. 

ἀπολεῖς. 

ΧΟΡΟΣ. 
πῶς; 

ἩΖΕΚΤΡ 4. 

εἰ τῶν «φανερῶς οἰχομένων 
εἷς ᾿“ἴδαν ἐλπίδ᾽ ὑποί- 

886 σεις, χατ᾽ ἐμοῦ ταχοιένας 
μᾶλλον ἐπεμιβάσει. 

ΟΣ: 

οἶδα γὰρ ὥναχτ᾽ ᾿Τμφιάρεων χουσοϑέτοις 
ἕρχεσι χρυφϑέντω γυγκιχῶν" 

χιὼ γῦν ὑπὸ γαίας 

ΠΉΜΕΚΤΡΑ. 

ΧΟ ΟΥΡΙΟἿΣ, 
σπιώμινυχος ἀγάσσει. 

ΣΉΎΙ͵ΠΚΤΡ.Α. 

φεῦ. 

ΧΟΡΟΣ. 

φεῦ δῆτ᾽ - ὑλοὼὰ γάρ. 
ΡΟ ΤΣ ΚΕ ΓΊΡΟ 

ἐϑάώμη; - 

ΧΟΡΟΣ: 
8410 γαί, 

ὙΓΦῈΚΤΤΥ- 

οἶδ᾽ οἶδ᾽. ἐφάνη γὰρ μελέτων 

ἀμφὶ τὸν ἐν πένϑει" ἐμοὶ ὁ᾽ 

οὔτις ἔτ᾽ ἔσθ᾽ - ὃς γὰρ ἔτ᾽ ἣν, 
φοοῦδος ἀναοπασὃ εἴς. 

ΦΟ0ΟΡΟΙΣ: 

δειλαία δειλαίων χυρεῖς. 
ΜΏΈΕΚΤ'ΡΑ͂. 

850 χόγὼ τοῦδ᾽ ἴἔσιωρ,, ὑπερίσιωυ, 

τιανσύρτῳ παμμήνῳ δεινῶν 
στυγγῶν τ᾿ ὀχέων αἰῶνι. 

ΧΟΡΟΣ. 

εἴδοιιεν ἃ ϑοοεῖς. 

ἹΓΖΕΚΤΡ.Α. 

“οὐ μέ νυν κηχέιε 

8δ5 παραγάγης., ἵν᾽ οὐ 

ἈΧΟΟΙΘΙΣ: 

τί φής; 

ΠΊΕΚΤΡΑ. 

πάρεισιν ἐλπίδων ἔτι κοινοτόχων 
εὐπατοιδῶν εὐ ἀρωγαί. 

ὴ ΧΌΡΟΣ. 

800 πᾶσε ϑνατοῖς ἔφυ μόρος. 
᾿ ς ἹΓΧΈΟΤΡΙ; 

ἢ χαὶ χαλαργοῖς ἐν ἁμίλλαις 

849 - 809, ---- 8θ0 -- 870, 

οὕτως, ὡς χείνῳ δυστάνῳ, 
τιητοῖς ὁλκοῖς ἐγκῦρσαι; 

ΧΌΟΙΟΣ: 

ἄσχοπος ἃ λώβα. 

ἩΖΕΚΤΡΑ. 

8θὅ πῶς γὰρ οὔκ; εἰ ξένος 
ἄτερ ἐμᾶν χερῶν 

ΧΟΡΟΣ. 
παπαῖ. 

ἩΗΖΕΚΤΡ 4. 

χέχευϑεν, οὔτε του τάφου ἀντιάσος 
870 οὔτε γόων παρ᾽ ἡμῶν. 

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΙΣ. 

ὑφ᾽ ἡδονῆς τοι, φιλτάτη, διώκομαι 
τὸ χύσμιον μεϑεῖσι σὺν τάχει μολεῖν. 
φέρω γὰρ ἡδονάς τε χἀνάπαυλαν ὧν 
πάροιϑεν εἶχες καὶ κατέστενες χακῶν. 

Ἡ ΖΕῈΚΈΤΡ.. 

875 πόϑεν δ᾽ ἂν εὕροις τῶν ἐμῶν σὺ πημάτων 
ἄρηξιν,, οἷς ἴασιν οὐκ ἔνεσι᾽ ἰδεῖν; 

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΙΣ. 

πάρεστ᾽ Ὀρέστης ἡμὶν, ἴσϑι τοῦτ᾽ ἐμιοῦ 
χλύουσ᾽, ἐναργῶς, ὥσπερ εἰσορᾷς ἐκιξ. 

Π ΖΕΚΤΡ 4. 

ἀλλ ἢ μέμηνας, ὦ τάλαινα, χἀπὶ τοῖς 
880 σαυτῆς χαχοῖσι χἀπὶ τοῖς ἐμοῖς γελᾷς; 

ΧΡΥΣΟΘΈΜΙΙΣ. 

μὰ τὴν πατρῴαν ἑστίαν, ἀλλ᾿ οὐχ ὕβρει 
λέγω τάδ᾽, ἀλλ᾿ ἐχεῖνον ὡς παρόντα νω. 

ΠΜΕΚΤΡ Α. 

οἴμοι τάλαινα " χαὶ τίνος βροτῶν λόγον 

τόνδ᾽ εἰσαχούσασ᾽ ὧδε πιστεύεις ἄγαν; 
ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 

885 ἐγὼ μὲν ἐξ ἐμοῦ τὲ κοὐκ ἄλλου σαφῖ 
σημεῖ᾽ ἰδοῦσα τῷδε πιστεύω λόγῳ. 

ἩΜ“ΕΚΊΤΡ Α. 

τίν᾽, ὦ τάλαιν᾽, ἰδοῦσα πίστιν; ἐς τί μοι 

βλέψασι ϑάλπει τῷδ᾽ ἀνηχκέστῳ πυρί; 
ΧΡΥΣΟΘΕΙΙΖΙΣ. 

πρός νυν ϑεῶν ἄχουσον, ὡς μαϑοῦσιξ μου 
890 τὸ λοιπὺν ἢ φροονοῦσων ἢ μωρὰν λέγης. 

ΦΈΡ. 

σὺ δ᾽ οὖν λέγ᾽, εἰ σοι τῷ λόγω τις ἡδονή. 

ὌΡΟΥΣ ΘΈΓΠΗΤΕΙΣ:. 

χαὶ δὴ λέγω σοι πᾶν ὅσον χατειδόμη». 

ἐπεὶ γὰρ ἦλθον πατρὺς ἀρχαῖον τάφον, 
ὁρῶ χολώνης ἐξ ἄχρας νεοορούτους 

890 πηγὰς γάλαχτος καὶ πεοιστειρὴῆ χύχλῳ 

πάντων ὅσ᾽ ἐστὶν ἀνϑέων ϑήχην πατρύς. 
ἰδοῦσα δ᾽ ἔσχον ϑαῦμας καὶ περισχοπῶ 

μή πού τις ἡμῖν ἐγγὺς ἐγχρίμπιῃ βοοτῶν. 

ὡς δ᾽ ἐν γαλήνη πάντ᾽ ἐδερχόμην τόπον, 
900 τύμβου προσεῖοπιον ἄσσον" ἐσχάτης δ᾽ ὁρῶ 

πυρᾶς νεωρὴ βόστρυχον τετμημένον " 

χεὐϑὺς τάλαιν᾽ ὡς εἶδον, ἐμπαίει τί μοι 
"νυχῇ σύνησες ὕμμας φιλτάτου βροτῶν 
πάντων Ὀρέστου τοῦϑ᾽ ὁρᾶν τεκμήριον " 

906 χαὶ χερσὶ βαστάσασα δυσφημῶ μὲν οὗ, 
χαρᾷ δὲ πίμπλημ᾽ εὐθὺς ὄμμα ϑαχρύων. 

χαὶ νῦν ϑ᾽ ὁμοίως χαὶ τότ᾽ ἐξεπίσταμαι 
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μὴ του τόδ᾽ ἀγλάϊσμα πλὴν χείνου μολεῖν. 
τῷ γὰρ προσήχει πλήν γ᾽ ἐμοῦ χαὶ σοῦ τόδε; 

910 χἀγὼ μὲν οὐχ ἔδρασα,, τοῦτ᾽ ἐπίσταμαι, 

οὐδ᾽ αὖ σύ. πῶς γάρ; ἢ γε μηδὲ πρὸς ϑεοὺς 
ἔξεστ᾽ ἀχλαύστῳ τῆσδ᾽ ἀποστῆναι στέγης. 

ἀλλ οὐδὲ μὲν δὴ μητρὸς οὔϑ᾽ ὁ νοῦς «ιλεῖ 
τοιαῦτι σιράσσειν οὔτε δρῶσ᾽ ἐλάνϑαν ἄν" 

915 ἀλλ ἔστ᾽ ᾿Θρέστου ταῦτα τἀπιτίμια. 

ἀλλ, ὦ φίλη, ϑάρσυνε. τοῖς αὐτοῖσί τοι 
οὐχ αὑτὸς ἀεὶ δαιμόνων παραστοτεῖ. 
γῷν δ᾽ ἦν τὰ πρόσϑεν στυγνός" ἡ δὲ νῦν ἴσως 
πολλῶν ὑπάρξει χῦρος ἡμέρα χαλῶν. 

ΠΖΕΚΤΡ 4. 

920 φεῦ, τῆς ἀνοίας ὥς σ᾽ ἐποιχτείρω πάλαι. 

ΧΡΥΣΟΘΕΈΜΠΛΙΙΣ. 

τί δ᾽ ἔστιν; οὐ πρὸς ἡδονὴν λέγω τάδε; 
ἩΗἩ“ΈΚΤΡΑ. 

οὐχ οἷσϑ' ὅποι γῆς οὐδ᾽ ὅποι γνώμης φέρει. 
ΧΡΥΣΟΘΕΠΙΙ͂ΙΣ. 

πῶς δ᾽ οὐχ ἐγὼ χάτοιδ᾽ ἅ γ᾽ εἶδον ἐμφανῶς; 

ΠΩΈΕΆΚΤΡ“. 

τέϑνηχεν, ὦ τάλαινα" τἀχείνου δέ σοι 

926 σωτήρ ἔρρει" μηδὲν ἐς χεῖνόν γ᾽ ὅρα. 

ΧΡΥΣΟΘῈΙΣ. 

οἴμοι τάλαινα " τοῦ τάδ᾽ ἤχουσος βροτῶν; 

ΤΠ Ξ- ΕἸ Κ ΕΡΑ. 

τοῦ πλησίον παρόντος. ἡνίχ᾽ ὠλλυτο. 

ΣΧῸΡΥΣΟΘΙΘΕΜΖΟΣ: 

καὶ ποῦ ᾽στιν οὗτος; θαῦμά τοί μὲ ὑπέρχεται. 
Ἡ“ΈΚΤΡ“Ζ. 

χατ᾿ οἶχον, ἡδὺς οὐδὲ μητοὶ δυσχερής. 
ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΙΣ. 

930 οἴμοι τάλαινα " τοῦ γὰρ ἀνϑοώσιων ποτ᾿ ἣν 

τὰ πολλὰ πατρὸς πιοὺς τάφον “τερίσματα; 

ἩΧΈΚ ΤΡ: 
οἷαι μάλιστ᾽ ἔγωγε τοῦ τεϑυνηχότος 
μνημεῖ ᾿ρέστου ταῦτα προσϑεῖναι τινώ. 

ΧΡΥΣΟΘΕΜΤΙΙΣ. 

ὦ δυστυχής" ἐγὼ δὲ σὺν χαρᾷ λόγους 

9836 τοιούσδ᾽ ἔχουσ᾽ ἔσπευδον, οὐχ εἰδυῖ᾽ ἄρα 
ἵν᾿ ἦμεν ἄτης " ἀλλὰ νῦν, ὅϑ᾽ ἱχόμην, 

τά τ ὄντα πρόσϑεν ἄλλα ὃ᾽ εὑρίσχω χαχά. 

ἘΠΕ ΚΟ τς 

οὕτως ἔχει σοι ταῦτ᾽ - ἐὰν δέ μοι πίϑη, 
τῆς νῦν παρούσης πημονῆς λύσεις βάρος. 

ΧΡΥΣΟΘΕΠΙ͂ΙΣ. 

940 τοὺς ϑαγόντας ἐξαναστήσω ποτέ; 

Π.ΧῈΕΚΊ7ΤΡ.“. 

οὐχ ἔσϑ᾽ ὃ γ᾽ εἶπον" οὐ γὰρ ὧδ᾽ ἄφρων ἔφυν». 

ΧΡΥΣΟΘΕΠΙ͂ΙΣ. 

τί γὰρ κελεύεις ὧν ἐγὼ «φερέγγυος; 
ἩΖΕΚΤΡ.Α. 

τλῆναί σε δρῶσαν ὃν ἐγὼ παραινέσω. 
ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 

ἀλλ εἴ τις ὠφέλειά γ᾽, οὐκ ἀπώσομαι. 
Ρ ν ΑΘΌ Ὁ ΠῚ ΟΝ δΥ αν ὦ 

940 ὅρα, πόνου τοι χωρὶς οὐδὲν εὐτυχεῖ. 
ΧΡΥΣΟΘΕΜΙ͂ΙΣ. 

ὁρῶ. ξυνοίσω πᾶν ὅσονπερ ἂν σϑένω, 

ΤΠ ΖΈΕΚΤΡ Α«. 

ἄχουε δή νυν ἢ βεβούλευμαι τελεῖν. 
παρουσίαν μὲν οἶσϑα καὶ σύ που φίλων 

ὡς οὔτις ἡμῖν ἔστιν, ἀλλ Ἅιδης λαβὼν 
960 ἀπεστέρηχε καὶ μόνα λελείμμεϑον. 

ἐγὼ δ᾽ ἕως μὲν τὸν χασίγνητον βίῳ 
ϑάλλοντά τ᾽ εἰσήχουον, εἶχον ἐλπίδας 
φόνου ποτ᾿ αὐτὸν πρόχτορ᾽ ἵξεσϑαι πατρός " 

γὺν δ᾽ ἡνίχ᾽ οὐχ ἔτ᾽ ἔστιν, εἰς σὲ δὴ βλέπω, 

θόύ ὅπως τὸν αὐτόχειρα πατρῴου «φόνου 
ξὺν τῇδ᾽ ἀδελφῇ μὴ κατοχνήσεις χτανεῖν 

«Ἵἴγισϑον. οὐδὲν γάρ σε δεῖ χρύπτειν μὲ ἔτι. 
ποῖ γὰρ μενεῖς ῥάϑυμος εἷς τίν ἐλπίδων 
βλέψασ᾽ ἔτ᾽ ὀρϑήν; ἣ πάρεστι μὲν στένειν 

960 πλούτου πατρῴου χτῆσιν ἐστερημένη, 

πάρεστι δ᾽ ἀλγεῖν ἐς τοσόνδε τοῦ χρόνου 
ἄλεχτρα γηράσχουσαν ἀνυμέναιά τε. 
χαὶ τῶνδε μέντοι μηχέτ᾽ ἐλπίσης ὅπως 

τεύξει ποτ᾽. οὐ γὰρ ὧδ᾽ ἄβουλός ἐστ᾽ ἀνὴρ 

905 “4Τἴγισϑος ὥστε σόν ποτ᾽ ἢ χἀμὸν γένος 
βλαστεῖν ἐᾶσαι, πημονὴν αὐτῷ σαφῆ. 

ἀλλ ἣν ἐπίσπη τοῖς ἐμοῖς βουλεύμασιν, 
πρῶτον μὲν εὐσέβειαν ἐκ πατρὸς χότω 

ϑανόντος οἴσει τοῦ χασιγγήτου ϑ᾽ ἅμα" 

970 ἔπειτα δ᾽ ὥσπερ ἐξέφυς, ἐλευϑέρα 
χαλεῖ τὸ λοιπὸν, καὶ γάμων ἐπαξίων 
τεύξει. «φιλεῖ γὰρ πρὸς τὰ χρηστὰ πᾶς ὁρᾶν. 
λόγῳ γε μὴν εὔχλειαν οὐχ ὁρᾷς ὅσην 
σαυτὴ τε χἀμοὶ προσβαλεῖς πεισϑεῖσά μοι; 

970 τίς γάρ ποτ᾽ ἀστῶν ἢ ξένων ἡμᾶς ἰδὼν 
τοιοῖσδ᾽ ἐπαίνοις οὐχὶ δεξιώσεται, 
ἔδεσϑε τώδε τὼ χασιγνήτω,, φίλοι, 
ὦ τὸν πατρῷον οἶχον ἐξεσωσάτην, 
ὦ τοῖσιν ἐχϑροῖς εὖ βεβηχόσιν ποτὲ 

980 τυυχῆς ἀφειδήσαντε προὐστήτην φόνου. 
τούτω φιλεῖν χρὴ, τώδε χρὴ πάντας σέβειν " 
τώὠδ᾽ ἔν ϑ᾽ ἑορταῖς ἔν τε πανδήμῳ πόλει 
τιμᾶν ἅπαντας οὕνεχ᾽ ἀνδρείας χρεών. 

τοιαῦτί τοι νὼ πᾶς τις ἐξερεῖ βοοτῶν, 

9860 ζώσαιν ϑανούσαιν 8᾽ ὥστε μὴ ᾿χλιπεῖν χλέος. 
ἀλλ, ὦ φίλη, πείσϑητι, συμπόνει πατρὶ, 
σύγχαμν ἀδελφῷ, παῦσον ἐκ καχῶν ἐμὲ, 
παῦσον δὲ σαυτὴν, τοῦτο γιγνώσχουσ', ὅτι 

ζῆν αἰσχρὸν αἰσχρῶς τοῖς καλῶς πειρυχόσιν. 

ΧΟΡΟΣ. 

990 ἐν τοῖς τοιούτοις ἐστὶν ἡ προμηϑία 
χαὶ τῷ λέγοντι χαὶ χλύοντε σύμμαχος. 

ΧΡΥΣΟΘΕΈΜΙΣ. 

χαὶ πρίν γε φωνεῖν, ὦ γυναῖχες, εἰ φρενῶν 
ἐτύγχαν αὕτη μὴ χαχῶν, ἐσώζετ' ἂν 
τὴν εὐλάβειαν, ὥσπερ οὐχὶ σώζεται. 

99ὅ ποῖ γάρ ποῖ ἐμβλέψασα τοιοῦτον ϑοάσος 
αὐτή ϑ᾽ ὁπλίζει χῴμ ὑπηρετεῖν χαλεῖς ; 

οὐχ εἰσορᾷς; γυνὴ μὲν οὐδ᾽ ἀνὴρ ἔφυς, 
σϑένεις δ᾽ ἔλασσον τῶν ἐναντίων χερί. 
δαίμων δὲ τοῖς μὲν εὐτυχὴς χαϑ᾽ ἡμέραν, 

1000 ἡμῖν δ᾽ ἀπορρεῖ χἀπὶ μηδὲν ἔρχεται. 

τίς οὖν τοιοῦτον ἄνδρα βουλεύων ἑλεῖν 
ἄλυπος ἄτης ἐξαπαλλαχϑήσεται; 

ὅρα καχῶς πράσσοντε μὴ μείζω καχὰ 



ἩΤΛΘ ΒΡ Τ ῬῸ Ας 

χτησωκεὑς εἴ τις τούσδ᾽ ἀχούσεται λόγους. 
1006 λύει γὰρ ἡμᾶς οὐδὲν οὐδ᾽ ἐπωφελεῖ 

βάξιν χαλὴν λαβόντε δυσχλεῶς ϑανεῖν. 
οὐ γὰρ θανεῖν ἔχϑιστον, ἀλλ᾽ ὅταν ϑανεῖν 
χρήζων τις εἶτα μηδὲ τοῦτ᾽ ἔχη λαβεῖν. 

ἀλλ᾽ ἀντιάζω, πρὶν πανωλέϑρους τὸ πᾶν 
1010 ἡμᾶς τ᾽ ὀλέσϑαι χἀξερημῶσαι γένος, 

χατάσχες ὀργήν. χαὶ τὰ μὲν λελεγμένα 
ἄρρητ᾽ ἐγώ σοι χἀτελὴῆ φυλάξομαι, 
αὐτὴ δὲ γοῦν σχὲς ἀλλὰ τῷ χρόνῳ ποτὲ, 
σϑένουσα μηδὲν τοῖς χρατοῦσιν εἰχαϑεῖγ. 

ἝΌΟ ΟΣ: 

1016 πείϑου. προνοίας οὐδὲν ἀνϑρώποις ἔφυ 
χέρδος λαβεῖν ἄμεινον οὐδὲ νοῦ σοφοῦ. 

ἩΛΜΈΚΤΡ 4. 

ἀπροσδόχητον οὐδὲν εἴρηκας" καλῶς δ᾽ 
ἤδη σ᾽ ἀπορρέψουσαν ἁπηγγελλόμην. 
ἀλλ᾽ αὐτόχειρί μοι μόνῃ τε δραστέον 

1020 τοὔργον τόδ᾽ - οὐ γὰρ δὴ χενόν γ᾽ ἀφήσομεν. 

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΙΣ. 

φεῦ" 
εἰϑ᾽ ὥφελες τοιάδε τὴν γνώμην πατρὸς 
ϑνήσχοντος εἶναι" πάντα γὰρ χατειργάσω. 

ἩἨἩΖΜΕΚΤΡ 4. 

ἀλλ᾽ ἦν φύσιν γε, τὸν δὲ νοῦν ἥσσων τότε. 

ΞΕ ΡΥΞΙΘΙΘΕΈΛΤΙΣ: 

ἄσχει τοιαύτη νοῦν δ αἰῶνος μένειν. 
Ἠ“ΞΈΚΤΡ Α. 

1020 ὡς οὐχὶ συνδράσουσα γνουϑετεῖς τάδε. 

ἈΧΡΥΣΟΘΘΈΛΤΥΣ. 

εἰχὺς γὰρ ἐγχειροῦντα χαὶ ποάσσειν καχῶς. 
ἬἨΣ“ΈΕᾺΚΤΡ.. 

ζηλῶ σε τοῦ νοῦ, τῆς δὲ δειλίας στυγῶ. 

ΧΡΥΣΟΘΕΜΠΙ͂ΙΣ. 

ἀνέξομαι χλύίουσα χὦταν εὖ λέγης. 

Ἡ ΈΚΤΡ 4. 

ἀλλ᾽ οὔ ποτ᾽ ἐξ ἐμοῦ γε μὴ πάϑης τόδε. 
ΧΡΥΣΟΘΕΠΙΙΣ. 

1080 μαχρὸς τὸ χρῖναι ταῦτα χὠ λοιπὸς χρόγος. 
ΤΠ ΤΈΕΚΤΡΑ. 

ἄπελϑε. σοὶ γὰρ ὠφέλησις οὐχ ἔνι. 
ΧΡΥΣΟΘΈΠΙΣ. 

ἔνεστιν " ἀλλὰ σοὶ μάϑησις οὐ πάρα. 
Ἡ.ΕΚΤΡ Α. 

ἐλθοῦσα μητρὶ ταῦτα πάντ᾽ ἔξειπε σῆ- 

ΧΡΥΣΟΘΈΠΙΣ. 

οὐδ᾽ αὖ τοσοῦτον ἔχϑος ἐχϑαίρω σ᾽ ἐγώ. 
ἩΈΚΤΡΑ. 

1086 ἀλλ᾽ οὖν ἐπίστω γ᾽ οἱ μ᾽ ἀτιμίας ἄγεις. 
ΧΡΥΣΟΘΕΠΜΙΙΙΣ. 

ἀτιμίας μὲν οὔ, προμηϑίας δέ σου. 

ΠΑ ΈΟΤ' Ρ. 4. 

τῷ σῷ διχαίῳ δῆτ᾽ ἐπισπέσϑαι με δεῖ; 
ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 

ὅταν γὰρ εὖ φρονῇς, τόϑ᾽ ἡγήσει σὺ νῷν. 
ἩΜΔΜΕΑΚΧΤΡΑ. 

ἣ δεινὸν εὖ λέγουσαν ἐξαμαρτάνειν. 

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΙΣ. 

1040 εἴοηχας ὀρϑῶς ᾧ σὺ πρόσχεισαι χαχῷ. 

119 

] ΠΙΊΈΕΚΤΡΑ. 

τί δ᾽; οὐ δοχῶ σοι ταῦτα σὺν δϑίχη λέγειν; 
ΧΡΥΣΟΘΕΠΜΙΙΣ. 

ἀλλ᾽ ἔστιν ἔνϑα χὴ δίχη βλάβην φέρει. 

ἩΜΖΜΕΚΤΡ.Α. 

τούτοις ἐγὼ ζῆν τοῖς νόμοις οὐ βούλομαι. 

ΧΡΥΣΟΘΕΈΜΙΣ. 

ἀλλ᾽ εἰ ποιήσεις ταῦτ᾽, ἐπαινέσεις ἐμέ. 

] ΠΖΕΚΤΡ 4. 

"1040 χαὶ μὴν ποιήσω γ᾽ οὐδὲν ἐκπλαγεῖσά σε. 
ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΙΣ. 

χαὶ τοῦτ᾽ ἀληϑὲς, οὐδὲ βουλεύσει πάλιν; 
ἨἩΜ.ΜΕΚΤΡ 4. 

βουλῆς γὰρ οὐδέν ἔστιν ἔχϑιον χακῆς. 
ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΙΣ. 

φρονεῖν ἔοιχας οὐδὲν ὧν ἐγὼ λέγω. 
ἩΜΈΕΚΤΡ.. 

πάλαε δέδοκται ταῦτα χοὺ νεωστί μοι. 
ΧΡΥΣΟΘΈΕΜΠΙΣ. 

1050 ἄπειμι τοίνυν. οὔτε γὰρ σὺ τις ἔπη 
τολμᾷς ἐπαινεῖν οὔτ᾽ ἐγὼ τοὺς σοὺς τούπους. 

ΠΠΕΚΤΡ.Α. 

ἀλλ᾽ εἴσιϑ᾽. οὔ σοι μὴ μεϑέιψοιιαί ποτε, 
οὐδ᾽ ἢν σφόδρ᾽ ἱμείρουσα τυγχάνῃς " ἐπεὶ 
πολλῆς ἀνοίας καὶ τὸ ϑηρᾶσϑαι κενά. 

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 

[1065 ἀλλ᾽ εἰ σεαυτῇ τυγχάνεις δοχοῦσά τι 

φρονεῖν, φρόνει τοιαῦϑ᾽. ὅταν γὰρ ἐν καχοῖς 
ἤϑὴη βεβήχῃς, τἄμ᾽ ἐπαινέσεις ἔπη. 

ΘΠΟῚΡΊΘΩΣ. 

τί τοὺς ἄνωϑεν φρονιμωτάτους οἱωνοὺς 
1060 ἐσορώμενοι τροεᾶς κηδομένους ἀφ᾽ ὧν τε βλάστω-- 

σιν ἀφ᾽ ὧν τ ὄνασιν εὕρωσι, τάδ᾽ οὐκ ἐπ᾿ ἴσας 
τελοῦμεν; 

ἀλλ᾽ οὐ τὰν «“Ἰιὸς ἀστραπὰν 
χαὶ τὰν οὐρανίαν Θέμιν, 

᾽10θ6 δαρὸν οὐκ ἀπόνητοι. 

ὦ χϑονία βροτοῖσι φάμα, χατά μοι βόκσον 
οἱχτρὰν 

πα τοῖς ἔνερϑ᾽ ᾿Ατρείδαις, ἀχόρευτα φέρουσ᾽ 

ὀνείδη" 

1070 ὅτε σφὶν ἤδη τὰ μὲν ἐχ δόμων νοσεῖ, 
τὰ δὲ πρὸς τέχνων διπλῆ φύλοπις οὐκ ἔτ᾽ ἔξι- 

σοῦται 
φιλοτασίῳ διαίτᾳ. πρόδοτος δὲ μόνα σαλεύει 

1075 Πλέχτρα,, τὸν ἀεὶ πατρὸς 
δειλαία στενάχουσ᾽, ὅπως 

ἃἁ πάνδυρτος ἀηδὼν, 
οὔτε τε τοῦ ϑανεῖν προμηϑὴς τὸ τε μὴ βλέπειν 

ἑτοίιια, 

1080 διϑύμαν ἑλοῦσ᾽ ᾿Ερινύν. τίς ἂν εὔπατρις ὧδε 
βλάστοι; 

οὐδεὶς τῶν ἀγαϑῶν γὰρ 
ζῶν χαχῶς εὔχλειαν αἰσχῦναι ϑέλει 

1084 γώνυμος, ὦ παῖ παῖ, 
ὡς χαὶ σὺ πάγχλαυτον αἰῶνα κοινὸν εἵλου, 
τὸ μὴ καλὸν χαϑοπλίσασα δύο φέρειν ἐν ἑνὶ 

λεγο 
1058 --- 1069. Ξξ-Ξ 1070 --- 1081. 

1082 ---- 089. ΞΞΞ 1090 “--- 1097. 
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σοφί τ᾽ ἀρίστι τε παῖς χεκλῆσϑαι. 

1090 ζῴης μοι χαϑύπερϑεν 

χειρὶ χεὼ πλούτῳ τεῶν ἐχϑρῶν ὅσον 

γῦν ὑπόχειρ ναίεις " 

ἐπεί σ᾽ ἐφεύρηχα μοίρᾳ μὲν οὐκ ἂν ἐσϑλᾷ 

1096 βεβῶσων " ἃ δὲ μέγιστ᾽ ἔβλαστε γόμιμα, τῶνδε 

«εἐρομέναν 

1097 ἄριστα τᾷ Ζηνὸς εὐσεβείᾳ. 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

ἄς. ὦ γυναῖχες, ὀρϑά τ᾽ εἰσηχούσαμεν 9: 
ὀρθῶς ϑ᾽ ὁδοιποροῦμεν ἔνϑα χρήξομεν; 

ΧΟΡΟΣ. 

1100 τί δ᾽ ἐξερευνῷς καὶ τί βουληϑεὶς πάρει; 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

«ἀἴγισϑον ἔνϑ᾽ ᾧχηκεν ἱστορῶ πάλαι. 
ΧΟΡΌΣ. 

ἀλλ᾽ εὖ 8’ ἱχάνεις χὠ φράσας ἀζήμιος. 

ΟΡΕΣΤΗΣ.:. 

τίς οὖν ἂν ὑμῶν τοῖς ἔσω φράσειεν ὧν 

ἡμῶν ποϑεινὴν κοινόπουν παρουσίαν; 

ΧΟΡῸΣ. 

1106 ἥδ᾽, εἰ τὸν ὥγχιστόν γε χηρύσσειν χρεών. 

ΟΡΕΣΤΙΗ͂Σ. 

ἴδ᾽. ὦ γύναι, δήλωσον εἰσελϑοῦσ᾽ ὕτι 

«Ὀωχῆς ματεύουσ᾽ ζνδρες «Ἵἴγισϑόν τινὲς. 

11... ΠᾺῸᾺ ΤΡ Δ. 

οἴμοι τάλαιν᾽, οὐ δή ποϑ᾽ ἧς ἠχούσαμεν 

φήμης φέροντες ἐμφανῆ τεχμήριω; 

ὉΡΕΣΤΗΣ. 

1110 οὐχ οἶδα τὴν σὴν κληδόν - ἀλλά μοι γέρων 

ἐφεῖτ᾽ ᾿Ορέστου Στρόφιος ἀγγεῖλαι πέρι. 

12ῈὝΠΚΤ Ρ.Α. 

τί δ᾽ ἔστιν. ὦ ξέν᾽ ; ὡς μ᾽ ὑπέρχεται φόβος. 

ΟΡΈΕΈΣΤΗΣ. 

φέροντες αἰτοῦ σμικρὰ λείψψαν᾽ ἐν βραχεῖ 

τεύχει ϑανόντος, ὡς ὁρᾷς. χομίζομενγ. 
1.1 ῈΜΑΚΤ Ρ.Δ. 

1116 οἱ ᾽γὼ τάλαινα, τοῦτ᾽ ἐχεῖν ἤδη σαφὲς 

πρόχειρον ἰζχϑος.. ὡς ἔοικε, δέρχομαι. 
ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

εἴπερ τι κλαίεις τῶν ᾿θρεστείων χειχῶν, 

τόδ᾽ ἄγγος ἴσϑι σῶμα τοὐκείνου στέγον. 

ΠΕ ΤΡ... 

ὦ ξεῖνε. δός νυν πρὸς θεῶν, εἴπερ τόδε 

χέχευϑεν αὐτὸν τεῦχος. εἰς χεῖρας λαβεῖν, 

ὕπως ἐμαυτὴν χαὶ γένος τὸ τιᾶν ὁμοῦ 

»ν τὴῆϑε χλαύσω χὠτιοδύρωμαι σποδῷ. 

ΟΡΕΞΊἍΕΣ.: 

δόϑ᾽ ἥτις ἐστὶ προσφέροντες. οὐ γὰρ ὡς 
ἐν δυσμενείᾳ γ᾽ οὖσ᾽ ἐπαιτεῖται τάϑε, 

ξὺ 

ἀλλ᾽ ἢ φίλων τις, ἢ τιρὸς αἵματος «ύσι». 
ΠΧ ΕΚΤΡ 4. 

ἐν ἐμέ, ον Ξ ἢ ᾿ 
ὦ «φιλτάτου μνημεῖον ἀνθρώπων ἐμοὶ 

Ξπαν τοτδς ἀλξ αν δἸησ αν ας ἀρ οι δονρωρ 
υυχὴς Ὀρέστου λοιπὸν, ὥς σ᾽ ἀπ᾽ ἐλπίδων 

Ι οὐχ ὠνπὲρ ἐξέπεισιον εἰσεδεξάμην. 
ΕΣ μὲς ὙΠΟ - Ξ 

γὺν μὲν γὰρ οὐδὲν ὀντώ βαστάζω χεροῖν. 

1130 δόμων δέ ο΄. ὦ σπιαῖ, λαμπρὸν ἐξέπεμιῳ" ἐγώ. 
ΘΔ: οὐ εμο 
ὡς ὠφελον πιάροιϑεν ἐχλιπεῖν βίον, 

σιρὶν ἐς ξένην σὲ γαῖαν ἐχπέμιναι χεροῖν 

χλέψασα ταῖνδε χἀνασώσασϑαι «φόνου, 
! Ϊ 

Ἃ Ἑ ΟΚΤ ῈΣ 

ὅπως θανὼν ἔχεισο τῇ τόϑ᾽ ἡμέρᾳ, 
118ὅ τύμβου πατρῴου κοινὸν εἰληχὼς μέρος. 

γὺῦν δ᾽ ἐχτὸς οἴχων χἀπὶ γῆς ἄλλης φυγὰς 

χαχῶς ἀπώλου, σῆς κασιγνήτης δίχα" 
χοῦτ᾽ ἐν φίλαισι χερσὶν ἡ τάλαιν᾽ ἐγὼ 
λουτροῖς ἐχόσμησ᾽ οὔτε παμῳλέχτου πυρὸς 

1140 ἀνειλόμην, ὡς εἰχὸς, ἄϑλιον βάρος. 

ἀλλ᾽ ἐν ξέναισι χερσὶ κηδευϑεὶς τάλας 

σμιχρὸς προσήχεις ὄγκος ἐν σμιχρῷ κύτει. 
οἴμοι τάλαινα τῆς ἐμῆς πάλαι τροφῆς 
ἀνωφελήτου. τὴν ἐγὼ ϑάμ᾽ ἀμφὶ σοὶ 

1146 πόνῳ γλυχεῖ παρέσχον. οὔτε γάρ ποτὸ 

μητρὸς σύ γ᾽ ἦσϑα μᾶλλον ἢ κἀμοῦ φίλος 
οὔϑ᾽ οἱ χατ᾽ οἶκον ἦσαν. ἀλλ᾽ ἐγὼ τροφός" 
ἐγὼ δ᾽ ἀδελφὴ σοὶ προσηυδώμην ἀεί. 

γὺῦν δ᾽ ἐχλέλοιπε ταῦτ᾽ ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ 
1160 ϑαγόντα σὺν σοί. πάντα γὰρ συναρπάσας 

ϑύελλ᾽ ὅπως βέβηκας. οἴχεται πατήρ" 

τέϑνηχ ἐγώ σοι" φροῦδος αὐτὸς εἶ ϑανών" 
γελῶσι δ᾽ ἐχϑροί" μαίνεται δ᾽ ὑφ᾽ ἡδονῆς 
μήτηρ ἀμήτωρ, ἧς ἐμοὶ σὺ πολλάχις 

1165 φήμας λάϑρα προὔπειμτσιες ὡς φανούμενος 
τιμωρὸς αὐτός. ἀλλὰ ταῦϑ᾽ ὁ δυστυχὴς 
δαίμων ὁ σός τε κἀμὸς ἐξαφρείλετο, 

ὕς σ᾽ ὧδέ μοι προὔπεμψεν ἀντὶ φιλτάτης 
μορφῆς σποδόν τὲ καὶ σχιὰν ἀνωφελῆ. 

1160 οἴμοι μοι. 

ὦ δέμας οἷχτρόν. φεῦ φεῦ. 

ὦ δεινοτάτας, οἴμοι μοι, 

πεμφϑεὶς χελεύϑους, φίλταϑ', ὥς μὲ ἀπώλεσας" 

ἀπώλεσας δῆτ᾽. ὦ χασίγνητον χάρα. 
110ὅ τοιγὰρ σὺ δέξαι μὐ ἐς τὸ σὸν τόδε στέγος, 

τὴν μηδὲν εἰς τὸ μηδὲν, ὡς σὺν σοὶ χάτω 

ναίω τὸ λοισιόν. καὶ γὰρ ἡνίώξ ἦσϑ' ἄνω," 
σοὶ μετεῖχον τῶν ἴσων " χαὶ γῦν ποϑῶ 

σοῦ ϑανοῦσα μὴ ᾿πολείπεσϑαι τάφου. 
ξὺν 

τοῦ 

1170 τοὺς γὰρ θανόντας οὐχ ὁρῶ λυπουμένους. 
ΧΌΡΟΣΣ. 

ϑνητοῦ πέφυχας πατρὸς, ᾿Πλέχτρα, φρόνει" 

ϑνητὸς δ᾽ Ὀρέστης" ὥστε μὴ λίαν στένε. 
σιᾶσιν γὰρ ἡμῖν τοῦτ᾽ ὀφείλεται τικϑεῖν. 

ΟΡῬΕΣΊΤΟΖΕΣ 

φεῦ φεῦ. τί λέξω; ποῖ λόγων ἀμηχανῶν 

117 ἔλϑω; κρατεῖν γὰρ οὐκ ἔτι γλώσσης σϑένω. 
] 1.ΖῈἘΚΤΡ. 

τί δ᾽ ἔσχες ἄλγος πρὸς τί τοῦτ᾽ εἰπὼν χυφεῖς ; 

ΟΡΙΕΤΗΣ. 

ἢ σὸν τὸ χλεινὸν εἶδος ᾿Μλέχτρας τόδε; 
ἘΓΙΟΙΧΚΕΓῬΙ͂Ι. 

τόνδ᾽ ἔστ᾽ ἔχεῖνο. χαὶ μάλ᾽ ἀϑλίως ἔχον. 

ΘΡΈΞἝΗΣ: 

οἴμοι ταλαίνης ἄρα τῆσδε συμφορᾶς. 

ἩΕΘΜΡΞΖ. 

1180 τί ϑή ποτ᾿, ὦ ξέν, ἀμφ ἐμοὶ στένεις τάδε; 
ΟΡΕΣΈΊΗΣ: 

ὦ σῶμ᾽ ἀτίμως χἀϑέως ἐφθαρμένον. 

Ζ.Ζ2Ὲ} ΚΓ... 

οὔτοι ποτ ζλλην ἢ ̓ μὲ δυσφημεῖς, ξένε, 
ΟΡΕΞΖ ΚΙΩΣ. 

φεῦ τῆς ἀνύμφου δυσμόρου τὲ σῆς τροφῆς. 
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ΟΥΡΙΕΣΙΠΕΈΣΣ: 

118ὅ ὡς οὐχ ἄρ᾽ ἤδὴ τῶν ἐμῶν οὐδὲν χαχῶν. 
ἩΜΕΚΤΡΑ: 

ἐν τῷ διέγνως τοῦτο τῶν εἰρημένων; 
ΟΡΕΣΤΉῊΣ: 

ὑρῶν σε πολλοῖς ἐμπρέπουσαν ἄλγεσιν. 

ὙΓΖΦΕΚΎΤΡ.Ζ. 

χαὶ μὴν ὁρᾷς γε παῦρα τῶν ἐμῶν χαχῶν.- 
ΟἸΡΕΣΨΦΙΣΣ: 

χαὶ πῶς γένοιτ᾽ ἂν τῶνδ᾽ ἔτ᾽ ἐχϑίω βλέπειν; 
ἘΠΕ ΚΤ ΔΑ. 

1190 ὁϑούνεχ εἰμὴ τοῖς φονεῦσι σύντροφος. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

τοῖς τοῦ; πόϑεν τοῦτ᾽ ἐξεσήμηνεις χαχόν; 
ἩΜΖΜΕΚΤΤΡ 4. 

τοῖς πατρός. εἶτα τοῖσδε δουλεύω βίᾳ. 

ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

τίς γάρ σ᾽ ἀνάγκῃ τῆδε προτρέπει βοοτῶν; 

Ἠ.ΜΈΕΚΤΡ.. 

μητρὶ δ᾽ οὐδὲν ἐξισοῖ. 
ΟΡΈΣΤΗΣ. 

πότερα χερσὶν. ἢ λύμῃ βίου; 
ἨἩΜΈΧΚΤΡ 4. 

χαὶ χερσὶ χαὶ λύμαισι χαὶ πᾶσιν χαχοῖς. 

ΟΡΕΣΤΉΣ. 

οὐδ᾽ οὑπαρήξων οὐδ᾽ ὁ χωλύσων πάρα; 
ΠΕΚΤΡΑ. 

οὐ δῆθ᾽. ὃς ἦν γάρ μοι σὺ προὔϑηχας σποδόν. 
ΘΟΡΕΈΣΤΉΗΣ: 

ὦ ϑύσποτι᾽, ὡς ὁρῶν σ᾽ ἐποιχτείρω πάλαι. 
ἩΓΜΈΕΚΤΡ.. 

1200 μύνος βροτῶν νυν ἴστ᾽ ἐποιχτείρας ποτέ. 

Σ , ἂν ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 
μόνος γὰρ ἥχω τοῖσι σοῖς ἀλγῶν χαχοῖς. 

ἨΜΕΚΤΤΎΡ 4. 

οὐ δή ποϑ᾽ ἡμῖν ξυγγενὴς ἥχεις ποϑέν; 
ΘΣΒΙΕΣΣ ΤΙΣ, 

μήτηρ χαλεῖται" 

ἩΖΈῈΕΚΤΡ “4. ΄ 

τί δή ποτ᾽, ὦ ξέν, ὧδ᾽ ἐπισχοπῶν στένεις ; 

1196 τί δρῶσα; 

ἐγὼ φράσαιμ᾽ ἂν, εἰ τὸ τῶνδ᾽ εὔνουν πάρα. 
ἬΖΈΚΤΡ“. 

ἀλλ᾽ ἐστὶν εὔνουν, ὥστε πρὸς πιστὰς ἐρεῖς. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

1205 μέϑες τόδ᾽ ἄγγος νῦν, ὅπως τὸ πᾶν μιάϑης. 
Π.ΜΕΧΚΤΡ Δ. 

μὴ δῆτα πρὸς ϑεῶν τοῦτό μἡ ἐργάσῃ, ξένε. 

ΟἹΡΙΒΣΓΕΓΣ. 

πείϑου λέγοντι. χοὺχγ ἁμαρτήσει ποτέ, 

Ἡ.ΈΚΤΡΑ. 

μὴ πρὸς γενείου μὴ ᾿ξέλῃ τὰ «φίλτατα. 

ΟΡΈΣΤΗΣ. 

οὔ φημ ἐάσειν. 

Ἢ ΕᾺΚΤΡΑ. 

ὦ τάλαιν᾽ ἐγὼ σέϑεν, 
1210 Ὀρέστα, τῆς σῆς εἰ στερήσομαι ταιῆς. 

ΟΡΉΣΤΙΣ. 

εὔφημα φώνει. πρὸς δίχης γὰρ οὐ στένεις. 

ἩΜΖΜΕΚΤΎΡ 4. 

πῶς τὸν ϑανόντ᾽ ἀδελφὸν οὐ δίχη στένω; 

Γ 
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ΟἿΣ: ΤΊΣΙΣ: 

οὔ σοι προσήχει τήνδε προσφωνεῖν «ράτιν. 
ΠΕΣ ΚΕ Τ ΒΑ. 

οὕτως ἄτιμός εἶμι τοῦ τεϑνηχότος ; 
ΟΡ ΣΙ ΤΕΣΩΣ. 

1210 ἄτιμος οὐδενὸς σύ τοῦτο δ᾽ οὐχὶ σόν. 
ἩΖΈΕΚΤΡΖ. 

εἴπερ γ᾽ Ὀρέστου σῶμα βαστάζω τόδε. 
ΟΣΙΕΣΣΓΌΣΣΣ 

ἀλλ᾽ οὐκ Ὀρέστου, πλὴν λόγῳ γ᾽ ἠσχημένον. 
ἘΓ.ΦΖῈ ΚΟΊΣΒΚΑ, 

ποῦ δ᾽ ἔστ᾽ ἐχείνου τοῦ ταλαιπώρου τάφος; 
ΘΡΈΣΤΗΣ, 

οὐχ ἔστι. τοῦ γὰρ ζῶντος οὐκ ἔστιν τάφος. 
ἜΓ ΕΣ ΚΎΤΕ ΚΑ. 

1220 πῶς εἶπας, ὦ παῖ; 
ΟΣ ΓΟ, 

τνεῦδος οὐδὲν ὧν λέγω. 
Ἡ.“ΕῈΕΚΤΡ Α. 

ἢ ζῇ γὰρ ἁνήρ; 

ΟΡΕΣΤΟΣ. 

εἴπερ ἔμψυχός γ᾽ ἐγώ. 
ἩΧΈΚΤΡ̓Ζ. 

ἢ γὰρ σὺ κεῖνος ; 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ, 
τήνδε προσβλέψασά μου 

σφραγῖδα πατρὸς ἔχμαϑ᾽ εἰ σαφῆ λέγω. 

Ἠ.1Ὲ ΚΊΠΡ 4. 

ὦ φίλτατον φῶς. 

ΟΡΕΣΊΤΊΗΣ. 

«ίλτατον, συμμαρτυρῶ. 

7.21} ΚΑΊΤΟΙ. 

1226 ὦ φϑέγμ᾽, ἀφίχου; 
ΟΕ ΣΎΓΙΓΣ. 

μηχέτ ἄλλοϑεν πύϑη. 

Ὡ ΖΕ ΤΡ... 

ἔχω σε χερσίν; 
ΟΡ ἜΞΣΟΓ ΩΣ: 

ὡς τὰ λοίπ᾽ ἔχοις ἀεί. 

1 ΖΦ ΈῈ ΙΕ ΤῸΡ 2. 

ὦ φίλταται γυναῖκες, ὦ πολίτιδες, 

ὁρᾶτ᾽ Ὀρέστην τόνδε, μηχαναῖσι μὲν 

θανόντα, νῦν δὲ μηχαναῖς σεσωσμένον. 
ΧΈΌΘΙΡΙΟΣ. 

1230 ὁρῶμεν, ὦ παῖ. κἀπὶ συμφοραῖσί μοι 

γεγηϑὸς ἕρπει δάχουον ὀμμάτων ἄπο. 
Ἡ ΜΕΚΈΤΡ̓ 4. 

Ἰὼ γοναὶ, 
γοναὶ σωμάτων ἐμοὶ φιλτάτων 

ἐμόλει ἀρτίως, 

1236 ἐφεύρει᾽;, ἤλϑετ᾽, εἴδεϑ᾽ οὃς ἐχρήζετε. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

πάρεσμεν" ἀλλὰ σῖγ᾽ ἔχουσα προύσμενε. 
ἩΓΕ, 

τί δ᾽ ἔστιν; 

ΟΡΕΣΠΤΉΗΣ, 

σιγῶν ὥμεινον, μή τις ἔνϑοϑεν χλύῃ. 
γε ΠΕ ΜΟΥ ΟΥ ΜΤΟΕ 

ἀλλ᾽ οὐ τὰν Ἴρτεμιν 
1232 --- 1252. ::-Ξ:Ξ 1208 -- 1272, 
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τὰν αἱὲν ἀδμήτων, 
1240 τόδε μὲν οὔ ποτ ἀξιώσω τρέσαι 

περισσὸν ἔχϑος ἔνδον θά τὶ ὃν ἀεί. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

ὅρα γε μὲν δὴ χάν γυναιξὶν ὡς Ἴἥρης 

ἔνεστιν" εὖ δ᾽ ἔξοισϑα πειραϑεῖσά που- 

ἩΜΔΕΚΤΡ Ἅ. 

1245 ὀτοτοτοτοῖ τοτοῖ, 

ἀνέφελον ἐπέβαλες οὔ ποτε χαταλύσιμον, 

οὐδέ ποτε λησόμενο» ἁμέτερον 
1250 οἷον ἔφυ χαχκόν. 

ΟΡΕΣΤΉΣ. 

ἔξοιδα χαὶ ταῦτ᾽ " ἀλλ᾽ ὅταν παρουσία 

φράζῃ, τότ᾽ ἔργων τῶνδε μεμνῆσϑαι χρεών. 
ἩΓΕ ΚΟ ΕΑ. 

ὁ πᾶς ἐμοὶ 
ὁ πᾶς ἂν πρέποι παρὼν ἐννέπειν 

1250 οεδὲ δίχᾳ χοόνος. 

μόλις γὰρ ἔσχον νῦν ἐλεύϑερον στόμα. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

ξύμφημι χἀγώ. τοιγαροῦν ΑΝ τόδε. 

ΠΜΛΕΚΤΡ ἍΆ. 

τί δρῶσα; 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

οὗ μή ᾽στι χαιρὸς μὴ μαχρὰν βούλου λέγειν. 
ἩΖΈΕΚΤΡ.. 

1200 τίς οὖν ὧν ὠξ ξίαν 

γε σοῦ πεφηνότος 
μεταβάλοιτ᾽ ἂν ὧδε σιγὰν λόγων; 

ἐπεί σε γῦν ἀφράστως ὠέλπτως τ ἐσεῖδον. 

ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

τότ᾽ εἶδες, ὅτε ϑεοί εὐ ἘΡευγον μολεῖν 
νεῷ πΒόδξκυ ὡτῇ 

ἩΔΕΚΧΤΡ “4. 

1260 ἔφρασας ὑπερτέραν 

τᾶς πάρος ἔτι χάριτος, εἴ σε ϑεὺς ἐπόρισεν 

ἁμέτερα πρὸς μέλαϑοα, δαιμόνιον 

1270 αὐτὸ τίϑημ ἐγώ. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

τὰ μὲν σ᾽ ὀχνῶ χαίρουσαν εἰργαϑεῖν, τὰ δὲ 
δέδοιχα λίαν ἡδονὴ νικωμένην.- 

Ἡ. 1ἘΚᾺΚ ΠΡ - 

Ἰὼ χρόνῳ! μειχρῷ «ιλ τάταν 

ὁδὸν ἐπαξιώσας ὧδέ μοι «φανῆναι, 

1275 μή τί με, πολύπονον ὧδ᾽ ἰδὼν 
ΟΡῬΕΣΤῊΣ. 

τί μὴ ποιήσω; 
ἨΖἜῈΠ.ΤΡ.. 

μή μ᾽ ἀποστερήσης 

τῶν σῶν προσώπων ἡδονὰν μεϑέσϑει. 
ΟΡΈῈΣΤΗΣ. 

ἡ κάρτα χἄἂν ἄλλοισε ϑυμοίμην ἰδών. 

ἘΡΕΕΣ ΚΟ ΣΗΣ 

ξυναινεῖς ; 

ΟΡΕΣΤΉΣ. 

1280 τί μὴν οὔ; 

ἨΓΧῈΚΤΡ.. 

ὦ «ἴλαι, ἔκλυον ὃν ἐγὼ οὐδ᾽ ἂν ἤλπισ᾽ αὐδών. 
ἔσχον ὀργὰν 
ἄνκυδον οὐδὲ σὺν βοᾷ χλύουσα 

᾿ 

.1315 

1286 τάλαινα. νῦν δ᾽ ἔχω σε" προὐφάνης δὲ 

φιλτάταν ἔχων πρόσοψιν, 
ἃς ἐγὼ οὐδ᾽ ἂν ἐν χαχοῖς λαϑοίμαν. 

ΟΡ ΣΟ ΈΓΕΣΣ 
ἥν : ΜπτΡς το 

τὰ μὲν περισσεύοντα τῶν λόγων ἄᾳ ς, 
χαὶ μήτε μήτηρ ὡς χαχὴ δίδασχέ με 

1290 μιήϑ᾽ ὡς πατρῴαν χτῆσιν ἴγισϑος δόμων 
ἀντλεῖ, τὰ δ᾽ ἐχχεῖ, τὰ δὲ διασπείρει μάτην. 
χφόνου γὰρ ἄν σοι καιρὸν ἐξείργοι λόγος. 
Η Ξ Ξ' , ᾿Ξ 
ἃ δ᾽ ἁρμόσει μοι τῷ παρόντι νῦν χρόνῳ 
σήμαιν᾽, ὅπου «.ανέντες ἢ χεχρυμμένοι 

1296 γελῶντας ἐχϑροὺς παύσομεν τῇ νῦν ὁδῷ. 
οὕτως δ᾽ ὅπως μήτηρ σὲ μὴ ᾿πιγνώσεται 
φαιδρῷ προσώπῳ νῷν ἐπελϑόντοιν δόμους " 

ἀλλ᾽ ὡς ἐπ᾽ ἄτη τῇ μάτην λελεγμέ ὡς ἐπ᾿ ἄτῃ τῇ μάτην λελεγμένῃ 
στέναζ᾽ - ὅταν γὰρ εὐτυχήσωμεν, τότε 

1800 χαίρειν παρέσται χαὶ γελᾶν ἐλευϑέρως. 
ἨἩ.ΦΕΜΚΤΡ-. 

τ Σ τ ἀλλ᾽, ὦ χασίγνηϑ᾽, ὧδ᾽ ὅπως καὶ σοὶ φίλον 
χαὶ τοὐμὸν ἔσται τῆδ᾽ " ἐπεὶ τὰς ἡδονὰς 

ἀρχὴ ἐΐτϑο ΒΞ Ἐπμκε ον την Ὡς 
πρὸς σοῦ λαβοῖσα κοὺκ ἐμὰς ἐκτησάμην. 

9 5 , 7 

χοὐδ᾽ ἄν σὲ λυπήσασα βουλοίμην βραχὺ 

1806 αὐτὴ μέγ᾽ εὑρεῖν κέρδος. οὐ γὰρ ἂν καλῶ, ἢ μέγ᾽ εὑρεῖν κέρδος. οὐ γὰρ ἂν καλῶς 
ὑπηρετοίην τῷ παρόντι δαίμονι. 
ἀλλ᾽ οἶσϑα μὲν τἀνϑένδε, πῶς γὰρ οὔ; χλύων 
ὁϑούνεχ᾽ αἴγισϑος μὲν οὐ κατὰ στέγας, 
μήτηρ δ᾽ ἐν οἴχοις - ἣν σὺ μιὴ δείσῃς ποϑ ὡς 

Ι 
1910 γξλῶξι φαιδρὸν τοὐμὸν ὄψεται χάρα. 

μῖσός τε γὰρ παλαιὸν ἐντέτηχέ μοι, 

χἀπεί οἱ ἐσεῖδον, οὔ ποτ ἐχλήξω χαρᾶς 
- πρροε ἢν ἐς ΟΣ 

δαχρυρροοῦσω. πῶς γὰρ ἂν λήξωμ᾽ ἐγὼ, 
“ ᾿ Ξρορερξ τ Ἔ 
ἥτις μιᾷ σὲ τῆδ᾽ ὁδῷ ϑανόντα τε 

ν᾿ »" » 3 - ᾿» 2 53». χαὶ ζῶντ᾽ ἐσεῖδον ; εἴργασαωι δέ μὲ ἄσχοπα" 
ὥστ᾽ εἰ πατήρ μοι ζῶν ἵχοιτο, μηχέτ ἂν 

τέρας νομίζειν αὐτὸ, πιστεύειν δ᾽ ὁρῶν. 

ὅτ᾽ οὖν τοιαύτην ἡμὲν ἐξήχεις ὁδὸν, 
ἄρχ αὐτὸς ὡς σοι ϑυμός. ὡς ἐγὼ μόνη 

τοῖς ἘΑΡΤΤΣ τ᾿ ΡΝ ΤΆ Α͂ 
1290 οὐκ ἂν δυοῖν ἥμαρτον" ἢ γὰρ ὧὡἔν χαλῶς 

ἔσωσ᾽ ἐμαυτὴν, ἢ χαλῶς ἀπωλόμην. 
ΧΟΡΟΣ. 

σιγᾶν ἐπήνεσ᾽ " ὡς ἐπ᾿ ἐξόδῳ χλύω » 
ἐς 

τῶν ἔνδοθεν χωροῦντος. 
ΠΖΕΚΤΡ ΔΛ. 

», ΕῚ Χο 
εἴσιτ᾽, ὦ ξένοι, 

"» ᾿ " 2» Ἃ ὅ, 
ἄλλως τε χαὶ φέροντες οἱ᾽ ἂν οὔτε τις 

25 δόμων ἀπώσαιτ᾽ οἴ ἂν ἡσϑείη λαβών. 
17.4.1 ΖΒ Ὁ ΘῈΣ. 

ὦ πλεῖστα μῶροι χαὶ φρενῶν τητώμενοι, 
οὐδὲν τοῦ βίου κήδεσϑ᾽ ἔτι, 

ἢ νοῦς ἔνεστιν οὔτις ὑμῖν ἐγγενὴς, 

; 
πότερα παρ᾿ 9 9 

τι ΤΥ νον ἐμ νς Σ ἢ 
ὅτ᾽ οὐ παρ᾿ αὐτοῖς, ἀλλ᾿ ἕν αὐτοῖσιν χαχοῖς 

1380 τοῖσιν μεγίστοις ὄντες οὐ γιγνώσκετε; : 
ἀλλ᾽ εἰ σταθμοῖσι τοῖσδε μὴ ̓ χύρουν ἐγὼ 

ἡ» ὧν ὑμῖν ἐν δόμοις 
ὑμῶν πρόσϑεν ἢ τὰ σώματα" 

πείλαι φυλάσσων. 

τὰ δοώμιεν" 

γῦὺν δ᾽ εὐλάβειαν τῶνδε προὐϑέμην ἐγώ. 
1335 χαὶ νῦν ἀπαλλαχϑέντε τῶν μαχρῶν λόγων 

χαὶ τῆς ἀπλήστου τῆσδε σὺν χαρᾷ βοῆς 
εἴσω παρέλϑεϑ᾽, ὡς τὸ μὲν μέλλειν χαχὸν 

τρετέ - , ες [5 ὅπς δ πον» 
ἐν τοῖς τοιούτοις ἔστ᾽. ἀπηλλάχϑαι δ᾽ ἀχμή. 
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ΟΡΈΣΤΕΗΣ. 

πῶς οὖν ἔχει τἀντεῦϑεν εἰσιόντι μοι; 
ΨΙΌ  ΕΑΓ ΣΣΘἽΣ: 

1340 χαλῶς. ὑπάρχει γάρ σὲ μὴ γνῶναί τινα. 
ΟΡΈΣΈΗΣ.: 

ἤγγειλας, ὡς ἔοιχεν, ὡς τεϑνηχότα. 
Π4124.4ΓΩΓΟΣ. 

εἷς τῶν ἐν ἽΔιδου μάνϑαν ἐνθάδ᾽ ὧν ἀνήρ. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

χαίρουσιν οὖν τούτοισιν; ἢ τίνες λόγοι; 
11414.42Γ.2ΓΟΣ. 

τελουμένων εἴποιμἡ ὧν" ὡς δὲ νῦν ἔχει, 
1845 χαλῶς τὰ χείνων πάντα, χαὶ τὰ μὴ καλῶς. 

ἘΠ Ζ.0ἷ)» 1 ΤΡ.Ζ. 

τίς οὗτός ἐστ᾽, ἀδελφέ; πρὸς ϑεῶν φράσον. 
ΟΡΈΞΣΤΗΣ. 

οὐχὶ ξυνίης; 

ἩΖ“ΈΚΤΡ 4. 

οὐδέ γ᾽ ἐς ϑυμὸν 
ΟΡ ΤΗΣ:. 

οὐχ οἶσϑ᾽ ὅτῳ μ᾽ ἔδωχας εἷς χέρας ποτέ; 
ἬΓΖΕἝΚΎΥΡΑ. 

ποίῳ; τέ φωνεῖς; 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

οὗ τὸ «φωχέων πέδον 
1950 ὑπεξεπέμφϑην σὴ προμηϑίᾳ χεροῖν. 

ἩΖΕΚΤΡ 4. 

ἢ κεῖνος οὗτος ὅν ποτ ἐς πολλῶν ἐγὼ 
μόνον προσεῦρον πιστὸν ἐν πατρὸς φόνῳ; 

ΘΕΡΕΡΕΣ Τ ΎΓΙΣ: 

ὅδ᾽ ἐστί. μή μὶ ἔλεγχε πλείοσιν λόγοις. 
ἘΓΖΈ ΤΡ. 

ὦ φίλτατον φῶς, ὦ μόνος σωτὴρ δόμων 
1865 “γαμέμνονος, πῶς ἦλϑες; ἡ σὺ κεῖνος εἶ, 

ὃς τόνδε χὠμ ἔσωσας ἐκ πολλῶν πόγων; 

ὦ φίλταται μὲν χεῖρες, ἥδιστον δ᾽ ἔχων 
ποδῶν ὑπηρέτημα, πῶς οὕτω πάλαι 

ξυνών μὴ ἔληϑες οὐδ᾽ ἔφαινες; ἀλλά με 

1860 λόγοις ἀπώλλυς, ἔργ᾽ ἔχων ἥδιστ᾽ ἐμοί. 
χαῖρ, ὦ πάτερ" πατέρα γὰρ εἰσορᾶν δοχῶ" 
χαῖρ᾽ - ἴσϑι δ᾽ ὡς μάλιστά σ᾽ ἀνθρώπων ἐγὼ 
ἤχϑηρα κἀφίλησ᾽ ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ. 

ΠΑΙΔΆΑΤΩΓΟΣ. 

ἀρχεῖν δοχεῖ μοι. τοὺς γὰρ ἐν μέσῳ λόγους 
.18θ6 πολλαὶ χυχλοῦσι νύχτες ἡμέραι τ' ἴσαι, 

αἱ ταῦτά σοι δείξουσιν, ᾿Ηλέχτρα, σαφῆ. 
σφῷν δ᾽ ἐννέπω γε τοῖν παρεστώτοιν ὅτι 

φέρω. 

γῦν χαιρὸς ἔρδειν - νῦν Κλυταιμνήστρα μόνη" 
τὴ, ἘΠ ΞΟ, ἔ 

γῦν οὔτις ἀνδρῶν ἔνδον εἰ δ᾽ ἐςφέξετον, 

1370 φροντίζεϑ᾽ ὡς τούτοις τε χαὶ σοφωτέροις 

ἄλλοισι τούτων πλείοσιν μαχούμενοι. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

Ε᾽ Ἂ “«ω͵ »» ΕΣ ς ΕΥ ΕΣ " ΕΝ “" 

οὐκ ἂν μαχρῶν ἔϑ᾽ ἡμὶν οὐδὲν ἂν λόγων, 
Πυλάδη. τόδ᾽ εἴη τοὔργον, ἀλλ ὅσον τάχος 

πρλον τ , Ἔ 
χωρεῖν ἔσω, πατρῷα προσχύσανϑ'᾽ ἕδη 

1375 ϑεῶν, ὕσοιπερ πρόπυλα ναίουσιν τάδε. 
ΠΔΦΕΚΤΡ Α. 

ἄναξ Ἄπολλον, ἵλεως αὐτοῖν χλύε, 
ἐμοῦ τε πρὸς τούτοισιν, ἥ σε πολλὰ δὴ 

ςι Σ » - 2 ΄ 
ἀφ ὧν ἔχοιμι λιπαρεῖ προύστην χερί. 

-» ΝΣ ΄ - 
γῦν δ᾽, ὦ «4ὐχεὶ ἔάπολλον, ἐξ οἵων ἔχω 

1380 αἰτῶ Ἷ λίσσ νεγοῦ 7 αἰτῶ, προπίτνω, λίσσομαι, γενοῦ πρόφρων 
τς Ξ Ξ , 
ἡμῖν ἀρωγὸς τῶνδε τῶν βουλευμάτων, 

χαὶ δεῖξον ἀνθρώποισι τἀπιτίμια 
τῆς δυσσεβείας οἷα δωροῦνται ϑεοί. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἴδεϑ᾽ ὅπη προνέμεται 
1385 τὸ δυσέριστον αἷμα φυσῶν Ἴἄρης. 

βεβᾶσιν ἄρτι δωμάτων ὑπόστεγοι 
μετάδρομοι χαχῶν πανουργημάτων 
ἄφυχτοι χύνες, 
ΑΤΡῈ ΝΡ σε, 
ὥστ᾽ οὐ μαχρὰν ἔτ᾽ ἀμμένει 

:) " - 2 » ᾿ 

1390 τούμον φρενῶν ὀγνειρον αἰωρούμενον. 

παράγεται γὰρ ἐνέρων 
δολιόπους ἀρωγὸς εἴσω στέγας, 

ἀρχαιόπλουτα πατρὸς εἰς ἑδώλια, 

γεοχόνητον αἷμα χειροῖν ἔχων" 

1395 ὁ Μαίας δὲ παῖς 
αν ττρ ρι νοι , ἢ 
Ἑρμῆς σφ᾽ ἄγει δόλον σκότῳ 

΄ά4ι0 Ἰδοὺ μάλ᾽ αὖ ϑροεῖ τις. 

χρύψας πρὸς αὐτὸ τέρμα, κοὐκ ἔτ᾽ ἀμμένει. 

ΠΆΑΕΚΤΡ.Α. 

ὦ φίλταται γυναῖχες, ἅνδρες αὐτίχα 

τελοῦσι τοὔργον " ἀλλὰ σῖγα πρόσμενε. 
ΧΟΡΟΣ. 

1400 πῶς δή; τί νῦν πράσσουσιν ; 
ΓΑ ΤΡ. 

ἡ μὲν ἐς τάφρον 

λέβητα χοσμεῖ, τὼ δ᾽ ἐφέστατον πέλας. 
ΘΟ ΊΈΧΟ Σ, 

σὺ δ᾽ ἐχτὸς ἤἥξας πρὸς τί; 

ἘΠῚ ἘΚΚΟΤῚΡΙΖ, 

φρουρήσουσ᾽ ὅπως 
«ἴγισϑος ἡμᾶς μὴ λάϑη μολὼν ἔσω. 

ἜΣ ΦΙΠΜ ΝΗΣΊ ῬΕΑ͂. 

αἰαῖ. Ἰὼ στέγαι 
1405 φίλων ἔρημοι, τῶν δ᾽ ἀπολλύντων πλέᾳ. 

ἩΖΕΚΤΡ 4. 

βοῷ τις ἔνδον. οὐκ ἀκούετ᾽. ὦ φίλαι; 
ΧΟΡΟΣ. 

ἤχουσ᾽ ἀνήκουστα δύστανος, ὥστε «ρἴξαι. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ Ζ. 

οἴμοι τάλαιν᾽ - ἄϊγισϑε, ποῦ ποτ᾿ ὧν χυρεῖς ; 
ΠΖΕΚΤΡ Ζ. 

ἈΚἈΩΑΥΤΙΠΕΝΗΣΤΡ 4. 

ὦ τέχνον τέχνον, 

οἴχτειρε τὴν τεχοῦσαν. 
Π.ΖΕΆΑΚΧΤΡΖ. 

ἀλλ᾽ οὐχ ἐκ σέϑεν 
ὠχτείρεϑ᾽ οὗτος οὐδ᾽ ὁ γεννήσας πατήρ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦ πόλις, ὦ γενεὰ τάλαινα, νῦν σὲ 

μοῖρα χαϑαμερία φϑίνει φϑίνει. 

κααὰ ΤΑΥ͂Τ ΕΣ ΘΚ. 

1415 ὦμοι πέπληγμαι. 

ἩἨ-«“ῈΚΝΚ.: 4, 

παῖσον, εἰ σϑέγεις, διπιλὴν. 

1381 -- - 1390. -ΞΞΞ 139] --- 1397. 

1398 --- 1421, --- 1422. -Ι4]. 
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ΚΑΥΤΑΙΠΜΝΗΣΤΡΑ. 

ὦμοι μάλ αὖϑις. 
ἩΈΕΚΤΡ Α. 

εἰ γὰρ “Ἵἱγίσϑῳ 8ϑ᾽ ὁμοῦ. 

ΘΟΡΊΟΣΞΣΊ 

τελοῦσ᾽ ἀραί" ζῶσιν οἱ γᾶς ὑπαὶ κείμενοι. 

1420 πολύρρυτον γὰρ αἴμ᾽ ὑπεξαιροῦσι τῶν 
χτανόντων οἱ πάλαι ϑανόντες. 

χαὶ μὴν πάρεισιν οἵδε" «φοινίᾳκ δὲ χεὶρ 
στάζει ϑυηλῆς ρεος, οὐδ᾽ ἔχω λέγειν. 

ὙΓΖΦΈ ΈἍΡΕΑ. 

Ὀρέστα, πῶς κυρεῖ Ἔ; 

ΟΡΈΣΙΠΕΗΣ. 

τὰν δόμοισι μὲν 
1426 χαλῶς, ᾿Ἵπόλλων εἰ χαλῶς ἐϑέσπισεν. 

ἩΜΕΚΤΡΑ. 

τέϑνηχεν ἡ τάλαινα; 

ΟΡΈΣΤΗΣ.: 

μηκέτ᾽ ἐχφοβοῦ 
μητρῷον ὥς σὲ λῆμ᾽ ἀτιμάσει ποτέ. 

ἩΣῈΕἝΚΤῬ.Α͂. 

ἅὸ Ἀν ΤᾺΝ ἐὐπὺ δὲ 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 
ἀΠῊ Ἐ ὰ 

Δ ΟΙΟΣΣ. 

λεύσσω γὰρ “Αἴγισϑον ἐκ προδήλου. 
ΟΡΈΕΣΤΗΣ. 

Ἃ Ἃ ἃ 

Ἀ 9» Ὁ ν΄ Ἀ 

, 
παυσασῦε, 

φιὸκ ΕΣ ἜΝ 

] ἩΜΈΕΚΤΡΑ. 
ΟΣ - » μμ 

1480 ὦ παῖδες, οὐχ ἄννορρον; 

ΟΡΙΕΣΤΗΣ. 

εἰσοοᾶτε ποῦ 
Ἐ ορθ ἃ 

τὸν ἀνδρ᾽; 

ΠΕΚΤΡΑ. 

ἐφ᾽ ἡμῖν οὗτος ἔχ προαστίου 
2 Ἂ Ἂ ε 

ΧΟΡΟΣ. 
βᾶτε χατ᾽ ἀντιϑύρων ὕσον τώχιστα, 

χωρεῖ γεγηϑὼς 

-- . Ἢ προ: Ὁ» 5 ͵ 
γῦν, τὰ πρὶν εὖ ϑέμενοι, ταῦδ᾿ ὡς πάλιν. 

᾿ ΟΡΕΣΤΉΣ. 

1426 ϑάρσει" τελοῦμεν. 

Ἡ.2ἘῈἘΚΈΌΎῬΖ. 

ἢ νοεῖς ἔπειγέ γυν. 

ΟΡ ΕΣ ΕΓΕΣΝ 

χαὶ δὴ βέβηχα. 

ἘΠ ΙΡ᾿ ΓΘ. 
36. δυ)ῖα5,, ἃ “) 58 , 

τύνϑεαδ᾽ ἂν μέλοιτ᾽ ἕμοί. 

ΧΌΡΟΣ. 
- "ΑΝ; 

δι᾿ ὠτὸς ἂν παῦρα γ᾽ ὡς ἠπίως ἐννέπειν 
, ἧς ἧς -- ῃ 

1.3.0 πρὸς ἄνδρα τόνδὲ συιρέροι, λαϑραῖον ως 

ὀρούση πρὸς δίχας ἀγὥντ. 

ΤΙ͵ΙΥΤΣΘΌῸΌΙΣ: 
- Ἐξῶν," : Ἐν ΟΝ 

τίς οἶδεν ὑμῶν ποῦ ποϑ᾽ οἱ «ρωχῆς ξένοι, 
ε Α ᾿ τ 

οὕς ασ᾽ Ὀρέστην ἡμὶν ἀγγεῖλαι βίον 

λελοιπόϑ᾽ ἑππιχοῖσιν ἐν ναυαγίοις; 
.144Ὁ σέ τοι, σὲ χοίνω. ναὶ σὲ, τὴν ἐν τῷ πάρος 

ὴ ΝΞ Σ ᾿ ΠΡΟΣ 
χούνῳ θρασεῖαν" ὡς μάλιστά σοι μέλειν 

οἶμαι, μάλιστα δ᾽ ἂν χατειδυῖων φράσαι. 

Ἡ“ΈΝΚΤΡ “4. 

ξοιδα, πῶς γὰρ οὐχί; συμφορᾶς γὰρ ἂν 
ξωϑὲν εἴην τῶν ἐμῶν τῆς «(ιλτάτης. 

ΦὙΓΊΎΣΙΘΙΟΥΣ: 

ν 
ἕ 

ἔ 

1400 ποῦ δῆτ᾽ ἂν εἶεν οἱ ξένοι; δίδασχέ με. 
Ἡ.2ῈΠΚΤΑ͂: 

ἔνδον. φίλης γὰρ προξένου χατήνυσαν. 
ΔΙ2ἊΙΓΙΣΘΟΣ. 

ἡ καὶ ϑανόντ᾽ ἤγγειλαν ὡς ἐτητύμως; 
ἬἨΠ 4 ἘΠΚΘΊΣΡΊΧΨΙΝ 

«ΦΙΓΙΣΙΘΟΣ. 
᾿ 3 2 ᾽Σ ε -- εἴ ΕῚ - - πάρεστ᾽ ἀρ᾽ ἡμῖν ὥστε χἀμφανὴ μαϑεῖν. 

ἩΣΖΈῈΚΤΡΑ͂. 

1400 πάρεστι δῆτα χαὶ μάλ ἄζηλος ϑέα. 

ΔΦΙΓΊΣΘΟΣ. 
δ τ 

ἢ πολλὰ χαίρειν εἶπας οὐχ εἰωϑότως. 

Ἡ“ΈΚΤΡΑ. 

χαίροις ἂν, εἴ σοι χαρτὰ τυγχάνει τάδε. 
ἌΙΓΙΣΘΟΣ. 

ἘΠῊΝ Ξ , Β 
σιγᾶν ἄνωγα χὠἀνκαδειχνύναι πύλας 

πᾶσιν ΛΙυχηναίοισιν ᾿Δργείοις ϑ᾽ ὁρῶν, 
1160 ὡς εἴ τις αὐτῶν ἐλπίσιν χεναῖς πάρος 

ἐξήρετ᾽ ἀνδρὸς τοῦδε, νῦν ὁρῶν νεχρὸν 
στόμια δέχηται τὐμὰ, μηδὲ πρὸς βίαν. 

ἐμοῦ χολαστοῦ προστυχὼν (ὐσῃ φρένας. 

ἩΖΦΕΚΤΡ Α. 

χαὶ δὴ τελεῖται τἀπ᾿ ἐμοῦ. τῷ γὰρ χρόνῳ 
1406 γοῦν ἔσχον, ὥστε συμιέρειν τοῖς χρείσσοσιν. 

ΕΓ ΣΙΘΟΣΝΣ - 

ὦ Ζεῦ, δέδορχα φάσμ᾽ ἄνευ φϑόνου μὲν οὐ 
πεσιτωχός - εἰ δ᾽ ἔπεστι Νέμεσις, οὐ λέγω. 

χαλᾶτε πᾶν χάλυμμ᾽ ἀπ᾿ ὀφϑαλμῶν, ὅπως 
τὸ συγγενές τοι χάπ᾽ ἐμοῦ ϑρήνων τύχῃ. 

ὉΡΕΞΣΤΈΓΙΣ, 

1470 αὐτὸς σὺ βάσταζ᾽. οὐχ ἐμὸν τόδ᾽, ἀλλὰ σὸν, 

τὸ ταῦϑ᾽ ὁρᾶν τὲ χαὶ προσηγορεῖν «φίλως. 

ΦΙΓΙΣΘΟΣ:.: 

ἀλλ εὖ παραινεῖς, χἀπιπείσομαι" σὺ δὲ, 
εἴ που χατ᾽ οἶχόν μοι Κλυταιμνήστρα, κάλει. 

ΟΥΕΣΣ ΕΓ: 

αὕτη πέλας σοῦ. μηχέτ᾽ ἄλλοσε σκόπει. 
ΑΙΓΙΣΘΟΣ. 

1476 οἴκιοι. τί λεύσσω; 
] ΟΣ ΨΧΕΣΣ 

Ϊ τίνα φοβεῖ; 

ΜΨΙ͵ΙΓΥΣΘΌΟΣ: 

τίνων ποτ᾿ ἀνδρῶν ἐν μέσοις ἀρχυστάτοις 

πέπτωχ᾽ ὁ τλήμων; 

ὈΡΒΣ ΤῊΣ. 

οὐ γὰρ αἰσϑάνει πόλαι 

ζῶντας ϑανοῦσιν οὕνεχ᾽ ἀνταυδᾷς ἴσα; 

«ΑΙΓΙΣΘΟΣ. 
» Γ αω 2, φ . » ΠΕ αν οἴμοι. ξυνῆχα τοὔπος. οὐ γὰρ ἔσϑ᾽ ὅπως 

1480 ὅδ᾽ οὐχ Ὀρέστης ἔσϑ᾽ ὁ προσφωνῶν ἐμέ. 

ΟΡΕΣΤΕΗ͂Σ. 
ΡΟ πο αὐ ; 

καὶ μάντις ὧν ἄριστος ἐσ(φάλλου πάλαι. 

«ΜΙῚΙΓΙΣΘΟΣ. 

ὄλωλα δὴ δείλαιος. ἀλλά μοι πάρες 
χἂν σμιχρὸν εἰπεῖν. 



ΗΒ ΤΕ ΚΑΣν 

ἩΜΈΚΤΡ Α. 

μὴ πέρα λέγειν ἕα 
πρὸς ϑεῶν, ἀδελφὲ, μηδὲ μηκύνειν λόγους. 

1486 τί γὰρ βροτῶν ἂν σὺν καχοῖς μεμιγμένων 
ϑνήσχειν ὃ μέλλων τοῦ χρόνου χέρδος φέροι; 
ἀλλ ὡς τόχιστα χτεῖνε καὶ χτανὼν πρόϑες 

ταὠφεῦσιν. ὧν τόνδ᾽ εἰχός ἔστι τυγχάνειν, 
ἄποπτον ἡμῶν. ὡς ἐμοὶ τόδ᾽ ἂν κακῶν 

1490 μόνον γένοιτο τῶν πάλαι λυτήριον. 
ΟΡΈΣΤΗΣ. 

χωροῖς ἄν εἴσω σὺν τάχει. λόγων γὰρ οὐ 
γῦν ἔστιν ἁγὼν, ἀλλὰ σῆς ψυχῆς πέρι. 

ΦΦΥΤΡΙΣΙ ΘΊΘΣΣ: 

τί δ᾽ ἐς δόμους ἄγεις με; πῶς, τόδ᾽ εἰ χαλὸν 
τοὔργον, σχότου δεῖ, κοὐ πρόχειρος εἶ χτανεῖν; 

ὉΟΡΈΣΤΉΗΣ. 

1496 ιιὴ τάσσε" χώρει δ᾽ ἔνϑαπερ χατέχτανες 
γιατέρα τὸν ἀμὸν, ὡς ἂν ἐν ταὐτῷ ϑάνης. 

ΟΣ ΣΙΘΙΘΩΣ, 

ἢ πᾶσ᾽ ἀνάγχη τήνδε τὴν στέγην ἰδεῖν 
τά τ᾽ ὄντα καὶ μέλλοντα Πελοπιδῶν χαχά; 

- ΟΡΕΞΤΉΗΣ. 

τὰ γοῦν σ᾽" ἐγώ σοι μάντις εἰμὶ τῶνδ᾽ ὥχρος. 

ΔΙΓΙΣΘΟΣ. 

1500 ἀλλ᾿ οὐ πατρῴαν τὴν τέχνην ἐχόμπασας. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

πόλλ ἀντιφωνεῖς, ἡ δ᾽ ὁδὸς βραδύνεται. 
ἀλλ ἕρφ. 

ΔΙΓΙΣΘΟΣ. 

ὑφηγοῦ. 

ΟἿΡῈ Σ ΣΉΠΣΣΣ 

σοὶ βαδιστέον πόρος. 

ΦΙΓΙΣΘΟΣ. 

ἢ μὴ φύγω σε; 

ΟΡΈΣΤΗΣ. 

μὴ μὲν οὖν χαϑ᾽ ἡδονὴν 
ϑάνῃης " φυλάξαι δεῖ με τοῦτό σοι πιχρόν. 

1606 χρὴ» δ᾽ εὐθὺς εἶναι τήνδε τοῖς πᾶσιν δίχην, 
ὅστις πέρα πράσσειν γε τῶν νόμων ϑέλει, 

κτείνειν. τὸ γὰρ πανοῦργον οὐκ ἂν ἣν πολύ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦ σπέρμ᾽ ᾿Ἵτρέως, ὡς πολλὰ παϑὸν 
δι᾿ ἐλευϑερίας μόλις ἐξῆλϑες 

1510 τῇ γῦν ὁριιἢ τελεωϑέν. 



ΣΟΦΟΚΛΕΟΥ͂Σ. ΟΙΔΙΠΟΥ͂Σ . ΤΥΡΆΝΝΟΣ, 

Πλ Θ ΑΡ ΑΝ ΑΓ ΘΣΞ ΠΡ ΘΕΈΞ ΟΝ 

ΟἸΜΙΠΟΎΣ. 7 ΌΣΚ, ΠΣ ΤΟΙ 
ΤΕΡΕΎΣ. ΔΓΓΈΕ.ΟΣ. 
ΚΡΕΩΝ. ῬΕΙΣΣΘΏΦΩΜΩΝ ΟΩΣ οὐ ον Θηἢ ἴων. ΘΕΡΑΠΩΝ Μιἄου. 

ΤΕΙΡΕΣΙΑ͂Σ. ἘΞΑΓΓΕΜΟΣ. 

ΦΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΓΡΖΜΙΖΖΖΤΙΠΟΥ ὙΠΟῈΘΙΞΞΗ͂Σ: 

ὦν Κύρινϑον Οἰδίπους. πατρὸς νόϑος 

πρὸς τῶν ἁπάντων λοιδορούμενος ξένος, 

ἦλθεν πυϑέσϑαι Πυϑικῶν ϑεσπισμάτων, 

ζητῶν ἑαυτὸν χαὶ γένους φυτοσπύρον. 

εὑρὼν δὲ τλήμων ἐν στεναῖς ἁμαξιτοῖς 

ἄχων ἔπεφνε «Τάϊον γεννήτορα. 

Σειγγὸς δὲ δεινῆς ϑνήσιμον λύσας μέλος 

ἤσχυνε μητρὸς ἀγνοουμένης λέχος. 

λοιμὸς δὲ Θήβας εἶἴλε χαὶ νόσος μαχρά. 

Ἀρέων δὲ πεμᾳϑεὶς “Ἰελφιχὴν πρὸς ἑστίαν, 

ὅπως πύϑοιτο τοῦ χειχοῦ παυστήριον, 

ἤχουσε φωνῆς μαντιχῆς ϑεοῦ πάρα, 

τὸν «1αἴειον ἐχδιχηϑῆναι φόνον. 

ὅϑεν μαϑὼν ἑαυτὸν Οἰδίπους τάλας 

πόρπαισι δισσὰς ἐξανάλωσεν κόρας, 

αὐτὴ δὲ μήτηρ ἀγχόναις διώλετο. 

ΔΙΑ ΤΙ ΤΥΡΑΝΝΌΣ ἘΠ ΕΤΡΙΊΠΙΙΣ 

0 ΤΥΡΑ͂ΝΝΟΣ ΟἸΗΙΠΟῪΣ ἐπὶ διαχροίσει ϑατέρου ἐπιγέγραπται. χαριέντως δὲ ΤΥὙΡΑ͂ΝΝΟΝ ἅπαντες 

αὐτὸν ἐπέγραφον, ὡς ἐξέχοντα πάσης τῆς Σοφοχλέους ποιήσεως, χαίπερ ἡττηϑέντα ὑπὸ «Ριλοχλέους, ὥς 

φησι “Ἰπχαίαρχος. εἰσὶ δὲ χαὶ οἱ ΠΡΟΤΊΤΡΟΝ αὐτὸν, οὐ ΤΎΡΑΝΝΟΝ, ἐπιγράφοντες, διὰ τοὺς χρόνους 

τῶν διδασχαλιῶν χαὶ διὰ τὰ πράγματα" ἀλήτην γὰρ χαὶ πηρὸν Οἰδίποδα τὸν ἐπὶ Κολωνῷ εἷς τὰς ᾿ϑήνας 

ἀφιχνεῖσϑαι. ἴδιον δέ τι πεπόνϑασιν οἵ μεϑ᾽ Ὅμηρον ποιηταὶ, τοὺς πρὸ τῶν Τρωϊχῶν βασιλεῖς ΤΎΡἍΝ- 

ΝΟῪῚΣ προσαγορεύοντες, ὀψέ ποτε τοῦδε τοῦ ὀνόματος εἰς τοὺς Ἕλληνας διαδοθέντος, χατὰ τοὺς ᾿4ρχι- 
᾿ , : ΤΑΝ Ἵ Ξ ἃ , ᾿ 

λόκου χρόνους, χαϑάπερ Ἱππίας ὁ σοι(ιστής φησιν. Ὅμηρος γοῦν τὸν πάντων παρανομώτατον Ἔχετον 

βασιλέα φησὶ, καὶ οὐ τύραννον - (Ὄδυσσ. σ, 84.) 

Τὶς Ἔχετον βασιλῆα, βροτῶν δηλήμονα. 
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Ξ , ᾿ -: τ : 
προσαγορευϑῆναι δέ (φασι τὸν τύραννον ἀπὸ τῶν Τυρρηνῶν χαλεποὺς γώρ τινὰς περὶ λῃστείαν τούτους 

μ τ , ὌΝ Ἐς Ἁ τ ᾿: Ε ἜΝ" τ 
γενέσϑαι. ὅτι δὲ γεώτερον τὸ τοῦ τυράννου ὀγομα δῆλον. οὔτε γὰρ Ὅμηρος οὔτε “Πσίοδος οὔτε (λλος οὐ-- 

δεὶς τῶν παλαιῶν τύραννον ἐν τοῖς ποιήμασιν ὀνομάζει. ὁ δὲ ᾿Τριστοτέλης ἐν Κυμαίων πολιτείᾳ τοὺς τυ- 

ράνγνους φησὶ τὸ πρότερον αἰσυμγήτας προσαγορεύεσϑαι. εὐςξημότερον γὰρ ἐχεῖνο τοὔνομα. 

ἌΥΘΥΛ ἈΠ ΟΠ ΕΣ 
- ᾿ ἢ ἡδρι : Ξ Ε Ξ 5 
Ὁ Τύραννος Οἰδίπους πρὸς ἀντιδιαστολὴν τοῦ ἐν τῷ Κολωνῷ ἐπιγέγραπται. τὸ χεφάλαιον δὲ τοῦ 

δοάώματος γνῶσις τῶν ἰδίων χαχῶν Οἰδίποδος, πήρωσίς τε τῶν ὀφθαλμῶν, καὶ δι᾽ ἀγχόνης ϑάνατος 

᾿Ιοχάστης. 

Ὁ ΒΓΕ ΘΟΥΣ Δ Ο ΘΚ ΤΣ ΑΑ ΩΝ: 

«Τάϊε “Ἰαβδαχίδη, παίδων γένος ὄλβιον αἰτεῖς. 

δώσω τοι φίλον υἱόν " ἀτὰρ πεπρωμένον ἐστὶ 

σοῦ παιδὸς χείρεσσι λιπεῖν φάος. ὡς γὰρ ἔνευσε 

Ζεὺς Κρονίδης, Πέλοπος στυγεραῖς ἀραῖσι πιϑήσας, 
ξ “ τὰ τὶ 185» ΣΎ Στ , ΜᾺ 

οὗ φίλον ἥρπασας υἱὸν" ὁ δ᾽ ηὐξατό σοι τάδε πάντα. 

ΔῊ ΠΟΝ ΤΉΝΙ ΙΑ, ὙΠ ΣΝ ΣΙ οι Σν 

Ἔστι δίπουν ἐπὶ γῆς καὶ τέτραπον, οὗ μία φωνὴ, 

χαὶ τρίπον " ἀλλάσσει δὲ φυὴν μόνον ὅσσ᾽ ἐπὶ γαῖαν 

ἑρπετὰ χινεῖται ἀνά τ᾿ αἰϑέρα καὶ χατὰ πόντον. 

ἀλλ ὁπόταν πλείστοισιν ἐρειδόμενον ποσὶ βαίνη, 

ἔνϑα τάχος γυίοισιν ἀφαυρότατον πέλει αὐτοῦ. 

ΛΉΥΙ ΟΣ ΤΟΥ ΑΤΝΟ ΤΟΙΣ ΜΕΥ ΟἿΣ, 

Κλῦϑι χαὶ οὐκ ἐθέλουσα. καχόπτερε Μῆοῦσα θανόντων, 

«φωνῆς ἡμετέρης σὸν τέλος ἀμπλαχίης. 
ὙΜ ἢ ΚΓ ἘΠΕ λει τ, Ἔ ἄνϑοωπον χατέλεξας, ὃς ἡνίχα γαῖαν ἐφέρπει, 

πρῶτον ἔφυ τετράπους νήπιος ἐχ λαγόνων" 

γηραλέος δὲ πέλων τρίτατον πόδι βάχτρον ἐρείδει, 

αὐχένα φορτίζων, γήηραὶ καμπτόμενος. 



“ὃ ϑν....-,.- το σεις--ς--ςςς- 

ΟΥΔΕΠΘΎΞ ΤΎΡ ΑΝ Ν ΘΕΞΙ 

ΟἿΖΙΣΓΓΟΥΧΊΣ. 
: 

ἴ), τέχνα, Κάδμου τοῦ πάλαι νέμ τροφὴ, 

τίνας τιοϑ᾽ ἕδρας τάσδε μοι ϑοάζετε 

ἱχτηρίοις χλάϑοισιν ἐξεστεμμένοι; 

πόλις δ᾽ ὁμοῦ μὲν ϑυμιαμάτων γέμει, 
δὑμοῦ δὲ παιάνων τε χαὶ στεναγμάτων " 

ἁγὼ διχαιῶν μὴ πικρ᾽ ἀγγέλων, τέχνα, 
ἄλλων ἀχούειν αὐτὸς ὧδ᾽ ἐλήλυϑα, 
ὁ πῶσι κλεινὸς Οἰδίπους χαλούμενος. 

ἀλλ, ὦ γεραιὲ, φράζ᾽, ἐπεὶ πρέπων ἔφυς 
10 πρὸ τῶνδε «φωνεῖν, τίνι τρόπῳ χαϑέστατε, 

δείσαντες, ἢ στέρξαντες; ὡς ϑέλοντος ἂν 

ἐμοῦ προσαρχεῖν πᾶν. δυσάλγητος γὰρ ἂν 
εἴην τοιάνδε μὴ οὐ χατοιχτείρων ἕδραν. 

ΤΕΡΈΕΈΎΥΣ. 

ἀλλ. ὦ χρατύνων Οἰδίπους χώρας μῆς, 

10 ὁρᾷς μὲν ἡμᾶς ἡλίχοι προσήμεϑα 

βωμοῖσι τοῖς σοῖς" οἱ μὲν οὐδέπω μαχφοὰν 

πτέσϑαι σϑένοντες, οἱ δὲ σὺν γήρᾳ βαρεῖς 

ἱερῆς, ἐγὼ μὲν Ζηνὸς, οἵδε τ᾽ ἡϑέων 

λεχτοί: τὸ δ᾽ ἄλλο «ὔλον ἐξεστεμμένον 

20 ἀγοραῖσι ϑαχεῖ. σιρός τε Παλλάδος διπλοῖς 

ναοῖς, ἐπ᾿ ᾿Ισμηνοῦ τὲ μαντείᾳ σποδῷ. 

πόλις γὰρ, ὥσπερ χαὐτὸς εἰσορᾷς, ἄγαν 

ἤδη σαλεύει χἀναχουφίσαι κάρα 

βυϑῶν ἔτ᾽ οὐχ οἵα τὲ φοινίου σάλου, 

256 ϑίνουσα μὲν χάλυξιν ἐγχάρποις χϑονὸς, 

φϑίνουσα δ᾽ ἀγέλιωις βουνόμοις, τόχοισί τε 
ἀγόνοις γυναιχῶν" ἐν δ᾽ ὁ πυρφόρος ϑεὸς 
σχήννας ἐλαύνει, λοιμὸς ἔχϑιστος, πόλιν, 
ὑφ᾽ οὗ χενοῦται δῶμα Καϑμεῖον " μέλας δ᾽ 

80“1ἰδὴς στεναγμοῖς χαὶ γόοις πλουτίζεται. 

ϑεοῖσι μέν νυν οὐχ ἰσούμενόν σ᾽ ἐγὼ 
οὐδ᾽ οἵδε παῖδες ἑζόμεσϑ᾽ ἐφέστιοι, 

ἀνδρῶν δὲ πρῶτον ἔν τὲ συμφοραῖς βίου 

χρίνοντες ἔν τε δαιμόνων ξυναλλαγαῖς " 

86 ὃς γ᾽ ἐξέλυσας ἄστυ Καδιεῖον μολὼν 

σχληρᾶς ἀοιδοῦ δασμὸν ὃν παρείχομεν, 

χαὶ ταῦϑ᾽ ὑφ᾽ ἡμῶν οὐδὲν ἐξειδὼς πλέον 

οὐδ᾽ ἐχδιδαχϑείς - ἀλλὰ προσϑήχῃ ϑεοῦ 

λέγει νομίζει ϑ᾽ ἡμὶν ὀρϑῶσαι βίον" 

40 νῦν τ΄, ὦ χράτιστον πᾶσιν Οἰδίπου χάρα, 

ἱχετεύομιέν σε πάντες οἵδε πρόστροποι 

ἀλκήν τινὶ εὑρεῖν ἡμὶν. εἴτε του ϑεῶν 
φήμην ἀχούσας εἴτ᾽ ἀπ᾿ ἀνδρὸς οἶσϑά που" 
ὡς τοῖσιν ἐμπείροισι καὶ τὰς ξυμφορὰς 

46 ζώσας δρῶ μάλιστα τῶν βουλευμάτων. 
ἴϑ᾽, ὦ βροτῶν ἄριστ᾽, ἀνόρϑωσον σιόλιν. 

ἔϑ᾽, εὐλαβήϑηϑ᾽ - ὡς σὲ νῦν μὲν ἥδε γῆ 
σωτῆρα κλήζει τῆς πάρος προϑυμίας" 

ἀρχῆς δὲ τῆς σῆς μηδαμῶς μεμνῴμεϑα 

[δον ἐενόζινα, Ὁ , 5. ΟΞ ΘΟ το 

δ στώντες τ᾽ ἐς ὀρϑὺν χαὶ πεσόντες ὕστερον" 

ἀλλ ἀσφαλείᾳ τήνδ᾽ ἀνόρϑωσον πόλιν. 
ὄρνιϑι γὰρ χαὶ τὴν τότ᾽ αἱσίῳ τύχην 
σιαρέσχες ἡμῖν, καὶ τανῦν ἴσος γενοῦ. 
ὡς εἴπερ ἄρξεις τῆσδε γῆς, ὥσπερ κρατεῖς, 

55 ξὺν ἀνϑδούσιν» χάλλιον ἢ χενῆς κρατεῖν. 

ὡς οὐδέν ἐστιν οὔτε πύργος οὔτε ναῦς 

ἔρημος ἀνδρῶν μὴ ξυνοιχούντων ἔσω. 

ΟΥΣΤΊΡΟΣΥΣΣ 

ὦ παῖδες οἴχτροὶ. γνωτὰ χοὺχ ἄγνωτά μοι 
σπιροσήλϑεϑ᾽ ἱμείροντες. εὖ γὰρ οἶδ᾽ ὅτι 

60 γοσεῖτε πιάντες. χαὶ νοσοῦντες, ὡς ἐγὼ 

οὐχ ἔστι» ὑμῶν ὅστις ἐξ ἴσου νοσεῖ. 

τὸ μὲν γὰρ ὑμῶν ἄλγος εἰς ἕν ἔρχεται 
μόνον χαϑ' αὑτὸν, χοὐδέν᾽ ἄλλον ἡ δ᾽ ἐμὴ 
ψυχὴ πόλιν τε χἀμὲ χαὶ σ᾽ ὁμοῦ στένει. 

θύ ὥστ᾽ οὐχ ὕπνῳ γ᾽ εὕδοντώ μ᾽ ἐξεγείρετε, 
ἀλλ ἴστε πολλὰ μέν με δαχρύσαντα δὴ, 
σιολλὰς δ᾽ ὁδοὺς ἐλθόντα φροντίδος πλάνοις. 
ἣν δ᾽ εὖ σχοπῶν εὕρισχον ἴασιν μόνην, 
ταύτην ἔπραξα. παῖδα γὰρ ΔΙενοικέως 

10 Κοέοντ. ἐμαυτοῦ γαμβρὸν. ἐς τὰ Πυϑιχὰ 
ἔπεμψα. «Ῥοίβου δώμαϑ᾽, ὡς σιύϑοιϑ᾽᾽ ὅ τι 
δρῶν ἢ τί φωνῶν τήνδε ῥυσαίμην πόλιν. 

χαί μ᾽ ἥμαρ ἤδη ξυμμετρούμενον χρόνῳ 
λυπεῖ τί πράσσει. τοῦ γὰρ εἰχότος πέρα 

76 ἔπεστι πλείω τοῦ χαϑήχοντος χρόνου. 
ὕταν δ᾽ ἵχηται, τηνιχαῦτ᾽ ἐγὼ χαχὸς 
μὴ δρῶν ἂν εἴην πάνϑ᾽ ὅσ᾽ ἂν δηλοῖ ϑεύς. 

ἹΕΡΕΎΣ. 

ἀλλ εἧς χαλὸν σύ τ εἶπας οἵδε τ' ἀρτίως 

Κρέοντα προσιείχοντα σημαίνουσί μοι. 

ΟΙΔΊΠΟΣΥΣ. 

80 ὦναξ Ἵπολλον, εἰ γὰρ ἐν τύχη γέ τῳ 
σωτῆρι βαίη λαμπρὸς ὥσπερ ὄμματι. 

ΤΕΡΕΎΣ. 

ἀλλ εἰχάσαι μὲν. ἡδύς οὐ γὰρ ἂν χάρα 
πολυσιεφὴς ὧδ᾽ εἶοπε παγκάρπου δάφνης. 

ΟΙΑΙΠΟΎΣ. 
τάχ εἰσόμεσθα ξύμμετρος γὰρ ὡς “λύειν. 

80 ἄναξ, ἐμὸν χήδευμια,, παῖ ΔΙενοιχέως, 
τίν ἡμὶν ἥκεις τοῦ ϑεοῦ (ἡμὴν φέρων; 

ΚΡΕΏΩΏΝ. 

ἐσϑλήν. λέγω γὰρ χαὶ τὰ δύσφορ᾽, εἰ τύχοι 
χατ᾽ ὀρϑὸν ἐξελϑόντα, πάντ᾽ ἂν εὐτυχεῖν. 

ΟἸΙΔΜΙΠΟΎΥΣ. 

ἔστιν δὲ ποῖον τοὔπος; οὔτε γὰρ ϑοασὺς 
90 οὔτ᾽ οὖν προδείσας εἰμὶ τῷ γε νῦν λόγῳ. 

ΚΡΈΩΝ. 

εἰ τῶνδε χρήζεις πλησιαζόντων χλύειν, 
ἕτοιμος εἰπεῖν, εἴτε καὶ στείχειν ἔσω. 



--- ---π.» ας. πωω::--: 

ΟΙΥΔΙΠΌΥΣΞ. ΤΎΡΑΝΝΟΣ. 129 
------------------------.--ο--------- -ἰ--- - “--΄---ς-.---.--.-,Ἐ -»--. Ξ -“-ς--ς.--ς-.-.-ς-ς-ςςςς--.-.-’..-Ἐς,  τ- Ἐ“ἝὠςἘ-ς----.. 

τὸ πένϑος ἢ καὶ τῆς ἐμῆς ψυχῆς πέρι. 

ΚΡΕΩΝ. 

95 λέγοιμ᾽ ἂν οἷ᾽ ἤχουσα τοῦ ϑεοῦ πάρα. 
ἄνωγεν ἡμᾶς «Ῥοῖβος ἐμφανῶς ἄναξ 

μίασμα χώρας, ὡς τεθραμμένον χϑονὰ 

ἐν τῇδ᾽, ἐλαύνειν μηδ᾽ ἀνήχεστον τρέφειν. 
ΟἸΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

ποίῳ χαϑαρμῷ; τίς ὃ τρόπος τῆς ξυμφορᾶς; 
ΚΡΕΩ Ν. 

100 ἀνδρηλατοῦντας, ἢ φόνῳ φόνον πάλιν 
λύοντας, ὡς τόδ᾽ αἷμα χειμάζον πόλιν. 

ΟΥ̓ΖΣΓΟΣΥΣ: 

ποίου γὰρ ἀνδρὸς τήνδε μηνύει τύχην; 
ΚΡΕΩ Ν. 

ἦν ἡμὶν, ὦναξ, Δάϊός ποϑ᾽ ἡγεμὼν 
γῆς τῆσδε, πρὶν σὲ τήνδ᾽ ἀπευϑύνειν πιόλιν. 

ΟΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

106 ἔξοιδ᾽ ἀχούων " οὐ γὰρ εἰσεῖδόν γέ πω. 
ΚΡΕΩΝ. 

τούτου θανόντος νῦν ἐπιστέλλει σαφῶς 

τοὺς αὐτοέντας χειρὶ τιμωρεῖν τινάς. 

ΟΙΠΙΠΟΥῪΣ. 

οἱ δ᾽ εἰσὶ ποῦ γῆς; ποῦ τόδ᾽ εὑρεθήσεται 
ἴχνος παλαιᾶς δυστέχμαρτον αἰτίας; 

ἈΚΡῈΈΩ Ν. 

110 ἐν τῇδ᾽ ἔφασχε γῆ. τὸ δὲ ζητούμενον 
ἁλωτόν - ἐχφεύγει δὲ τἀμελούμενον. 

ΟΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

πότερα δ᾽ ἐν οἴχοις, ἢ ̓ ν ἀγροῖς ὁ «“αΐος, 
ἢ γῆς ἐπ᾿ ἄλλης τῷδε συμπίπτει φόνῳ; 

ΚΡΕΩΝ. 

ϑεωρὸς, ὡς ἔφασκεν, ἐχδημῶν, πάλιν 

116 πρὸς οἶχον οὐκ ἔϑ᾽ ἵχεϑ᾽, ὡς ἀπεστάλη. 
ΟΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

οὐδ᾽ ἄγγελός τις οὐδὲ συμπράχτωρ ὁδοῦ 
χατεῖδ᾽, ὅτου τις ἐχμαϑὼν ἐχρήσατ᾽ ἄν; 

ΚΡΈΩΝ. 

ϑνήσχουσε γὰρ, πλὴν εἴς τις, ὃς φόβῳ (φυγὼν 
ὧν εἶδε πλὴν ἕν οὐδὲν εἶχ᾽ εἰδὼς φράσαι. 

ΟΙΠΙΠΟΎῪΣ. 

120 τὸ ποῖον ; ἕν γὰρ πόλλ᾽ ἂν ἐξεύροι μαϑεῖν, 

ἀρχὴν βραχεῖαν εἰ λάβοιμεν ἐλπίδος. 

ΚΡΕΩΝ. 
ληστὰς ἔφασχε συντυχόντας οὐ μιᾷ 
δώμῃ χτανεῖν γιν, ἀλλὰ σὺν πιλήϑει χερῶν. 

ΟἸΙΔΙΠΟΎΣ. 

πῶς οὖν ὁ λῃστὴς, εἴ τι μὴ ξὺν ἀργύρῳ 
126 ἐπράσσετ᾽ ἐνθένδ᾽, ἐς τόδ᾽ ἂν τόλμης ἔβη; 

ΚΡΕΩΝ. 
δοκοῦντα ταῦτ᾽ ἦν .«1αἴΐου δ᾽ ὀλωλότος 
οὐδεὶς ἀρωγὸς ἐν χακοῖς ἐγίγνετο. 

ΟΥ̓ ΈΚΟΥΣ: 

χαχὸν δὲ τοῖον ἐμποδὼν τυραννίδος 
οὕτω πεσούσης εἶργε τοῦτ᾽ ἐξειδέναι; 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

1830 ἡ ποικιλῳδὸς Σιρὶγξ τὰ πρὸς ποσὶ σχοπεῖν 
μεϑέντας ἡμᾶς τἀφανὴ προσήγετο. 

ΟΙΔΙΠΟῪΣ. 
ἐς πάντας αὔδα. τῶνδε γὰρ πλέον φέρω 

᾿ 

ΟἸΔΊΠΟΥΣ. 

ἀλλ ἐξ ὑπαρχῆς αὖϑις αὔτ᾽ ἐγὼ φανῶ. 
ἐπαξίως γὰρ «Ροῖβος, ἀξίως δὲ σὺ 

πρὸ τοῦ θανόντος τήνδ᾽ ἔϑεσϑ᾽ ἐπιστροιρήν" | 
186 ὥστ᾽ ἐνδίχως ὄψεσϑε χἀμὲ σύμμαχον, 

γῆ τῆδε τιμωροῦντα τῷ ϑεῷ ϑ᾽ ἅμα. 
ὑπὲρ γὰρ οὐχὶ τῶν ἀπωτέρω φίλων, 
ἀλλ᾽ αὐτὸς αὑτοῦ, τοῦτ᾽ ἀποσχεδῶ μύσος. 

ὅστις γὰρ ἦν ἐχεῖνον ὁ χτανὼν τάχ᾽ ἂν 
! “4 γ Ἁ , Υ -» 140 χάμ᾽ ἂν τοιαύτῃ χειρὶ τιμωρεῖν ϑέλοι. 

χείνῳ προσαρχῶν οὖν ἐμαυτὸν ὠφελῶ. 
ἀλλ ὡς τάχιστα, παῖδες, ὑμεῖς μὲν βάϑρων 
ἵστασϑε, τούσδ᾽ ἄραντες ἱχτῆρας χλάδους " 
ἄλλος δὲ Κάδμου λαὸν ὧδ᾽ ἀϑροιζέτω, 

116 ὡς πᾶν ἐμοῦ δράσοντος. ἢ γὰρ εὐτυχεῖς 

σὺν τῷ θεῷ φανούμεϑ᾽, ἢ πεπτωκότες. 
ΙΤΕΡΕΎῪΣ. 

ὦ παῖδες, ἱστώμεσϑα: τῶνδε γὰρ χάριν 
χαὶ δεῦρ᾽ ἔβημεν ὧν ὅδ᾽ ἐξαγγέλλεται. 
«Ῥοῖβος δ᾽ ὁ πέμψας τάσδε μαντείας ἅμα 

160 σωτήρ 9᾽ ἵχοιτο χαὶ νύσου παυστήριος. 
ΧΕ ΟΙΡΟῚ: 

ὦ «Πιὸς ἁδυεπὲς φάτι, τίς ποτε τᾶς πολυχούσου 
1Πυϑῶνος ἀγλαὰς ἔβας 
Θήβας; ἐχτέταμαι φοβερὰν φρένα, δείματι 

Ἰπττατο, ΠΥ ΓΝ 
Ἰήιε «“1άλιε Παιὰν, 

156 ἀμφὶ σοὶ ἁζόμενος, τέ μοι ἢ νέον, 
ἢ περιτελλομέναις ὥραις πάλιν ἐξανύσεις χρέος. 

εἰπέ μοι, ὦ χρυσέας τέκνον ᾿Ελπίδος, ἄμβροτε 
«Ῥάμα. 

1ὅ9 πρῶτά σε κεχλόμενος, ϑύγατερ «Τιὸς, ἄμβροτ' 
᾿ἀϑάνα, 

160 γαιάοχόν ἐ ἀδελφεὰν 
Ἄρτεμιν, ἃ κυκλόεντ᾽ ἀγορᾶς ϑρόνον εὐκλέα 

ϑάσσει, 

χαὶ «Ῥοῖβον ἑχαβόλον, ἰὼ 
τρισσοὶ ἀλεξίμοροι προιράνητέ μοι, 

106 εἴ ποτε χαὶ προτέρας ἄτας ὑπερορνυμένας πόλει 
ἠνύσατ᾽ ἐκτοπίαν φλόγα πήματος, ἔλϑετε καὶ νῦν. 

107 ὦ πόποι, ἀνάριϑμα γὰρ φέρω 
170 πήματα" γοσεῖ δέ μοι πρόπας στόλος, οὐδ᾽ ἔνι 

φροντίδος ἔγχος 

ᾧ τις ἀλέξεται. οὔτε γὰρ ἔχγονα 
χλυτᾶς χϑονὸς αὔξεται οὔτε τόχοισιν 

174]ηίων χαμάτων ἀνέχουσι γυναῖχες " 

ἄλλον δ᾽ ἂν ἄλλῳ προσίδοις ἅπερ εὔπτερον ὄρνιν 
χρεῖσσον ἀμαιμακέτου πυρὸς ὄρμενον 
ἀκτὰν πρὸς ἑσπέρου ϑεοῦ" 
ὧν πόλις ἀνάριϑμος ὄλλυται" 

180 νηλέα δὲ γένεϑλα πρὸς πέδῳ ϑανατηφόρα κεῖται 
ἀνοίχτως " 

ἐν δ᾽ ἄλοχοι πολιαί τ᾽ ἔπι ματέρες 
ἀχτὰν παρὰ βώμιον ἄλλοϑεν ἄλλαι 

186 λυγρῶν πόνων ἱχτῆρες ἐπιστενάχουσιν. 
παιὰν δὲ λάμπει στονόεσσά τε γῆρυς ὅμαυλος" 
ὧν ὕπερ, ὦ χρυσέα ϑύγατερ «Τιὸς, 
εὐῶπα πέμψον ἀλχάν " 

151 --- 158. 

167 --- 178. 

169 ---Τθ6. 

179 --- 189. 
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190 ΣΟΦΟΝΛΕΟΎΥΎ 

190“1ρεά τε τὸν μαλερὸν. ὃς νῦν ἔχαλχος ἀσπίδων 200 ἐν τοῖς ἐμοῖς γένοιτ᾽ ἐμοῦ συνειδότος, 

φλέγει μὲ περιβόητος ἀντιάζων, 

παλίσσυτον δρόμημα νωτίσαι πάτρας 

ἄπουρον. εἴτ᾽ ἐς μέγαν 
196 ϑάλαμον ᾿᾿μᾳιτρίτας 

εἴτ᾽ ἐς τὸν ἀπόξενον ὅρμον 
Θρήχιον κλύδωνα" 
τέλει γὰρ εἴ τι νὺξ ἀςῆ, 

- δ »»᾿ 
τοῦτ᾽ ἐπ᾿ ἡμάρ ἔρχετιιι" 

" δ -" ᾽᾿ 

200τὸν», ὦ τῶν πυρ(όρων 
Β δ , 
οὐ σις χράτη νέμων, 

ΞΥΔΩΣ εἰ δι χρλές, Ν - 
ὦ Ζεῦ πάτερ. ὑπὸ σῷ «ϑίσον χεραυνῷ. 

203 .17ὑχεὶ ἄναξ, τά τε σὰ χρυσοστρόφων ἀπ ἀγχυλῶν 
206 βέλεα ϑέλοιμ᾽ ἂν ἀδάματ᾽ ἐνδατε 

ἀρωγὰ προσταϑέντα., τάς τε πυρφόρους 

᾿Ἱρτέμιδος αἴγλας. ξὺν εἰς 

οἹύχι᾽ ὄρεα διῴσσει" 
τὸν χουσομίτραν τε χιχλήσχω, 

“10 τἄσδ᾽ ἐπώνυμον γᾶς, 
οἱνῶπα Βάχχον εὔιον, 
ΛΙαινάδων ὁμόστολον, 

πελασϑῆναι φλέγοντ᾽ 
ἀγλαῶπι ἘῈ Ὲ 

215 πεύχᾳ ᾽πὶ τὸν ἀπότιμον ἂν ϑεοῖς ϑεόν. 

ΟἸΖΕ ΤΙΝΟΥΧΩΣ. 

αἰτεῖς" ἃ δ᾽ εἡτεῖς, τώμ᾽ ἐὰν ϑέλης ἔπη 

χλύων δέχεσϑαι τῇ νόσῳ ϑ᾽ ὑπηρετεῖν, 
ἀλχὴν λάβοις ἂν χἀναχούφισιν χαχῶν " 
ἁγὼ ξένος μὲν τοῦ λόγου τοῦδ᾽ ἐξεριῦ, 

220 ξένος δὲ τοῦ πραχϑέντος. οὐ γὰρ ἂν μαχρὰν 
ἔχνευον αὐτὸς. μὴ οὐχ ἔχων τι σύμβολον. 

νῦν δ᾽ ὕστερος γὰρ ἀσεὺς εἷς ἀστοὺς τελῶ, 
ὑμῖν προιωνῶ πᾶσι Καδμείοις τάδε " 
ὅστις πιοϑ ὑμῶν «1άϊον τὸν “Ταβδάχου 

226 χάτοιδεν ἀνδρὸς ἐχ τίνος διώλετο, 

τοῦτον χελεύω πάντα σημαίνειν ἐμοί" 

χεὶ μὲν φοβεῖται, τοὐπίχλημ᾽ ὑπεξελὼν 
πείσεται γὰρ ἄλλο μὲν αὐτὸς χαϑ᾽ αὑτοῦ" 

ἀστεργὲς οὐδὲν, γῆς δ᾽ ἄπεισιν ἀβλαβής. 
280 εἰ δ᾽ αὖ τις ἄλλον οἶδεν ἐξ ἄλλης χϑονὸς, 

τὸν αὐτόχειρα μὴ σιωπάτω" τὸ γὰρ 
χέρδος τελῶ ᾿γὼ χὴ χάρις προσχείσεται. 

εἰ δ᾽ αὖ σιωπήσεσϑε, καί τις ἢ φίλου 
δείσας ἀπώσει τοὔπος ἢ χαὐτοῦ τόδε, 

286 ἀκ τῶνδε δράσω. ταῦτα χρὴ κλύειν ἐμοῦ. 
τὸν ὥνδο᾽ ἀπαυδῶ τοῦτον. ὅστις ἐστὶ, γῆς 

τῆσδ᾽, ἧς ἐγὼ χράτη τὲ χαὶ θρόνους νέμω, 
μήτ᾽ εἰσδέχεσϑαι μήτε προσι(ωνεῖν τινὰ, 

μήτ᾽ ἐν ϑεῶν εὐχαῖσι μήτε ϑύμαοιν 

240 χοινγὸν πρεεισϑιαις μήτε “Ζέθνιβας νέμειν" 

ὠϑεῖν δ᾽ ἀπ᾿ οἴχων πάντας, ὡς μιάσματος 

τοῦδ᾽ ἡμὶν ὄντος, ὡς τὸ Πυϑιχὸν ϑεοῦ 

μαντεῖον ἐξέφηνεν ἀρτίως ἐμοί. 

ἐγὼ μὲν οὖν τοιόσδε τῷ τε δαίμονι 
24 τῷ τ᾽ ἀνδρὶ τῷ ϑανόντι σύμμαχος πέλω. 

χατεύχομαι δὲ τὸν δεδραχότ᾽ εἴτε τις 
εἰς ὧν λέληθεν εἴτε πλειόνων μέτα, 
χαχὸν χαχῶς γιν ἤμορον ἐχτρῖψαι βίον, 
ἐπεύχομαι δ᾽, οἴχοισιν εἰ ξυνέστιος 

190 --- 202. -ΞΞ 2028 --- 215. 

290 χαὶ μὴν τά γ᾽ 

παϑεῖν ὥπερ τοῖσδ᾽ ἀρτίως ἠρασάμην. 

ὑμῖν δὲ ταῦτα πάντ᾽ ἐπισχήπτω τελεῖν, 

ὑπέρ τ᾿ ἐμαυτοῦ, τοῦ ϑεοῦ τε, τῆσδέ τε 
γῆς ὧδ᾽ ἀχάρπως χάϑέως ἐφϑαρμένης. 

206 οὐδ᾽ εἰ γὰρ ἦν τὸ πρᾶγμα μὴ ϑεήλατον, 
ἀχάϑαρτον ὑμῶς εἰχὸς ἡν οὕτως ἐᾶν, 

ΠΣ γ᾽ ἀρίστου βασιλέως ὀλωλότος, 

ἀλλ᾽ ἐξερευνῶν" νῦν δ᾽ ἐπεὶ κυρῶ τ᾽ ἐγὼ 
ἔχων μὲν ἀρχὰς. ἃς ἐχεῖνος εἶχε πρὶν, 

260 ἔχων δὲ λέχτρα χαὶ γυναῖχ᾽ ὁμόσπορον, 
χοινῶν τὲ παίδων χοίν᾽ ἂν, εἰ χείνῳ γένος 
μὴ ᾿δυστύχησεν. ἦν ἂν ἐχπεφυχότα" 
γὺν δ᾽ ἐς τὸ χείνου χρᾶτ᾽ ἐνήλαϑ᾽ ἡ τύχη" 
ἀνϑ᾽ ὧν ἐγὼ τάδ᾽, ὡσπερεὶ τοὐμοῦ πατρὸς, 

2θ6 ὑπερμαχοῦμαι χἀπὶ πάντ᾽ ἀφίξ ξομαι, 
ζητῶν τὸν αὐτόχειρα τοῦ φόνου λαβεῖν, 

τῷ -Ταβδαχείῳ παιδὶ Πολυδώρου τε χαὶ 

τοῦ πρόσϑε Κάδμου τοῦ πάλαι τ᾿ ᾿Δγήνορος " 
χαὶ ταῦτα τοῖς μὴ δρῶσιν εὔχομαι ϑεοὺς 

970 μήτ᾽ ἄροτον αὐτοῖς γῆς ἀνιέναι τινὰ 

μήτ᾽ 
τῷ νῦν φϑερεῖσϑαι κἄτι τοῦδ᾽ ἐχϑίονι" 
ὑμῖν δὲ τοῖς ἄλλοισι Καδμείοις, ὅσοις 

τάδ᾽ ἔστ᾽ ἀρέσχονϑ᾽, ἣἥ τὲ σύμμαχος “χη 
276 χοὶ πάντες εὖ ξυνεῖεν εἰσαεὶ θεοί. 

ΧΟΡΟΣ. 

"Ἐ: - - Σ ." - ᾿ 

οὖν γυναικῶν τιαῖδας, ἀλλὰ τῷ ποότμῷῳ 

. - » τε » - 
ὥσπερ μ᾽ ἀραῖον ἔλαβες, ὧδ᾽, ἄναξ, ἐρῶ. 

οὔτ᾽ ἔχτανον γὰρ οὔτε τὸν χτανόντ᾽ ἔχω 
δεῖξαι. τὸ δὲ ζήτημα τοῦ πέμψαντος ἦν 

«Ῥοίβου τόδ᾽ εἰπεῖν, ὅστις εἴργασταί ποτε. 
ΟΙΠΙΠΟΎΣ. 

280 δίκαι᾽ ἔλεξας. ἀλλ᾽ ἀναγκάσαι ϑεοὺς 

ἂν μὴ ϑέλωσιν οὐδ᾽ ἂν εἷς δύναιτ᾽ ἀνήρ. 
ΣΧ ΘΡΙΘΩΣΣΕ 

τὰ δεύτερ᾽ ἐκ τῶνδ᾽ ἂν λέγοιμ᾽ ἁμοὶ δοχεῖ. 
ΟΙἸΔΙΠΟῪΣ. 

εἰ χαὶ τρίτ᾽ 
ΧΟΡΟΣ. 

ἄνακτ᾽ ἄνακτι ταῦϑ᾽ ὁρῶντ᾽ ἐπίσταμαι 
285 μάλιστα «Ῥοίβῳ Τειρεσίαν, παρ᾽ οὗ τις ἂν 

σχοπῶν τάδ᾽, ὠναξ, ἐχμάϑοι σαφέστατα. 
ΟΙΔΜΙΠΟΎῪΣ. 

ἀλλ᾽ οὐχ ἐν ἀργοῖς οὐδὲ τοῦτ᾽ ἐπραξάμην. 
ἔπεμψα γὰρ Κρέοντος εἰπόντος διπλοῦς 

πάλαι δὲ μὴ παρὼν ϑαυμάζεται. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἄλλα κωφὰ καὶ παλαί᾽ ἔπη. 

ΟΥΖΦΧΙ ΟΣ ΧΕ. 

τὰ ποῖα ταῦτα; πάντα γὰρ σχοπῶ λόγον. 

ΧΟΡΟΣ. 

ϑαγεῖν ἐλέχϑη πρός τινων ὁδοιπόρων. 

ΟΙἹΔΩΙΠΟ ἊΣ. 

ἤχουσα χἀγώ" τὸν δ᾽ ἰδόντ᾽ οὐδεὶς ὁρᾷ. 

ΧΟΡΟΣ. 

εἴ τι μὲν δὴ δείματός γ᾽ ἔχει μέρος, 

πομπούς " 

ἀλλ᾽ 

296 τὰς σὰς ἀκούων οὐ μενεῖ τοιάσδ᾽ ἀράς. 

ΟἸΙΔΙΠΟῪΣ. 

ᾧ μὴ στι δρῶντι τάρβος. οὐδ᾽ ἔπος φοβεῖ. 

ἐστὶ. μὴ παρῆς τὸ μὴ οὐ φράσαι. 

᾿ 

᾿ 

Ι 



ΟΙΔΙΠΟΥ͂Σ ΤΥΡΑΝΝΟΣ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλλ: οὐξελέγξων αὐτὸν ἔστιν " οἵδε γὰρ 
τὸν ϑεῖον ἤδη μάντιν ὧδ᾽ ἄγουσιν, ᾧ 
τἀληϑὲς ἐμπέφυχεν ἀνθρώπων μόνῳ. 

ΟΙΔΙΠΟῪΣ. 

800 ὦ πάντα νωμῶν Τειρεσία, διδακτά τε ] 
ἄρρητά τ᾽ οὐράνιά τε χαὶ χϑονοστιβὴ, Ι 
πόλιν μὲν, εἰ χαὶ μὴ βλέπεις, φροεῖς δ᾽ ὅμως 

οἵᾳ γύσῳ σύνεστιν" ἧς σε προστάτην 

σωτῆρά τὸς ὦναξ . μοῦνον ἐξευρίσχομεν. 

806 «Ῥοῖβος γὰρ, εἰ χαὶ μὴ χλύεις τῶν ἀγγέλων, 
πέμψασιν ἡμῖν ἀντέπεμιεν., ἔκλυσιν 
μόνην ἂν ἐλθεῖν τοῦδε τοῦ νοσήματος, 
εἰ τοὺς χτανόντας «1άἀϊον μαϑόντες εὖ 

χτείναιμεν, ἢ γῆς φυγάδας ἐχπεμιναίμεϑα. 

810 σὺ δ᾽ οὖν φϑονήσας μήτ᾽ ἀπ᾽ οἱωνῶν φάτιν 
μήτ᾽ εἴ τιν᾽ ἄλλην μαντικῆς ἔχεις ὁδὸν, 
ῥῦσαι σεαυτὸν καὶ πόλιν, ὁῦσαι δ᾽ ἐμὲ, 
ῥῦσαι δὲ πᾶν μίασμα τοῦ τεϑνηχότος. 
ἐν σοὶ γάρ ἐσμεν ἄνδρα δ᾽ ὠφελεῖν ἀφ᾽ ὧν 

816 ἔχοι τε χαὶ δύναιτο κάλλιστος πόνων. 

ΤΈΓΙΡΕΣΙΟ.Σ. 

φεῦ φεῦ, φρονεῖν ὡς δεινὸν ἔνϑα μὴ τέλη) 
λύει φρονοῦντι. ταῦτα γὰρ χαλῶς ἐγὼ 
εἰδὼς διώλεσ᾽ ." οὐ γὰρ ἂν δεῦρ᾽ ἱκόμην. 

ΟΙΖΙΠΟῪΣ. 

τί δ᾽ ἔστιν; ὡς ἄϑυμος εἰσελήλυϑας. 
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. 

820 ἄφες μ᾽ ἐς οἴχους" ῥᾷστα γὰρ τὸ σόν τε σὺ 
χἀγὼ διοίσω τοὐμὸν, ἢν ἐμοὶ πίϑῃ. 

ΟΙΔΙΠΟΎΣ. 

οὔτ᾽ ἔννομ᾽ εἶπας οὔτε προσφιλὲς πόλει 
τῇδ᾽, ἣἥ σ᾽ ἔϑρεψε, τήνδ᾽ ἀποστερῶν φάτιν. 

ΤΈΜΡΕΙΣΤΟΙ͂Σ. 

ὁρῶ γὰρ οὐδὲ σοὶ τὸ σὸν φώνημ᾽ ἰὸν 

826 πρὸς καιρόν" ὡς οὖν μηδ᾽ ἐγὼ ταυτὸν πάϑω. 
ΟΙΔΙΠΟῪΣ. 

μὴ πρὸς ϑεῶν φρονῶν γ᾽ ἀποστραφῆς, ἐπεὶ 
πάντες σὲ προσκυνοῦμεν οἵδ᾽ ἱχτήριοι. 

͵ ἍΤ ΕΙΣΑΣ “0.0. 

πάντες γὰρ οὐ φρονεῖτ᾽. ἐγὼ δ᾽ οὐ μή ποτε 
τἄμ᾽ ὡς ἂν εἴπω μὴ τὰ σ᾽ ἐχιρήνω χαχά. 

ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

380 τέ φής; ξυνειδὼς οὐ φράσεις, ἀλλ ἐννοεῖς 

ἡμᾶς προδοῦναι καὶ κατωφϑεῖραι πόλιν; 
ΤᾺ ΓΡΙΕΣΣΞΟΝΑΣ: 

ἐγὼ οὔτ᾽ ἐμαυτὸν οὔτε σ᾽ ἀλγυνῶ. τέ ταῦτ᾽ 
ἄλλως ἐλέγχεις; οὐ γὰρ ἂν πύϑοιό μου. 

ΟΥΖΕΙΖΓΟΙΧΣ: 

οὐκ. ὦ χκαχῶν χάκιστε, χαὶ γὰρ ἂν πέτρου 
835 φύσιν σύ γ᾽ ὀργάνειας, ἐξερεῖς ποτὲ, 

ἀλλ ὧδ᾽ ἄτεγχτος χἀτελεύτητος φανεῖ; 
ΤΕΙΡΕΣΙΩΑ͂Σ. 

ὀργὴν ἐμέμψω τὴν ἐμήν" τὴν σὴν δ᾽ ὁμοῖ 
ναίουσαν οὐ χατεῖδες, ἀλλ ἐμὲ ψέγεις. 

ΟἸΔΙΠΟῪΣ:. 

ὧν οὐκ ἂν ὀργίζοιτ᾽ ἔπη 

840 χλύων, ἃ νῦν σὺ τήνδ᾽ ἀτιμάζεις πόλιν; 

ΤΈΣΙΡΈΕΈΙ.:Σ. 

ἥξει γὰρ αὐτὰ, χἂν ἐγὼ σιγὴ στέγω. 

τίς γὰρ τοιαῦτ᾽ 

ΟΡ ΚΟΣΕ Σ. 

οὐχοῦν ἅ γ᾽ ἥξει χαὶ σὲ χρὴ λέγειν ἐμοί. 
ΤΕΙ͂ΡΕΣΊΙΑ.ἍΣ. 

οὐκ ἂν πέρα φράσαιμι. πρὸς τάδ᾽, εἰ ϑέλεις, 
ϑυμοῦ δι᾿ ὀργῆς ἥτις ἀγριωτάτη. 

ΟΥΔΊΠΟΧΕ. 

8465 χαὶ μὴν παρήσω γ᾽ οὐδὲν, ὡς ὀργῆς ἔχω, 
ἅπερ ξυνίημ᾽. ἴσϑι γὰρ δοχῶν ἐμοὶ 
χαὶ ξυμφυτεῖσαι τοὔργον, εἰργάσϑαι. ϑ᾽, ὅσον 
μὴ χερσὶ καίνων " εἰ δ᾽ ἐτύγχανες βλέπων, 
χαὶ τοὔργον ἂν σοῦ τοῦτ᾽ ἔφην εἶναι μόνου. 

ΨΈΤΡΕΣΣ Τ“ψΑ͂Σ: 

ϑόράληϑες; ἐννέπω σὲ τῷ κηρύγματι 

ᾧπερ προεῖπας ἐμμένειν, χάιρ᾽ ἡμέρας 
τῆς νῦν προσαυδᾶν μήτε τούσδε μήτ᾽ ἐμὲ, 
ὡς ὄντι γῆς τῆσδ᾽ ἀνοσίῳ μιάστορι. 

ΟἸΙΔΙΠΟῪΣ. 

οὕτως ἀναιδῶς ἐξεχίνησας τόδε 

δούτὸ ῥῆμα; χαί που τοῦτο φεύξεσϑαι δοκεῖς; 
ὅ ΤΈΙΡΕΣΙΑΣ. 

πέφευγα - τἀληϑὲς γὰρ ἰσχῦον τρέφω. 
ΟἸΙΔΙΠΟῪΥΣ. 

πρὸς τοῦ διδαχϑείς ; οὐ γὰρ ἔχ γε τῆς τέχνης. 

ΤΕΙΡΕΣΊΑΣ. 

πρὸς σοῦ. σὺ γάρ μ ἄκοντα προὐτρέψω λέγειν. 

ΟΙΔΠΙΠΟΎΣ. 

ποῖον λόγον; λέγ᾽ αὖθις, ὡς μᾶλλον μάϑω. 
ΤΕΙΡΈΕΣΙΑΣ. 

860 οὐχὺ ξυνῆκας πρόσϑεν ; ἢ ̓ χπειρᾷ λέγειν; 
ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

οὐχ ὥστε γ᾽ εἰπεῖν γνωστόν - ἀλλ᾿ αὖϑις φράσον. 

ΤΕΙΡῈ ΣΙΓΑ͂ΙΣ. 

φονέα σε φημὶ τἀνδρὸς οὗ ζητεῖς κυρεῖν. 
ΟΙΔΙΠΟῪΣ. 

ἀλλ οὔ τι χαίρων δίς γε πημονὰς ἐρεῖς. 

ΤΕΙΡΕΣΙΑ͂Σ. 

εἴπω τι δῆτα χίλλ, ἵν᾽ ὀργίζῃ πλέον; 
ΟἸΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

866 ὅσον γε χρήζεις" ὡς μάτην εἰρήσεται. 
ΤΕΙΡΕΣΈΕΙΑ͂Σ. 

λεληϑέναι σε φημὶ σὺν τοῖς «ριλτάτοις 
αἴσχισϑ᾽ ὁμιλοῦντ᾽, οὐδ᾽ ὁρᾶν ἵν᾽ εἶ χαγοῦ. 

ΘΟ ΙΖ ΟΣ ΧΕΟΣ, 

ἢ χαὶ γεγηθὼς ταῦτ᾽ εἰεὶ λέξειν δοκεῖς; 
ΤΈΤΙΡΕΣΕΙΑΣ. 

ἐστὶ τῆς ἀληϑείας σϑένος. 

ΟΙΠΙΠΟΎῪΣ. 

370 ἀλλ: ἔστι, πλὴν σοί. σοὶ δὲ τοῦτ᾽ οὐκ ἔστ᾽. ἐπεὶ 

ὦτα τόν τε νοῦν τά τ᾽ ὕμματ᾽ εἶ. 
ΤΕΙΡΕΣΙΑ͂Σ. 

σὺ δ᾽ ἀϑλιός γε ταῦτ᾽ ὀνειδίζων, ἕ σοὶ 

οὐδεὶς ὃς οὐχὶ τῶνδ᾽ ὀνειδιεῖ τάχα. 
ΟΙΤΙΠΟΎΣ. 

μιᾶς τρέφει πρὸς νυχτὸς, ὥστε μήτ᾽ 

375 μήτ᾽ ἄλλον, ὅστις φῶς ὁρᾷ, βλάψαι ποτ᾿ ἐ(ν. 

7 ΕΘΙΡΟΣΣ ΧΟΑ͂ῈΣΣ 

οὐ γάρ σε μοῖρα πρύς γ᾽ ἐμοῦ πεσεῖν, 

ἱχανὸς ᾿ἡπόλλων, ᾧ τάδ᾽ ἐχπρᾶξαι μέλει. 

ΟΙΔΙΠΟῪΣ. 

ἢ σοῦ ταῦτα τἀξευρήματα; 

» ΩΣ 
εἴπερ τί γὶ 

τυφλὸς τὰ τ 

ἐπεὶ 

Κρέοντος. 



[132 ἘΠ ΟΣ ΦΙΟΥΚ ἈΓΈΓΟΤΥ, 

ΤΕΙ͂ΡΕΣΊΙΑ.“Σ. 

Κρέων δέ σοι πῆμ᾽ οὐδὲν, ἀλλ᾽ αὐτὸς σὺ σοί. 
ΟΙΔΜΙΠΟΎῪΣ. 

| 380 ὦ πλοῦτε χαὶ τυραννὶ καὶ τέχνη τέχνης 

Ι ὑπερφέρουσα τῷ πολυζήλῳ βίῳ, 
ὅσος παρ᾽ ὑμῖν ὁ φϑόνος φυλάσσεται, 

εἰ τῆσδέ γ᾽ ἀρχῆς οὕνεχ᾽, ἣν ἐμοὶ πόλις 
δωρητὸν, οὐκ αἰτητὸν, εἰσεχείρισεν, 

385 ταύτης Κρέων ὁ πιστὸς, οὐξ ἀρχῆς φίλος, 
λάϑρα μ᾽ ὑπελθὼν ἐχβαλεῖν ἱμείρεται, 
ὑφεὶς μάγον τοιόνδε μηχανορράφον, 
δόλιον ἀγύρτην, ὅστις ἐν τοῖς χέρδεσιν 

μόνον δέδορχε, τὴν τέχνην δ᾽ ἔφυ τυφλός. 
390 ἐπεὶ, «φέρ᾽ εἰπὲ, ποῦ σὺ μάντις εἶ σαφής; 

πῶς οὐχ, ὅϑ᾽ ἡ ῥαψῳδὸς ἐνθάδ᾽ ἣν κύων, 
ηὔδας τι τοῖσδ᾽ ἀστοῖσιν ἐχλυτήριον; 

καίτοι τό γ᾽ αἴνιγμ᾽ οὐχὶ τοὐπιόντος ἦν 
ἀνδρὸς διειπεῖν., ἀλλὰ μαντείας ἔδει" 

896 ἣν» οὔτ᾽ ἀπ᾽ οἱωνῶν σὺ προὐφάνης ἔχων 
οὔτ᾽ ἐχ ϑεῶν του γνωτόν" ἀλλ᾽ ἐγὼ μολὼν, 
ὁ μηδὲν εἰδὼς Οἰδίπους, ἔπαυσά νιν, 

γνώμῃ κυρήσας οὐδ᾽ ἀπ᾿ οἰωνῶν μαϑών " 
ὃν δὴ σὺ πειρᾷς ἐχβαλεῖν, δοχῶν ϑρόνοις 

400 παραστατήσειν τοῖς Κρεοντείοις πέλας. 

χλαίων δοκεῖς μοι χαὶ σὺ χὠ συνϑεὶς τάδε 

ὧγ ηλατήσειν" εἰ δὲ μὴ ̓δόκεις γέρων 

εἶναι, παϑὼν ἔγνως ἂν οἷά περ φρονεῖς. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἡμῖν μὲν εἰχάζουσι χαὶ τὰ τοῦδ᾽ ἔπη 
4ἀρ6 ὀργῆ λελέχϑαι χαὶ τὰ σ᾽, Οἰδίπου, δοχεῖ. 

δεῖ δ᾽ οὐ τοιούτων, ἀλλ᾽ ὅπως τὰ τοῦ ϑεοῦ 
μαντεῖ" ἄριστα λύσομεν, τόδε σκοπεῖν. 

ΤΕΙΡΕΣΊΑΣ. 

εἰ χαὶ τυραννεῖς, ἐξισωτέον τὸ γοῦν 

ἴσ᾽ ἀντιλέξαι" τοῦδε γὰρ χἀγὼ χρατῶ. 
410 οὐ γάρ τι σοὶ ζῶ δοῦλος, ἀλλὰ «Τ1οξίᾳ" 

ὥστ᾽ οὐ Κρέοντος προστάτου γεγράψομαι. 
λέγω δ᾽, ἐπειδὴ χαὶ τυφλόν μ᾽ ὠνείδισας " 
σὺ καὶ δέδορκας, κοὐ βλέπεις ἵν᾿ εἴ χαχοῦ, 

οὐδ᾽ ἔνϑα ναίεις, οὐδ᾽ ὅτων οἰχεῖς μέτα. 

418 ἄρ᾽ οἶσθ᾽ ἀφ᾽ ὧν εἶ; χαὶ λέληθας ἐχϑρὸς ὧν 

τοῖς σοῖσιν αὐτοῦ νέρϑε χἀπὶ γῆς ἄνω, 

χαί σ᾽ ἀμφιπλὴξ μητρός τε χαὶ τοῦ σοῦ πατρὸς 
ἐλᾷ ποτ᾽ ἐχ γῆς τῆσδε δεινόπους ἀρὰ, 
βλέποντα νῦν μὲν ὄρϑ᾽, ἔπειτα δὲ σχότον. 

420 βοῆς δὲ τῆς σῆς ποῖος οὐχ ἔσται λιμὴν, 

ποῖος Κιϑαιρὼν οὐχὶ σύμφωνος τάχα, 
ὅταν χαταίσϑη τὸν ὑμέναιον, ὃν δόμοις 

ἄνορμον εἰσέπλευσας, εὐπλοίας τυχών; 
ἄλλων δὲ πλῆϑος οὐχ ἐπαισϑάνει κακῶν, 

425 ἅ σ᾽ ἐξισώσει σοί τε χαὶ τοῖς σοῖς τέχνοις. 

πρὸς ταῦτα καὶ Κρέοντα καὶ τοὐμὸν στόμα 

προπηλάκιζε. σοῦ γὰρ οὐκ ἔστιν βροτῶν 
χάκιον ὅστις ἐχτριβήσεταί ποτε. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

ἢ ταῦτα δῆτ᾽ ἀνεχτὰ πρὸς τούτου χλύειν; 

420 οὐχ εἰς ὄλεθρον; οὐχὶ ϑᾶσσον; οὐ πάλιν 
ἄψορρος οἴχων τῶνδ᾽ ἀποστραφεὶς ἄπει; 

ὙΕΙΡΈΕΈΣΤΙΑΣ. 

οὐδ᾽ ἱχόμην ἔγωγ᾽ ἂν, εἰ σὺ μὴ ᾿᾽χάλεις. 

ψππ- ρ΄ ρ΄ π΄ πΉΘ- - ̓ ν σσνθνν  πρνψν ν 

ΟἸΙΔΙΠΟῪΣ. 

οὐ γάρ τι σ᾽ ἤδη μῶρα «φωνήσοντ᾽, ἐπεὶ 
σχολῇ γ᾽ ἂν οἴχους τοὺς ἐμοὺς ἐστειλάμην. 

Τὺ ΓΡΙΒΙΣ ΙΩΑΣ. 

485 ἡμεῖς τοιοίδ᾽ ἔφυμεν, ὡς μὲν σοὶ δοχεῖ, 
μῶροι, γονεῦσι δ᾽. οἵ σ᾽ ἔφυσαν, ἔμφρονες. 

ΟἸΠΙΠΟΎΥΣ. 

ποίοισι; μεῖνον. τίς δέ μ᾽ ἐχφύει βροτῶν; 
ΤΕ ΡῈ ΣΤΟΥΣ 

ἥδ᾽ ἡμέρα φύσει σε καὶ διαφϑερεῖ. 
ΟΙΔΙΠΟΎΥΣ. 

ὡς πάντ᾽ ἄγαν αἱνιχτὰ κἀσαφῆὴ λέγεις. 
ΤΕΙΡΕΣΊΑΣ. 

410 οὐχ οὖν σὺ ταῦτ᾽ ἄριστος εὑρίσκειν ἔφυς; 
ΟΙΔΖΙΠΟῪΣ. 

τοιαῦτ᾽ ὀνείδιζ᾽, οἷς ἔμ᾽ εὑρήσεις μέγαν. 
ΤΕΙΡΕΣΙΩΑ͂Σ. 

αὕτη γε μέντοι σ᾽ ἡ τύχη διώλεσεν. 
ΟΙΔΠΙΠΟῪΣ. 

ἀλλ᾽ εἰ πόλιν τήνδ᾽ ἐξέσωσ᾽, οὔ μοι μέλει. 
ΤΕΙΡΕΣΙΑ͂Σ. 

ἄπειμι τοίνυν " χαὶ σὺ, παῖ, χόμιζέ με. 

ΟἸΔΙΠΟΎῪΣ. 

44 χομιζέτω δῆϑ᾽ " ὡς παρὼν σύ γ᾽ ἐμποδὼν 

ὀχλεῖς, συϑείς τ᾽ ἂν οὐχ ἂν ἀλγύναις πλέον. 
ΤΕΙΡΕΣΙ4Σ. 

εἰπὼν ἄπειμ᾽ ὧν οὕνεκ᾽ ἦλθον, οὐ τὸ σὸν 
δείσας πρόσωπον. οὐ γὰρ ἔσϑ᾽ ὅπου μ᾽ ὀλεῖς. 
λέγω δέ σοι" τὸν ἄνδρα τοῦτον, ὃν πάλαι 

450 ζητεῖς ἀπειλῶν, κἀναχηρύσσων φόνον 

τὸν “1αἴειον,, οὗτός ἐστιν ἐνθάδε, 

ξένος λόγῳ μέτοιχος. εἶτα δ᾽ ἐγγενὴς 
φανήσεται Θηβαῖος " οὐδ᾽ ἡσϑήσεται 
τὴ ξυμφορᾷ. τυφλὸς γὰρ ἐκ δεδορχότος 

455 καὶ πιτωχὸς ἀντὶ πλουσίου ξένην ἔπι 

σχήπτρῳ προδειχνὺς γαῖαν ἐμπορεύσεται. 

φανήσεται δὲ παισὶ τοῖς αὑτοῦ ξυνὼν 
ἀδελφὸς αὐτὸς χαὶ πατὴρ, χἀξ ἧς ἔφυ 

γυναικὸς υἱὸς χαὶ πόσις, χεὰ τοῦ πατρὸς 
460 ὁμόσπορός τε χαὶ φονεύς. χαὶ ταῦτ᾽ ἰὼν 

εἴσω λογίζου - κἂν λάβης μὲ ἐψευσμένον, 
φάσχειν ἔμ᾽ ἤδη μαντιχῇ μηδὲν φρονεῖν. 

ΧΟΡΟΣ. 

468 τίς ὅντιν᾽ ἃ ϑεσπιέπεια “Ἰελφὶς εἶπε πέτρα 
466 ἄρρητ᾽ ἀρρήτων τελέσαντα φοινέαισι χερσέν; 

ὥρα νιν ἀελλάδων 
ἵππων σϑεναρώτερον 
φυγᾷ πόδα νωμᾶν. 
ἔνοπλος γὰρ ἐπ᾿ αὐτὸν ἐπενϑρώσκει 

470 πυρὶ χαὶ στεροπαῖς ὁ “1ιὸς γενέτας " 
δεινὰ δ᾽ 

Κῆρες ἀναπλάχητοι. 

473 ἔλαμψψε γὰρ τοῦ νιφόεντος ἀρτίως φανεῖσα 
475 φάμα Παρνασοῦ τὸν ἄδηλον ἄνδρα πάντ᾽ ἰχνεύειν. 

φοιτᾷ γὰρ ὑπ᾽ ἀγρίαν 

“,“}σ 
κμ ἕπονται 

ὕλαν ἀνά τ ἄντρα καὶ 
πέτρας ἅτε ταῦρος, 

μέλεος μελέῳ ποδὶ χηρεύων. 
80 τὰ μεσόμᾳφαλα γᾶς ἀπονοσφίζων 

468 .- 472. --- 473. - 4852. 



ΟΙΔΙΠΟΥ͂Σ ΤΎΡΑΝΝΟΣ. 

μαντεῖκ " τὰ δ᾽ ἀεὶ 
ζῶντα περιποτῶται. 

483 δεινὰ μὲν οὖν, δεινὰ ταράσσει σοςὸς οἱωνοθέτας, 

486 οὔτε δοχοῦντ᾽ οὔτ᾽ ἀποιάσκονδ᾽ " ὅ τι λέξω δ᾽ 
ἀπορῶ. 

πέτομαι δ᾽ ἐλπίσιν οὔτ᾽ ἐνθάδ᾽ ὁρῶν οὔτ᾽ ὀπίσω. 
τί γὰρ ἢ -«Ἰαβδακίδαις 

490 ἢ τῷ Πολύβου γεῖχος ἔχειτ᾽ οὔτε πάροιϑέν ποτὶ 
ἔγωγ᾽ οὔτε τανῦν πω 

ἔμαϑον πρὸς ὅτου δὴ βασάνῳ 
495 ἐπὶ τὰν ἐπίδαμον φάτιν εἰ Οἰδιπόδα «1αβδα- 

ὝἿ χίδαις 

ἐπίχουρος ἀδήλων ϑανάτων. 
498 ἀλλ᾿ ὁ μὲν οὖν Ζεὺς ὅ τ ᾿ἡπόλλων ξυνετοὶ χαὶ 

τὰ βροτῶν 

ὅ00 εἰδότες. ἀνδρῶν δ᾽ ὅτι μάντις πλέον ἢ ̓ γὼ 
φέρεται, 

χρίσις οὐκ ἔστιν ἀληθής " σοφίᾳ δ᾽ ἂν σοφίαν 
παραμείνψειεν ἀνήρ. 

δὅ06 ἀλλ᾽ οὔποτ᾽ ἔγωγ᾽ ἂν, πρὶν ἔδοιμ᾽ ὀρϑὸν ἔπος, 
| 

μεμφομένων ἂν καταιραίην. 
φανερὰ πτερόεσσ᾽ ἦλϑε κόρα 

ὅ10 ποτὲ, χαὶ σοφὸς ὠὦφϑη, βασάνῳ ϑ8' ἡδύπολις - 
τῷ ἀπ᾽ ἐμᾶς 

φρενὸς οὔποτ᾽ ὀφλήσει χαχίαν. 
ΚΡΕΩΝ. 

ἄνδρες πολῖται, δείν ἔπη πεπυσμένος 

χατηγορεῖν μου τὸν τύραννον Οἰδίπουν 

ὅ16 πάρειμ᾽ ἀτλητῶν. εἰ γὰρ ἐν ταῖς ξυμφοραῖς 
ταῖς νῦν νομίζει πιρός γ᾽ ἐμοῦ πεπονϑέναι 

λόγοισιν εἴτ᾽ ἔργοισιν εἰς βλάβην φέρον, 
οὔτοι βίου μοι τοῦ μαχραίωνος πόϑος, 

φέροντι τήνδε βάξιν. οὐ γὰρ εἰς ἁπλοῦν 
520 ἡ ζημία μοι τοῦ λόγου τούτου φέρει, 

ἀλλ ἐς μέγιστον, εἰ χαχὸς μὲν ἐν πόλει, 
χαχὸς δὲ πρὸς σοῦ χαὶ φίλων χεχλήσομαι. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ ἦλθε μὲν δὴ τοῦτο τοὔνειδος τάχ᾽ ἂν 

ὀργῇ βιασϑὲν μᾶλλον ἢ γνώμῃ φρενῶν. 
μ“- ΚΡΕΩΝ. 

ὅ2ὅ πρὸς τοῦ δ᾽ ἐφάνϑη ταῖς ἐμαῖς γνώμαις ὅτι 
πεισϑεὶς ὃ μάντις τοὺς λόγους ψευδεῖς λέγοι; 

ΧΟΡΟΣ. 

ηὐδᾶτο μὲν τάδ᾽ " οἶδα δ᾽ οὐ γνώμῃ τίνι. 
ΚΡΕΩΝ. 

ἐξ ὀμμάτων δ᾽ ὀρϑῶν τὲ κἀξ ὀρϑῆς φρενὸς 
χατηγορεῖτο τοὐπίχλημα τοῦτό μου; 

ΧΟΡΟΣ. 

ὅ80 οὐκ οἶδ᾽ - ἃ γὰρ δρῶσ᾽ οἱ χρατοῦντες οὐχ ὁρῶ. 
αὐτὸς δ᾽ ὅδ᾽ ἤδη δωμάτων ἔξω περᾷ. 

ΟΥ̓ ΤΙΣΟΎῪΣ: 

οὗτος σὺ, πῶς δεῦρ᾽ ἦλθες; ἡ τοσόνδ᾽ ἔχεις 
τόλμης πρόσωπον ὥστε τὰς ἐμὰς στέγας 
ἵχου, φονεὺς ὧν τοῦδε τἀνδρὸς ἐμφανῶς 

ὅ80 ληστής τ᾿ ἐναργὴς τῆς ἐμῆς τυραννίδος; 
φέρ᾽ εἰπὲ πρὸς ϑεῶν, δειλίαν ἢ μωρίαν 
ἰδών τιν᾽ ἔν μοι ταῦτ᾽ ἐβουλεύσω ποιεῖν; 
ἢ τοὔργον ὡς οὐ γνωριοῖμί σου τόδε 
δόλῳ προσέρπον χοὐχ ἀλεξοίμην μαϑών; 

488 - 497, -- 498. 512. 

440 ἄρ᾽ οὐχὶ μῶρόν ἔστι τοὐγχείρημά σου, 
ἄνευ τὲ πλήϑους χαὶ φίλων τυραννίδα 

ϑηρᾶν, ὃ πλήϑει χρήμασίν ϑ᾽ ἁλίσχεται; 

ΚΡΕΏΩΝ. 

οἶσϑ᾽ ὡς ποίησον; ἀντὶ τῶν εἰρημένων 
ἴσ᾽ ἀντάχουσον, κᾷτα χρῖν᾽ αὐτὸς μαϑώγ. 

ΟΙΠΜΙΠΟΎΣ. 

ὅ45 λέγειν σὺ δεινός - μανϑάνειν δ᾽ ἐγὼ χαχὸς 
σοῦ. δυσμενῆ γὰρ καὶ βαρύν σ᾽ εὕρηχ ἐμοί. 

ΚΡΕΩ Ν. 

τοῦτ᾽ αὐτὸ νῦν μου πρῶτ᾽ ἄχουσον ὡς ἐρῶ. 

ΟΙΔΠΙΠΟΥῪΣ. 

τοῦτ᾽ αὐτὸ μή μοι φράζ᾽, ὅπως οὐχ εἴ χαχός. 

ΚΡΈΩΝ. 

εἴ τοι νομίζεις κτῆμα τὴν αὐθαδίαν 

ὅ50 εἶναί τι τοῦ γοῦ χωρὶς, οὐκ ὀρϑῶς φρονεῖς. 

ΟΙΔΙΠΟῪΣ. 

εἴ τοι νομίζεις ἄνδρα συγγενὴ κακῶς 

ϑρῶν οὐχ ὑφέξειν τὴν δίχην, οὐκ εὖ φρονεῖς. 

ΚΡΕΩΝ. 

ξύμφημί σοι ταῦτ᾽ ἔνδι; εἰρῆσθαι" τὸ δὲ 

πάϑημ᾽ ὁποῖον φὴς παϑεῖν δίδασχέ με. 

ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

δδδ ἔπειϑες, ἢ οὐκ ἔπειϑες, ὡς χρείη μ᾽ ἐπὶ 

τὸν σεμνόμαντιν ἄνδρα πέμινασθϑαί τινα; 

ΚΡΈΩΝ. 

χαὶ γῦν ἔϑ᾽ αὑτός εἶμι τῷ βουλεύματι. 
ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

πόσον τιν᾽ ἤδη δῆϑ᾽ ὁ “Ἵάϊος χρόνον 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

δέδραχε ποῖον ἔργον; οὐ γὰρ ἐνγοῶ. 
ΟΥΖΣΖΘΎΥΣ. 

ὅ60 ἄφαντος ἔρρει ϑανασίμῳ χειρώματι; 

ΚΡΕΩ Ν. 

μαχροὶ παλαιοί τ᾽ ἂν μετρηϑεῖεν χρόνοι. 
ΟἸΔΊΠΟΥΣ. 

τότ᾽ οὖν ὁ μάντις οὗτος ἣν ἐν τῇ τέχνη; 
ΚΡΕΩ Ν. 

σοφός γ᾽ ὁμοίως κἀξ ἴσου τιμώμενος. 

ΟΙΔΙΠΟΎΣ. 

ἐμνήσαι οὖν ἐμοῦ τι τῷ τότ᾽ ἐν χρόνῳ; 
ΚΡΕΩ Ν. 

ὅ605 οὔχουν ἐμοῦ γ᾽ ἑστῶτος οὐδαμοῦ πέλας. 

ΟΙΖΠΙΠΟΥῪΣ. 

ἀλλ᾽ οὐχ ἔρευναν τοῦ θανόντος ἔσχετε; 
ΚΡΕΩ Ν. 

παρέσχομεν, πῶς δ᾽ οὐχί; κοὐκ ἠχούσαμεν. 

ΟΙΔΙΠΟΎΥΣ. 

πῶς οὖν τόϑ᾽ οὗτος ὁ σοφὸς οὐκ ηὔδα τάδε; 
ΚΡΈΩΝ. 

οὐχ οἶδ᾽ - ἐφ᾽ οἷς γὰρ μὴ φρονῶ σιγᾶν φιλῶ. 

ΟΙΔΙΠΟΎῪΥΣ. 

ὅ70 τοσόνδε γ᾽ οἶσϑα χαὶ λέγοις ἂν εὖ φρονῶν. 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

ποῖον τόδ᾽; εἰ γὰρ οἶδά γ᾽, οὐκ ἀρνήσομαι. 
ΟΙΜΙΠΟῪΣ. 

ὁϑούνεχ, εἰ μὴ σοὶ ξυνῆλϑε, τὰς ἐμὰς 
οὐκ ἄν ποτ᾿ εἶπε «1αἴου διαφϑοράς. 

Ϊ 
᾿ 
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ἈΚΡΕΏΝ. 

εἰ μὲν λέγει τάδ᾽, αὐτὸς οἶσϑ᾽ - ἐγὼ δέ σου 
576 μᾳαϑεῖν δικαιῶ ταῦ" ἅπερ χἀμοῦ σὺ νῦν. 

ΟἸΖΙΠΟΥΣ. 

ἐχμάνϑαν - οὐ γὰρ δὴ φονεὺς ἁλώσομαι. 
ἈΡΕΩΝ. 

ἀδελεὴν τὴν ἐμὴν γήμας ἔχεις; 

ΟἹΖΙΠΟΎῪΣ. 

ἄρνησις οὐκ ἔνεστιν ὧν ἀνιστορεῖς. 
ΚΡΈΩ Ν. 

ἄρχεις δ᾽ ἐχείνῃ ταὐτὰ γῆς ἴσον νέμων; 

ὉΣΖΙΓΙΊΚΟΎΣ. 

ὅ80 ὃν ἢ ϑέλουσα πάντ᾽ ἐμοῦ χομίζεται. 
ΚΡΈΩΝ. 

οὐχ οὖν Ἰσοῦμαι σφῷν ἐγὼ δυοῖν τρίτος ; 

ΟΙΠΙΠΟΎΣ. 

ἐνταῦϑα γὰρ δὴ χαὶ χαχὸς «αίνει «ίλος. 

ἘΡΊΩΝ. 

οὔ, εἰ διδοίης γ᾽ ὡς ἐγὼ σαυτῷ λόγον. 

σχέψαι δὲ τοῦτο πρῶτον, εἴ τιν ἂν δοχεῖς 

ὅ8ὅ ἄρχειν ἑλέσϑαι ξὺν φόβοισι μᾶλλον ἢ 
ἄτρεστον εὕδοντ᾽, εἰ τί γ᾽ 
ἐγὼ μὲν οὖν οὔτ᾽ αὐτὸς ἱμείρων ἔφυν 

Σ τί δῆτ᾽ 

αὔϑ᾽ ἕξει χράτη. 

τύραννος εἶναι μᾶλλον ἢ τύραννα δρᾶν, 
οὔτ᾽ ἄλλος ὕστις σω(ρονεῖν. ἐπίσταται. 

ὅ90 γῦν μιὲν χὰρ ἐχ σοῦ πάντ᾽ ἄνευ φόβου φέρω" 
εἰ δ᾽ 

πῶς δῆτ᾽ ἐμοὶ τυραννὶς ἡδίων ἔχειν 

ἀρχῆς ἀλύπου χαὶ δυναστείας ἔφυ; 
οὔπω τοσοῦτον ἠπατημένος χυρῶ 

ὅ96 ὥστ᾽ ἄλλα χρήζειν ἢ τὰ σὺν χέρδει χαλώ. 
νῦν πᾶσι χαίρω. νῦν μὲ πᾶς ἀσπάζεται, 

»ῦν οἱ σέϑεν χρήζοντες ἐχχαλοῦσί με. 

τὸ γὰρ τυχεῖν αὐτοῖς ἅπαντ᾽ ἐνταῦϑ᾽ ἔνι. 
πῶς δῆτ᾽ ἐγὼ χεῖν ἂν λάβοιιἡ ἀφεὶς τάδε; 

600 οὐχ ἂν γένοιτο γοῦς καχὸς χαλῶς φρονῶν. 

αὐτὸς ἤοχον, πολλὰ χἂν ἄχων ἔδρων. 

ἀλλ᾽ οὔτ᾽ ἐραστὴς τῆσδε τῆς γνώ μῆς ἔφυν 

οὔτ᾽ ἂν μετ᾿ ἄλλου δρῶντυς ἂν τλαίην ποτέ. 

καὶ τῶνδ᾽ ἔλεγχον τοῦτο μὲν Πυϑώδ᾽ ἰὼν 
πεύϑου τὰ χρησϑέντ᾽, εἰ σαφῶς ἤγγειλά σοι- 

θ06 τοῦτ᾽ ἄλλ᾽. ἐάν μὲ τῷ τερασχόπῳ λάβης 
χοινῇ τι πρυλεήσδιν τ. μή μ᾿ ἁπλῇ χτάνῃης 
ψήφῳ. διπλὴ δὲ, τῇ τ᾽ ἐμῆ καὶ σῆ, λαβών. 
γνώμῃ δ᾽ ἀδήλῳ μή με χωρὶς αἰτιῶ. 

οὐ γὰρ δίχαιον οὔτε τοὺς χαχοὺς μάτην 
ΘΙΟ χρηστοὺς νομίζειν οὔτε τοὺς χρηστοὺς χαχούς. 

φίλον γὰρ ἐσθλὸν ἐχβαλεῖν ἴσον λέγω 
χαὶ τὸν παρ᾽ αὑτῷ βίοτον, ὃν πλεῖστον φιλεῖ. 
ἀλλ᾽ ἀσφαλῶς - ἐπεὶ 

χρόνος δίχαιον ἄνδρα δείχνυσιν μόνος" 

ὅ χαχὺὸν δὲ χἂν ἐν ἡμέρᾳ γνοίης μιᾷ. 

ΠΟΥΒΟΥΣ. 

χαλῶς ἔλεξεν εὐλαβουμένῳ πεσεῖν, 

ἄναξ. φρονεῖν γὰρ οἱ ταχεῖς οὐκ ἀσφαλεῖς. 

ἐν χρόνῳ γνώσει τάδ᾽ 

ΘΙ 

ΚΡΕΩΝ. 

τί δῆτα χρήζεις; ἢ μὲ γῆς ἔξω βαλεῖν; 

ΟΙΔΖΙΠΟῪΣ. 

ἥκιστα. ϑνήσχειν, οὐ φυγεῖν σε βούλομαι. 
ΚΡΕΩΝ. 

ὅταν προδείξῃς οἷόν ἔστι τὸ «ϑονεῖν. 

ΟΙΠΙΠΟΎΣ. 

626 ὡς οὐχ ὑπείξων οὐδὲ πιστεύσων λέγεις ; 

ΚΡΕΩΝ. 

οὐ γὰρ φρονοῦντά σ᾽ εὖ βλέπω. 

ΟΙΔΙΠΟῪΣ. ΡΩΝ 
τὸ γοῦν ἐμόν. 

ΚΡΕΩΝ. ὑπεμιῶς 

ἴσου δεῖ κἀμόν. 

ΟἸΖΔΙΠΟΎΣ. 

ἀλλ᾽ «ξζρυξ χαχός. 
ΚΡΈΩΝ. 

εἰ δὲ ξυνίης μηδέν ; 

ΟΙΖΔΙΠΟῪΣ. 

ἀρχτέον γ᾽ 
ΚΡΈΩ Ν. 

ἄρχοντος. 

ΟΥΣ ΟΣ: 

ὦ πόλις πόλις. 

ΚΡΕΩ Ν. 

680 χάμοὶ πόλεως μέτεστιν, οὐχὶ σοὶ μόνῳ. 

ΧΟΡ Σ: 

παύσασϑ᾽, ἄναχτες " καιρίαν δ᾽ ὑμῖν ὁρῶ 

τήνδ᾽ ἐχ δόμων στείχουσαν ἸΙοχάστην. μεϑ' ἧς 

τὸ γῦν παρεστὸς γεῖχος εὖ ϑέσϑαι χρεών. 

ΙΤΟΚΑ͂ΣΤΗ. 

τί τὴν ἄβουλον. ὦ ταλαίπωροι, στάσιν 
686 γλώσσης ἐπήρασϑ᾽ οὐδ᾽ ἐπαισχύνεσϑε γῆς 

οὕτω νοσούσης ἴδια κινοῦντες χαχά; 

οὐχ εἶ σύ τ᾽ οἴχους σύ τε, Κρέον, χατὰ στέγας. 
χαὶ μὴ τὸ μηδὲν ἄλγος εἰς μέγ᾽ οἴσετε; ' 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

ὅμαιμε, δεινά μ᾽ Οἰδίπους ὁ σὸς πόσις 

610 δρᾶσαι διχαιοῖ, δυοῖν ἀποχοίνας καχοῖν, 
ἢ γῆς ἀπῶσαι πατρίδος, ἢ κτεῖναι λαβών. 

ΟἸΖΦΙΙΠΓΟΎΣ. 

ξύμφημι δρῶντα γάρ νιν, ὦ γύναι, καχῶς 
εἴληφα τοὐμὸν σῶμα σὺν τέχνη καχῆ. 

ΚΡΕΩΝ. 
μὴ νῦν ὀναίμην, ἀλλ᾽ ἀραῖος, εἴ σέ τι 

θ40 δέδρα;,, ὀλοίμην, ὧν ἐπαιτιᾷ μὲ δρᾶν. 

ἸΙΟΚΔΑ͂ΣΤΗ. 

ὦ πρὸς ϑεῶν πίστευσον, Οἰδίπου. τάδε, 

μάλιστα μὲν τόνδ᾽ ὅρχον αἰδεσϑεὶς ϑεῶν, 
ἔπειτα χἀμὲ, τούσδε ϑ᾽ οἱ πάρεισί σοι. 

ἀλλ᾽ ἐξ 

΄ 

ὅμως. 

οὔτοι χαχῶς γ᾽ 

ΟἸΙΠΊΙΠΟΥΣ. 

ὅταν ταχύς τις οὑπιβουλεύων λάϑρα 
χωρῆ, ταχὺν δεῖ χἀμὲ βουλεύειν πάλιν. 

620 εἰ δ᾽ ἡσυχάζων προσμενῶ. τὰ τοῦδε μὲν 
πεπραγμέν᾽ ἔσται, τἀμὰ δ᾽ ἡμαρτημένα. 

ΞερΊΣΞ- ε-- ---  - Ὁ δε 

ΧΟΡΌΣ. 

649 πιϑοῦ ϑελήσας φρονήσας τ᾽, ἄναξ, λίσσομαι. 

ΟΙΔΠΙΠΟΎῪΣ. 

τί σον ϑέλεις δῆτ᾽ εἰχάϑω; 
ΧΟΡΟΣ. 

τὸν οὔτε πρὶν νήπιον νῦν τ᾿ ἐν ὅοχῳ μέγα 
χαταίδεσαι. 

Θ640 --- 669. ---- 618 --- 688, 



ΟΙΩΙΠΟΥῪΣ. 

6ὅὉ οἶσθ᾽ οὖν ἃ χοήζεις; 

ΟἸΆΙΠΘΊΉΣΑ ΒΎΡΑΝΙΝΟΣ. 

ΧΟΡΟΣ. 

. οἶδα. 
ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

ΠΟ ΡΙΘΩΣ: 

τὸν ἐναγῆ φίλον μήποτ᾽ ἐν αἰτίᾳ 
σὺν ἀφανεῖ λόγῳ ἄτιμον βαλεῖν. 

ΟΙΠΙΠΟΎῪΣ. 

εὖ νυν ἐπίστω, ταῦϑ᾽ ὅταν ζητῇς, ἐμοὶ 
ζητῶν ὄλεθρον ἢ φυγὴν ἐκ τῆσδε γῆς. 

ΧΟΡΟΣ. 

6600 οὐ τὸν πάντων ϑεῶν ϑεὸν πρόμον 
“Ἅλιον " ἐπεὶ ἔϑεος ἄφιλος ὃ τι πύματον 
ὀλοίμαν., φρόνησιν εἰ τάνδ᾽ ἔχω. 

866 ἀλλά μοι ϑυσμόρῳ γᾷ φϑίνουσα 
| τρύχει ψυχὰν, τάδ᾽ εἰ χακοῖς χαχκὰ 

προσάώνψει τοῖς πάλαι τὰ πρὸς σφῷν. 

ΟἹΖΦΙΠΟῪΣ. 

669 ὁ δ᾽ οὖν ἴτω, χεὶ χρή μὲ παντελῶς ϑανεῖν, 

610 ἢ γῆς ἄτιμον τῆσδ᾽ ἀπωσϑῆγαι βίᾳ. 
τὸ γὰρ σὸν, οἱ τὸ τοῦδ᾽, ἐποιχτείρω στόμα 
ἐλεινόν " οὗτος δ᾽ ἔνϑ᾽ ὧν ἢ στυγήσεται. 

ΚΡΈΩΝ. 

στυγνὸς μὲν εἴχων δῆλος εἶ, βαρὺς δ᾽, ὅταν 
ϑυμοῦ περάσης. αἱ δὲ τοιαῦται φύσεις 

675 αὑταῖς δικαίως εἰσὶν ἄλγισται φέρειν. 

ΟΙΠΙΠΟΎῪΣ. 

οὔχουν μ᾽ ἐάσεις κἀχτὸς εἶ; 
ΚΡΕΩ Ν. 

πορεύσομαι, 
σοῦ μὲν τυχὼν ἀγνῶτος, ἐν δὲ τοῖσδ᾽ ἴσος. 

ΧΟΡΟΣ. 

678 γύναι, τέ μέλλεις κομίζειν δόμων τόνδ᾽ ἔσω; 
ΤΟΚΑΣΤΗ. 

680 μαϑοῦσά γ᾽ ἥτις ἡ τύχη. 
ΧΟΡΟΣ. 

ϑόχησις ἀγνὼς λόγων ἦλϑε, δάπτει δὲ χαὶ τὶ 
μὴ ᾽νδιχον. 

ΤΟΚΑΣΤΗ. 

ἀμφοῖν ἀπ᾽ αὐτοῖν; 
ΧΟΡΟΣ. 

γαίχι. 

ΤΟΚΑΣΤΗ͂. 

χαὶ τίς ἦν λύγος; 

ΧΟΡΟΣ. 

685 ἅλις ἔμοιγ᾽, ἅλις, γᾶς προπονουμένας, 
«φαίνεται ἔνϑ᾽ ἔληξεν, αὐτοῦ μένειν. 

ΟΙΗΙΠΟΎΣ. 

ὁρᾷς ἵν᾿ ἥχεις, ἀγαϑὸς ὧν γνώμην ἀνὴρ, 
τοὐμὸν παριεὶς χαὶ χαταμβλύνων κέαρ; 

ΧΟΡΟΣ. 

689 ὦναξ, εἶπον μὲν οὐχ ἅπαξ μόνον, 
ἴσϑι δὲ παραφρόνιμον, ἄπορον ἐπὶ φρόνιμα 
πεφράνϑαι μ᾽ ἂν, εἴ σε νοσφίζομαι, 
ὅστ ἐμὰν γᾶν φίλαν ἐν πόνοις 

696 ἀλύουσαν κατ ὀρϑὸν οὔρισας, 

τανῦν τ εὔπομπος, εἰ δύναιο. 
6θ0 --- 668. --Ξ 689 --- 697. ' 

ἑ φράζε δὴ τί φής. 

| 

β 

ΤΟΧΚΑ.65ΣΣ1 Π. 

πρὸς ϑεῶν δίδαξον χαιὐ, ἄναξ, ὕτου ποτὲ 
μῆνιν τοσήνδε πράγματος στήσας ἔχεις. 

ΟΙΖΙΠΟΎῪΣ. 

700 ἐρῶ - σὲ γὰρ τῶνδ᾽ ἐς πλέον, γύναι, σέβω" 
Κρέοντος; οἱώ μοι βεβουλευχὼς ἔχει. 

ΤΟΚΩΣΊΤΗ. 

λέγ, εἰ σαφῶς τὸ νεῖχος ἐγχαλῶν ἐρεῖς. ἱ 
ΟΙΠΙΠΟΥΣ. ᾿ 

φονέχ μὲ φησὶ “Δαΐου χαϑεστάναι. ͵ 
ἜΘΕΙ ΚΡΔΟΣΥ ΗΝ ἢ 

αὐτὸς ξυνειδὼς, ἢ μαϑὼν ἄλλου πάρα; | 
ΟἸΙΠΙΙΠΟΎΣ. 

105 μάντιν μὲν οὖν κακοῦργον εἰσπέμψας, ἐπεὶ 

τό γ᾽ εἰς ἑαυτὸν πᾶν ἐλευϑεροῖ στόμα. 
ΤΟΚΑΣΤΗ. 

Ἀς σὺ νῦν ἀφεὶς σεαυτὸν ὧν λέγεις πέρι, 
ἐμοῦ ᾽πάχουσον χαὶ μάϑ᾽ οὕνεκ ἐστί σοι 
βοότειον οὐδὲν μαντικῆς ἔχον τέχνης. 

710 φανῶ δέ σοι σημεῖα τῶνδε σύντομα. 

χρησμὸς γὰρ ἦλϑε “Ἰαΐίῳ ποτ᾿, οὐκ ἐρῶ 
«Ῥοίβου γ᾽ ἀπ᾽ αὐτοῦ, τῶν δ᾽ ὑπηρετῶν ἔίπο, 
ὡς αὐτὸν ἥξοι μοῖρα πρὸς παιδὸς ϑαγεῖν, 

ὕστις γένοιτ᾽ ἐμοῦ τε χἀχείνου πάρα. 

716 χαὶ τὸν μὲν, ὥσπερ γ᾽ ἡ φάτις, ξένοι ποτὲ 
λησταὶ φονεύουσ᾽ ἐν τριπλαῖς ἁμαξιτοῖς " 

παιδὸς δὲ βλάστας οὐ διέσχον ἡμέραι 
τρεῖς, καί γιν ὥρϑρα κεῖνος ἐνζεύξας ποδοῖν, 
ἔρριψεν ἄλλων χερσὶν εἰς ὥβατον ὕρος. 

720 χἀνταῦϑ᾽ ᾿Ἱπόλλων οὔτ᾽ ἐχεῖνον ἤνυσεν 
φονέα γενέσϑαι πατρὸς οὔτε “1άϊον, 
τὸ δεινὸν οὑφοβεῖτο, πρὸς παιδὸς ϑαγεῖν. 
τοιαῦτα φῆμαι μαντικαὶ διώρισαν, 
ὧν ἐντρέπου σὺ μηδέν. ὧν γὰρ ἂν ϑεὸς 

725 χρείαν ἐρευνᾷ ῥᾳδίως αὐτὸς «ρανεῖ. Χ 
ΟΙΔΙΠΟῪΣ. 

οἷόν μὦ ἀκούσαντ᾽ ἀρτίως ἔχει, γύναι, 
ψυχῆς πλάνημα κἀνακίνησις φρενῶν. 

ΙΤΙΟΚΑΆΑΣΤΗ. 

ποίας μερίμνης τοῦϑ᾽ ὑποστραφεὶς λέγεις ; 

ΟἸΙΔΜΙΠΟΎΥΣ. 

ἔδοξ᾽ ἀκοῦσαι σοῦ τόδ᾽, ὡς ὁ «“Ἴάϊος 
730 χατασφαγείη πρὸς τριπλαῖς ἁμαξιτοῖς. 

ΙΤΟΚΑΣΤΗ. 

ηὐδᾶτο γὰρ ταῦτ᾽ οὐδέ πω λήξαντ᾽ ἔχει. 
ΟΙΔΠΙΠΟΎῪΣ. 

χαὶ ποῦ ᾽σϑ᾽ ὁ χῶρος οὗτος οὗ τόδ᾽ ἣν πάϑος; 

ΤΟΚΑ͂ΣΤΗ͂. 

«Ρωχὶς μὲν ἡ γῆ κλήζεται, σχιστὴ δ᾽ ὁδὸς 

ἐς ταὐτὸ “Ιελφῶν χἀπὸ “Ἰαυλίας ἄγει. 

ΟΙΔΙΠΟῪΣ. 

᾿ 788 χαὶ τίς χρόνος τοῖσδ᾽ ἐστὶν οὐξεληλυϑώς; 

ΙΤΟΚΑΣΤΗ͂. 

σχεδόν τι πρόσϑεν ἢ σὺ τῆσδ᾽ ἔχων χϑονὸς 
ἀρχὴν ἐφαίνου τοῦτ᾽ ἐκηρύχϑη πόλει. 

ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

ὦ Ζεῦ, τί μου δρᾶσαι βεβούλευσαι πέρι; 

ΤΟΚΑ͂ΣΤΗ. 

τί δ᾽ ἐστί σοι τοῦτ᾽, Οἰδίπους. ἐνθύμιον; 
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ΟΙΖΦΙΠΟΎΣ. 

740 μήπω εὐ ἐρώτα. τὸν δὲ 41ἀϊον φύσιν 

τίν᾽ εἶχε φράζε, τίνα δ᾽ ἀχμὴν ἥβης ἔχων. 
Ὁ ΚΟΑΙΣΥΓΉ. 

μέγας, χνοάζων ἄρτι λευχανϑὲς κάρα, 

μορφῆς δὲ τῆς σῆς οὐχ ἀπεστάτει πολύ. 
ΟΙΠΙΠΟῪΣ. 

οἴμοι τάλας " ἔοικ᾽ ἐμαυτὸν εἰς ἀρὰς 
746 δεινὰς προβάλλων ἀρτίως οὐχ εἰδέναι. 

ἸΟΚΑ͂ΣΤΗ. ! 

πῶς φής; ὀχνῶ τοι πρὸς σ᾽ ἀποσχοποῦσ᾽, ἄναξ. 
ΟΙΖΔΙΠΟῪΣ. 

δεινῶς ἀϑυμῶ μὴ βλέπων ὁ μάντις ἢ. 

δείξεις δὲ μᾶλλον. ἢν ἕν ἐξείπης ἔτι- 

Ι 
] 
] 

ΙΟΚΑ͂ΣΤΗ. 

χαὶ μὴν ὀχνῶ μὲν, ἃν δ᾽ ἔρῃ μαϑοῦσ᾽ ἐρῶ. 
ΟΙΔΙΠΟῪΣ. - 

750 πότερον ἐχώρει βαιὸς. ἢ πολλοὺς ἔχων 
ἄνδρας λοχίτας οἷ᾽ ἀνὴρ ἀρχηγέτης; 

ΤΟΙΚ.Α͂Σ ΤΉ. 

πέντ ἦσαν οἱ ξύμτπιαντες, ἐν δ᾽ αὐτοῖσιν ἦν 
χήρυξ- ἀπήνη δ᾽ ἢγε «1άϊον μία. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΎΣ. 

ΤΟΚΑΣΤΗ. 

οἰχεύς τις, ὅσπερ ἵχετ ἐχσωϑεὶς μόνος. 

ΟἸΙΔΙΠΟΎΣ. 

ἢ κἀν δόμοισι τυγχάνει τανῦν παρών; 
ΤΟΙΚΟΦΣ ΞΗ: 

οὐ δῆτ᾽ - ἀφ οὗ γὰρ κεῖϑεν ἦλϑε χαὶ χράτη 
σέτ'᾽ εἶδ’ ἔχοντα «1ἀϊόν τ' ὀλωλότα, 

760 ἐξιχέτευσε τῆς ἐμῆς χειρὸς ϑιγὼν 
ἀγρούς σφε πέμψαι κἀπὶ ποιμνίων γομὰς, 

ὡς πλεῖστον εἴη τοῦδ᾽ ἄποπτος ἄστεως. 
χἄπεμψ᾽ ἐγώ νιν. ἄξιος γὰρ οἷ᾽ ἀνὴρ 
ϑοῦλος φέρειν ἣν τῆσδε χαὶ μείζω χάριν. 

- γον - ΄ τ 

αἰαῖ. τάδ᾽ ἤδη διαφανῆ. τίς ἣν ποτὲ ] 

755 ὁ τοὐσδε λέξας τοὺς λόγους ὑμῖν, γύναι; ] 

ΟΙΖΦΙΠΟῪΣ. 

106 πῶς ἂν μόλοι δῆϑ᾽ ἡμὶν ἐν τάχει πάλιν; 
ΤΟΚΆΑΣΤΗ. 

πάρεστιν. ἀλλὰ πρὸς τί τοῦτ᾽ ἐφίεσαι; 

ΟΙΔΙΠΟῪΣ. 

δέδοιξ ἐμαυτὸν, ὦ γύναι, μὴ πόλλ ἄγαν 
εἰρημέν ἡ μοι δι᾽ ἅ νιν εἰσιδεῖν ϑέλω. 

ΤΟΚΆΑ͂ΣΤΗ. 

ἀλλ ἵξεται μέν" ἀξία δέ που μαϑεῖν 

770 χἀγὼ τά γ᾽ ἐν σοὶ δυσφόρως ἔχοντ᾽, ἄναξ. 
ΟἸΙἸΔΙΠΟῪΣ. 

χοὐ μὴ στερηϑῆς γ᾽ ἐς τοσοῦτον ἐλπίδων 
ἐμοῦ βεβῶτος. τῷ γὰρ ἂν καὶ μείζονι 
λέξαιμὐ ἂν ἢ σοὶ διὰ τύχης τοιᾶσδ᾽ ἰών; 
ἐμοὶ πατὴρ μὲν Πόλυβος ἦν Κορίνϑιος, 

170 μήτηρ δὲ Μερόπη «Ἰωρίς. ἠγόμην δ᾽ ἀνὴρ 
ἀστῶν μέγιστος τῶν ἐχεῖ, πρίν μοι τύχη 
τοιάδ᾽ ἐπέστη, ϑαυμάσαι μὲν ἀξία, 

σπουδῆς γε μέντοι τῆς ἐμῆς οὐχ ἀξία. 

ἀνὴρ γὰρ ἐν δείπνοις μὐ ὑπερπιλησϑεὶς μέϑη 
780 καλεῖ παρ᾽ οἴνῳ. τιλαστὸς ὡς εἴην πατρί. 

χἀγὼ βαρυνϑεὶς τὴν μὲν οὖσαν ἡμέραν 
μόλις κατέσχον - ϑάτέρᾳ δ᾽ ἰὼν πέλας 

ἘΘΘῚ. μος. Ξὸς .-.-ι...ιιιιι{--..--͵΄΄-΄----Ὸ6Ψ4ΠρἈ..........-.-.ς...“΄..Ά.ϑν.ϑ».»ϑ. Ύ}ςτ».ΥὄοϑΣΣ:------ ---- 

ΞΟ ΛΕΕΓΙΟΥΣΕΕΣ 

τοὔνειδος ἦγον τῷ μεϑέντι τὸν λόγον. 
78ὅ χἀγὼ τὰ μὲν χείνοιν ἑτερπόμην, ὅμως δ᾽ 

ἔχνιζέ μὲ ἀεὶ τοῦϑ'᾽ - ὑφεῖρπε γὰρ πολύ. 
λάϑρα δὲ μητρὸς χαὶ πατρὸς πορεύομαι 

Πυϑώδε. χαί μἡ ὁ Φοῖβος ὧν μὲν ἱχόμην ᾿ 
ἄτιμον ἐξέπεμψεν, ἄλλα δ᾽ ἄϑλια 

790 χαὶ δεινὰ χαὶ δύστηνα προὐφάνη λέγων, 
ὡς μητρὶ μὲν χρείη μὲ μιχϑῆναι, γένος δ᾽ ὶ 

ἄτλητον ἀνθρώποισι δηλώσοιμ ὁρᾶν, Ϊ 
φονεὺς δ᾽ ἐσοίμην τοῦ φυτεύσαντος πατρός. Ϊ 
χἀγὼ ᾿πακούσας ταῦτα τὴν Κορινϑίαν Ι 

796 ἄστροις τὸ λοιπὸν ἐχμετρούμενος χϑόνα 
ἔφευγον, ἔνϑα μήποτ᾽ ὀψοίμην χαχῶν 

χρησμῶν ὀνείδη τῶν ἐμῶν τελούμενα. 
στείχων δ᾽ ἱχνοῦμαι τούσδε τοὺς χώρους ἐν οἷς 
σὺ τὸν τύραννον τοῦτον ὄλλυσϑαι λέγεις. 

800 χαί σοι, γύναι, τἀληϑὲς ἐξερῶ. τριπλῆς 
ὅτ᾽ ἣν κελεύϑου τῆσδ᾽ ὁδοιπορῶν πέλας, 
ἐνταῦθά μοι χήρυξ τε χἀπὶ πωλιχῆς 

ἀνὴρ ἀπήνης ἐμιβεβὼς, οἷον σὺ φὴς, 
ξυνηντίαζον " χἀξ ὁδοῦ ἡ ὅ ὃ ἡγεμὼν 

806 αὐτός ϑ' ὁ πρέσβυς πρὸς βίαν ἠλαυνέτην. 

χἀγὼ τὸν ἐχτρέποντα, τὸν τροχηλάτην, 
παίω δι᾿ ὀργῆς" καί μὴ ὃ πρέσβυς ὡς ὁρᾷ, 
ὄχου παραστείχοντα τηρήσας μέσον 
χάρα διπλοῖς κέντροισί μου καϑέχετο. 

810 οὐ μὴν ἴσην γ᾽ ἔτισεν, ἀλλὰ συντόμως 
σχήπτρῳ τυπεὶς ἐχ τῆσδε χειρὸς ὕπτιος 
μέσης ἀπήνης εὐθὺς ἐχκυλίνδεται " 

χτείνω δὲ τοὺς ξύμπαντας. εἰ δὲ τῷ ξένῳ 

τούτῳ προσήχει «1αΐῳ τι συγγενὲς, 
816 τίς τοῦδε νῦν ἔστ᾽ ἀνδρὸς ἀϑλιώτερος ; 

τίς ἐχϑροδαίμων μᾶλλον ἂν γένοιτ᾽ ἀνήρ; 
ᾧ μὴ ξένων ἔξεστι μηδ᾽ ἀστῶν τινὰ 

δόμοις δέχεσϑαι, μηδὲ προσφωνεῖν τινὰ, 

ὠϑεῖν δ᾽ ἀπ οἴχων. χαὶ τάδ᾽ οὔτις ἄλλος ἣν 
820 ἢ ̓γὼ ᾽π᾿ ἐμαυτῷ τάσδ᾽ ἀρὰς ὃ προστιϑείς. 

λέχη δὲ τοῦ ϑανόντος ἐν χεροῖν ἐμαῖν 
χραίνω, δι᾽ ὦνπερ ὠλετ. ἄρ᾽ ἔφυν χαχός; 
ἀρ᾽ οὐχὶ πᾶς ἄναγνος; εἴ μὲ χρὴ φυγεῖν, 
χαί μοι φυγόντι μήτε τοὺς ἐμοὺς ἰδεῖν 

820 μήτ᾽ ἐμβατεύειν πατρίδος " ἢ γάμοις μὲ δεῖ 
μητρὸς ζυγῆναι καὶ πατέρα χκαταχτανεῖν 

Πόλυβον, ὃς ἐξέφυσε χἀξέϑρεψέ με. 
ἄρ᾽ οὐκ ἀπ᾿ ὠμοῦ ταῦτα δαίμονός τις ἂν 

χρίνων ἐπὶ ἀνδρὶ τῷδ᾽ ἂν ὀρϑοίη λόγον; 

880 μὴ δῆτα μὴ δῆτ, ὦ ϑεῶν ἁγνὸν σέβας, 
ἴδοιμι ταύτην ἡμέραν, ἀλλ᾿ ἐχ βροτῶν 
βαίην ἄφαντος πρόσϑεν ἢ τοιάνδ᾽ ἰδεῖν 
χηλῖδ᾽ ἐμαυτῷ συμφορᾶς ἀφιγμένην. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἡμῖν μὲν, ὦναξ, ταῦτ᾽ ὀκνήρ᾽ “ ἕως δ᾽ ἂν οὖν 
886 πρὸς τοῦ παρόντος ἐχμάϑης, ἔχ ἐλπίδα. 

ΟΙΦΙΠΟΥΣ. 

χαὶ μὴν τοσοῦτόν γ᾽ ἐστί μοι τῆς ἐλπίδος, 
τὸν ἄγδρα τὸν βοτῆρα προσμεῖναι μόνον. 

ΤΟΚΆΑ͂ΣΤΗ͂. 

πεφασμένου δὲ τίς πιοϑ᾽ ἡ προϑυμία; 

Ι 

μητρὸς πατρός τ ἤλεγχον" οἱ δὲ δυσφόρως Ϊ 

] 
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ἐγὼ διδάξω σ᾽ - ἢν γὰρ εὑρεϑὴ λέγων 
810 σοὶ ταὔτ᾽, ἔγωγ᾽ ἂν ἐχπιεφευγοίην πάϑος. 

ΓΘ ΥΚ ΕΣ ΗΣ 

ποῖον δέ μου περισσὸν ἤχουσας λόγον; 
ΟἸΧΖΕΧΙ ΣΕΣΣ. 

ληστὰς ἔφασχες αὐτὸν ἄνδρας ἐννέπειν 

ὥς νι» χαταχτείνειαν. εἰ μὲν οὖν ἔτι 

λέξει τὸν αὐτὸν ἀριϑμὸν, οὐκ ἐγὼ χτανον. 

8160 οὐ γὰρ γένοιτ ὧν εἴς γε τοῖς πολλοῖς ἴσος. 
εἰ δ᾽ ἄνδρ᾽ ἕν οἰόζωνον αὐδήσει, σαιρῶς 

τοῦτ᾽ ἐστὶν ἤδη τοὔργον εἰς ἐμὲ ῥέπον. 
ΤΟΚΟΑ͂ΣΤΉ. 

ἀλλ ὡς φανέν γε τοὔπος ὧδ᾽ ἐπίστασο, 
χοὺχ ἔστιν αὐτῷ τοῦτό γ᾽ ἐχβαλεῖν πάλιν. 

860 πόλις γὰρ ἤχουσ᾽, οὐκ ἐγὼ μόνη, τάδε. 
εἰ δ᾽ οὖν τι χἀχτρέποιτο τοῦ πρόσϑεν λόγου, 
οὔτοι ποτ᾽, ὦναξ, τόν γε .“Ταΐου φόνον 
φανεῖ δικαίως ὀρϑὸν, ὅν γε «1οξίας 

διεῖπε χρῆναι παιδὸς ἐξ ἐμοῦ ϑανεῖν. 

855 καίτοι γιν οὐ κεῖνός γ᾽ ὁ δύστηνός ποτε 

χαιέχταν᾽, ἀλλ᾽ αὐτὸς πάροιϑεν ὦλετο. 
ὥστ᾽ οὐχὶ μαντείας γ᾽ ἂν οὔτε τῇδ᾽ ἐγὼ ᾿ 
βλέψαιμε ἄν οὕνεχ᾽ οὔτε τῇδ᾽ ἂν ὕστερον. 

ΟἸΙΠΙΟΥ͂Σ. 

χαλῶς νομίζεις. ἀλλ ὕμως τὸν ἐργάτην 

860 πέμινον τινὰ στελοῦγτα μηδὲ τοῦτ᾽ ἀφῆς. 

ΤΟΚΆΣΤΗ. 

πέμινω ταχύνασ᾽ " ἀλλ᾿ ἴωμεν εἰς δόμους. 
οὐδὲν γὰρ ἂν πράξαιμ᾽ ἂν ὧν οὐ σοὶ φίλον. 

ΧΟΡΟΣ. 

εἴ μοι ξυνείη «φέροντι 

μοῖρα τὰν εὔσεπτον ἁγνείαν λόγων 

! 
" 

Ι 
Ϊ 800 ἔργων τε πάντων, ὧν γόμοι πρόχεινται 

ὑψίποδες, οὐρανίαν 

δι αἰϑέρα τεχνωθϑέντες, ὧν Ὄλυμπος 
πατὴρ μόνος, οὐδέ νιν 
ϑνατὰ φύσις ἀνέρων 

870 ἔτιχτεν, οὐδὲ μήν ποτε λάϑα χαταχοιμάσει" 
μέγας ἐν τούτοις ϑεὸς, οὐδὲ γηράσκει. 

872 ὕβρις φυτεύει τύραννον " 
ὕβρις, εἰ πολλῶν ὑπερπλησϑῇ μάταν, 

876 ἃ μὴ ᾿πίχαερα μηδὲ συμφέροντα, 
ἀκρότατον εἰσανεβᾶσ᾽ 

ἘΠᾺ ἀπότομον ὦρουσεν εἰς ἀνάγχαν, 
ἕνϑ᾽ οὐ ποδὶ χρησίμῳ 
χρῆται. τὸ καλῶς δ᾽ ἔχον 

880 πόλει πάλαισμα μήποτε λῦσαι ϑεὸν αἰτοῦμαι. 
ϑεὸν οὐ λήξω ποτὲ προστάταν ἴσχων. 

888 εἰ δέ τις ὑπέροπτα χερσὶν 
ἢ λόγῳ πορεύεται, 

8860 “]ίχας ἀφόβητος, οὐδὲ 

δαιμόνων ἕδη σέβων, 
ἢ Ἢ ς 

χαχά νιν ἕλοιτο μοῖρα, 
δυσπότμου χάριν χλιδᾶς, 
εἰ μὴ τὸ χἔρδος χερδανεῖ δικαίως, 

890 χαὶ τῶν ἀσέπτων ἔρξεται, 
ἢ τῶν ἀϑίχτων ἕξεται ματάζων. 

868 -- 872. 878 --- 882. 

888 --- 8960. 897 ---910. 

τίς ἔτι ποτ᾽ ἐν τοῖσδ᾽ ἀνὴρ ϑυμοῦ βέλη 
ἐξέ. ἘΞ το τς, 
ἔρξεται τνυχᾶς ἀμυνεῖν»; 

800 δὶ γὰρ αἱ τοιαίδε πράξεις τίκικι, 

τί δεῖ μὲ χορεύειν; 
οὐχ ἔτι τὸν ἄϑιχτον εἶκε 
γᾶς ἐπ᾿ ὀμφαλὸν σέβων, 

5 ἔπ 
οὐδ᾽ ἐς τὸν Ἴβαισι ναὸν, 

900 οὐδὲ τὰν Ὀλυμπίαν, 

εἰ μὴ τάδε χειρόδειχτα 
- ε Ω τ ν - 

πασιν κρμοσει βροτοῖς. 
ἀλ “Ὁ .ν Εἰ ᾿ » "᾿ 3» 9 ψ.} ᾿ τς 

ἀλλ᾽, ὦ χρατύνων, εἴπερ ὕρϑ' ἀχούεις, 
ἘΣΎ ΡαΣ ΜΝ : 
Ζεῦ, πάντ' ἀνάσσων, μὴ λάϑοι 

906 σὲ τάν τε σὰν ἀϑάνατον αἰὲν ἀρχάν. 
φϑίνοντιας γὰρ ἘΞ ΠῈ Ταΐου 
ϑέσφατ᾽ ἐξαιροῦσιν ἤδη, 

Ξ Ξ δ ἐπ ΣΤ; ᾿ 
χοὐδαμοῦ τιμαῖς ᾿“ποόλλων ἐμφανής" 

910 ἔρρεε δὲ τὰ ϑεῖα. 
ΨΟΙΚ ΩΣ ΥΩ. 

; ν ΝΣ ; 
χώρας «νακτες, δόξα μοι παρεστίϑη 

γαοὺς ἱπέσϑαι δαιμόνων, τάδ᾽ ἐν χεροῖν 
στέφη λαβούση χἀπιϑυμιάματα. 
ὑψοῦ γὰρ αἴρει ϑυμὸν Οἰδίπους ἄγαν 

916 λύπαισι παντοίκισιν " οὐδ᾽ ὁποῖ᾽ ἀνὴρ 

ἔννους τὰ χαινὰ τοῖς πάλαι τεχμαίρεται, 
ἀλλ ἐστὶ τοῦ λέγοντος, ἢν φόβους λέγῃ. 

ὅτ᾽ οὖν παραινοῦσ᾽ οὐδὲν ἐς πλέον ποιῶ, 
, Ἔ ΕΥ̓ 1 κι ΕἸ μι" λὴ ΕΣ δὲ , 

πρὸς σ᾽, ὦ ““ὐχει᾿ Ἵπολλον, ἄγχιστος γὰρ 
920 ἱχέτις ἀφίγμαι τοῖσδε σὺν χατεύγμασιν, 

ὅπως λύσιν τιν ἡμὶν εὐαγῆ πόρης " 

ὡς νῦν ὀχνοῦμεν πάντες ἐχττεπληγμένον 

χεῖνον βλέποντες ὡς κυβερνήτην νεώς. 
:ΦΓΙΈ“ΌῸΟΣ. 

Σ᾿ ὯΝ ΠῚ ε - ἐδ ιν , 8} 8. 
ὧν παρ᾽ ὑμῶν, ὦ ξένοι, μάϑοιμ ὅπου 

92ὅ τὰ τοῦ τυράννου δώματ᾽ ἐστὶν Οἰδίπου; 
μάλιστα δ᾽ αὐτὸν εἴπατ', εἰ κάτισϑ᾽ ὅπου. 

ΧΟΡΟΣ. 
τ » τ.» 

στέγαι. μὲν αἵδε" χαὐτὸς ἔνδον, ὦ ξένε" 
γυνὴ δὲ μήτηρ ἣδε τῶν χείνου τέχνων. 

ΓΙΈ ΖΦ ΟΣ: 

ἀλλ ὀλβία τε καὶ ξὺν ὀλβίοις ἀεὶ 

980 γένοιτ᾽, ἐχείνου γ᾽ οὖσα παντελὴς δάμαρ. 
ΤΟΚΑΆΑ͂ΣΤΗ: 

᾿ τα δὲ 2. 2.5, ν" ιν 

αὕτως δὲ καὶ σύ γ᾽, ὦ ξέν᾽ - ἄξιος γὰρ εἶ 

ὅτ 
«0 Ν 

τῆς εὐεπείας οὕνεχ. ἀλλὰ φράζ᾽ ὅτου 
χρήζων ἀφῖξαι χὠ τι σημῆναι ϑέλων. 

Φ7ΤΙΓΈΕ..ΖΦΟΣ. 

ἀγαϑὰ δόμοις τε καὶ πόσει τῷ σῷ, γύναι. 

ῬΟΧΑΣΈΊΈἪΝ.: 

οϑό τὰ ποῖα ταῦτα; παρὰ τίνος δ᾽ ἀφιγμένος; 

ΖΦ. ΤΈΕ.ΤΖΟΣ: 

ἐχ τῆς Κορίνϑου. τὸ δ᾽ ἔπος οὑξερῶ τάχα 

ἥδοιο μὲν, πῶς δ᾽ οὐχ ὧν, ἀσχάλλοις δ᾽ ἴσως. 

ΤΟἋᾺΚ.ΣΎΗΙ. 

τί δ᾽ ἔστι, ποίαν δύναμιν ὧδ᾽ ἔχει διπλῆν; 

ΦΙ ΙΕΣΔΊΟΣΣ, 

τύραννον αὐτὸν οὑπιχώριοι χϑονὸς 

940 τῆς ᾿Ισϑμίας στήσουσιν, ὡς ηὐδᾶτ᾽ ἐχεῖ. 

ΤΟΣ ΦΕΣΥΓΉῊΣ 

τί δ᾽; οὐχ ὁ πρέσβυς Πόλυβος ἐγκρατὴς ἔτι; 

ῬΟΕΤΑῈ ΒΟΈΝΙΟΙς 18 
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ΦΙΓΈΜ.ΟΣ. 

οὐ δῆτ᾽, ἐπεί γιν ϑάνατος ἐν τάφοις ἔχει. 
ΤῸ ΚΑ ΣΤΗ. 

πῶς εἶπας; ἢ τέϑνηχε Πόλυβος, ὦ γέρον; 
ΔΑΙΓΓῈ..0Σ. 

εἰ μὴ λέγω τἀληϑὲς, ἀξιῶ ϑανεῖν. 
10. ΚΑΣΤΗ. 

910 ὦ πρόσπολ,, οὐχὶ δεσπότῃ τάδ᾽ ὡς τάχος 
μολοῦσα λέξεις; ὦ ϑεῶν μαντεύματα, 

ἵν ἐστέ: τοῦτον Οἰδίπους πάλαι τρέμων 
τὸν ἄνδρ᾽ ἔφευγε μὴ χτάνῃ" καὶ νῦν ὅδε 
πρὸς τῆς τύχης ὕλωλεν οὐδὲ τοῦδ᾽ ὕπο. 

ΟΡ ΠΟ ΧΙΣ. 

9560 ὦ φίλτατον γυναικὸς ᾿Ιοχάστης χάρα, 
τί μ᾽ ἐξεπέμιψψω δεῦρο τῶνδε δωμάτων; 

ΤΟΚΑ͂ΣΤΗ. 

ἄχουε τἀνδρὸς τοῦδε, χαὶ σχόπει χλύων 
τὰ σέμν᾽ ἵν ἥκει τοῦ ϑεοῦ μαντεύματα. 

ΟἸΔΊΠΟΥΣ: 

οὗτος δὲ τίς ποτ᾽ ἐστὶ χαὶ τί μοι λέγει; 
ΤΟΚΑΣΤΗ. 

960 ἐκ τῆς Κορίνϑου, πατέρα τὸν σὸν ἀγγελῶν 
ὡς οὐχ ἔν ὄντα Πόλυβον, ἀλλ᾽ ὀλωλότα. 

ΟΥΖΙΕΙΡΟΥΧΣ: 

τί φὴς, ξέν᾽ ; αὐτός μοι σὺ σημήνας γενοῦ. 
Φ4ΦΤΙῈ“ΟΣ. 

εἰ τοῦτο πρῶτον δεῖ μ ἀπαγγεῖλαι σαφῶς, 
εὖ ἴσϑ᾽ ἐχεῖνον ϑανάσιμον βεβηκότα. 

ΟΖ ΟΥ̓ΧΩΣ. 

9600 πότερα δόλοισιν, ἢ νόσου ξυναλλαγῇ; 
ΦὌΠΕΣΖΕΘΣΣ. 

σμικρὰ παλαιὰ σώματ᾽ εὐνάζει ῥοπή. 
ΟἸΙἸΔΙΠΟΎῪΣ. 

γόσοις ὁ τλήμων. ὡς ἔοιχεν, ἔφϑιτο. 

ΑΤΓΙΓΕ.0ΟΣ. 

χαὶ τῷ μαχοῷ γε συμμετρούμενος χρόνῳ. 

ΟΙΦΙΠΘΎΣ. 

φεῦ φεῦ, τί δὴτ᾽ ἂν, ὦ γύναι, σχοποῖτό τις 
966 τὴν Πυϑόμαντιν ἑστίαν, ἢ τοὺς ἄνω 

χλάζοντας ὄρνις, ὧν ὑφηγητῶν ἐγὼ 

χτανεῖν ἔμελλον πατέρα τὸν ἐμόν; ὁ δὲ ϑανὼν 
χεύϑει χάτω δὴ γῆς" ἐγὼ δ᾽ δ᾽ ἐνθάδε 

ἄψαυστος ἔγχους, εἴ τι μὴ τὠμῷ πόϑῳ 

970 χατέφϑιϑ᾽ - 

τὰ δ᾽ οὖν παρόντα συλλαβὼν ϑεσπίσματα 
οὕτω δ᾽ ἂν ϑανὼν εἴη ᾽ξ ἐμοῦ. 

κεῖται παρ᾽ “Ἵιδηὴ Πόλυβος ἄξι᾽ οὐδενός. 

ΤΟΚΑΣΤΗ. 
-, ͵ Ἔ Η ἢ 

οὔχουν ἐγώ σοι ταῦτα προύλεγον πάλαι; 

ΟΖ ΘΟ ΧΙΣ. 

ηὔϑας " ἐγὼ δὲ τῷ φόβῳ παρηγόμην. 
ΤΟΚΆΑΣΤΉΗ. 

970 μὴ νῦν ἔξ αὐτῶν μηδὲν εἰς ϑυμὸν βάλης. 
ΟΙΔΙΠΟῪΣ. 

ΝΈΕΣ; , ἢ ᾿ ὩΣ ΡΣ ΕΣ ΕΞ 
χαὶ πῶς τὸ μητρὸς λέχτρον οὐκ ὀκνεῖν μὲ δεῖ; 

ΤΟ ΚΣ 
΄ , ΒΝ ὩΣ γὺ. 53} τ ν᾿ -» ΄ 

τί δ᾽ ἂν φοβοῖτ᾽ ἄνϑρωπος ᾧ τὰ τῆς τύχης 
χρατεῖ, πρόνοια δ᾽ ἐστὶν οὐδενὸς σαφής; 
εἰχῆ χράτιστον ζῆν, ὕπως δύναιτό τις. 

980 σὺ δ᾽ εἰς τὰ μητρὸς μὴ φοβοῦ νυμφεύματα. 
τ πε Ξα"»; ἘΝ Ξ 

πολλοὶ γὰρ ἤδη κἀν ὀνείρασιν βροτῶν 

ἈΦ ΕΡΟΥΖΕΙΣΞ 

μητρὶ ξυνευνάσϑησαν. ἀλλὰ ταῦϑ᾽ ὅτῳ 
παρ᾽ οὐδέν ἐστι, ὁᾷστα τὸν βίον φέρει. 

ΟΙΔΜΙΠΟΎΣ. 

χαλῶς ἅπαντα ταῦτ᾽ ἂν ἐξείρητό σοι, 

986 εἰ μὴ ᾿χύρει ζῶσ᾽ ἡ τεχοῦσα" νῦν δ᾽ ἐπεὶ 
ζῆ, πᾶσ᾽ ἀνάγχη, κεὶ καλῶς λέγεις, ὀχνεῖν. 

ΠΟΙ ΚΩΞΣΟΓΖΗΣ 

χαὶ μὴν μέγας Υ ὀφϑαλμὸς οἱ πατρὸς τάφοι. 
ΟΣ ΠΟΎΣ 

μέγας, ξυνίημ - ἀλλὰ τῆς ζώσης φόβος. 
͵ΙΓΓΕ.ΟΣ. 

ποίας δὲ χαὶ γυγναιχὸς ἐχφροβεῖσϑ᾽ ὕπερ; 
ΟΣ ΌΣΧΟΣ, 

990 Μερόπης, γεραιὲ, Πόλυβος ἧς ᾧχει μέτα. 
ΖΦΙΓΤῈ «ΟΣ. 

τί δ᾽ ἔστ᾽ ἐκείνης ὑμὶν ἐς (φόβον φέρον; 
ΟΥΔΙΉΞΟΎΣΣΣ 

ϑεήλατον μάντευμα δεινὸν, ὦ ξένε. 
ΧΦ ͵ ΙΈΦΘΟΣΣ 

ἢ ῥητόν; ἢ οὐχὶ ϑεμιτὸν ἰλλον εἰδέναι; 
ΟΥΦΙΠΌΟΥΣ Σὲ 

μάλιστά γ᾽ " εἶπε γάρ μὲ “Ποξίας ποτὲ 
996 χρῆναι μιγῆναι μητρὶ τἡμαυτοῦ, τὸ τὲ 

πατρῷον αἰἴμα χερσὶ ταῖς ἐμαῖς ἑλεῖν. 

ὧν οὕνεχ᾽ ἡ Κόρινϑος ἐξ ἐμοῦ πάλαι 
μαχρὰν ἀπῳχεῖτ᾽ - εὐτυχῶς μὲν, ἀλλ᾿ ὅμως 
τὰ τῶν τεχόντων ὕμιιαϑ᾽ ἥδιστον βλέπειν. 

ΦΤΓΓΕ.“ΟΣ. 

1000 ἢ γὰρ τάδ᾽ ὀχνῶν χεῖϑεν ἦσϑ᾽ ἀπόπτολις; 

ΟΙΔΦΙΜΓΟΥΥΣ. 

σιατρός τὲ χρήζων μὴ «φονεὺς εἶναι, γέρον. 
ΔΦΙΓΈΜΖΟΣ. 

τί δὴτ᾽ ἐγὼ οὐχὶ τοῦδε τοῦ «φόβου σ᾽, ἄναξ, 
ἐπείπερ εὔνους ἦλθον, ἐξελυσώμην; 

ΟἸΠΙΠΟΎῪΣ: 

χαὶ μὴν χάριν γ᾽ ἂν ἀξίαν λάβοις ἐμοῦ. 
ΑΓΓΙΓΕΟ.ῸΟΣ. 

1006 χαὶ μὴν μάλιστα τοῦτ᾽ ἀφιχόμην, ὅπως 

σοῦ πρὸς δόμους ἐλθόντος εὖ πράξαιμί τι. 
ΟἸΔΊΠΟΥΣ. 

ἀλλ᾿ οὔποτ᾽ εἶμι τοῖς φυτεύσασίν γ᾽ ὁμοῦ. 
«410. ΖΦ ΊΘῚΣΕ 

ὦ παῖ, καλῶς εἶ δῆλος οὐχ εἰδὼς τί δρᾷς. 
ΟΥἸΔΙΙΠΘΈΨΕΣ 

πῶς, ὦ γεραιέ; πρὸς ϑεῶν δίδασχέ με. 
ΤΕ ΘΩΣΕ 

1010 εἰ τῶνδε φεύγεις οὕνεχ εἰς οἴχους μολεῖν. 
ΟΙΠΙΠΟΥΣ. 

ταρβῶν γε μή μοι «Ῥοῖβος ἐξέλϑῃ σαφής. 

ἌΓΓΈ“ΖΟΣ. 

ἦ μὴ μίασμα τῶν φυτευσάντων λάβης; 

ΟΙΔΠΙΠΟΥῪΣ. 

τοῦτ᾽ αὐτὸ, πρέσβυ, τοῦτό μὐ εἰσαεὶ φοβεῖ. 

ΑΓΓΕ.ΖΟΣΣ, 

ἄρ᾽ οἶσθα δῆτα πρὸς δίχης οὐδὲν τρέμων; 

ΟΙΔΙΠΟῪΣ. 
1016 πῶς δ᾽ οὐχὶ, παῖς γ᾽ εἰ τῶνδε γεννητῶν ἔφυν; 

“ΜΙ͵ΓΈ.ΟΣ. 

ὁθούνεκ᾽ ἦν σοι Πόλυβος οὐδὲν ἂν γένει. 
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πῶς εἶπας; οὐ γὰρ Πόλυβος ἐξέφυσέ με; 

«ΦΓΤῚῈ.-.ΖΟΣ- 

οὐ μᾶλλον οὐδὲν τοῦδε τἀνδρὸς, ἀλλ ἴσον. 
ΘΟ ΤΓΘΎΣ. 

χαὶ πῶς ὁ φύσας ἐξ ἴσου τῷ μηϑενί; 

ΖΦΙΤΙΤΈΠ“ΟΣ. 

1020 ἀλλ᾿ οὔ σ᾽ ἐγείνατ᾽ οὔτ᾽ ἐχεῖνος οὔτ᾽ ἐγώ. 
ΟΙΔΙΠΟῪΣ. 

ἀλλ᾽ ἀντὶ τοῦ δὴ παῖδά μ᾽ ὠνομάζετο; 
Φ͵ΓΓΈΕΈ.“ΟΣ. 

δῶρόν ποτ᾽. ἴσϑι, τῶν ἐμῶν χειρῶν λαβών. 
Ὁ ΧΩ ὍΝ Χ Σ: 

χᾷϑ᾽ ὧδ᾽ ἀπ᾽ ἄλλης χειρὸς ἔστερξεν μέγα; 
Φ4“ΤΓΙΤΕΈ-ΟΣ: 

ἡ γὰρ πρὶν αὐτὸν ἐξέπεισ᾽ ἀπαιδία. 
ΟΙΖΙΠΟΎΣ. 

1026 σὺ δ᾽ ἐμπολήσας, ἢ τεχών μ᾽ αὐτῷ δίδως; 
ΞΥΝΕ ΖΟἿΣ. 

εὑρὼν ναπαίαις ἐν Κιϑαιρῶνος πτυχαῖς. 
ΟΥΒΙΕΟΎΣ. 

ὡδοιπόρεις δὲ πρὸς τί τούσδε τοὺς τόπους; 
ΖΦΤΙΓΓΕΟ.ΟΣ. 

ἐνταῦϑ'᾽ ὀρείοις ποιμνίοις ἐπεστάτουν. 
ΟἸΔΙΠΟῪΣ. 

ποιμὴν γὰρ ἦσϑα κἀπὶ ϑητείᾳ πιλάνης; 
{ΠῊ Ὅ«ΧὉΣ. 

! 
- Ὄ ΄ - ᾿ 

1030 σοῦ δ᾽, ὦ τέκνον, σωτήρ γε τῷ τότ᾽ ἐν χρόνῳ. 
ΟΙΠΙΠΟῪΣ. 

τί δ᾽ ἄλγος ἴσχοντ᾽ ἐν χακοῖς μὲ λαμβάνεις; 
ΓΓΙΓΕ.ΖΟΣ. 

ποδῶν ἄν ἄρϑρα μαρτυρήσειεν τὰ σά. 
ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΎῪΣ. 

οἴμοι, τί τοῦτ᾽ ἀρχαῖον ἐννέπεις χαχόν; 
ΠΕ ΤΟ Σ: 

λύω σ᾽ ἔχοντα διατόρους ποδοῖν ἀχμάς. 

ΟΙΖΙΠΟῪΣ. 

1085 δεινόν γ᾽ ὄνειδος σπαργάνων ἀνειλόμην. 
ΔΤΙΤΕΖΟΣ. 

ὥστ᾽ ὠνομάσϑης ἐκ τύχης ταύτης ὃς εἶ. 
ΘΖ ΙΊΓΟΥΣ. 

πρὸς ϑεῶν, πρὸς μητρὸς, ἢ πατρὸς, φράσον. 
ΠΤ Έ.ΦΟΣ. 

οὐκ οἶδ᾽ - ὁ δοὺς δὲ ταῦτ᾽ ἐμοῦ λῷον φρονεῖ. 
ΟΥἸΖΙΠΟΎῪΣ. 

ἢ γὰρ παρ ἄλλου μ᾽ ἔλαβες οὐδ᾽ αὐτὸς τυχών; 
ὩΓΓΕΈ.0ΟΣ. 

1040 οὔχ, ἀλλὰ ποιμὴν ἄλλος ἐχδίδωσί μοι. 
ΟΙΦΙΠΟΥΣ. 

τίς οὗτος; ἦ χάτοισϑα δηλῶσαι λόγῳ; 
ΞΦΤΓΓΕ.ΟΣ. 

τῶν «Ταΐου δήπου τις ὠνομάζετο. 
ΟΙΔΊΠΟΤΥ Σ. 

ἢ τοῦ τυράννου τῆσδε γῆς πάλαι ποτέ; 
ΠΣ Έ “ΧΌΣ. 

μάλιστα. τούτου τἀνδρὸς οὗτος ἦν βοτήρ. 
ΟΙΔΙΠΟῪΣ. 

1045 ἢ χἄστ᾽ ἔτι ζῶν οὗτος, ὥστ᾽ ᾿δεῖν ἐμέ; 
ΦΙΓΈ“ΜΟΣ. 

ὑμεῖς γ᾽ ἄριστ᾽ εἰδεῖτ᾽ ἂν οὑπιχώριοι. 

Ἢ. 
ω 
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ΟἸΔΙΠΟῪΣ. 

ἔστιν τὶς ὑμῶν τῶν παρεστώτων πέλας, 

ὅστις χάτοιδε τὸν βοτῆρ᾽, ὃν ἐννέπει, 

εἴτ᾽ οὖν ἐπ’ ἀγρῶν εἴτε χἀνθάδ᾽ εἰσιδών; 
1060 σημήναϑ'᾽, ὡς ὁ χαιρὸς εὑρῆσϑαι τάδε. 

ΘΟΙΡΌΟΣ: 

οἶμαι μὲν οὐδέν᾽ ἄλλον ἢ τὸν ἐξ ἀγρῶν, 
ὃν χἀμάτευες πρόσϑεν εἰσιδεῖν - ἀτὰρ 

ἥδ᾽ ἂν τάδ᾽ οὐχ ἥκιστ᾽ ἂν ᾿Ιοχάστη λέγοι. 
ΟἼΖΙΙ ΟΣ 

γύναι, νοεῖς ἐχεῖνον,, ὅντιν᾽ ἀρτίως 

1065 μολεῖν ἐφιέμεσϑα τόν ϑ᾽ οὗτος λέγει; 
ΤΟΚΆΑ͂ΣΤΗ. 

τίς δ᾽ ὅντιν᾽ εἶπε; μηδὲν ἐντραπῆς. τὰ δὲ 
ῥηθέντα βούλου μηδὲ μεμνῆσθαι μάτην. 

ΟΙΔΙΠΟῪΣς. 

οὐκ ἂν γένοιτο τοῦϑ᾽ ὅπως ἐγὼ λαβὼν 
σημεῖα τοιαῦτ᾽ οὐ φανῶ τοὐμὸν γένος. 

ΤΟΚΑΣΤΗ. 

1060 μὴ πρὸς ϑεῶν, εἴπερ τι τοῦ σαυτοῦ βίου 
χήδει, ματεύσης τοῦϑ᾽, ἅλις νοσοῦσ᾽ ἐγώ. 

ΟΥ̓ΔΙΜΧΓΟῪΣ. 

ϑάρσει. σὺ μὲν γὰρ οὐδ᾽ ἂν ἐκ τρίτης ἐγὼ 
μητρὸς φανῶ τρίδουλος, ἐχιανεῖ χκαχή. 

ΤΟΚΑ͂ΣΤΗ. 

ὅμως πιϑοῦ μοι, λίσσομαι" μὴ δρᾷ τάδε. 

ΟἸΔΊΠΟΥΣ. 

1006 οὐκ ὧν πιϑοίμην μὴ οὐ τάδ᾽ ἐχμαϑεῖν σαφῶς. ὦ 
ΤΟΚΑΣΤΗ. 

χαὶ μὴν φρονοῦσά γ᾽ εὖ τὰ λῷστά σοι λέγω. 
ΟἸΔΊΠΟΥΣ. 

τὰ λῷστα τοίνυν ταῦτά μ᾽ ἀλγύνει πάλαι. 
ΤΟΚΟΑ͂ΣΤΗ. 

ὦ δύσποτμ᾽, εἴϑε μήποτε γνοίης ὃς εἶ. 
ΟΙΔΙΠΟῪΣ. 

ἄξει τις ἐλϑὼν δεῦρο τὸν βοτῆρά μοι; 
1070 ταύτην δ᾽ ἐᾶτε πλουσίῳ χαίρειν γένει. 

ΤΟΚΑΣΤΗ. 

ἰοὺ Ἰοὺ, δύστηνε" τοῦτο γάρ σ᾽ ἔχω 
μόνον προσειπεῖν, ἄλλο δ᾽ οὔποϑ᾽ ὕστερον. 

ΧΟΡΟΣ. 

τί ποτε βέβηκεν; Οἰδίπους, ὑπ᾽ ἀγρίας 
ἄξασα λύπης ἡ γυνή; δέδοιχ᾽ ὅπως 

1076 μὴ ᾽κ τῆς σιωπῆς τῆσδ᾽ ἀναρρήξει καχά. 
ΟΥΖΙΙΓΟΎΣ. 

ὁποῖα. χρήζει ῥηγνύτω" τοὐμὸν δ᾽ ἐγὼ, 
χκεὶ σμικρόν ἔστι, σπέρμ᾽ ἰδεῖν βουλήσομαι. 

αὐτὴ δ᾽ ἴσως, φρονεῖ γὰρ ὡς γυνὴ μέγα, 
τὴν δυσγένειαν τὴν ἐμὴν αἰσχύνεται. 

1080 ἐγὼ δ᾽ ἐμαυτὸν παῖδα τῆς Τύχης νέμων 
τῆς εὖ διδούσης οὐχ ἀτιμασϑήσομαι. 

τῆς γὰρ πέφυκα μητρός" οἱ δὲ συγγενεῖς 
μῆνές μὲ μιχρὸν καὶ μέγαν διώρισαν. 
τοιόσδε δ᾽ ἐχφὺς οὐκ ἂν ἐξέλϑοιμ᾽ ἔτι 

1086 ποτ᾽ ἄλλος, ὥστε μὴ ᾿χμαϑεῖν τοὐμὸν γένος. 
ΧΟΡΟΣ. 

εἴπερ ἐγὼ μάντις εἰμὺ 
χαὶ κατὰ γνώμην ἴδρις, 
οὐ τὸν Ὄλυμπον, ἀπείρων, 

1086 --- 1097. ΞξΞΞ- 1098 ----1109, 

ΒΕ 
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ὦ Κιϑαιρὼν, οὐκ ἔσει 
1090 τὰν αὔριον πανσέληνον, 

μὴ οὐ σέ γε χαὶ πατριώταν Οἰδίπουν 
χαὶ τροφὸν καὶ μητέρ᾽ αὔξειν, 

1096 καὶ χορεύεσϑαι πρὸς ἡμῶν. ὡς ἐπίηρα φέροντα 
τοῖς ἐμοῖς τυράννοις. 

ἐήιε «οῖϑε, σοὶ δὲ ταῦτ᾽ ἀρέστ᾽ εἴη. 
1098 τίς σε. τέχνον, τίς σ᾽ ἔτιχτε 

τῶν μαχραιώνων ἄρα, 

1100 Πανὸς ὀρεσσιβάτα που 
προσπελασϑεῖσ᾽. ἢ σέ γέ 
τις ϑυγάτηρ.. «Τοξίου; τῷ 
γὰρ πλάχες ἀγρόνομοι πᾶσαι φίλαι" 

] εἴϑ᾽ ὁ Κυλλάνας ἀνάσσων, 

1106 εἴϑ᾽ ὁ Βαχχεῖος ϑεὸς ναίων ἐπ᾽ ἄχρων ὀρέων 

εὕρημα δέξατ᾽ ἔχ του 

Διυμᾳῶᾶν Ἑλικωνίδων. αἰς πλεῖστα συμπαίζει. 

ΟΥΖΑΙΧΓΟΣ: 

1110 εἰ χρή τι χἀμὲς μὴ ξυναλλάξαντέ πω. 
πρέσβυ, σταϑμᾶσϑαι, τὸν βοτῆρ᾽ ὁρᾶν δοχῶ, 

ὕνπερ πάλαι ζητοῦμεν. ἔν τε γὰρ μαχρῷ 
γήρᾳ ξυνάδει τῷδε τἀνδρὶ σύμμετρος, 

ἄλλως τε τοὺς ἄγοντας ὥσπερ οἰχέτας 
1116 ἔγνωκ᾽ ἐμαυτοῦ" τῇ δ᾽ ἐπιστήμῃ σύ μου 

προὔχοις τέχ᾽ ἄν που. τὸν βοτῆρ᾽ ἰδὼν πάρος. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἔγνωχα γὰρ, σάφ᾽ ἴσϑι, «1κΐου γὰρ ἣν 
εἴπερ τις ἄλλος πιστὸς ὡς νομεὺς ἀνήρ. 

ΟἸΙΖΔΙΠΟΥῪΣ. 

σὲ πρῶτ᾽ ἐρωτῶ, τὸν Κορένϑιον ξένον, 

1120 ἡ τόνδε φράζεις ; 
ὩΤΙ͵ΙΈΞ-ΟΣ. 

τοῦτον». ὅνπερ εἰσορῷς. 
ΟΥΖΦΙΙΓΟΎῈΣ. 

ουτος σὺ. πρέσβυ. δεῦρό μοι φώνει βλέπων 
ὅσ᾽ ἄν σ᾽ ἐρωτῶ. «Ταΐου ποτ᾽ ἦσϑα σύ; 

ΘΕΡΊΠΩ Ν. 

ἡ δοῦλος οὐχ ὠνητὸς, ἀλλ᾽ οἴχοι τραφείς. 
ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

ἔργον μεριμνῶν ποῖον ἢ βίον τίνα; 

ΘΕΡΆΠΩΝ. 

1125 ποίμναις τὰ πλεῖστα τοῦ βίου ξυνειπόμην. 

ΟἸΙΔΜΙΠΟΎῪΣ. 

χώροις μάλιστα πρὸς τίσι ξύναυλος ὧν; 
ΘΕΡΑΠΩ Ν. 

ἣν μὲν Κιϑαιρὼν, ἣν δὲ πρόσχωρος τόπος. 
ΟἹΖΠΙΠΟΥῪΣ. 

τὸν ἄνδρα τόνδ᾽ οὖν οἶσϑα τῇδέ που μαϑών; 
ΘΕΡΆΠΩΝ. 

τί χρῆμα δρῶντα; ποῖον ἄνδρα χαὶ λέγεις; 
ΟΥΖΕΓΘΟ ΧΣ: 

1180 τόνδ᾽ ὃς πάρεστιν. ἢ ξυναλλάξας τί πω; 
ΘΕΡΑΠῸῺ Ν. 

οὐχ ὥστε γ᾽ εἰπεῖν ἐν τύχει μνήμης ὕπο. 
{7 Ζ ΘῈΣ. 

κοὐδέν γε ϑαῦμα, δέσποτ᾽. ἀλλ᾽ ἐγὼ σαφῶς 
ἀγνῶτ᾽ ἀναμνήσω γιν. εὖ γὰρ οἶδ᾽ ὅτι 

χάτοιδεν, ἦμος τὸν Κιϑαιρῶνος τόπον 
1136 ὁ μὲν διπλοῖσι ποιμνίοις. ἐγὼ δ᾽ ἑνὶ 

ἐπλησίαζον τῷδε τἀνδοὶ τρεῖς ὅλους 

ἘΞ ἋΣ “- ΄ 

ἐξ ἦρος εἰς ἀρχτοῦρον ἑχμήγους χρόνους" 
Ὁ ᾿ Α 

χειμῶνα δ᾽ δὴ τἀμά τ᾽ εἰς ἔπαυλ᾽ ἐγὼ 
2; δ.» “ , 
ἤλαυνον οὗτός τ᾽ εἷς τὰ “1ακἴου σταϑιιά. 

.1140 λέγω τι τούτων, ἢ οὐ λέγω πεπραγμένον; 
᾿ ΘΕΡΆΠΩΝ. 

λέγεις ἀληϑῆ. καίπερ ἐχ μαχροῦ χρόνου. 
ΑΓΓΕΟ.ΟΣ. 

φέο᾽ εἰπὲ νῦν, τότ᾽ οἶσϑα παῖδά. μοΐ τινα 
δοὺς, ὡς ἐμαυτῷ ϑρέμμα ϑρεψαίμην ἐγώ; 

ΘΙΡ.Α ΠΩ Ν. 

τί δ᾽ ἐστὶ πρὸς τί τοῦτο τοὔπος ἱστορεῖς ; 
ΦΤΙΓΓΙ.ΦΟΣ. 

1145 ὅδ᾽ ἐστὶν, ὦ τῶν. χεῖνος ὃς τότ᾽ ἣν γέος. 
| ΘΕΡΆΠΩΝ. 
| οὐχ εἰς Ὀλεϑρον; οὐ σιωπήσας ἔσει; 

ΟΥΖΦΤΙΓΌΟΡΥΕΣ: 

ἄς μὴ κόλαζε. πρέσβυ. τόνδ᾽. ἐπεὶ τὰ σὰ 

δεῖται χολαστοῦ μᾶλλον ἢ τὰ τοῦδ᾽ ἔπη. 
ΘΕΡΆΠΩΝ. 

τί δ᾽, ὦ φέριστε δεσποτῶν. ἁμαρτάνω; 
ΟΖ ΊΓΟ ΎΥΣ:. 

1100 οὐχ ἐννέπων τὸ» παῖδ᾽ ὃν οὗτος ἱστορεῖ. 
ΘΕΡΑΠΩ Ν. 

λέγει γὰρ εἰδὼς οὐδὲν, ἀλλ ἄλλως πονεῖ. 

ΟἿΟΣ 

σὺ πρὸς χάριν μὲν οὐχ ἐρεῖς, χλαίων δ᾽ ἐρεῖς. 

ΘΕΡΆΠΩΝ. 

μὴ δῆτα πρὸς ϑεῶν τὸν γέροντά μὲ αἰχίση. 
ΟΙΖΦΙΠΟΎῪΣ. 

οὐχ ὡς τάχος τις τοῦδ᾽ ἀποστρέψει χέρας; 

ΘΕΡΑΠΩ Ν. 

1166 δύστηνος, ἀντὶ τοῦ; τί προσχρήζων μαϑεῖν; 
ΟἸΖΑΈΧΕΟ ΥΣ: 

τὸν παῖδ᾽ ἔδωχας τῷδ᾽ ὃν οὗτος ἱστορεῖ; 
ΘΕΡΆΠΩΝ. 

ἔδωκ᾽ " ὀλέσϑαι δ᾽ ὠφελον τῇδ᾽ ἡμέρᾳ. 
ΟΙΔΙΠΟΎΣ. 

ἀλλ᾿ εἰς τόδ᾽ ἥξεις μὴ λέγων γε τοὔνδικον. 

ΘΕΡΆΠΩΝ. 
πολλῷ γε μᾶλλον, ἢν φράσω, διόλλυμαι. 

ΟΥΖΟΙΠΟΟΨΣ, 

ἔοικεν, εἴς τριβὰς ἐλᾷ. 

ΘΕΡΆΠΩΝ. 
ης ἀλλ εἶπον ὡς δοίην πάλαι. 

ΟΥΖΕΣΙ ΟΣ ΧΌΣ, 

πόϑεν λαβών; οἵκεῖον,, ἢ ̓ ξ ἄλλου τινός; 

ΘΙΡΑΠΩΝ. " 

] ἐμὸν μὲν οὐχ ἔγωγ᾽ ἐδεξάμην δέ του. 

| ΟΥ̓ΕΙ ΤΊΤΟΣ, 
] τίνος πολιτῶν τῶνδε χὰκ ποίας στέγης; 

ΘΙΡΆΊΠΩΝ. 
1106 μὴ πρὸς ϑεῶν. μὴ. δέσποϑ᾽, ἱστόρει πλέον. 

ΟἸΔΙΠΟΎΣ. 
ὅλωλας, εἴ σε ταῦτ᾽ ἐρήσομαι πάλιν. 

ΘΕΡΆΠΩΝ. 
τῶν «Ταΐου τοίνυν τις ἣν γεννημάτων. 

ΟΙΔΙΠῸΥΣ. 

ἢ δοῦλος, ἢ κείνου τις ἐγγενὴς γεγώς; 

] ! 

! 

1100 ἁνὴρ δ᾽, ὡς 

οὐ δῆτ᾽ ἔγω) 
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ΘΕΡΆΠΩΝ. 

οἴμοι, πρὸς αὐτῷ γ᾽ εἰμὶ τῷ δεινῷ λέγειν. 

Ὁ ΤΊ ΠΟ ΧΣ: 

1170 χάγωγ᾽ ἀκούειν. ἀλλ᾽ δὅιίως ἀκουστέον. 

ΘΕΡΆΠΩΝ. 
κείνου γέ τοι δὴ παῖς ἐχλήζεϑ᾽ - ἡ δ᾽ ἔσω 
κάλλιστ᾽ ἂν εἴποι σὴ γυνὴ τάδ᾽ ὡς ἔχει. 

ΟΙΔΙΠΟῪΣ. 

ἢ γὰρ δίδωσιν ἥδε σοι; 

ΘΙΡΆΠΩ Ν. 
μάλιστ᾽, ἄναξ. 

ΟΙΖΔΙΠΟῪΣ. 

ὡς πρὺς τί χρείας ; 

ΘΕΡΑΠΩ Ν. 

ὡς ἀναλώσαιμί νιν. 

ΟΙΑΙΠΟΎΥΣ. 

1170 τεχοῦσα τλήμων; 

ΘΕΡΖΠΩ Ν. 

ϑεσφάτων γ᾽ ὄχνῳ καχῶν. 

ΟΥΖΦΤΙΙΓΟῪΣ. 

ποίων; ᾿ 

ΘΕΡΆΠΩΝ. 

χτενεῖν γι: τοὺς τεχύντας ἣν» λόγος. 

ΟΥ̓ ΤΙ ΓΟ Σ: 

πῶς δῆτ᾽ ἀφῆχας τῷ γέροντι τῷδε σύ; 

ΘΕΡΆΠΩΝ. 

χατοιχτίσας, ὦ δέσποϑ᾽, ὡς ἄλλην χϑόνα 
δοχῶν ἀποίσειν, αὐτὸς ἔνϑεν ἣν" ὁ δὲ 

1180 χάχ᾽ εἰς μέγιστ᾽ ἔσωσεν. εἰ γὰρ οὗτος εἶ 
ὅν φησιν οὗτος. ἔσϑι δύσποτμος γεγώς. 

ΟἸΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

Ἰοὺ ἰού" τὰ πάντ᾽ ἂν ἐξήχοι σαφῆ. 
ὦ φῶς, τελευταῖόν σὲ προσβλέψαιμε νῦν, 
ὕστις πέφασμαι φύς τ᾽ ἀφ᾽ ὧν οὐ χρῆν». ξὺν' οἷς τ 

1185 οὐ χρῆν μ᾽ ὁμιλῶν, οὕς τέ (ἡ οὐκ ἔθει κιανών. 

6 ΟΥΡΙΟῚΣ. 

Ἰὼ γενεαὶ βροτῶν. 
ὡς ὑμᾶς ἴσα καὶ τὸ μη- 

δὲν ζώσας ἐναριϑιῶ. 

τίς γὰρ, τίς ἀνὴρ πλέον 
1190 τῶς εὐδαιμονίας «φέρει 

ἢ τοσοῦτον ὅσον» δοχεῖν 
χαὶ δόξαντ᾽ ἀποχλῖναι; 

τὸ σόν» τοι παράδειγμ᾽ ἔχων, 
τὸν σὸν δαίμονα, τὸν σὸν. ὦ 

1196 τλᾶμον Οἰδιπόδα. βροτῶν 

οὐδένα παχαρίζω 

1196 ὅστις χαϑ᾽ ὑπερβολὰν 
τοξεύσας ἐχράτησε τοῦ 
πάντ᾽ εὐδαίμονος ὄλβου. 
ὦ Ζεῦ. χατὰ μὲν φϑίσας 

τὰν γαμινώνυχα παρϑένον 
1200 χρησμῳδόν "ϑανάτων δ᾽ ἐμᾷ 

χώρᾳ πύργος ἀνέστα " 
ἐξ οὗ χαὶ βασιλεὺς χαλεῖ 

ἐμὸς. χαὶ τὰ μέγιστ᾽ ἔτι- 
1180 --- 1195. --ΞΞ 1190 --- 1202. 

: Ξ ἢ 
μιάϑης. ταῖς μεγαλαισιν ἐν 

Θηβαισιν ἀνάσσων. 

12θά τανῦν δ᾽ ἀχούειν τίς ἀϑλιώτερος ; ; 
- ᾿ Ὦ ; 

τίς ἄταις ἀγρίαις, τίς ἐν πόνοις 

ξύνοιχος ἀλλαγᾷ βίου; 

Ἰὼ χλεινὸν Οἰδίπου χάρα, 
1208 ᾧ μέγας λιμὴν 

ἘΡΈΟΣ 
αὑτὸς ἠρχέσεν 

παιδὶ χαὶ πατρὶ 

ϑαλαμηπόλῳ πεσεῖν, 

1210 πῶς ποτε πῶς ποϑ᾽ αἱ πατρῷαί σ᾽ ἄλοχες φέρειν, 
τάλας. 

σῖγ᾽ ἐδυνάδϑησαν ἐς τοσύνδε; 

1218 ἐφεῦρέ σ᾽ ἔχονθ᾽ ὁ πάνϑ᾽ ὁρῶν χρόνος, 
] διχάζει τ᾽ ἄγαμον γώμον πάλακε 

Ϊ 
Ϊ 
᾿ 
᾿ 

[1216 τεχνοῦντα χαὶ τεκνούμεγον. 

Ἰὼ «1αἴειον τέχνον, 

εἴϑε σ᾽. εἴζε σε 
μήποτ᾽ εἰδύμεν. 
δύρομαι γὰρ ὡς 

Ϊ περίαλλ Ἰαχέων 

1220 ἐχ στομάτων. τὸ δ᾽ ὀρθὸν εἰπεῖν, ἀνέπνευσά 
Ϊ τ᾿ ἐχ σέϑεν 

[1222 χαὶ χατεχοίμησα τοὐμὸν ὄμμα. 

ἘΞΑΓΤΈΟΚΟΣ. 
ἧς πέγιστα τῆσδ᾽ ἀεὶ τιμώμενοι, 

οἷ᾽ ἔργ᾽ ἀχούσεσϑ᾽. οἷα δ᾽ εἰσόψεσϑ᾽, ὅσον δ᾽ 

τῶν «Τωβδαχείων ἐντοέπεσϑε δωμάτων. 
τ ἀνθ σε σεὶ ν Ἔὐπι, ΥΣ 

οεμαι γαρ ουτ «» Ἰστρον ουτέε «Ῥᾶσιν ὧν 

γνναι χαϑαρμῷ τήνδε τὴν στέγην, ὅσα 
νι ἦ πολ μξς ρἄνκω να ἀλέτρι μ ᾿ 

χεύϑει" τὰ δ᾽ αὐτίχ᾽ εἰς τὸ φῶς φανεῖ καχὰ 

1230 ἑχόντα χοὺχ ἄχοντα. τῶν δὲ πημονῶν 

Ϊ μάλιστα λυποῦσ᾽ εὶ φανῶσ᾽ αὐϑθαίρετοι. 

ΧΊΟΘΡΟΣ. 

λείπει μὲν οὐδ᾽ ἃ πρόσϑεν ἤδεμεν τὸ μὴ οὐ 
βαρύστον᾽ εἶναι" πρὸς δ᾽ ἐχείνοισιν τί φής; 

Ϊ ἘΞΑ͂ΓΓΙΓΕ.ΖΟΣ. 

] ὁ μὲν τύχιστος τῶν λόγων εἰπεῖν τε καὶ 
1235 μαϑεῖν, τέϑνηχε ϑεῖον ᾿Ιοχάστης χάρα. 

ΧΟΡΟΣ. ΐ ΣΑΣ 
ὦ δυστάλαινα, πρὸς τίνος ποτ᾽ αἰτίας; 

] 
᾿ 

ἘΞΑ͂ΓΤΕῈΜΟΣ. 

αὐτὴ πρὸς αὑτῆς. τῶν δὲ πραχϑέντων τὰ μὲν 

ἀλγιστ᾽ ἄπεστιν" ἡ γὰρ ὄψις οὐ πάρα. 
ὅμως δ᾽, ὅσον γε χάν ἐμοὶ μνήμης ἔνι, 

1210 πεύσει τὰ χείνης ἀϑλίας παϑήματα. 

ὅπως γὰρ ὀργὴ χοωμένη παρῆλϑ᾽ ἔσω 

] ϑυρῶνος. ἵετ᾽ εὐϑὺ πρὸς τὰ νυμφιχὰ 
| λέχη. κόμην σπῶσ᾽ ἀμιριδεξίοις ἀκμαῖς " 
Ι πύλας δ᾽, ὕπως εἰσῆλϑ᾽. ἐπιρρήξασ᾽ ἔσω 

1215 χάλει τὸν ἤδη «1ἀἴον πάλαι νεκρὸν, 
Ἷ μνήμην παλαιῶν σπερμάτων ἔχουσ᾽ ὑφ᾽ ὧν 
] θάνοι μὲν αὐτὸς, τὴν δὲ τίχτουσαν λίποι 
Ϊ τοῖς οἷσιν αὐτοῦ δύστεχνον παιδουργίαν. 
᾿ γ"οὔτο δ᾽ εὐνὰς, ἔνϑα δύστηνος διπλοῦς 
1200 ἐξ ἀνδρὸς ἄνδρας χαὶ τέχν᾽ ἐκ τέχνων τέχοι. 

| χώπως μὲν ἐχ τῶνδ᾽ οὐχ ἔτ᾽ οἶδ᾽ ἀπόλλυται. 
1204 --- 1212. ΞξξΞ 1218 --- 1222. 
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ἢ ᾿ 5 ὥ τ΄ 
βοῶν γὰρ εἰσέπαισεν Οἰδίπους, ὑφ᾽ οὗ 

τ » ᾿ , 
οὐχ ἣν τὸ κείνης ἐχϑεάσασϑαι χαχόν" 

ἀλλ εἰς ἐχεῖνον περιπολοῦντ᾽ ἐλεύσσομεν. 
1266 (φοιτᾷ γὰρ, ἡμᾶς ἔγχος ἐξαιτῶν πορεῖν, 

γυναῖχά τ᾿ οὐ γυναῖχα, μητρῴαν δ᾽ ὅπου 
κίχοι διτιλὴν ἄρουραν οὗ τὲ χαὶ τέκνων. 
λυσσῶντι δ᾽ αὐτῷ δαιμόνων δείχνυσί τις" 
ΡΝ ΘΑ ΣΑΣ ΜΑΜΕ: τ " , 

οὐδεὶς γὰρ ἀνδρῶν. οὲ παρῆμεν ἐγγύϑεν. 
ι Ὑ- ὅν ἢ ΦΎΤΕΙΝΙ 

1200 δεινὸν δ᾽ ἀΐσας, ὡς ὑφηγητοῦ τινὸς, 

πύλαις διπλαῖς ἐνήλατ᾽ " ἐκ δὲ πυϑμένων 

ἔχλινε χοῖλα χλῆϑρα, χἀμπίπτει στέγη. 
οὗ δὴ χρεμαστὴν τὴν γυναῖχ᾽ ἐσείδοιιεν, 

πλεχταῖς ξώραις ἐμιπετιλεγμένην. ὃ δὲ 

1266 ὅπως ὁρᾷ νι», δεινὰ βρυχηϑεὶς τάλας, 
Ξ ᾿ , απ ζω ἐν 

χαλᾷ χρεμαστὴν ἀρτάνην. ἐπεὶ δὲ γῆ 

ἔχειτο τλήμων. δεινὰ δ᾽ ἣν τἀνϑένδ᾽ ὁρᾶν. 
, ἀρεταί τ ἐν ΝΣ 

ἀποσπάσας γαρ εἰμ τὼν χουσηλατους 

περόνας ἀπ᾿ αὐτῆς, αἷσιν ἐξεστέλλετο, 
1270 ἄρας ἔπαισεν ἄὥρϑρα τῶν αὑτοῦ χύχλων, 

τπτας ΚΕΝ οΥ ΚΝ ἀτν αψ θυ τν ͵ 
αὐδῶν τοιαῦϑ'᾽. ὁϑούνεχ᾽ οὐχ ὄινοιντό νιν 
ἈΑ Καν τς τῇ ΒΘ, ἈΝ Ἧ 

οὐϑ᾽ οἱ᾽ ἔπασχεν οὐϑ᾽ ὁποῖ᾽ ἔδρα καχὰ, 

ἀλλ ἐν σχότῳ τὸ λοιπὸν οὗς μὲν οὐχ ἔδει 

ὀψοίαϑ᾽, ος δ᾽ ἔχρηζεν οὐ γνωσοίατο. 

1276 τοιαῦτ᾽ ἐφυμνῶν πολλάχις τὲ χοὺχ ἅπαξ 
ον 5 Ω ᾿ προς 
ἡρασσ᾽ ἐπαίρων βλέφαρα. φοίνικι δ᾽ ὁμοῦ 

γλῆναι γένει᾽ ἔτεγγον, οὐδ᾽ ἀνίεσαν 

φόνου μυδώσας σταγόνας, ἀλλ ὁμοῦ μέλας 
᾿ Ἶ Ξ ; 
ὄμβρος χαλάζης αἱματοῦς ἐτέγγετο. 

1280 [τάδ᾽ ἐχ δυοῖν ἔρρωγεν. οὐ μόνου. χαχὰ, 

ἀλλ ἀνδοὶ χαὶ γυναιχὶ συμμιγῆ χαχά. 

ὁ πρὶν παλαιὸς δ᾽ ὄλβος ἣν πάροιϑε μὲν 
ὄλβος διχαίως" νῦν δὲ τῆδε σὴημέρᾳ 

ΚΝ κυ ; ᾿ τε 
στεναγμὸς, ἄτη, θάνατος, αἰσχύνη, χαχῶν 

1285 ὅσ᾽ ἐστὶ πάντων ὀνόματ᾽, οὐδέν ἐστ᾽ ἀπόν. 

ΧΊΟΡΌΣ. 
- " , ΄ - - 

νῦν δ᾽ ἔσϑ᾽ ὁ τλήμων ἐν τίνι σχολὴ χαχοῦ; 

ἘΞΑΓΓΕΟ.ΟΣ. 

βοᾷ διοίγειν χλῆϑρα χαὶ δηλοῦν τινὰ 

τοῖς πᾶσι Καδιιείοισι τὸν πατροχτόνον, 
τὸν μητρὸς, αὐδῶν ἀνόσι᾽ οὐδὲ δητά μοι, 

1290 ὡς ἐχ χϑονὸς ῥίψων ἑαυτὸν, οὐδ᾽ ἔτι 
Ἐπ πς ἐε ἐό ς , 

μενῶν δόμοις ἀραῖος, ὡς ἠράσατο. 
ῥώμης γε μέντοι χαὶ προηγητοῦ τινὸς 
-: ἀφ ναν γετεῦ Ὄρας ἀν, δε δεῖται" τὸ γὰρ νόσημα μεῖζον ἢ «φέρειν. 

δείξει δὲ καὶ σοί. χλῆϑρα γὰρ πυλῶν τάδε 

1296 διοίγεται: ϑέαμα δ᾽ εἰσόνιει τάχα 
τοιοῦτον οἷον χαὶ στυγοῦντ᾽ ἐποιχτίσαι. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦ δεινὸν ἰδεῖν πάϑος ἀνϑρώποις, 

ὦ δεινότατον πάντων ὅσ᾽ ἐγὼ 

προσέχυρσ᾽ ἤδη. τίς σ᾽, ὦ τλῆμον, 

1300 προσέβη μανία; τίς ὁ πηδήσας 
μείζονα δαίμων τῶν μαχίατων 

πρὸς σὴ δυσϑαίμονι μοίρᾳ; 

φεῦ φεῦ, δύσταν᾽. ἀλλ οὐδ᾽ ἐσιδεῖν 
δύναμαί σ᾽, ἐϑέλων πόλλ᾽ ἀνερέσϑαι, 

1306 πολλὰ πυϑέσϑαι, πολλὰ δ᾽ ἀϑρῆσαι" 
τοίαν φρίχην παρέχεις «οι. 

ΟἸΙΙΠΟΎΣ. 
αἰαῖ αἱαΐ. 

«φεῦ φεῦ δύστανος ἐγὼ, 

σιοῖ γᾶς φέρομαι τλάμων; 

1310 πᾶ μοι φϑογγὰ [ διαπέταται} φοράδην; 

ἰὼ δαῖμον, ἵν᾿ ἐξήλλου. 

ΧΟΡΌΣ: 

ἐς δεινὸν, οὐδ᾽ ἀκουστὸν, οὐδ᾽ ἐπόψιμον. 

ΟΥΖ ΤΟΙΣ: 
Ἰὼ σχότου 

Ε ι , ͵ » 
γέφος ἐμὸν ἀπότροπον, ἐπιπλόμενον ἄφατον, 

1315 ἀδάματόν τε χαὶ δυσούριστον ὅν. 
οἴμοι, 
Ἂν τα ϑυ ΚΑΎ, : , » δ“ 

οἴμοι μάλ᾽ αὐϑις" οἷον εἰσέδυ μ᾽ ἅμα 
5 ΒΡ ΕΝ ΩΣ - 

χέντρων τὲ τῶνδ᾽ οἴστρημα χαὶ μνήμη καχῶν. 

ΠΘΡΙΟΣ: 
᾿ αΣ Τ 5 ) φὰ 3 - , 

χαὶ ϑαῦμά γ᾽ οὐδὲν ἐν τοσοῖσδε πήμασιν 
1820 διπλᾶ σὲ πενϑεῖν χαὶ διπλᾶ φέρειν χαχά. 

ΟἸΖΠΙΠΟῪΣ. 
Ἰὼ φίλος, 
σὺ μὲν ἐμὸς ἐπίπολος ἔτι μόνιμος. ἔτι γὰρ 
ὑπομένεις μὲ τὸν τυφλὸν κηδεύων. 
φεῦ φεῦ. 

1326 οὐ γάρ μὲ λήϑεις, ἀλλὰ γιγνώσχω σαςρῶς, 
ὲ Ν᾿ ς ΔΕΙ͂Ν ὦ 

χαίπερ σχοτειγὸς, τήν γε σὴν αὐδὴν ὅμως. 

ΧΟΡΟΣ. 
τ ν - ΕΝ - 
ὦ δεινὰ δράσας, πῶς ἔτλης τοιαῦτα σὰς 

ὄψεις μαρᾶναι; τις σ᾽ ἐπῆρε δαιμόνων; 

ΟΙΔΙΠΟῪΣ. 
, ; τ , γ, 

᾿Ἵπόλλων τάδ᾽ ἣν, ᾿Απόλλων, φίλοι, 
1380 ὁ χαχὰ χακὰ τελῶν ἐμὰ τάδ᾽ ἐμὰ πάϑεα. 

ἔπαισε δ᾽ αὐτόχειρ γιν οὔτις, ἀλλ᾽ ἐγὼ τλάμων. 
τί γὰρ ἔδει μ᾽ ὁρᾶν, 

1386 ὅτῳ γ᾽ ὁρῶντι μηδὲν ἣν ἰδεῖν γλυχύ; 

ΧΟΡΟΣ. 

ἣν ταῦϑ᾽ ὅπωσπερ χαὶ σὺ φής. 

ΟἸΖΦαΧΕΘΎΧΟΣ: 

τί δῆτ᾽ ἐμοὶ βλεπτὸν, ἢ 
στερχτὸν, ἢ προσήγορον 
ἔτ᾽ ἔστ᾽ ἀχούειν ἡδονᾷ. φίλοι; 

1340 ἀπάγετ᾽ ἐχτόπιον ὅτι τάχιστά με, 
ἀπάγετ᾽, ὦ φίλοι, τὸν ὄλεϑρον μέγαν, 

1316 τὸν χαταρατότατον, ἔτι δὲ χαὶ ϑεοῖς 
ἐχϑρότατον βροτῶν. 

ΧΟΡΟΣ. 

δείλαιε τοῦ νοῦ τῆς τε συμιορῶς ἴσον, 

ὥς σ᾽ ἠϑέλησα μηδέ γ᾽ ἂν γνῶναί ποτε. 

ΟἸΙΔΖΙΠΟΥῪΣ. 

ὄλοιϑ᾽ ὅστις ἦν ὃς [ἀπ᾿ 1 ἀγρίας πέδας 
1350 νομάδος ἐπιποδίας ἔλαβέ μ᾽ ἀπό τε φόνου 

ἔρρυτο χἀνέσωσεν, οὐδὲν εἰς χάριν πράσσων. 
τότε γὰρ ἂν ϑανὼν 

1306 οὐχ ἣν φίλοισιν οὐδ᾽ ἐμοὶ τοσόνδ᾽ ἄχος. 

ΘΟ ΒΙΘΟΣΣ 

ϑέλοντι χἀμοὶ τοῦτ᾽ ἂν ἦν. 

1318 --- 1320. 1321 --- 1528, 

1329 --- 1848, ΞΞ-Ξ 1349 --- 1368. 
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ΟΙΔΙΠΟΥ͂ΞΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ. 

ΟἸΔΊΠΟΥΣ. 

οὔχουν πατρός γ᾽ ἂν φονεὺς 
ἦλθον, οὐδὲ νυμφίος 

βροτοῖς ἐχλήϑην ὧν ἔφυν ἄπο 

1860 νῦν δ᾽ ἄϑεος μέν εἰιἐ, ἀνοσίων δὲ παῖς, 
ὁμογενὴς δ᾽ ἀφ᾽ ὧν αὐιὸς ἔφυν τάλας. 

1866 εἰ δέ τι πρεσβύτερον ἔτι κακοῦ χακὸν, 
τοῦτ᾽ ἔλαχ᾽ Οἰδίπους. 

ΘΟ ΟἿ Σ 

οὐχ οἷδ' ὅπως σε φῶ βεβουλεῦσϑαι χαλῶς. 

χρείσσων γὰρ ἤἦσϑα μηκέτ᾽ ὧν ἢ ζῶν τυφλός. 

ΟΥ̓ ΧΙΕΟΎῪΣ. 

ὡς μὲν τάδ᾽ οὐχ ὧδ᾽ ἔστ᾽ ἄριστ᾽ εἰργασμένα, 
1870 μή μ᾽ ἐχδίδασχε, μηδὲ συμβούλευ᾽ ἔτι. 

ἐγὼ γὰρ οὐχ οἶδ᾽ ὄμμασιν ποίοις βλέπων 
πατέρα ποτ᾽ ἂν προσεῖδον εἰς “1ιδου μολὼν, 
οὐδ᾽ αὖ τάλαιναν μητέρ᾽, οἷν ἐμοὶ δυοῖν 
ἔργ᾽ ἐστὶ κρείσσον᾽ ἀγχόνης εἰργασμένα. 

1375 ἀλλ᾽ ἡ τέχνων δῆτ᾽ ὄψις ἣν ἐφίμερος, 
βλαστοῦσ᾽ ὅπως ἔβλαστε, προσλεύσσειν ἐμοί. 
οὐ δῆτα τοῖς γ᾽ ἐμοῖσιν ὀφϑαλμοῖς ποτέ" 
οὐδ᾽ ἄστυ γ᾽, οὐδὲ πύογος, οὐδὲ δαιμόνων 
ἀγάλμαϑ᾽ ἱρὰ, τῶν ὁ παντλήμων ἐγὼ 

1380 χάλλιστ᾽ ἀνὴρ εἷς ἔν γε ταῖς Θήβαις τραφεὶς 

ἀπεστέρησ᾽ ἐμαυτὸν, αὐτὸς ἐννέπων 

ὠϑεῖν ἅπαντας, τὸν ἀσεβῆ, τὸν ἐχ ϑεῶν 
φανέντ᾽ ἄναγνον χαὶ γένους τοῦ «αΐου. 

τοιάνδ᾽ ἐγὼ χηλῖδα μηνύσας ἐμὴν 

1386 ὀρϑοῖς ἔμελλον ὕμμασιν τούτους ὁρᾶν; 
ἥκιστά γ᾽" ἀλλ᾽ εἰ τῆς ἀχουούσης ἔτ᾽ ἣν 
πηγῆς δι᾿ ὥτων φραγμὸς, οὐχ ἂν ἐσχόμην 
τὸ μὴ ᾿ποχλεῖσαι τοὐμὸν ἄϑλιον δέμας, 
ἵν᾽ ἢ τυφλός τε καὶ χλύων μηδέν. τὸ γὰρ 

1390 τὴ» φροντίδ᾽ ἔξω τῶν χαχῶν οἰχεῖν γλυκύ. 

Ἰὼ Κιϑαιρὼν, τί μ᾽ ἐδέχου; τί μ᾽ οὐ λαβὼν 
ἔχτεινας εὐθὺς, ὡς ἔδειξα μήποτε 

ἐμαυτὸν ἀνθρώποισιν ἔνϑεν ἣν γεγώς; 
ὦ Πόλυβε χαὶ Κόρινϑε καὶ τὰ πότρια 

1896 λόγῳ παλαιὰ δώμαϑ"᾽, οἷον ἄρά με 
χάλλος καχῶν ὕπουλον ἐξεϑρέψατε. 

»ῦν γὰρ χαχός τ᾽ ὧν χἀχκ καχῶν εὑρίσχομαι. 
ὦ τρεῖς χέλευϑοι χαὶ χεχρυμμένη νάπη 

δρυμύς τε χαὶ στενωπὸς ἐν τριπλαῖς ὁδοῖς, 

1400 αἵ τοὐμὸν αἷμα τῶν ἐμῶν χειρῶν ἄπο 
ἐπίετε πατρὸς, ἄρά μου μέμνησϑ᾽ ὅτι, 
οἷ᾽ ἔργα δράσας ὑμὶν, εἶτα δεῦρ᾽ Ἰὼν 
ὁποῖ᾽ ἔπρασσον αὖϑις; ὦ γάμοι γάμοι, 
ἐφύσαϑ᾽ ἡμᾶς, χαὶ φυτεύσαντες πάλιν 

1406 ἀνεῖτε ταυτὸν σπέρμα, χἀπεδείξατε 

πατέρας, ἀδελφοὺς, παῖδας, αἷμ᾽ ἐμφύλιον, 
γύμφας, γυναῖκας, μητέρας τε, χὠώτπιόσα 
αἴσχιστ᾽ ἐν ἀνθρώποισιν ἔργα γίγνεται. 
ἀλλ᾽ οὐ γὰρ αὐδᾶν ἔσθ᾽ ἃ μηδὲ δρᾶν χαλὸν, 

1410 ὅπως τάχιστα πρὸς ϑεῶν ἔξω μέ που 

χαλύψατ᾽, ἢ φονεύσατ᾽, ἢ θαλάσσιον 
ἐχρίψατ᾽, ἔνϑα μήποτ᾽ εἰσόψεσϑ᾽ ἔτι. 
ἴτ᾽, ἀξιώσατ᾽ ἀνδρὸς ἀϑλίου ϑιγεῖν. 
πείϑεσϑε: μὴ δείσητε. τἀμὰ γὰρ καχὰ 

1416 οὐδεὶς οἷός τε πλὴν ἐμοῦ φέρειν βροτῶν. 
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ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ ὧν ἐπαιτεῖς ἐς δέον πάρεσϑ᾽ ὅϑε 
Κρέων τὸ πράσσειν χαὶ τὸ βουλεύειν " ἐπεὶ 

χώρας λέλειπται μοῦνος ἀντὶ σοῦ φύλαξ. 

ΟἹΔΦΙΠΟΎῪΣ. 

οἴμοι, τί δῆτα λέξομεν πρὸς τόνδ᾽ ἔπος; 

1420 τίς μοι «φανεῖται. πίστις ἔνδικος; τὰ γὰρ 

πάρος πρὸς αὐτὸν πάντ᾽ ἐφεύρηκιαι κακός. 

ΚΡΈΩΝ. 

οὐχ ὡς γελαστὴς, Οἰδίπους. ἐλήλυϑα, 
οὐδ᾽ ὡς ὀνειδιῶν τι τῶν πάρος χκαχῶν. 

ἀλλ᾽ εἰ τὰ ϑνητῶν μὴ χαταισχύνεσϑ᾽᾽ ἔτε 
1420 γένεϑλα, τὴν γοῦν πάντα βύόσχουσαν «φλόγα 

αἰδεῖσθ᾽ ἄνακτος Ἡλίου, τοιόνδ᾽ γος 

ἀχάλυπτον οὕτω δειχνύναι, τὸ μήτε γῆ 
μήτ᾽ ὄμβρος ἱρὸς μήτε φῶς προσδέξεται. 
ἀλλ᾽ ὡς τάχιστ᾽ ἐς οἶχον ἐσκομίζετε. 

1480 τοῖς ἐν γένει. γὰρ τἀγγενῆ μάλισϑ᾽ ὁρᾶν 

μόνοις τ᾽ ἀχούειν εὐσεβῶς ἔχει χαχά. 

τὰς ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 
πρὸς ϑεῶν. ἐπείπερ ἐλπίδος μ᾽ ἀπέσπασας, 

ἄριστος ἐλϑὼν πρὸς χάκιστον ἄνδρ᾽ ἐμὲ, 

πιϑοῦ τί μοι" πρὸς σοῦ γὰρ, οὐδ᾽ ἐμοῦ, φράσω. 

ΚΡΕΩΝ. 
1425 χαὶ τοῦ μὲ χρείας ὧδε λιπαρεῖς τυχεῖν; 

ΟἸΔΊΠΟΥΣ. 

ὅῖιψόν μὲ γῆς ἐκ τῆσδ᾽ ὅσον τάχισϑ᾽ ὅπου 
ϑνητῶν «φανοῦμαι μηδενὸς προσήγορος. 

ΚΡΕΩ Ν. 

ἔδρασ᾽ ἂν εὖ τοῦτ᾽ ἴσϑ᾽ ἂν, εἰ μὴ τοῦ ϑεοῦ 
πρώτιστ᾽ ἔχρηζον ἐχμαϑεῖν τί πραχτέον. 

ΟΥΖΓΙΠΟΕΧΊΣ: ᾿ 

1140 ἀλλ᾽ ἣ γ᾽ ἐχείνου πᾶσ᾽ ἐδηλώϑη φάτις, 

τὸν πατρο(όντην, τὸν ἀσεβὴ μ᾽ ἀπολλύναι. 

ΚΡΕΩΝ. 
οὕτως ἐλέχϑη ταῦϑ᾽ - ὅμως δ᾽ ἵν᾽ ἕσταμεν 
χρείας ἄμεινον ἐχμαϑεῖν τί δραστέον. | 

ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

οὕτως ἄρ᾽ ἀνδρὸς ἀϑλίου πεύσεσϑ᾽ ὕπερ; 

ΚΡΕΩΝ. 
1416 καὶ γὰρ σὺ νῦν τὰν τῷ ϑεῷ πίστιν «ρέροις. 

ΟΙΩΙΠΟΎΣ. 

χαὶ σοί γ᾽ ἐπισχήπτω τε χαὶ προτρέψομαι, 
τῆς μὲν χατ᾽ οἴχους αὐτὸς ὃν ϑέλεις τάφον 
θοῦ" χαὶ γὰρ ὀρθῶς τῶν γε σῶν τελεῖς ὕπερ. 
ἐμοῦ δὲ μήποτ᾽ ἀξιωϑήτω τόδε 

-ς, 

1460 πατρῷον» ἄστυ ζῶντος οἰχητοῦ τυχεῖν. 

ἀλλ᾽ ἔα μὲ ναίειν ὄρεσιν, ἔνϑα χλήζεται 

οὑμὸς Κιϑαιρὼν οὗτος, ὃν μήτηρ τέ μοι 
πατήρ τ᾿ ἐϑέσϑην ζῶντι χύριον τάφον, 
ἵν ἐξ ἐχείνων., οἵ μ᾽ ἀπωλλύτην, ϑάνω. 

1406 χαίτοι τοσοῦτόν γ᾽ οἶδα, μήτε μ᾽ ἂν νόσον 

μήτ᾽ ἄλλο πέρσαι μηδέν" οὐ γὰρ ἄν ποτε 
ϑνήσχων ἐσώϑην, μὴ ᾽πί τῳ δεινῷ καχῷ. 
ἀλλ ἡ μὲν ἡμῶν μοῖρ᾽, ὅπηπερ εἶσ᾽, ἴτω. 
παίδων δὲ τῶν μὲν ἀρσένων μή μοι, Κρέον, 

- τ ἐδ ονόλός, ᾿ 
1460 προσϑῇῆ μέριμναν" ανδρες εἰσὶν, ὥστε μὴ 

΄ ᾿ - » ΝΣ “-- ΄ σπύνιν ποτὲ σχεῖν, ἔνϑ᾽ ἄν ὦσι, τοῦ βίου" 
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ταῖν δ᾽ ἀϑλίαιν οἰχτραῖν τε παρϑένοιν ἐμαῖν, 
αἷν οὔ ποϑ᾽ ἡμὴ χωρὶς ἐστάϑη βορᾶς 
τράπεζ᾽ ἄνευ τοῦδ᾽ ἀνδρὸς, ἀλλ᾽ ὅσων ἐγὼ ᾿ 

1466 τῃναύοιμι, πάντων τῶνδ᾽ ἀεὶ μετειχέτην " 
αἷν μοι μέλεσϑαι" χαὶ μάλιστα μὲν χεροῖν 
«ναῦσαί μ᾽ ἔασον, κἀποχλαύσασϑαι καχά. 

ἴϑ᾽ ὠναξ, 
ἔϑ᾽ ὦ γονῇ γενναῖε. χερσί τῶν ϑιγὼν 

1470 δοχοῖμ᾽ ἔχειν σφᾶς, ὥσπερ ἡνίχ᾽ ἔβλεπον. 
τί φημί; 

οὐ δὴ χλύω που πρὸς ϑεῶν τοῖν μοι φίλοιν 
δαχρυρροούντοιν, καί μ᾽ ἐποιχτείρας Κρέων 

ἔπεμψέ μοι τὰ φίλτατ᾽ ἐχγόνοιν ἐμιοῖν; 

1470 λέγω τι; 

ἙΡῈ ΩΝ. 

λέγεις. ἐγὼ γάρ εἰμ᾽ ὁ πορσύνας τάδε, 
γνοὺς τὴν παροῦσαν τέρψιν, ἥ σ᾽ εἶχεν πάλαι. 

ΟἸΔΊΠΟΥΣ. 

ἀλλ᾽ εὐτυχοίης, καί σὲ τῆσδε τῆς ὁδοῦ 
δαίμων ἄμεινον ἢ ̓ μὲ φρουρήσας τύχοι. 

.1480 ὦ τέχνα, ποῦ ποτ᾽ ἐστέ; δεῦρ᾽ ἴτ᾽, ἔλϑετε 

] ὡς τὰς ἀδελφὰς τάσδε τὰς ἐμὰς χέρας, 

εἷ τοῦ φυτουργοῦ πατρὸς ὑμῖν ὧδ᾽ ὁρῶν 
τὰ πρύσϑε λαμπρὰ σίρο ὑξένησαν ὄμματα" 

] ὃς ὑμὶν, ὦ τέχν᾽, οὔϑ᾽ ὁρῶν οὔϑ᾽ ἱστορῶν 
1186 πατὴρ ἐφάνϑην ἔνϑεν αὐτὸς ἠρόϑην. 

χαὶ σφὼ δαχρύω- προσβλέπειν γὰρ οὐ σϑένω" 
γοούμενος τὰ λοιπὰ τοῦ πικροῦ βίου, 
οἷον βιῶναι σφὼ πρὸς ἀνθρώπων χρεών. 

Ι 

| ΚΡΕΩΝ. 

ἀλλ᾽ οἴχτισον σι(ᾶς, ὧδε 
σιόντων ἐρήμους, σιλὴν ὅσο» ὸ σὸν μέρος. 

1610 ξύννευσον, ὦ γενναῖε, σῇ τναΐσας χερί. 
σφῷν δ᾽, ὦ τέαν᾽, εἰ μὲν εἰχέτην ἤϑη φρένας, 
πόλλ᾽ ἂν παρήνουν " νῦν δὲ τοῦτ᾽ εὔχεσϑέ μοι 
οὗ χαιρὸς ἀεὶ ζῆν, βίου δὲ λῴονος 

ὑμᾶς χυρῆσαι τοῦ φυτεύσαντος πατρύς. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

1616 ἅλις ἵν᾿ ἐξήκεις δαχρύων. ἀλλ᾽ ἴϑε στέγης ἔσω. 

ΟἸΖΙΠΟῪΣ: 

πειστέον, κεὶ μηδὲν ἡδύ. 

ΚΡΈΩΝ. 

σπιάντας γὰρ καιρῷ χαλά. 

ΟΙΜΙΠΟῪΣ. 

οἶσϑ᾽ ἐφ᾽ οἷς οὖν εἶμι; 

ΚΡΕΩΝ. | 
λέξεις, παὶ τότ᾽ εἴσομαι χλύων., 

ΟΥ̓ΤΙΠΌΟΎΥΣ: 

γῆς ιὐ ὅπως πέμψεις ἄποιχον. 

ΚΡΈΩ Ν. 

τοῦ ϑεοῦ μ᾽ αἱτεῖς ϑόσι».. 

ΟΥΖΔΙΙΚΟΎΣΣ: 

ἀλλὰ ϑεοῖς γ᾽ ἔχϑιστος ἥχω. 

κάσδ᾽ ὁρῶν 
ῃ 

τοιγαροῦν τεύξει τάχα. 

᾿ ΟΙἹΖΦΙΠΟῪΣ. 
1620 φὴς τάδ᾽ οὖν; 

ΚΡΕΩΝ. 
β ἐεε ττν ἐῖα ΚΈρι τρις Ἐ ἘΠ 

ποίας γὰρ ἀστῶν ἥξει᾽ εἰς ὁμιλίας; 
] 1490 ποίας δ᾽ ἑορτὰς, ἔνϑεν οὐ χεχλαυμέγαι 

ζρατον ΕΑΝ τον τυῤρεῖσν μρερθῖνς 
πρὸς οἶχον ἵξεσϑ᾽ ἀντὶ τὴς ϑεωρίας; 

ἀλλ᾽ ἡνίχ᾽ ἄν δὴ πρὸς γάμων ἥχητ᾽ ἀκμάς, .λ᾽ ἡνίκ ρ Ἶ ; “μάς, 
τίς οὗτος ἔσται, τίς παραρρίψει, τέχνα, 

ἜΑΡ Υτο Ρ , ἈΥΈΡΕ ε 
τοιαῦτ᾽ ὀνείδη λαμβάνων, ( τοῖς ἐμοῖς 

1496 γονεῦσιν ἔσται σφῷν ϑ᾽ ὁμοῦ δηλήματα; 

τί γὰρ χαχῶν ἄπεστι; τὸν πατέρα πατὴρ 
ὑμῶν ἔπεφνε" τὴν τεχοῦσαν ἤροσεν, 
ὅϑεν περ αὐτὸς ἐσπάρη, χκὠκ τῶν ἴσων 
ἐχτήσαϑ᾽ ὑμᾶς, ὧνπερ αὐτὸς ἐξέφυ. 

1500 τοιαῦτ᾽ ὀνειδιεῖσϑε. 
οὐχ ἔστιν οὐδεὶς, ὦ τέχν᾽, ἀλλὰ δηλαδὴ 

κατα τίς γαμεῖ; 

χέφσους «ϑαρῆναι χἀγάμους ὑμᾶς χρεών. 

ὦ παὶ Μιενοιχέως, ἀλλ᾽ ἐπεὶ μόνος πατὴρ 

ταύταιν λέλεινναι, γὼ γὰρ, ὦ ᾿φυτεύσαμεν, 

᾿ 1506 ὀλώλαμεν δύ᾽ ὄντε, μή σφε περιίδης 
πτωχὰς ἀνάνδρους ἐγγενεῖς ἀλωμένας, 

“ηδ᾽ ἐξισώσης τάσδε τοῖς ἐμοῖς κακοῖς. 

ἃ μὴ φρονῶ γὰρ οὐ φιλῶ λέγειν μάτην. 

ΟΙΠΙΠΟΥῪΥΣ. 

ἄπαγέ νύν μ᾽ ἐντεῦϑεν ἤδη. 

ΕΡΕΡΣΙ 

στεῖχέ νυν, τέχνων δ᾽ ἀφοῦ. 

ΟἿΧΙΙΠΟΣΥ 

μηδαμῶς ταύτας γ᾽ ἕλη μου. 

ΚΡΕΩΝ. 

σπιάντα μὴ βούλου χρατεῖν. 
καὶ γὰρ ἀχκράτησας οὔ σοι τῷ βίῳ ξυγέσπετο. 

] ΧΟΡΌΣ. 

ὦ πάτρας Θήβης ἔνοιχοι, λεύσσετ᾽, Οἰδίπους ὅδε, 
1626 ὃς τὼ χλείν᾽ αἰγίγματ᾽ ἤδη χαὶ χράτιστος ἣν ἀνὴρ, 

ὅστις οὐ ζήλῳ πολιτῶν χαὶ τύχαις ἐπιβλέπων, 
εἰς ὅσον κλύδωνα δεινῆς συμφορᾶς ἐλήλυϑεν. 

ὥστε ϑνητὸν ὕντ᾽ ἐχείνην τὴν τελευταίαν ἰδεῖν 
ἡμέραν ἐπισκοποῦντα μηδέν᾽ ὀλβίζειν, πρὶν ἂν 

1580 τέρμα τοῦ βίου περάσῃ μηδὲν ἀλγεινὸν πιαϑών. 
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ὍΝ 1 Ὁ. Θ᾿ Σ πεῖ μος. 

Ο ππὶ κοωνῶι ΟἸΔΙΠΟῪΣ συνημμένος πιώς ἔστι τῷ ΤΥΡΊΝΝΩΙ. τῆς γὰρ πατρίδος ἐχπεσὼν ὁ Οἰδέ-. 
Ε ᾿ - " - » , ΄ ΝΕ κ᾿ - 

ποὺς ἤδη γεραιὸς ὧν ἀφικνεῖται εἰς ᾿ϑήνας, ὑπὸ τῆς ϑυγετρὸς ᾿Αντιγόνης χειραγωγούμενος. ἡσαν γὰρ τῶν 

ἀρσένων περὶ τὸν πατέρα «φιλοστοργότεραι. ἀφικνεῖται δὲ εἰς ᾿Ιϑήνας κατὰ τιυϑόχρηστον, ὡς αὐτός φησι, 

χροησϑὲν αὐτῷ παρὰ ταῖς σεμναῖς χαλουμέναις ϑεαῖς μεταλλάξαι τὸν βίον. τὸ μὲν οὖν πρῶτον γέροντες 

ἐγχώριοι, ἐξ ὧν ὃ χορὸς συνέστηχε, πυϑόμενοι συνέρχονται χαὶ διαλέγονται πρὸς αὐτόν. ἔπειτα δὲ ἸΙσμήνη 

παραγενομένη τὰ κατὰ τὴν στάσιν ἀπαγγέλλει τῶν παίδων, χαὶ τὴν γενομένην ἄφιξιν τοῦ Κρέοντος πρὸς 

αὐτόν" ὃς καὶ παραγενόμενος ἐπὶ τῷ ἀγαγεῖν αὐτὸν εἰς τοὐπίσω ἄπραχτος ἀπαλλάττεται. ὁ δὲ πρὸς τὸν 

Θησέα διελϑὼν τὸν χρησμὸν οὕτω τὸν βίον χαταστρέφει παρὰ ταῖς ϑεαῖς. 

Τὸ δὲ δρᾶμα τῶν θαυμαστῶν" ὃ χαὶ ἤδη γεγηραχὼς ὁ Σοφοχλῆς ἐποίησε, χαριζόμενος οὐ μόνον τῇ 

πατρίδι, ἀλλὰ χαὶ τῷ ἑαυτοῦ δήμῳ" ἦν γὰρ Κολωνῆϑεν- ὥστε τὸν μὲν δῆμον ἐπίσημον ἀποδεῖξαι, χαρί- 

σασϑαι δὲ χαὶ τὰ μέγιστα τοῖς ᾿“ϑηναίοις, δι᾿ ὧν ἀποορϑήτους ἔσεοϑαι, χαὶ τῶν ἐχϑρῶν αὐτοὺς χρατήσειν 

ὑποτίϑεται ὁ Οἰδίπους προαναφωνῶν καὶ ὅτι διαστασιάσουσι πρὸς Θηβαίους σπιοτε, χαὶ τούτων χρατησου- 
Ξ ΜΨΕῚ ΤΣ ἀφ, 

σιν ἐχ χρησμῶν διὰ τὸν τάξον αὐτοῦ. 

ΣΧ ΟΥΣΤΊΙΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ. 

“Τὰ πραχϑέντα περὶ τὸν Οἰδίποδα ἴσμεν ἅπαντα τὰ ἐν τῷ ἑτέρῳ ΟΓ11Π0.11. πεπήρωται γὰρ καὶ ἀφῖχται 

εἰς τὴν ᾿Ἱττιχὴν, ὁδηγούμενος ἐχ μιᾶς τῶν ϑυγατέρων, ᾿Αντιγόνης. καὶ ἔστιν ἐν τῷ τεμένει τῶν σεμνῶν ΓἘοι- 

νύων], ὅ ἐστιν ἐν τῷ χαλουμένῳ ἱππίῳ Κολωνῷ, οὕτω χληϑέντι, ἐπεὶ καὶ Ποσειδῶνός ἐστιν ἱερὸν ἱσιπίου 

χαὶ Προμηϑέως, χαὶ αὐτοῦ οἱ ὀρεωχόμοι ἵστανται" ἔστι γὰρ αὐτῷ πυϑόχρηστον ἐνταῦϑα δεῖν αὐτὸν ταφῆς 

τυχεῖν " οὗ μή ἐστιν ἑτέρῳ βεβήλῳ τόπος, αὐτόϑι κάϑηται" καὶ κατὰ μιχρὸν αὐτῷ τὰ τὴς ὑτιοϑέσεως προέρ-- 

χεται. ὁρᾷ γάρ τις αὐτὸν τῶν ἐντεῦϑεν, καὶ πορεύεται ἀγγελῶν ὅτι τις ἄρα τῷ χωρίῳ τούτῳ προσχάϑηται. χαὶ 

- ΄ - ΄ ΄ ᾿ τ - ΜΙ , 5 ε 

Γἔρχονται οἱ ἐν τῷ τόπῳ ἐν χοροῦ σχήματι, μαϑησόμενοι τὰ τιάντα. πρῶτος οὐν ἐστι χαταλύων τὴν ὅδοι- 

παν νυ νον ν.ϑΘδ 00.0.0... ὃς ἁτὰσωσ. ϑέεεοςν τις... «ττ' ς -ὖὦ΄ Φ.5:-- 
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Ξ ; " , ξ ἘΜ 
πορίαν, χαὶ τῇ ϑυγατρὶ διαλεγόμενος. (φατος δέ ἐστι καϑόλου ἡ οἰχονομία ἐν τῷ δράματι, ὡς οὐδενὶ 

ἄλλῳ σχεδόν. 
ε ἐπ ΤΡ ΤΣ ἘΠ, "5 Ξ πο λον ΠΡ ἘΞ ἘΠῚ ΠΤ ΠᾺ ι 
Ἢ σχηνὴ τοῦ δράματος ὑπόκειται ἐν τῇ ᾿“ττιχῆ ἐν τῷ ἱππίῳ, πρὸς τῷ ναῷ τῶν σεμνῶν. ὁ δὲ χορὸ 

συνέστηχεν ἐξ ᾿Ἵδηνκίων ἀνδρῶν. προλογίζει Οἰδίπους. 

Ὁ Σ: 

7ὺν ἐπὶ Κολωνῷ Οἰδίποδα ἐπὶ τετελευτηκότι τῷ πάππῳ Σοιοκλῆς ὁ ὑϊδοῦς ἐδίδαξεν, υἱὸς ὧν ᾿Μρίστωνος. 

ἐπὶ ὥρχοντος Μίκωνος Ἐς, ὃς τέταρτος ἀπὸ Καλλίου, ἐφ᾽ οὗ φασιν οἱ πλείους τὸν Σοιροχλέα τελευτῆσαι. 

σαφὲς δὲ τοῦτ᾽ ἐστὶν ἐξ ὧν ὁ μὲν ᾿ἡριστοφάνης ἐν τοῖς Βατράχοις ἐπὶ Καλλίου ἀνάγει τοὺς στρατηγοὺς 

ὑπὲρ γῆς, ὁ δὲ «Ῥρύνιχος ἐν Μούσαις, ἃς συγκαϑῆχε τοῖς Βατράχοις, «φησὶν οὕτως" 

μάκαρ Σοφοχλέης, ὃς πολὺν χρόνον βιοὺς 

ἀπέϑανεν, εὐδαίμων ἀνὴρ χαὶ δεξιὸς, 

πολλὰς ποιήσας καὶ χαλὰς τραγῳδίας, 

χαλῶς ἐτελεύτησ᾽, οὐδὲν ὑπομείνας χακόν. 

ἐπὶ δὲ τῷ λεγομένῳ ἱπιπίῳ Κολωνῷ τὸ δρᾶμα κεῖται. ἔστι γὰρ καὶ ἕτερος Κολωνὸς ὠγοραῖος πρὸς τῷ Ἑὺ- 

ρυσαχείῳ,, πρὸς ᾧ οἱ μισϑαρνοῦντες προεστήχεισαν., ὥστε χαὶ τὴν παροιμίαν ἐπὶ τοῖς χαϑυστερίζουσι τῶν" 

[χαιρῶν διαδοϑῆναι 

ὄψ᾽ ἦλθες, ἀλλ εἰς τὸν Κολωνὸν ἵεσο. 

᾿μνημονεύει τῶν δυεῖν Κολωνῶν «Ῥερεχράτης ἐν Πετάλη διὰ τούτων 

οὗτος. πόϑεν ἦλθες; Εἰς Κολωνὸν φὠχόμην, 

οὐ τὸν ὠγοραῖονγ". ὠὀλλὰ τὸν τῶν ἱππέων». 

ἘΣ ΧΟΥ͂Σ ΖΕ 

{ ᾿ 



] ] 

ΟΙΔΙΠΟΥ͂Σ ἘΠῚ ΚΟΛΩΝΩ,. 

ΟΙΔΊΙΠΟΥΣ. 

7 ίχνον τυφλοῦ γέροντος ᾿Αντιγόνη,, τίνας 
χώρους ἀφίγμεϑ᾽, ἢ τίνων ἀνδρῶν πόλιν; 
τίς τὸν πλανήτην Οἰδίπουν καϑ' ἡμέραν 
τὴν νῦν σπανιστοῖς δέξεται δωρήμασι, 

ὁ σμιχρὸν μὲν ξξαιτοῦντα, τοῦ σμιχροῦ δ᾽ ἔτι 

μεῖον φέροντα, καὶ τόδ᾽ ἐξαρχοῦν ἐμοί. 
στέῤγειν γὰρ αἵ πάϑαι μὲ χὠ χρόνος ξυνὼν 
μαχρὸς διδάσχει χαὶ τὸ γενναῖον τρίτον. 
ἀλλ᾽, ὦ τέχνον, ϑάκησιν εἴ τινα βλέπεις 

10 ἢ πρὸς βεβήλοις ἢ πρὸς ἄλσεσιν ϑεῶν, 

στῆσόν μὲ χἀξίδουσον, ὡς πυϑοίμεϑα 
ὅπου ποτ᾽ ἐσμέν. μανϑάνειν γὰρ ἥκομεν 
ξένοι πρὸς ἀστῶν, χῶἂν ἀχούσωμεν τελεῖν. 

ΑΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

πάτερ ταλαίπωρ᾽ Οἰδίπου, πύργοι μὲν. οἱ 
16 πόλιν στέγουσιν, ὡς ἀπ᾿ ὀμμάτων, πρόσω" 

χῶρος δ᾽ ὅδ᾽ ἱρὸς, ὡς σάφ᾽ εἰχάσαι, βρύων 

δάφνης, ἐλαίας. ἀμπέλου" πυχνόπτεροι δ᾽ 

εἴσω κατ᾽ αὐτὸν εὐστομοῦσ᾽ ἀηδόνες" 

οὗ χῶλα χάμψον τοῦδ᾽ ἐπ᾿ ἀξέστου πέτρου. 
20 μαχρὰν γὰρ ὡς γέροντι προὐστάλης ὁδόν. 

ΟἸΙΔΙΠΟῪΣ. 

χάϑιζέ νύν μὲ χαὶ φύλασσε τὸν τυιλόν. 
ΑΝΤΊΙΓΟΝΠἪΗ. 

χοόνου μὲν οὕνε;᾽ οὐ μαϑεῖν με δεῖ τόδε. 
ΟΣ ΕΕΒΟΥ ΕΣ. 

ἔχεις διδάξαι δή με ὅποι καϑέσταμεν; 
ΝΕ ΊῚΓΤ ΟἿΝ Η: 

τὰς γοῦν ᾿ϑήνας οἶδα. τὸν δὲ χῶρον οὔ. 
ΟΙΔΙΠΟΎΥΣ. 

“ὁ πῶς γάρ τις ηὔδι τοῦτό γ᾽ ἡμῖν ἐμπόρων. 
ὩΝΤΊΙΓΟ ΝΗ. 

ἀλλ ὅστις ὁ τόπος ἡ μάϑω μολοῦσά ποι; 
ΟΙΖΙΠΟῪΣ. 

ναὶ, τέχνον, εἴπερ ἐστί γ᾽ ἐξοιχήσιμος. 
ΑΝΤΊΙΓΟΝΗ͂Ι. 

ἀλλ ἐστὶ μὴν οἰχητός. οἴομαι δὲ δεῖν 

οὐδέν " πέλας γὰρ ἄνδρε τόνδε νῷν ὁρῶ. 
ΟΙΖΦΙΠΟῪΣ. 

80 ἡ δεῦρο προστείχοντι: χἀξοριιύμενον; 
ΑΝΤΊΓΟ ΝΉ. 

χαὶ δὴ μὲν οὖν παρόντα - χὦῶ τι σοι λέγειν 
εὔχαιρόν ἐστιν, ἔννειρ᾽, ὡς ἁνὴρ ὅδε. 

ΣΕ ΤΙΡΟΥΥΣ. 

ὦ ξεῖν᾽, ἀχούων τῆσδε τῆς ὑπέρ τ᾿ ἐμοῦ 

αὑτῆς ϑ᾽ ὁρώσης, οὕνεχ᾽ ἡμῖν αἴσιος 

3ὅ σχοπὺς προσήχεις τῶν ἀδηλοῦμεν φράσαι, 
ΞΈΝΟΣ. 

πρὶν νῦν τὰ πλείον᾽ ἱστορεῖν, ἐκ τὴσδ᾽ ἕδρας 
ἔξελϑ᾽, ἔχεις γὰρ χῶρον οὐχ ἁγνὸν πατεῖν. 

ΟΙΔΙΠΟΎΣ. 

τίς δ ἔσϑ᾽ ὁ χῶρος; τοῦ ϑεῶν νομίζεται; 

ΞΕΝΟ Σ. 

ἄϑιχτος οὐδ᾽ οἱχητός. αἱ γὰρ ἔμφοβοι 
40 ϑεαί σφ᾽ ἔχουσι, Γῆς τε χαὶ «Σχότου χόραι. 

ΟΙΔΩΙΠΟΥῪΣ. 

τίνων τὸ σεμνὸν ὄνομ᾽ ἂν εὐξαίμην χλύων; 
ΞΕΝΟΣ. 

τὸς πάνϑ᾽ ὁρώσας Πὐμενίδας ὅ γ᾽ ἐνϑάδ᾽ ὧν 
εἴποι λεώς νιν" ἄλλα δ᾽ ἀλλαχοῦ χαλά, 

ΘΟΥΖΙΧΙΓΟῪ Σ. 

ἀλλ ἵλεῳ μὲν τὸν ἱχέτην δεξαίατο" 

40 ὥστ᾽ οὐχ ἔδρας γῆς τῆσδ᾽ ἂν ἐξέλϑοιμ᾽ ἔτι. 
ΞΈΕΈΝΟΌΣ. 

τί δ᾽ ἐστὶ τοῦτο ; 

ΟΙ]ΔΙΠΟΎΥ Σ. 

ξυμφορᾶς ξύνϑημ᾽ ἐμῆς. 

ΞΕΝΟΣ. 

ἀλλ οὐδὲ μέντοι τοὐξανιστάναι πόλεως 

δίχ᾽ ἐστὶ ϑάρσος, πρίν γ᾽ ἂν ἐνδείξω τί δρῶ. 
ΟἸΙἸΙΙΠΟΎΣ. 

πρός γυν ϑεῶν, ὦ ξεῖνε, μή μ᾽ ἀτιμάσης, 
60 τοιόνδ᾽ ἀλήτην, ὧν σὲ προστρέπω φράσαι. 

Ἔ ΞΈΝΟΣ. 

σήμαινε, κοὺχκ ἄτιμος ἔχ γ᾽ ἐμοῦ φανεῖ. 
ΟΙΠΙΠΟΥῪΣ. 

τίς δ᾽ ἔσϑ᾽ ὁ χῶρος δῆτ᾽ ἐν ᾧ βεβήκαμεν; 
ΞΈΝΟΣ. 

ὅσ᾽ οἶδα κὀγὼ πάντ᾽ ἐπιστήσει κλύων. 
χῶρος μὲν ἱρὸς πᾶς ὅδ᾽ ἔστ᾽ - ἔχει. δέ νιν 

δὸ σεμνὸς Ποσειδῶν - ἐν δ᾽ ὁ πυρφόρος ϑεὺς 

Τιτὰν Προμηϑεύς " ὃν δ᾽ ἐπιστείβεις τόπον, 

γϑονὸς χαλεῖται τῆσδε χαλχότιους ὑδὸς, 

ἔρεισμ᾽ ᾿Ιϑηνῶν " οἱ δὲ πλησίοι γύαι 

τύνδ᾽ ἱππότην Κολωνὸν εὔχονται σφίσιν 
600 ἀρχηγὸν εἶναι, καὶ φέρουσι τοὔνομα 

τὸ τοῦδε χοινὸν πάντες ὠνομασμένοι. 

τοιαῦτά σοι ταῦτ᾽ ἐστὶν, ὦ ξέν᾽, οὐ λόγοις 
τιμώμεν᾽, ἀλλὰ τῇ ξυνουσίᾳ πλέον. 

ΟἸΔΙΠΟΎῪΣ. 

ἡ γάρ τινὲς ναίουσι τούσδε τοὺς τύπους ; 

ΞΈΝΟΣ. 
θὅ χαὺὶ χάρτα, τοῦδε τοῦ ϑεοῦ γ᾽ ἐπώνυμοι. 

ΟΥΖΙΙΓΟΎῪΣ.: 

ἄρχει τις αὐτῶν, ἢ ᾽πὶ τῷ πλήϑει λόγος ; 

ΞΕΝΟΣ. 
ἐχ τοῦ χατ᾽ ἄστυ βασιλέως τάδ᾽ ἄρχεται. 

ΟΙἹΔΙΠΟῪΣ. 

οὗτος δὲ εἰς λόγῳ τε χαὶ σϑένει χρατεῖ; 

ΞΈΝΟΣ. 
Θησεὺς καλεῖται, τοῦ! ποὶν «Τἰγέως τόκος. 



ΣΟΦΟΒΛΕΟΥΣ 

ΟΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

το ἄρ᾽ ἄν τις αὐτῷ πομπὸς ἐξ ὑμῶν μόλοι; 

Ξ ΞΕΝΟΣ. 

ὡς πρὸς τί λέξων ἢ χαταρτύσων μολεῖν; 

ΟΙΠΙΠΟΎΣ. 

ὡς ἂν προσαρχῶν μιχρὰ κερδάνῃ μέγα. 
ΞΕ Ν ΟΣ. 

χαὶ τίς πρὸς ἀνδρὸς μὴ βλέποντος ἄρχεσις ; 

ΟΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

ὕσ᾽ ἂν λέγωμεν πάνϑ'᾽ Ἐς λέξομεν. 
ΞΕΔΝΟΣ. 

76 οἶσθ᾽, ὦ ξέν᾽, ὡς νῦν μὴ σφαλῇς; ἐπείπερ εἶ 

γενναῖος, ὡς ἰδόντι, πλὴν τοῦ δαίμονος. 

αὐτοῦ μέν" 5 οὗπερ κἀφάνης, ἕως ἐγὼ 

τοῖσδ᾽ ἐνθάδ᾽ αὐτοῦ μὴ χατ᾽ ἄστυ δημόταις 

λέξω τάδ᾽ ἐλϑών. οἵδε γὰρ κρινοῦσί σοι 

80 εἰ χρή σε μίμνειν, ἢ πορεύεσϑαι πάλιν. 

ΟΙΗΙΠΟ 

ὦ τέχνον, ἢ βέβηχεν ἡμῖν ὁ ξένος ; 
ΔΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

βέβηχεν, ὥστε πᾶν ἐν ἡσύχῳ, πάτερ, 

ἔξεστι φωγεῖν, ὡς ἐμοῦ μόνης πέλας. 
ΟΙΔΙΠΟῪΣ. 

ὦ πότνιαι δεινῶπες, εὖτε νῦν ἕδρας 

85 πρώτων ἐφ᾽ ὑμῶν τῆσδε γῆς ἔχαμψ᾽ ἐγὼ, 

«Ροίβῳ τε χἀμοὶ μὴ γένησϑ᾽ ἀγνώμονες. 

ὃς μοι, τὰ πόλλ ἐχεῖν᾽ ὅτ᾽ ἐξέχρη καχὰ, 

ταύτην ἔλεξε παῦλαν ἐν χρόνῳ μαχρῷ, 

ἐλϑόντι χώραν τερμίαν, ὅπου ϑεῶν 

90 σεμνῶν ἕδραν λάβοιμι χαὶ ξενόστασιτ, 

ἐνταῦϑα χάμπτειν τὸν ταλαίπωρον βίον, 

χέρδη μὲν οἰχήσαντα τοῖς δεδεγ μεν οἷς, 

ἄτην δὲ τοῖς πέμιψασιν, ἀπήλασαν Ὁ 

σημεῖα δ᾽ ἥξειν τῶνδέ μοι παρηγγύα, 

45 ἢ σεισμὸν, ἢ βροντήν τιν᾽, ἢ «Τιὸς σέλας. 

ἔγνωχα μὲν νῦν ὥς μὲ τήνδε τὴν ὁδὸν 

οὐχ ἔσϑ᾽ ὅπως οὐ πιστὸν ἐξ ὑμῶν πτερὸν 

ἐξήγαγ᾽ εἷς τόδ᾽ ἄλσος. οὐ γὰρ ἄν ποτε 

πρώταισιν ὑμῖν ἀντέχι, ρσ᾽ ὁδοισχιορῶν, 

100 γήφω» ἀοίνοις, χἀπὶ σεμνὸν ἑζόμην 

βάϑρον τόδ᾽ ἀσχέπαργνον. ἀλλά μοι, ϑεαὶ, 

οἵ Ρ. 

βίου γατ᾽ ὀμᾳφὰς τὰς ᾿Ἰπόλλωνος δότε 
πέρασιν ἤδη καὶ καταστροι(ήν τινά, [ ᾿ξ " ᾿ δ δε 
εἰ μὴ δοχῶ τι μειόνως ἔχειν, ἀεὶ 

106 μόχϑοις λατρεύων τοῖς ὑπερτάτοις βροτῶν. 

ἴες ὦ γλυχεῖαι παῖδες ἀρχαίου Σχότου, 

ἔτη. ὧ μεγίστης Παλλάδος χαλούμεναι 

πασῶν ᾿ϑῆναι τιμιωτάτη πόλις. 

οἱχτείρατ᾽ ἀνδρὸς Οἰδίπου τόδ᾽ ϑλιον 

110 εἴδωλον " οὐ γὰρ δὴ τόδ᾽ ἀρχαῖον δέμας. 

ΑΝΤΊΙΠΓΟΝ Π. 

σίγα. πορεύονται γὰρ οἵδε δὴ τινες 

χοόνῳ παλαιοὶ, σῆς ἕδρας ἐπίσχοποι. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΎῪΣ. 
νά ρας ορν Ὁ πονεῖ νρα 

χαὶ σύ μ᾽ ἐξ ὁδοῦ πόδα 
“ »» » ᾿ 

ἕως ἂν ἐχμαδω 

σιγησομαί τε 

χρούψον χατ᾽ ἄλσος. τῶνδ᾽ 
115 τίνας λόγους ἐροῦσιν. ἐν γὰρ τῷ μαϑεῖν 

ἔνεστι» ηὑλάβεια τῶν ποιουμένων. 

ΧΌΡΟΙΣ. 
«“ 3, δᾶ 3 ὰ 

117 ὅρα. τίς ἀρ΄ ἣν; ποῦ ναίει; 

117-137. ΞξξΞ 149 --- 169. 

ποῦ χυρεῖ ἐχτόπιος συϑεὶς ὁ πάντων 

120 ὁ πάντων ἀχορέστατος ; 
προσπεύϑου, λεῦσσ᾽ αὐτὸν, 
προσδέρχου παντιχῆ- 

πλανάτας πλανάτας τις ὃ πρέσβυς, οὐδ᾽ 

125 ἔγχωρος " προσέβα γὰρ οὐκ 

ἐν ποτ᾽ ἀστιβὲς ἐλσος ἐς 
τῶνδ᾽ ἀμαιμακετῶᾶν χορῶν, 
ἃς τρέμομεν λέγειν, 

130 χαὶ παραμειβόμεσϑ᾽ ἀδέρχτως, 
ἀφώνως, ἀλόγως τὸ τᾶς 
εὐφήμου στόμα φροντίδος 
ἱέντες, τὰ δὲ νῦν τιν᾽ ἥχειν 
λόγος οὐδὲν ἄζονϑ', 

135 ὃν ἐγὼ λεύσσων περὶ πᾶν οὔπω 

δύναμαι τέμενος 
γνῶναι ποῦ μοί ποτε ναίει. 

ΟΙΠΙΠΟΎῪΣ. 

ὅδ᾽ ἐχεῖνος ἐγώ" φωνῇ γὰρ ὁρῶ, 

τὸ φατιζόμενον. 

ΧΟΡΟΣ. 

140]ὼ Ἰὼ, 
δεινὸς μὲν ὁρᾶν, δεινὸς δὲ χλύειν. 

ΟΙΔΙΠΟῪΣ. 

μή μ᾽, ἱχετείω, προσίδητ᾽ ἄνομον. 

ΧΟΡΟΣ. 

Ζεῦ ἀλεξῆτορ, τίς ποθ ὁ πρέσβυς; 

ΟΙΔΙΠΟῪΣ. 

οὐ πάνυ μοίρας εὐδαιμονίσαι 
110 πρώτης. ὦ τῆσδ᾽ ἔφοροι χώρας. 

δηλῶ δ᾽ - οὐ γὰρ ἂν ὧδ᾽ ἀλλοτρίοις 

ὄμμασιν εἴοπον 

χὐπὶ σμιχροῖς μέγας ὥρμουν. 
ΧΟΡΟΣ. 

149ὲ ὃ, ἀλαῶν ὀμμάτων 
ρα καὶ ἦσϑα φυτάλμιος δυσαίων; 

1500 μαχραίων γ΄. ὅσ᾽ ἐπειχάσαι. 
ἀλλ᾿ οὐ μὰν ἔν γ᾽ ἐμοὶ 
προσϑήσεις τάσδ᾽ 

150 περᾷς γὰρ περᾷς" ἀλλ᾿ 

ἀρός. 

ἵνα τῷδ᾽ ἐν ἀ- 

«ϑέγχτῳ μὴ προπέσης γάπει 

] ποιάεντι, χάϑυδρος οὗ 
χρατὴρ μειλιχίων ποτῶν" 

100 ῥεύματι συντρέχει. 

] τιν, ξένε, πόώμμορ᾽. εὖ φύλαξαι, 

μετάσταϑ᾽. ἀπόβαϑι. πολ- 

λὰ χέλευϑος ἐρατύει" 

100 χλύεις, ὦ πολύμοχϑ᾽ ἀλᾶτα; 
λόγον εἴ τιν᾽ οἴσεις 

] πρὸς ἐμὰν λέσχαν, ἀβάτων ἀποβὰς, 

| ἕνας πᾶσι νόμος, 

| φώνει" πρόσϑεν δ᾽ ἀπερύχου. 
ΟΙΔΙΠΟΎΣ. 

170 ϑύγατερ, ποῖ τις φροντίδος ἔλϑη; 

ΑΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

ὦ πάτερ, ἀστοῖς ἴσα χρὴ μελετᾶν, 
εἴχοντας ἃ δεῖ κἀχούοντας. 

ΟΙΩἍΙΠῸΟ 

πρόσϑιγέ νύν μου. 



β 

ΟΙΔΙΠΟΥΞ ΕΠῚ ΚΟλωνῶῆι 

ΔΑΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

ψαύω χαὶ δή. 
ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

ὦ ξεῖνοι, μὴ δῆτ᾽ ἀδιχηϑῶ 
175 σοὶ πιστεύσας μεταναστάς. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὔ τοι μήποτέ σ᾽ ἐκ τῶνδ᾽ ἑδράνων, 
ὦ γέρον, ἄχοντά τις ἄξει. 

ΟΙΩΠΙΠΟΎΣ. 

ἔτ᾽ οὖν; 

ΧΟΡΟΣ. 

ἐπίβαινε πόρσω. 
ΟἸΖΠΙΠΟΎΣ. 

180 ἔτε; 

ΧΟΡΟΣ. 

προβίβαζε, κούρα, 
πρόσω" σὺ γὰρ ἀΐεις. 

ΜΝΤΙΓΟΝΗΙ. 

ἕπεο μὰν, ἕπε᾽ ὧδ᾽ ἀμαυρῷ 

κώλῳ, πάτερ, ᾧ σ᾽ ἄγω. 

ΧΟΡΟΣ. 

τόλμα ξεῖνος ἐπὶ ξένης, 

180 ὦ τλάμων. ὅ τι καὶ πόλις 
τέτροφεν (ίριλον ἀποστυγεῖν 
χαὶ τὸ φίλον σέβεσϑαι. 

ΟΙΔΙΠΟΎΥΣ. 

ἄγε νυν σύ με, παῖ, 
ἵν᾽ ὧν εὐσεβίας ἐπιβαίνοντες 

190 τὸ μὲν εἴποιμεν. τὸ δ᾽ ἀκούσαιμεν, 

χαὶ μὴ χρείᾳ πολεμῶμεν. 
ΧΟΡΟΣ. 

αὐτοῦ " μηχέτι τοῦδ᾽ ἀντιπέτροιυ, 

βήματος ἔξω πόδα χλίνης. 

ΟἸΔΊΠΟΥΣ. 

οὕτως; 

ΧΟΡΟΣ. 

ἅλις, ὡς ἀχούεις. 

ΟΙΗΙΠΟΎΣ. 

190 ἣ στῶ; 

ΧΟΡΟΣ. 

λέχριός γ᾽ ἐπ᾿ ἄχρου 
λάου βραχὺς ὀχλάσας. 

ΑΝΤΊΙΓΟΝΠ. 

πάτερ, ἐμὸν τόδ᾽ " ἐν ἡσυχαίᾳ 
βάσει βάσιν ἅρμοσαι, 

ΟἸΔΊΠΟΥΣ. 

Ἰώ μοί μιοι. 
ΝΤΙΓΟΝΗ. 

200 γεραὺ» ἐς χέρα σῶμα σὸν 
σιροχλίνας φιλίαν ἐμάν. 

ΟἸΙΔΙΠΟΎΣ. 

ὦμοι δύσφρονος ἄτας. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦ τλάμων, ὅτε νῦν χαλᾷς, 
αὔϑασον, τίς ἔφυς βροτῶν; 

206 τίς ὁ πολύπονος (γει; τίν᾽ ἂν 
σοῦ πατρίδ᾽ ἐχπυϑοίμαν; 

170 --- 188, -ΞΞΞ- 192 --- 198. 

184-- 187. -ΞΞ 208 --- 206. 

ΟἸΙΦΙΠΟΥΣ. 

ὦ ξένοι, 

| ἀπόπτολις" ἀλλὰ μὴ, 
ΧΟΡΟΣ. 

τί τόδ᾽ ἀπεννέπεις, γέρον; 
ΟἸΔΊΠΟΥΣ. 

210 μὴ μὴ μή μ᾽ ἀνέρῃ τίς εἶμι, 
μηδ᾽ ἐξετάσης πέρα ματεύων. 

ΧΟΡΟΣ. 

τί τόδε; 
ΟἸΔΊΠΟΥΣ. 

δεινὰ φύσις. 
ΧΟΡΟΣ. 

αὔϑα. 
ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

τέχνον, ὦμοι, τέ γεγώνω; 
ΧΟΡΟΣ. 

τίνος εἰ σπέρματος, 

215 ξεῖνε, φώνει, πατρόϑεν. 
ΟἸΔΠΙΠΟΥΣ. 

ὦμοι ἐγὼ, τί πάϑω, τέκνον ἐμόν; 

ΔΦΝΤΙΓΟΝΗ. 

λέγ᾽, ἐπείπερ ἐπ᾽ ἔσχατα βαίνεις. 

ΟΙΔΙΠΟῪΣ. 

ἀλλ ἐρῶ. οὐ γὰρ ἔχω καταχρυφών. 
ΧΟΡΟΣ. 

μαχρὰ μέλλετον, ἀλλὰ τάχυνε. 
ΟΙΔΙΙΠΟΥΣ. 

220 “αΐου ἴστε τιν᾽; 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦ, Ἰοὺ ἰού. 

ΟΙΩΙΠΟΎΣ. 

τό τε “Ταβδακιδὰν γένος; 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦ Ζεῦ. 

ΟΥ̓ ΓΟΎῪΣ: 

ἄϑλιον Οἰδιπόδαν; 
ΧΟΡΟΣ. 

σὺ γὰρ δ᾽ εἶ; 

ΟΥΖΙΠΌΟΎῪΣ. 

δέος ἴσγχετε μηδὲν ὅσ᾽ αὐδῶ. 

ΧΟΡΟΣ. 

Ἰὼ, ὦ ὦ. 

ΟΙΔΙΠΟΎΣ. 

δύσμορος. 
ΧΟΡΟΣ. 

ὦ ὦ. 

ὉΙΖΩΙΠΟΥΣ. 

᾿, 226 ϑύγατερ, τί ποτ᾽ αὐτίχα χύρσει; 

ΧΟΡΟΣ. 

ἔξω πόρσω βαίνετε χώρας. 

ΟΙΔΩΠΙΠΟΎΥΣ. 

ἃ δ᾽ ὑπέσχεο ποῖ χαταϑήσεις; 

ΧΟΡΟΣ. 

οὐδενὶ μοιριδέα τίσις ἔρχεται 

280 ὧν προπάϑῃ τὸ τίνειν: ἀπάτα δ᾽ ἀπώ- 

ταις ἑτέραις ἑτέρα παραβαλλομέ- 

γα πόνον; οὐ χάριν, ἀντιδίδωσιν ἔ- 
χειν. σὺ δὲ τῶνδ᾽ ἑδράνων πάλιν ἔχτοπος 
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αὖϑις ἄφορμος ἐμᾶς χϑονὸς ἔχϑορε, 

286 μή τι τιέρα χρέος ἐπιᾷ τιόλει σιροσάψης. 

Ξ ΑΑΝΤΙΓΟΝΗ. 
ὦ ξένοι 
αἰδόφρονες, ἀλλ᾽ ἐπεὶ 
γεραὸν πατέρα τόνδ᾽ ἐμὸν 
οὐχ ἀνέτλατ᾽ ἔργων 

240 ἀχόντων ἀΐοντες αὐδὰν, 
ἀλλ᾽ ἐμὲ τὰν μελέων, ἱχετεύομεν, 
ὦ ξένοι, οἱχτείραϑ'᾽, ἃ 

πατρὸς ὑπὲρ τοὐμοῦ μόνου ἄντομαι, 
ἄντομαι οὐχ ἀλαοῖς προσορωμένα 

246 ὄμμα σὸν ὄμμασιν, ὥς τις ἀφ᾽ αἵματος 

ὑμετέρου προφανεῖσα, τὸν ἄϑλιον 
αἰδοῦς κῦρσαι. ἐν ὑμῖν ὡς ϑεῷ 
χείμεϑα τλάμονες. ἀλλ᾽ ἴτε, νεύσατε 
τὰν ἀδόχητον χάριν. 

250 πρὸς σ᾽ ὅ τι σοι «ίλον ἐχ σέϑεν ἄντομαι, 

ἢ τέχνον. ἢ λέχος, ἢ χρέος. ἢ ϑεύς. 

οὐ γὰρ ἴδοις ἂν ἀϑρῶν βροτὸν, 
ὅστις ὧν, εἰ ϑεὸς ἄγοι, ἐχφυγεῖν δύναιτο. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ ἴσϑι, τέχνον Οἰδίπου, σὲ τ᾿ ἐξ ἴσου 
255 οἰχτείρομεν χαὶ τόνδε συμφορᾶς χάριν" 

τὰ δ᾽ ἐκ ϑεῶν τρέμοντες οὐ σϑένοιμεν ἂν 

φωνεῖν πέρα τῶν πρὸς σὲ νῦν εἰρημένων. 

ΟἸΙΗΙΠΟΎΣ. 

τί δῆτα δόξης, ἢ τί χληδόνος καλῆς 
μάτην δεούσης ὠφέλημα γίγνεται, 

΄ ᾿ δ. ΄ ᾿ 
306 ϑάρσει, παρέσται. πολὺ γὰρ, ὦ γέρον, τὸ σὸν 

ΣΟ ΦΙΘΟΙ  ἘΞΟΌΤΕΡΙΞ 

290 τότ᾽ εἰσαχούων πόώντ᾽ ἐπιστήσει" τὰ δὲ 
μεταξὺ τούτου μηδαμῶς γίγνου χαχός. 

ΧΌΡΟΣ. 

ταρβεῖν μὲν, ὦ γεραιὲ, τἀνϑυμήματα 
πολλή ᾽στ᾽ ἀνάγκη τἀπὸ σοῦ " λόγοισι γὰρ 
οὐχ ὠνόμασται βραχέσι. τοὺς δὲ τῆσδε γῆς 

296 ἄναχτας ἀρχεῖ ταῦτά μοι διειδέναι. 

ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

χαὶ ποῦ ᾽σϑ᾽ ὃ χραίνων τῆσδε τῆς χώρας, ξένοι;, 
ἂν 

ΧΟΡΟΣ. 

πατρῷον ἄστυ γῆς ἔχει" σχοπὸς δέ νιν, 
ὃς χἀμὲ δεῦρ᾽ ἔπεμπεν, οἴχεται στελῶν. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΎῪΣ. 

ἢ χαὶ δοχεῖτε τοῦ τυφλοῦ τιν ἐντροπὴν 
300 ἢ φροντίδ᾽ ἕξειν, αὐτὸν ὥστ᾽ ἐλϑεῖν πέλας; 

ΧΟΡΟΣ. 

χαὶ χάρϑ᾽, ὅταν πὲρ τοὔνομ᾽ αἴσϑηται τὸ σόν. 

ΟἸΔΙΠΟΎῪΣ. 

τίς δ᾽ ἔσϑ᾽ ὁ κείνῳ τοῦτο τοὔπος ἀγγελῶν; 

ΧΟΡΟΣ. 

μαχρὰ χέλευϑος " πολλὰ δ᾽ ἐμπόρων ἔπη 
φιλεῖ πλανᾶσθαι, τῶν ἐχεῖνος ἀΐων, 

ὄνομα διήκει πάντας, ὥστε κεῖ βραδὺς 
ὕ , τὰ" ἸΣ ἘΠΕ εὕδει, κλύων σου δεῦρ᾽ ἀφίξεται ταχύς. 

ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

ἀλλ᾽ εὐτυχὴς ἵχοιτο τῇ ϑ᾽ αὑτοῦ πόλει 

ἐμοί τε. τίς γὰρ ἐσϑλὸς οὐχ αὑτῷ φίλος; 

260 εἰ τάς γ᾽ ᾿ϑήνας φασὶ ϑεοσεβεστάτας ς ΦΙΝ ΟΣ 

εἶναι, μόνας δὲ τὸν χαχούμενον ξένον 810 ὦ Ζεῦ, τί λέξω; ποῖ φρενῶν ἔλθω, πάτερ; 

σώζειν οἵας τε χαὶ μόνας ἀρχεῖν ἔχειν, ΟΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

χἄμοιγε ποῦ ταῦτ᾽ ἐστὶν, οἵτινες βάϑρων τί δ᾽ ἔστι, τέκνον ᾿ἀντιγόνη; 

ἐχ τῶνδέ μ᾽ ἐξάραντες εἶτ᾽ ἐλαύνετε, ΑΝΤΙΓΟΝΗ͂. 
" , ὴ ΣΉΝ ΎΣ ΕΝ Ὁ, 

206 ὄνομα, μόνον δείσαντες; οὐ γὰρ δὴ τό γε γυναῖχ᾽ ὁρῶ 
- τ χ στείχουσαν ἡμῶν ἄσσον. .«Δϊτναίας ἐπὶ 

ἤχου σον: ΣΟ δέν ᾿Ξ πώλου βεβῶσαν " χρατὶ ἡλιοστερὴς 

ΩΝ Ὑλη, ἐ Ἦ ΞῸ ἐόντε τ κίες χυνὴῆ πρόσωπα Θεσσαλίς νιν ἀμπέχει. 
ὧν οὕνεχ᾽ ἐχφοβεῖ με. τοῦτ᾽ ἐγὼ χαλῶς ' 
τῆς Α ᾿ἈΕΝ τα μτν , ϑιό τέ φῶ; 

270 ἔξοιδα. χαίτοι πῶς ἐγὼ χαχὸς (φύσιν, 

ἔνῖο ὉΣῊΝ ΝΎΡΣ ΝΣ δ᾽ ΤῸ 
σῶμ᾽ οὐδὲ τἄργα τὰμ᾽ " ἐπεὶ τὰ γ᾽ ἔργα μου 

πεπονϑότ᾽ ἐστὶ μᾶλλον ἢ δεδραχότα, 

εἴ σοι τὰ μητρὸς καὶ πατρὺς χρείη λέγειν, 

ἜΕΥ τῸ δυο ᾿ ᾿» ΕΝ ΄ » 
ἀρ᾽ ἔστιν; ἀρ᾽ οὐχ ἔστιν; ἢ γνώμη πλανῷ; 

5 ὟΝ Ἵ Ω ὧ 2, ἈΕῚΡ 5: ἦν ἘΞ 
χαὶ φημὶ χἀπόφημι χοὺχ ἔχω τί φῶ. 

τάλαινα. 

τ Ἐπ ς ἘΜΡΉΣ ἈΚ ταν τ αοπ Αϑὲς ς ὕστις παϑὼν μὲν ἀντέδρων, ὥστ᾽ εἰ φοονῶν 
» το ᾿ ΄ 

ἔπρασσον. οὐδ᾽ ἂν ὧδ᾽ ἐγιγνόμην χαχός; 
ΟΜ ἘΥ ἐγ ν ἔρος, ἢ ΡΡΗΣ ρα Ν λ 

»ῦν δ᾽ οὐδὲν εἰδὼς ἱκόμην ἵν᾽ ἱκόμην, οὐχ ἔστιν ἄλλη. φαιδρὰ γοῦν ἀπ᾿ ὀμμάτων 
320 σαίνει μὲ προστείχουσα " σημαίνει δ᾽ ὅτι 

μόνης τόδ᾽ ἐστὶ δῆλον ᾿Ισμήνης κάρα. 

ΟΥΖΊΖΕΘ ΣΙ 

πῶς εἶπας, ὦ παῖ; 

ΔΦΝΤΙΓΟΝΗ͂. 

παῖδα σὴν, ἐμὴν δ᾽ δρῶν 
“ τατον Ξ 
ὅμαιμον " αὐδῇ δ᾽ αὐτίχ᾽ ἔξεστιν μαϑεῖν. 

ΤΣ ΜΗΔΝΗ. 

ὦ δισσὰ πατρὸς χαὶ χασιγνήτης ἐμοὶ 
820 ἥδιστα προσιφρωνήμαϑ᾽, ὡς ὑμᾶς μόλις 

εὑροῦσα λύπῃ δεύτερον μόλις βλέπω. 

ΟΙΔΜΠΙΠΟΎΣ. 
2 ΓΩ 

ὦ τέχνον, ἥζχεις; 

ΣΜΠΗΝΠ. 

ὦ πότερ δύσμοιρ᾽ ὁρᾶν. 

ὑφ᾽ ὧν δ᾽ ἔπασχον, εἰδότων ἀπωλλύμην. 

275 ἀνϑ᾽ ὧν ἱχνοῦμαι πρὸς ϑεῶν ὑμᾶς, ξένοι, 

ὥσπερ μὲ κἀνεστήσαϑ᾽, ὧδε σώσατε. 
χαὶ μὴ ϑεοὺς τιμῶντες εἶτα τοὺς θεοὺς 
μοίραις ποιεῖσϑε μηδαμῶς" ἡγεῖοϑε δὲ 
βλέπειν μὲν αὐτοὺς πρὸς τὸν εὐσεβὴ βροτῶν, 

280 βλέπειν δὲ πρὺς τοὺς δυσσεβεῖς " φυγὴν δέ του 

| μήπω γενέσϑαι φωτὸς ἀνοσίου βροτῶν. 

ξὺν οἷς σὺ μὴ χάλυπτε τὰς εὐδαίμονας 

ἔργοις ᾿ϑήνας ἀνοσίοις ὑπηρετῶν. 

ἀλλ᾽ ὥσπερ ἔλαβες τὸν ἱχέτην ἐχέγγυον, 

285 δύου μὲ χἀχιρύλασσε- μηδέ μου κάρα 
τὸ δυσπρόσωπον εἰσορῶν ἀτιμάσης. 
ἥχω γὰρ ἑρὸς εὐσεβὴς τε καὶ φέρων 
ὄνησιν ἀστοῖς τοῖσδ᾽ " ὅταν δ᾽ ὃ χύριος 
παρῇ τις, ὑμῶν ὅστις ἐστὶν ἡγεμὼν, 



ΟΙΔΙΠΟΥ͂Σ 

ΟΙΔΙΠΟῪΣ. 

329 τέχγον; πέφηνας; 
ΤΣ ΜΠ ΝΗ. 

οὐχ ἄνευ μόχϑου γέ μοι. 
ΟΙΔΙΠΟΎΣ. 

880 πρόσψαυσον, ὦ παῖ. 
ΙΣΜΗ ΝΠ. 

ϑιγγάνω δυοῖν ὁμοῦ. 
ΟΙΑΙΠΟΥΣ. 

828 ὦ σπέρμ ὅμαιμον. 
ΣΙ ΝΗ. 

ὦ δυσάϑλιαι τροφαί. 
ΟἸΙΔΠΙΠΟΎΣ. 

381 ἣ τῆσδε χἀμοῦ; 
ΙΣΜΙΝΠ. 

δυσμόρου τ᾽ ἐμοῦ τρίτης. 

ΟἸΥἸΔΙΠΟῪΣ: 

τέχνον, τί δ᾽ ἦλθες; 
ΙΣΜΉ ΝΗ. 

σῇ, πάτερ, προμηϑίᾳ. 
ΟΙΔΩΙΠΟΥΣ. 

πότερα πόϑοισι; 
ΤἸΣΜΠΝΠ. 

χαὶ λόγοις γ᾽ αὐτάγγελος, 
ξὺν ὧπερ εἶχον οἱχετῶν πιστῷ μόνῳ. 

ΟΙΔΑΊΠΟΎΥΣ. 

380 οἱ δ᾽ αὐϑόμαιμοι ποῖ γεανίαι πονεῖν; 
ἸΣΜΠΝΗ. 

εἴσ᾽ οὗπέρ εἰσι. δεινὰ τἀχείνοις τανῦν. 
ε ΟἸΔΙΠΟΎῪΣ. 

ὦ πάντ᾽ ἐκείνω τοῖς ἐν «Αἱγύπτῳ νόμοις 
φύσιν χατειχασϑέντε χαὶ βίου τροφάς. 

ἐχεῖ γὰρ οἱ μὲν ἄρσενες κατὰ στέγας 
840 ϑαχοῦσιν ἑἱστουργοῦντες, αἵ δὲ σύννομοι 

τἄξω βίου τροφεῖα πορσύνουσ᾽ ἀεί. 
“ Μ ΕΣ " ΄ 

σφῷν δ᾽, ὦ τέκν᾽, οὗς μὲν εἰχὸς ἣν πονεῖν τάϑε, 
χατ᾽ οἶχον οἰχουροῦσιν ὥστε παρϑένοι, 

σφὼ δ᾽ ἀντ' ἐκείνων τὠμὰ δυστήνου χκαχὰ 
345 ὑπερπογεῖτον. ἡ μὲν ἐξ ὅτου γέας 

ὌΝ - 
τροφῆς ἔληξε καὶ κατίσχυσεν δέμας, 
ΕΣ ΤΟΙ εἰς, 
ἀεὶ μεϑ᾽ ἡμῶν δύσμορος πλανωμένη 

᾿ : 
γερονταγωγεῖ., πολλὰ μὲν χατ᾽ ἀγρίαν 

ὕλην ἄσιτος νηλίπους τ᾿ ἀλωμένη, 
860 πολλοῖσι δ᾽ ὄμβροις ἡλίου τε καύμασιν 

μοχϑοῦσα τλήμων, δεύτερ᾽ ἡγεῖται τὰ τῆς 
οἴχοι διαίτης, εἰ πατὴρ τροφὴν ἔχοι. 
σὺ δ᾽, ὦ τέκνον, πρόσϑεν μὲν ἐξίχου πατρὶ 

μαντεῖ᾿ ἄγουσα πάντα, Καδμείων λώϑρα, 
366 ἃ τοῦδ᾽ ἐχρήσϑη σώματος" «ὐλαξ δέ μου 

πιστὴ χατέστης, γῆς ὅτ᾽ ἐξηλαυνόμην" 
- Ὦ Χ ᾿ - ΄ 

»ῦν δ᾽ αὖ τίν᾽ ἥχεις μὔϑον, ᾿Ισμήνη., πατοὶ 

φέρουσα; τίς σ᾽ ἐξῆρεν οἴχοϑεν σεύλος; 
ἥχεις γὰρ οὐ χενή γε, τοῦτ᾽ ἐγὼ σαφῶς 

800 ἔξοιδα, μὴ οὐχὶ δεῖμ᾽ ἐμοὶ φέρουσά τι. 
ΣΜΉΝΗ. 

ἐγὼ τὰ μὲν παϑήμαϑ᾽ ἅπαϑον, πάτερ, 
ζητοῦσα τὴν σὴν ποῦ χατοιχοίης τροφὴν, 
παρεῖσ᾽ ἐάσω. δὲς γὰρ οὐχὶ βούλομαι 

- ᾿ - 2 τ ΄ 

πονοῦσα τ᾽ ἀλγεῖν καὶ λέγουσ᾽ αὐὖϑις πάλιν. 
866 ἃ δ᾽ ἀμφὶ τοῖν σοῖν δυσμόροιν παίδοιν καχὰ 

πππσν ττ  πψΠίν τς. ὃ  ὩὸῸἰ-ἀφερσοτ ες --- --ς---- 
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γῦν ἔστι, ταῦτα σημανοῦσ᾽ ἐλήλυϑα, 
πρὶν μὲν γὰρ αὐτοῖς ἦν ἔρως Κρέοντί τὲ 
ϑοόνους ἐζσϑαι μηδὲ χραίνεσϑαι πόλιν, 
λόγῳ σχοποῦσι τὴν πάλαι γένους φϑορὰν, 

870 οἵα κατέσχε τὸν σὸν ((ὅλιον δόμον " 
νῦν δ᾽ ἐχ ϑεῶν του κἀξ ἀλετηροῦ φρενὸς 

εἰσῆλθε τοῖν τοισαϑλίοιν ἔρις χαχὴ, 

ἀρχῆς λαβέσθαι χαὶ κράτους τυρανγιχοῦ. 

χὼ μὲν νεάζων χαὶ χρόνῳ μείων γεγὼς 

3175 τὸν πρόσϑε γεννηθέντα Πολυνείχη ϑρόνων 

ἀποστερίσχει, χἀξελήλαχεν πάτρας. 

ὁ δ᾽, ὡς χαϑ' ἡμῶς ἔσϑ᾽ ὁ πληϑύων λόγος, 
τὸ κοῖλον ἄργος βὰς φυγὰς, προσλεμιβάνει 

χῆδός τε χαινὸν χαὶ ξυνασπιστὰς φίλους, 

380 ὡς αὐτίχ᾽ “Ἴργος ἢ τὸ Καδμείων πέδον 

τιμῇ χαϑέξον, ἢ πρὸς οὐρανὸν βιβῶν. 
ταῦτ᾽ οὐχ ἀριϑιός ἔστιν, ὦ πάτερ, λόγων, 
ἀλλ᾽ ἔργα δεινά" τοὺς δὲ σοὺς ὅποι ϑεοὶ 

πόνους κατοιχτιοῦσιν οὐκ ἔχω μαϑεῖν. 

ΟΙΔΙΠΟΎΣ. 

385 ἤδη γὰρ ἔσχες ἐλπίδ᾽ ὡς ἐμοῦ ϑεοὺς 

ὦραν τιν᾽ ἕξειν, ὥστε σωϑῆναί ποτε; 
ΙἸΣΜΠΠΝΗ. 

ἔγωγε τοῖς νῦν γ᾽, ὦ πάτερ, μαντεύμασιν. 
ΟΙΠΙΠΟΎΥΣ. 

ποίοισι τούτοις; τί δὲ τεϑέσπισται, τέχγον; 

ΙΣΜΉΗΉ ΝΗ. 

σὲ τοῖς ἐχεῖ ζητητὸν ἀνθρώποις ποτὲ 

8390 ϑανόντ᾽ ἔσεσθαι ζῶντά τ᾽, εὐσοίας χάριν. 

ΟΙΖΙΠΟΥῪΥΣ. 

τίς δ᾽ ἄν τι τοιοῦδ᾽ ἀνδρὸς εὖ πράξειεν ἄγ; 
ἸΣΜΉΝΗ. 

ἔν σοὶ τὰ χείνων «ασὲ γίγνεσθαι χράτη. 
ΟΙΔΙΠΟΎΣ. 

οὐκ ἔτ᾽ εἰμὶ, τηνιχαῦτ᾽ ἄρ᾽ εἴμ᾽ ἀνήρ; 
ἸΣΜΉΝΗ. 

γῦν γὰρ ϑεοί οἱ ὀρϑοῦσι, πρόσϑε δ᾽ ὠλλυσαν. 
ΟΙΔΜΙΠΟῪΣ. 

805 γέροντα δ᾽ ὀρϑοῦν φλαῦρον ὃς νέος πέση. 

ἸΣΜΉΝΗ. 

χαὶ μὴν Κρέοντό γ᾽ ἔσϑι σοι τούτων χέριν 
ΩΣ - ΞΡ Ζ, ᾿ 

ἠξοντα βαιοὺ ζουχε μυρίον χγοονρου. 

ΟἸΙἹΦΠΙΠΟΘΎΣ. 

ὅπως τί δϑοάσῃ, ϑύγατερ ; ἑριιήνευέ μοι. 
ΙἸΣΜΠΝΠΗΠ. 

ὥς σ᾽ ἄγχι γῆς στήσωσι Καδμείας, ὅπως 
400 χρατῶσι μέν σου, γῆς δὲ “ἡ ᾿μβαίης ὕρων. 

ΟΥΖΟΡΙΒΟΎΩΣΣΕ 

ἡ δ᾽ ὠφέλησις τίς ϑύρασι χειμένου ; 
ΙΣ ΠΗ ΝΗ. 

χείγοις ὃ τύμβος δυστυχῶν ὁ σὸς βαρύς. 

ΟΥΖΓΙΝΟΣΣΣ. 

χἄνευ ϑεοῦ τις τοῦτό γ᾽ ἂν γνώμῃ μάϑοι: 
ΙΣΜΗΝΠ. 

τούτου χάριν τοίνυν σε προσϑέσϑαι πέλας 

405 χώρας ϑέλουσι μηδ᾽ ἵν᾽ ἂν σαυτοῦ χρατῆς. 
ΟΙΩΙΠΟΎΥΣ. 

ἢ γχαὶ κατασχιῶσι Θηβαίᾳ κόνει; 
ἸΣΜΉΝΗ. 

ἀλλ᾽ οὐκ ἐᾷ τοὔμφυλον αἷμά σ᾽, ὦ πάτερ. 

σ.» 
οι 



Πδ2 ΣΟ ΦΙῸ πὶ ἃ Ε΄ ὍΛΗΣ 

ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

οὐκ ἀρ ἐμοῦ γε μὴ χρατήσωσιν ποτέ. 
ΙΣΜΠ ΝΗ. 

ἔσται ποτ᾽ ἄρα τοῦτο Καδμείοις βάρος. 

ΟΙΔΦΙΠΟΎῪΣ. 

ἀ10 ποίας «τραγνείσης ὦ τέχνον, ξυναλλαγῆς; 

ΙΣΜΉΝΗ. 

τῆς σῆς ὑπ᾽ ὀργῆς, σοῖς ὅταν στῶσιν τάφοις. 
ΟἹἸΔΙΠΟΥῪΣ. 

ἃ δ᾽ ἐννέπεις, κλύουσα τοῦ λέγεις, τέχνον; 
ΙΤΙΣΜΉΗΉΝΗ. 

ἀνδρῶν ϑεωρῶν “Ἰελφιχῆς ἀφ᾽ ἑστίας. 
ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

χαὶ ταῦτ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν «ροῖβος εἰρηκὼς χυρεῖ; 
ΙΣΜΗΝΗ. 

ἀπό ὥς φασιν οἱ μολόντες εἷς Θήβης πέδον. 

ΘΙΖΙΠΟῪΥΣ: 

παίδων τις οὖν ἤχουσε τῶν ἐμῶν τάδε; 

ΤΣΜΉΝΗ. 

ἄμφω γ᾽ ὁμοίως. κἀξεπίστασϑον καλῶς. 
ΟΙΖΙΠΟΎῪΣ. 

χᾷϑ᾽ οἱ χάχιστοι τῶνδ᾽ ἀκούσαντες πάρος 
τοὐμοῦ πόϑου προὔϑεντο τὴν τυραννίδα; 

ΙΣΜΗ ΝΗ. 

420 ἀλγῶ κλύουσα ταῦτ᾽ ἐγὼ. φέρω δ᾽ ὅμως. 
ΟἸΖΩΙΠΟΎῪΣ. 

ἀλλ᾽ οἱ ϑεοί σφι μήτε τὴν πεπρωμένην 
ἔριν χατασβέσειαν, ἐν δ᾽ ἐμοὶ τέλος 
αὐτοῖν γένοιτο τῆσδε τῆς μάχης πέρι, 

ἧς νῦν ἔχονται κἀπαναίρονται δόρυ " 
425 ὡς οὔτ᾽ ἂν ὃς νῦν σχῆπτρα χαὶ θρόνους ἔχει 

μείνειεν,, οὔτ᾽ ἂν οὐξεληλυϑὼς πόλιν 

ἔλθοι ποτ᾽ αὖϑις" οἵ γε τὸν φύσαντ᾽ ἐμιὲ 
οὕτως ἀτίμως πατρίδος ἐξωϑούμενον 

οὐχ ἔσχον οὐδ᾽ ἤμυναν" ἀλλ᾽ ἀνάστατος 
480 αὐτοῖν ἐπέμᾳφϑην χἀξεχηούχϑην φυγάς. 

εἴγιοις ἂν ὡς ϑέλοντι τοῦτ᾽ ἐμοὶ τότε 

πόλις τὸ δῶρον εἰχότως χατήνυσεν. 

οὐ δῆτ᾽. ἐπεί τοι τὴν μὲν αὐτίχ᾽ ἡμέραν, 

ὁπηνίχ᾽ ἔζει ϑυμὸς, ἥδιστον δέ μοι 
ἀδοτὸ χατϑανεῖν ἣν χαὶ τὸ λευσϑῆναι πέτροις, 

οὐδεὶς ἔρωτος τοῖ δ᾽ ἐφαίνετ᾽ ὠφελῶν" 

χρόνῳ δ᾽, ὅτ᾽ ἤδη πᾶς ὁ μόχϑος ἣν πέπων, 
χἀμάνϑανον τὸν ϑυμὸν ἐχδραμόντα μοι 
μείζω χολαστὴν τῶν πρὶν ἡμαρτημένων, 

40 τὸ τηνίχ᾽ ἤδη τοῦτο μὲν πόλις βίᾳ 
ἤλαυνέ μ᾽ ἐκ γῆς χρόνιον, οἱ δ᾽ ἐπωφελεῖν, 
οἱ τοῦ πατρὸς, τῷ πατρὶ δυνάμενοι, τὸ δρῶν 

οὐχ ἠθέλησαν, ἀλλ᾽ ἔπους σμιχροῦ χάριν 
φυγάς σφιν» ἔξω πτωχὺς ἠλώμην ἐγώ. 

4ήδ ὲχ ταῖνδε δ᾽, οὔσαιν παρϑένοιν, ὅσον φύσις 

δίδωσιν αὐταῖν, χαὶ τροι(ὰς ἔχω βίου 
χαὶ γῆς ἄδειαν χαὶ γένους ἐπάρχεσιν" 
τὼ δ᾽ ἀντὶ τοῦ (φύσαντος εἱλέσϑην θρόνους 
χαὶ σχῆπτρα χραίνειν χαὶ τυραννεύειν χϑονύς. 

4090 ἀλλ᾽ οὔ τι μὴ λάχωσι τοῦδε συμμάχου, 
οὔτε σφιν ἀρχῆς τῆσδε Καδμείας ποτὲ 

ὄνησις ἥξει. τοῦτ᾽ ἐγῴῷδα, τῆσδέ τε 

μαντεῖ ἀχούων, συνγοῶν τε τὰἀξ ἐμοῦ 

παλαίφαϑ᾽ ἁμιοὶ «Ῥοῖβος ἤνυσέν ποτε. 

ΙΓ κ56 πρὸς ταῦτα καὶ Κρέοντα πεμπόντων ἐμοῦ 
μαστῆρα, κεῖ τις ἄλλος ἐν πόλει σϑένει. 
ἐὰν γὰρ ὑμεῖς, ὦ ξένοι, ϑέλητέ μου 
προστάτισι ταῖς σεμναῖσι δημούχοις ϑεαῖς 
ἀλχὴν ποιεῖσϑαι, τῆδε τῇ πόλει μέγαν 

460 σωτῆρ᾽ ἀρεῖσϑε, τοῖς δ᾽ ἐμοῖς ἐχϑροῖς πόνους. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἐπάξιος μὲν, Οἰδίπους. χκατοιχτίσαι, 
αὐτός τε παῖδές 9᾽ αἵδ᾽ " ἐπεὶ δὲ τῆσδε γῆς 

σωτῆρα σαυτὸν τῷδ᾽ ἐπεμβάλλεις λόγῳ, 
παραινέσαι σοι βούλομαι τὰ σύμφορα. 

ἢ ΟἸΔΙΠΟῪΣ. 

466 ὦ φίλταϑ᾽, ὡς νῦν πᾶν τελοῦντι προξένει. 

ΧΟΡΟΣ. 

ϑοῦ νῦν χαϑαρμὸν τῶνδε δαιμόνων. ἐφ᾽ ἃς 
τὸ πρῶτον ἵχου καὶ κατέστειψας πέδον. 

ΟΙΔΙΠΟῪΣ. 

τρόποισι ποίοις; ὦ ξένοι, διδάσχετε. 

ΧΟΡΟΣ. 

πρῶτον μὲν ἱρὰς ἐξ ἀειρύτου χοὰς 

470 χρήνης ἐνεγκοῦ, δ ὁσίων χειρῶν ϑιγών. 
ΟΙΔΙΠΕΟΥΣ. 

ὅταν δὲ τοῦτο χεῦμ᾽ ἀχήρατον λάβω; 
ὶ ΧΟΡΟΣ. 

χρατῆρές εἰσιν, ἀνδρὸς εὔχειρος τέχνη, 
ὧν χρᾶτ᾽ ἔρεψον καὶ λαβὰς ἀμφιστόμους. 

ΟἿ ΤΙΚΟΥΞΣ: 

ϑαλλοῖσιν, ἢ χρόχαισιν,, ἢ “ποίῳ τρόπῳ; 
ΧΟΡΟΣ. 

476 οἱὸς νεαρᾶς νεοπόχῳ μαλλῷ βαλών. 
ΟΙΔΙΠΟῪΣ. 

εἶεν" τὸ δ᾽ ἔνϑεν ποῖ τελευτῆσαί μὲ χρή; 

ΧΟΡΟΣ. 

χοὰς χέασϑαι στάντα πρὸς πρώτην ἕω. 

ΟΙΔΙΠΟΎΣ. 

ἢ τοῖσδε χρωσσοῖς οἷς λέγεις χέω τάδε; 
ΧΕ ΟΙΡΌΟΙΣΙ 

τρισσάς γε πηγάς " τὸν τελευταῖον δ᾽ ὅλον. 

ΟΙΖΙΠΟΎῪΣ: 

480 τοῦ τόνδε πλήσας ϑῶ; δίδασχε καὶ τόδε. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὕϑατος, μελίσσης " μηδὲ προσφέρειν μέϑυ. 
ΟΙΔΙΠΟῪΣ. 

ὅταν δὲ τούτων γῆ μελάμφυλλος τύχῃ; 
ΧΟΡΟΣ. 

τρὶς ἐννέ᾽ αὐτῇ χλῶνας ἐξ ἀμφοῖν χεροῖν 
τιϑεὶς ἐλαίας, τάσδ᾽ ἐπεύχεσϑαιε λιτάς. 

ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

485 τούτων ἀκοῦσαι βούλομαι. μέγιστα γάρ. 
ΧΟΡΟΣ. 

ὥς σφας καλοῦμεν Εὐμενίδας, ἐξ εὐμενῶν 
στέρνων δέχεσϑαι τὸν ἱχέτην σωτήριον. 
αἰτοῦ σύ τ᾽ αὐτὸς, χεῖ τις ἄλλος ἀντὶ σοῦ, 

ἄπυστα φωνῶν μηδὲ μηχύνων βοήν. 
490 ἔπειτ᾽ ἀφέρπειν ἔστιροφος. χαὶ ταῦτά σοι 

δυάσαντι ϑαρσῶν ἂν παρασταίην ἐγώ" 

ἄλλως δὲ δειμιαίνοιε᾽ ἂν, ὦ ξέν᾽, ἀμφὶ σοί. 
ΟἸΙΔΙΠΟΎΥΣ. 

᾿ κ - - 
ὦ παῖδε, χλύετον τῶνδε προσχώρων ξένων; 



ΟΙΔΙΠΟΥ͂Σ ΕΠῚ ΒΟΛΩΝ,. 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

ἠχούσαμέν τε χὠ τι δεῖ πρόστασσε δρῶν. 
ΟἸΔΙΠΟΎῪΣ. 

496 ἐμοὶ μὲν οὐχ ὁδωτί. λείπομαι γὰρ ἐν 
τῷ μὴ δύνασϑαι μήϑ᾽ ὁρᾶν, δυοῖν χακοῖν. 

σφῷν δ᾽ ἁτέρα μολοῦσα πραξάτω τάδε. 
ἀρχεῖν γὰρ οἶμαι χἀντὶ μυρίων μίαν 

τνυχὴν τάδ᾽ ἐχτίνουσαν, ἢν εὕνους παρῆ- 
800 ἀλλ᾿ ἐν τάχει τε πράσσετον" μόνον δέ με 

μὴ λείπετ᾽. οὐ γὰρ ἂν σϑένοι τοὐμὸν δέμας 
ἔρημον ἕρπειν οὐδ᾽ ὑφηγητοῦ γ᾽ ἄνευ. 

ΣΜΉΝΗ. 

ἀλλ εἴμ᾽ ἐγὼ τελοῦσα τὸν τόπον δ᾽ ἵνα 
χρῆσται μὲ ἐφευρεῖν, τοῦτο βούλομαι μαϑεῖν. 

ΘΟΥΡΊΟΥΣ: 

δ0ὅ τοὐχεῖϑεν ἄλσου., ὦ ξένη, τοῦδ᾽ - ἢν δέ του 
σπάνιν τιν ἴσχης, ἔστ᾽ ἔποιχος, ὃς φράσει. 

ΙΣΜΗ ΝΗ. 

χωροῖμ᾽ ἂν εἰς τόδ᾽ - ᾿Αντιγόνη, σὺ δ᾽ ἐνθάδε 
φύλασσε πατέρα τόνδε. τοῖς τεχοῦσι γὰρ 
οὐδ᾽ εἰ πονεῖ τις, δεῖ πόνου μνήμην ἔχειν. 

ΧΟΡΟΣ. 

510 δεινὸν μὲν τὸ πάλαι χείμενον ἤδη χαχκὸν, ὦ 
ξεῖν᾽, ἐπεγείρειν " 

ὅμως δ᾽ ἔραμαι πυϑέσϑαι. 

ΟΙΔΙΠΟῪΣ. 
τί τοῦτο; 

ΧΌΡΟΣ. 

τῶς δειλαίας ἀπόρου φανείσας 

ἀλγηδόνος, ᾧ ξυνέστας. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

51ὅ μὴ πρὸς ξενίας ἀνοίξης 

τᾶς σᾶς, πέπον, ἔργ᾽ ἀναιδῆ. 
ΧΟΡΟΣ. 

τό τοι πολὺ χαὶ μηδαμὰ λῆγον 
χρήζω, ξέν᾽, ὀρϑὸν ἄχουσμ᾽ ἀκοῦσαι. 
δ ΟΙΖΙΠΟΎῪΥΣ. 
ὦμοι. 

ΧΟΡΟΣ. 

στέρξον, ἱκετεύω. 
ΟΙΔΙΠΟῪΣ. « 

φεῦ φεῦ. 
ΧΟΡΟΣ. 

ὅ20 πείϑου - χἀγὼ γὰρ ὅσον σὺ προσχρήζξεις. 
Ὁ ΤΓΙΡΟ ΥΣΣ. 

ἤνεγχον κακότατ, ὦ ξένοι, ἤνεγκον ἑχὼν μὲν, 
ϑεὸς ἴστω, 

τούτων δ᾽ αὐϑαίρετον οὐδέν. 
ΞΕ ΟΡ ΘΣΣ. 

ἀν ΤΩΝ: 
ΟἸΙΔΠΙΠΟΎῪΣ. 

δ:δχαχᾷ μ᾽ εὐνᾷ πόλις οὐδὲν ἴδριν 
γάμων ἐνέδησεν ἄτᾳ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἢ μητρόϑεν, ὡς ἀχούω, 
δυσώνυμα λέχτρ᾽ ἐπλήσω; 

ΟΙΔΙΠΟῪΣ. 

ὦμοι, ϑάνατος μὲν τάδ᾽ ἀκούειν, 

530 ὦ ξεῖν᾽" αὗται δὲ δύ᾽ ἐξ ἐμοῦ μὲν 
510 --- ὅ20. ΞΞΞ 521 -- 533. 

ῬΟΕΤΑῈΕ ΒΟΕΝΙΟΙ-. 

ΧΟΡΟΣ. 

πῶς φής; 
ΟΙΔΙΠΟΎΥΣ. 

παῖδε, δύο δ᾽ ἄτα 
ΧΟΡΟΣ. 

ὦ Ζεῦ. 
ΟΥΖΟΕΓΣΙΓΟΥΥΕΣΙ 

ματρὸς χοινᾶς ἀπέβλαστον ὠδῖνος. " 
ΣΧ ΟΣΡΙΘΕΣ: 

αὗται γὰρ ἀπόγονοι τεαί; 
ΟΙΔΙΠΟῪΣ. 

586 χοιναί γε πατρὸς ἀδελφεαί. 

ΧΟΡΟΣ. 

Σώ. 
ΟΥ̓ΔΙΊΦΟΥΣ:Σ. 

ἰὼ δῆτα μυρίων γ᾽ ἐπιστροφαὶ 
ΧΙ ΟΣΡΙΘΩΣς 

κακῶν. 

ἔπαϑες 
ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

ἔπαϑον ἄλαστ᾽ ἔχειν. 
ΧΟΡΌΣ: 

ἔρεξας 

ΟΙΔΙΠΟῪΣ. 

οὐκ ἔρεξα. 
ΧΟΡΟΣ. 
τί γάρ; 

ΟΙΔΦΙΠΟῪΣ. 

ἐδεξάμην 
δ40 δῶρον, ὃ μήποτ᾽ ἐγὼ ταλαχάρδιος 

ἐπωφέλησα πόλεος ἐξελέσϑαι. 

ΧΟΡΟΣ. 

δύστανε, τί γάρ; ἔϑου φόνον 
ΟΙΠΙΠΟΎΥΣ. 

τί τοῦτο; τί δ᾽ ἐϑέλεις μαϑεῖν; 
ΧΟΡΟΣ. 

πατρός; 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

παπαῖ, δευτέραν ἔπαισας ἐπὶ νόσῳ νόσον. 
ΘΟΙΡΙΟἿΝΣ 

546 ἔχανες 
ΟΙἸΔΙΠΟῪΣ. 

ἔχανον. ἔχει δέ μοι 
ΧΟΡΟΣ. 

τί τοῦτο; 

ΟἸΔΙΠΟῪΣς. 

πρὸς δίκας τι. 

ΧΟΡΟΣ. 

τί γάρ; 
ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

ἐγὼ φράσω. 

χαὶ γὰρ ἁλοὺς ἐφόνευσα καὶ ὥλεσα- 
γόμῳ δὲ χαϑαρὸς, ἄϊδρις εἰς τόδ᾽ ἤἦλϑον. 

ΧΟΡΟΣ. 

χαὶ μὴν ἄναξ ὅδ᾽ ἡμὶν ΑἹγέως γόνος 
ὅ50 Θησεὺς χατ᾽ ὀμφὴν σὴν ἐφ᾽ ἁστάλη πάρα. 

ΘΗΣΕῪΣ. 

πολλῶν ἀκούων ἔν τε τῷ πάρος χρόνῳ 

τὰς αἱματηρὰς ὀμμάτων διαφϑορὰς 
ἔγνωχά σ᾽, ὦ παῖ «αΐου, τανῦν ϑ᾽ ὁδοῖς 

ὅ834---δ41. --- 542 --- 548. 
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ἂν ταῖσδ᾽ ἀκούων μᾶλλον ἐξεπίσταμαι. 
δδ6 σχευή τε γάρ σε χαὶ τὸ δύστηνον κάρα 

δηλοῦτον ἡμῖν ὄνϑ᾽ ὃς εἶ, καί σ᾽ οἱχτίσας 

ϑέλω ᾽περέσϑαι, δύσμορ᾽ Οἰδίπου, τίνα 

πόλεως ἐπέστης προστροπὴν ἐμοῦ τ᾽ ἔχων, 

αὐτός τε χὴ σὴ δύσμορος παραστάτις. 
560 δίϑασχε. δεινὴν γάρ τιν ἂν πρᾶξιν τύχοις 

λέξας ὁποίας ἐξαφισταίμην ἐγώ. 
« ΓΝ Ω Ύ 3 νι ς ΕΣ γ΄ Ὁ ὡς οἶδά γ᾽ αὐτὸς ὡς ἐπαιδεύϑην ξένος. 
ὥσπερ σὺ, χὠώς τις πλεῖστ᾽ ἀνὴρ ἐπὶ ξένης 
ἤϑλησα κινδυνεύματ᾽ ἐν τὠμῷ χάρᾳ, 

ὅθ65 ὥστε ξένον γ᾽ ἂν οὐδέν ὕνϑ᾽, ὥσπερ σὺ γῦν, 
ὑπεχτραποίμην μὴ οὐ συνεχσώζειν " ἐπεὶ 
ἔξοιδ᾽ ἀνὴρ ὧν χὦῶτι τῆς ἐς αὔριον 

οὐδὲν πλέον μοι σοῦ μέτεστιν ἡμέρας. 

ΟἸΙΠΙΠΟΎΣ. 

Θησεῦ, τὸ σὸν γενναῖον ἐν σμιχρῷ λόγῳ 
570 παρῆχεν. ὥστε βραχέα μοι δεῖσθαι φράσαι. 

σὺ γάρ μ᾽ ὃς εἶμι, κάκ᾽ ὅτου πατρὸς γεγὼς 
καὶ γῆς ὁποίας ἦλϑον, εἰρηχὼς χυρεῖς " 
τὴς Σ ι πάρε κυ ΚΝ τῶ; ἽΝ 
ὥστ᾽ ἐστί μιοι τὸ λοιπὸν οὐδὲν ἀλλο πλὴν 

εἰπεῖν ἃ χρήζω, χὠ λόγος διοίχεται. 

ΘΗΣΕΎΥΣ. 
57 τοῦτ᾽ αὐτὸ γῦν δίδασχ᾽, ὅπως ἂν ἐχμάϑω. 

ΟἸΠΙΠΟΎΣ. 
δώσων ἱχάνω τοὐμὸν ἄϑλιον δέμας 
σοὶ δῶρον. οὐ σπουδαῖον εἰς ὄψιν" τὰ δὲ 

κέρδη παρ᾽ αὐτοῦ χρείσσον᾽ ἢ μορφὴ καλή. 

ΘΗΣΕΎΥΣ. 
ἘΣ σαν βπε σοι τὴ Σ 

ποῖον δὲ χέρδος ἀξιοῖς ἥχειν φέρων; 

ΟΖ ΘΥΧΕΣ: 
Β' , , . δ οω" , 
ὅ80 χρόνῳ μάϑοις ὧν. οὐχὶ τῷ παρόντι που. 

ΘΈΣΕΟΥΣ. 

ποίῳ γὰρ ἡ σὴ προσφορὰ δηλώσεται; 
ΘΟΥΣΤΟΣΧΣ. 

᾿ ἔα τὰς ϑϑδοχυλον : 
ὅταν ϑάνω ᾿γὼ χαὶ σύ μου ταφεὺς γένη. 

ΘΈΓΣΞΈΥΣ: 

τὰ λοίσϑι᾽ αἰτεῖ τοῦ βίου. τὰ δ᾽ ἐν μέσῳ 
ἢ λῆστιν ἴσχεις ἢ δι᾽ οὐδενὸς ποιεῖ. 

ΟΥΖΑ ΤΟΥΣ. 
3 Ἔ , Ξ ΜΗ 
ὅ8ὅ ἐνταῦϑα γάρ μοι χεῖνα συγκομίζεται. 

ΘΗΣΈΥΣ. 

ἀλλ ἐν βοαχεῖ δὴ τήνδε μὐ ἐξαιτεῖ χάριν: 
ΟΣ ΓΟ ΣΙ 

“ : ν᾿ ι ΟΣ ΝΣ ύμνοι 
ὅρα γε μήν" οὐ σμιχρὸς, οὔχ. ἀγὼν ὅδε. 

ΘΕΣΕΕῪΣ. 

πότερα τὰ τῶν σῶν ἐχγόνων., ἢ ̓ μοῦ λέγεις; 
ΟΥΣΕΕΙΓΟΥΥΣ. 

Ζεῖνοι κομίζειν χεῖσ᾽ ἀναγχάσουσί με. 
ΘΕΗΣΒΕΎΣ. 

590 ἀλλ᾿ εἰ ϑέλοντά γ᾽. οὐδὲ σοὶ φεύγειν καλόν. 

ΘΕΟΊ ΓΟΥ ΕΣ: 

ἀλλ οὐδ᾽, ὅτ᾽ αὐτὸς ἤϑελον., παρίεσαν. 

ΘΗΣΕῪΣ. 
ΧΟ ΤΣ Ἶ Ὡς δ ἩΝΑΔΥΨΡΝΣ 
ὦ μῶρε, ϑυμὸς δ᾽ ἐν χακχοῖς οὐ ξύμφορον. 

ΟΙΠΙΠΟΎῪΣ. 
τ , Ως τὴν 
ὅταν μάϑης μου, νουϑέτει. τανῦν δ᾽ ἔα: 

ΘΗΣΕῪΣ. 
᾿ Υ ᾿ τυ ΟἿ 

δίδασχ᾽. ἄνευ γνώμης γὰρ οὔ μὲ χρὴ λέγειν. 

ΟἸΔΊΠΟΥΣ. 

ὅ96 πέπονϑα, Θησεῦ, δεινὰ πρὸς χαχοῖς χαχά- 
ΘΗΣΈΎΥΣ. 

ἢ τὴν παλαιὰν ξυμιρορὰν γένους ἐρεῖς ; 
Ὁ ΠΚΟΥΧΉΣ: 

οὐ δῆτ᾽ - ἐπεὶ πᾶς τοῦτό γ᾽ “Ἑλλήνων ϑροεῖ. 
ΘΗΣΕΎΥΣ: 

τί γὰρ τὸ μεῖζον ἢ χατ' ἄνϑρωπον νοσεῖς; 

ΟἸΖΙΠΟΎῪΣ. 

οὕτως ἔχει μοι. γῆς ἐμῆς ἀπηλάϑην 

600 πρὸς τῶν ἐμαυτοῦ σπερμάτων " ἔστιν δέ μοι 
πάλιν χατελϑεῖν μήποϑ᾽, ὡς πατροχτόνῳ. 

ΘΗΣΕΎΥΣ: 

πῶς δῆτά σ᾽ ἂν πεμιμαίαϑ᾽, ὥστ᾽ οἱχεῖν δίχα; 
ΟΙΗΙΠΟΎῪΣ. 

τὸ θεῖον αὐτοὺς ἐξαναγχάζει στόμα. 

ΘΙΗΙΣΕΎΥΣ. 

ποῖον πάϑος δείσαντας ἔχ χρηστηρίων ; 
ΟΥΖΊΙΙΒΘΟΣΥΟΣ. 

θ06 ὅτι σφ᾽ ἀνάγχη τῆδε πληγῆναι χϑονί, 
ΘΕ ΧΩΣΣ 

χαὶ πῶς γένοιτ᾽ ἂν τἀμὰ χἀχείνων πιχρώ; 
ΟΙΠΙΠΟΎῪΣ. 

ὦ φίλτατ Δὶγέως παῖ, μόνοις οὐ γίγνεται 

ϑεοῖσι γῆρας οὐδὲ χατϑανεῖν ποτε, 
τὰ δ᾽ ἄλλα συγχεῖ πάνϑ᾽ ὁ παγχρατὴς χρόνος. 

610 φϑίνει μὲν ἱσχὺς γῆς, φϑίνει δὲ σώματος, 
ϑνήσχει δὲ πίστις. βλαστάνει δ᾽ ἀπιστία, 

χαὶ πνεῦμα ταυτὸν οὔποτ᾽ οὔτ᾽ ἐν ἀνδράσιν 
«ίλοις βέβηχεν οὔτε πρὸς πόλιν πόλει. 
τοῖς μὲν γὰρ ἤδη, τοῖς δ᾽ ἐν ὑστέρῳ χρύνῳ 

θ1ὅ τὰ τερπνὰ πιχρὼ γίγνεται χαὖῦϑις φίλα. 
χεὶ ταῖσι Θήβαις εἰ τανῦν εὐημερεῖ 

χαλῶς τὰ πρὸς σὲ, μυρίας ὃ αὐυρίος 

χοόνος τεχνοῦται νύχτας ἡμέρας τ᾽ Ἰὼν, 

ἐν αἷς τὰ νῦν ξύμφωνα δεξιώματα 
620 δύρει διασχεδῶσιν ἐκ σμιχροῦ λόγου" 

ἵν οὑμὸς εὕδων χαὶ χεχρυμμένος νέχυς 
τϑυχρός ποτ᾿ αὐτῶν ϑερμὸν αἷμα πίεται, 

εἰ Ζεὺς ἔτι Ζεὺς. χὠ «Τιὸς «Ῥοῖβος σαι[ἤς- 
ἀλλ οὐ γὰρ αὐδᾶν ἡδὺ τἀχίνητ᾽ ἔπη, 

026 ἔκ μ᾽ ἐν οἵσιν ἠρξάμην, τὸ σὸν μόνον 
πιστὸν (υλάσσων" κοϊσιοτ᾽ Οἰδίπουν ἐρεῖς 
ἀχρεῖον οἰχητῆρι δέξασθαι τόπων 

τῶν ἐνθάδ᾽, εἴπερ μὴ ϑεοὶ ψνεύσουσέ με. 
ΦΌΒΟΣ: 

ἄναξ, πάλαι καὶ ταῦτα χαὶ τοιαῦτ᾽ ἔπη 

6080 γῆ τῇδ᾽ ὅδ᾽ ἁνὴρ ὡς τελῶν ἐφαίνετο. 

ΘΎΣΩ 

τίς δὴητ ἂν ἀνδρὸς εὐμένειαν» ἐχβάλοι 
τοιοῦδ᾽. ὅτου πρῶτον μὲν ἡ δορύξενος 
χοινὴ παρ᾿ ἡμῖν αἰέν ἔστιν ἑστία; 

ἔπειτα δ᾽ ἱχέτης δαιμόνων ἀκφιγμένος 
6857} τῆδε χἀμοὶ δασιὸν οὐ σμιχρὸν τίνει. 

ἀγὼ σεβισϑεὶς οὔποτ᾽ ἐκβαλῶ χάριν 
τὴν τοῦδε. χώρῳ δ᾽ ἔμπαλιν χατοιχιῶ. 

εἰ δ᾽ ἐνθάδ᾽ ἡδὺ τῷ ξένῳ μίμνειν, σέ νιν 

τάξω φυλάσσειν" εἴ δ᾽ ἐμοῦ στείχειν μέτα 
640 τόδ᾽ ἡδὺ. τούτων. Οἰδίπου δίδωμι σοι 

χρίναντι χρῆσϑαι. τῆδε γὰρ ξυγοίσομαι. 
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ΟΥ̓ΔΙΠΟῪΥΣ. 

ὦ Ζεῦ, διδοίης τοῖσι τοιούτοισιν εὖ. 

ΘΙ ΣΕ ΣΙΞ ἢ 

τὸ ᾿ δῆτα χοήζεις ; ἡ δόμους στείχειν ἐμούς; 

( «Χ{ΖΕΘΟΘΙΥΥ Σ:. 

εἴ μοι ϑέμις γ᾽ ἦν. ἀλλ᾽ ὁ χῶρός ἐσϑ᾽ ὅδε, 
ΘΗΩΣΕΥΣ. 

615 ἐν ᾧ τί πράξεις; οὐ γὰρ ἀντιστήσομαι. 

ΟΥ̓ ΡΙΣΟ ΧΙ: 

ἐν ᾧ χρατήσω τῶν ἔμ᾽ ἐχβεβληχότων. 
ΘΟΕ ΩΣ. 

μέγ᾽ ἄν λέγοις δώρημα τῆς συνουσίας. 
ΟΓΗΙΨΤΠΟῪΣ. 

εἰ σοί γ᾽ ἅπερ φὴς ἐμμενεῖ τελοῦντέί μοὶ. 
᾿ τὸς ΕΣ 

ϑάρσει τὸ τοῦδέ γ᾽ ἀνδρός - οὔ σε μὴ προδῶ. 
ΟἸΙΔΙΠΟΎῪΣ, 

660 οὔτοι σ᾽ ὑφ᾽ ὅρχου γ᾽ ὡς χακὸν πιστώσομαι. 
᾿ ΘΗΣΕῪΣ. 

οὔχουν πέρα γ᾽ ἂν οὐδὲν ἢ λύγῳ φέροις. 
ΟΙΙΙΠΟ 

πῶς οὖν ποιήσεις ; 
ΘΩΖΣΕΎΥΣ. 

τοῦ μάλιστ᾽ ὄχνος σ᾽ ἔχει; 
ΟΥἸΠΤΙΓΟΎΥΣ. 

ἥξουσιν ἅνδρες 
ΘΗΣΕΎΣ. 

ἀλλὰ τοῖσδ᾽ ἔσται μέλον. 
ὉΣΕΧΙΟΥΣ. 

ὅρα με λείπων 
ΘΗ ΣΕΎΣ. 

μὴ δίδασχ᾽ ἃ χρή μὲ δρᾶν. 
ΘΣΙ ΓΟ Ὑ. 

ἀνάγκη. 
ΘΗΣΕΎΥΣ. 

τοὐμὸν οὐχ ὀχνεῖ κέαρ. 
ΘΟ ἸΟΥΧΩΣ. 

οὐχ οἷσϑ᾽ ἀπειλὰς 

θὅὅ ὀχνοῦντ᾽ 

ΘΗΣΕῪΣ. 
οἶδ᾽ ἐγώ σε μή τινα 

ἐνθένδ᾽ ἀπάξοντ᾽ ἄνδρα πρὸς βίαν: ἐμοῦ. 

πολλαὶ δ᾽ ἀπειλαὶ πολλὰ δὴ μάτην ἔπη 

ϑυμῷ χατηπείλησαν, ἀλλ ὃ νοῦς ὅταν 
ς - ΄ “- ΕᾺ δ 

660 αὐτοῦ γένηται, «φροῦδα τἀπειλήηματα. 

χείνοις δ' ἴσως κεὶ δείν᾽ ἐπερρώσθη λέγειν 

τῆς σῆς ἀγωγῆς, οἶδ᾽ ἐγὼ, φανήσεται 
μαχρὸν τὸ δεῦρο πέλαγος οὐΐὲ πλώσιμον. 

πε ᾿ Ἀγ τα τ υ» πον τ ὦ 
θαρσεῖν μὲν οὖν ἔγωγε χώνει τῆς ἑμῆς 

ξ ἼΣ : Ν : 
666 γνώμης ἐπαινῶ, «Ροῖβος εἰ τροὔπεμιμέ σε" 

ὅμως δὲ χἀμοῦ μὴ παρόντος οἶδ᾽ ὅτι 
ὮΝ ἢ Ξ 

τοὐμὸν (φυλάξει σ᾽ ὄνομα μὴ πάσχειν χαχῶς. 
ΧΟΡΟΣ: 

εὐίππου. ξένε, τἄσδε χώρας 
νὸν ἈΠ 

ἵχου τὰ χράτιστα γᾶς ἔπαυλα, 

670 τὸν ἀργῆτα Κολωνὸν,, ἔνϑ᾽ 
ὧ λίγεια μινύρεται 
ϑαμίζουσα μάλιστ᾽ ἀηδὼν 
χλωραῖς ὑπὸ βάσσαις, 
τὸν οἰνῶπ᾽ ἀνέχουσα κισσὸν 

668 --- 680. ΞξξΞ 581 ---- 693. 

676 χαὶ τὰν ἄβατον ϑεοῦ 
ἢ , ἜΠΗ 

φυλλάδα μυριόχαρπον ἀνήλιον 

ἀνήνεμόν τε πάντων 
χειμώνων " ἵν᾽ ὁ βαχχιώτας 
ἀεὶ “ἸΙἰόνυσος ἐμιβατεύει 

680 ϑεαῖς ἀμιριπιολῶν τιϑήναις. 
ϑάλλει δ᾽ οὐρανίας ὑπ᾿ ἄχνας 
ε ΄ ἘΝ " 

ὁ χκαλλίβοτρυς χατ᾽ ἡμαρ ἀεὶ 
᾿ ᾿ -. 

ψάρχισσος. μεγάλαιν ϑεαῖν 

ἀρχαῖον στεφνωμ, ὃ τε 
686 χουσκυγὴς χρόχος " οὐδ᾽ 

χρῆναι μινύϑουσιν 
" Ξ ; 

“Κηφισοῦ νομάδες ῥεέϑρων, 

ἀλλ αἰὲν ἐπ᾿ ἤματι 

ὠχύτοχος πεδίων ἐπινίσσεται 

ἄῦπνγοι 

690 ἀχηράτῳ ξὺν ὄμβρῳ 
στερνούχου χϑονός - οὐδὲ ΠΙουσῶᾶν 
χοροί νιν ἀπεστύγησαν, οὐδ᾽ ἃ 
χρυσάνιος ᾿Ἱφροδίτα. 

694 ἔστιν δ᾽ οἷον ἐγὼ γᾶς Ἰσίας οὐκ ἐπακούω, 
οὐδ᾽ ἐν τῷ μεγάλᾳ -Ἰωρίδι νάσῳ Πέλοπος πώ- 

ποτὲ βλαστὸν 
«ύὐτευμ ἀχείρωτον αὐτόποιον 
ἐγχέων φόβημα δεαίων, 

700 ὃ τᾷδε ϑάλλει μέγιστα χώρᾳ, 

γλαυχᾷς πιιδοτρύφου φύλλον ἐλαίας - 

τὸ μέν τις οὔτε νεαρὸς οὔτε γήρᾳ 
δημαίνων ἁλιώσει χερὶ πέρσας " ὁ γὰρ αἰὲν ὁρῶν 

χύκχλος 

705 λεύσσει γι» Πορίου -Ἰιὸς 

χὰ γλαυκῶπις ᾿᾿ϑάνα. 
707 ἄλλον δ᾽ αἶνον ἔχω ματροπόλει τῷδε χράτιστον, 

δῶρον τοῦ μεγάλου δαίμονος, εἰπεῖν, ὁ αὖὔ-- 
χημα μέγιστον, 

711 εὔιππον, εὔπωλον, εὐϑάλασσον. 
σὺ γάρ γιν εἰς 

τόδ᾽ εἶσας αὔχηιὐ, ἄναξ Ποσειδὰν, 

ἿΣ - πόδ, 
ω παῖ Κρόνου. 

ἵπποισιν τὸν ἀκεστῆρι χαλινὸν 
71ὅ πρώταισι ταῖσδε χτίσας ἀγυιαῖς. 

ἁ δ᾽ εὐήρετμος ἔχπαγλ ἁλία χερσὶ παράπτο- 
μένα πλάτα 

ϑρώσκει, τῶν ἑχατομπόδων 
Νηρήδων ἀχόλουϑος. 

ΝΊΤΊΙΓΟΝΗ͂. 

720 ὦ πλεῖστ᾽ ἐπαίνοις εὐλογούμενον πέδον, 
γῦν σοι τὰ λωμπρὰ ταῦτα δεῖ φαίνειν ἔπη. 

ΟΙΩΙΠΟΎΣ. 

τί δ᾽ ἔστιν, ὦ παῖ. καινόν; 
ἉΝΤΙΓΟΝΗ͂. 

ἄσσον ἔρχεται 
Κρέων ὅδ᾽ ἡμῖν οὐχ ἄνευ πομπῶν, πάτερ. 

ΟΙΙΠΙΠΟΎΣ. 

ὦ φίλτατοι γέροντες, ἐξ ὑμῶν ἐμοὶ 

726 φαίνοιτ᾽ ὧν ἤδη τέρμα τῆς σωτηρίας. 
ΧΟΡΟΣ. 

ϑάρσει, παρέσται. καὶ γὰρ εἰ γέρων χυρῶ, 
τὸ τῆσδε χώρας οὐ γεγήρακε σϑένος. 

ΚΡΕΩ Ν. 

ἄνϑρες χϑονὸς τῆσδ᾽ εὐγενεῖς οἰκήτορες. 

694 --- 706. --Ξ 702 --- 719. 
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ὁρῶ τιν᾽ ὑμᾶς ὀμμάτων εἰληφότας 
730 φόβον νεωρὴ τῆς ἐμῆς ἐπεισόδου, 

ὃν μήτ᾽ ὀκνεῖτε μήτ᾽ ἀφῆτ᾽ ἔπος χαχόν. 
ἥχω γὰρ οὐχ ὡς δρᾶν τι βουληϑεὶς, ἐπεὶ 

γέρων μέν εἶμι, πρὸς πόλιν δ᾽ ἐπίσταμαι 

σϑένουσαν ἥχων,, εἴ τιν᾽ Ἑλλάδος. μέγα. 
735 ἀλλ᾿ ἄνδρα τόνδε τηλιχκόσδ᾽ ἀπεστάλην 

πείσων ἕπεσϑαι πρὸς τὸ Καδμείων πέδον, 
οὐκ ἐξ ἑνὸς στείλαντος, ἀλλ᾿ ἀνδρῶν ὕπο 
πάντων χελευσϑεὶς, οὕνεχ᾽ ἧχέ μοι γένει. 
τὰ τοῦδε πενϑεῖν πήματ᾽ εἰς πλεῖστον πόλεως. 

7410 ἀλλ, ὦ ταλαίπωρ᾽ Οἰδίπου, κλύων ἐμοῦ 

ἱχοῦ πρὸς οἴκους. πᾶς σὲ Καδμείων λεὼς 

Σ ΘΟΦΕΘΡΕ Δ Καὶ ΘΓΤΕΣΞ 

χαλεῖ δικαίως" ἐχ δὲ τῶν μάλιστ᾽ ἐγὼ, 

ὅσῳπερ, εἰ μὴ πλεῖστον ἀνϑρώπων ἔφυν 
χάχιστος, ἀλγῶ τοῖσι σοῖς χαχοῖς, γέρον, 

745 ὁρῶν σὲ τὸν δύστηνον, ὄντα μὲν ξένον, 
ἀεὶ δ᾽ ἀλήτην χἀπὶ προσπόλου μιᾶς 
βιοστερῆ χωροῦντα, τὴν ἐγὼ τάλας 

2 3, - , Ξν οὐχ ἄν ποτ᾽ ἐς τοσοῦτον αἰχίας πεσεῖν 
ἔδοξ᾽, ὅσον πέπτωχεν ἥδε δύσμορος, 

750 ἀεί σὲ κηδεύουσα χαὶ τὸ σὸν κάρα 
πτωχῷ διαίτῃ, τηλιχοῦτος, οὐ γάμων 

ἔμπειρος, ἀλλὰ τοὐπιόντος ἁρπάσαι. 
τ γι 2, ᾿Ν , ΕΝ 

ἀρ᾽ ἄϑλιον τοὔνειδος, ὦ τάλας ἐγὼ, 

ὠνείδισ᾽ εἷς σὲ χἀμὲ χαὶ τὸ πᾶν γένος; 

766 ἀλλ οὐ γὰρ ἔστι τἀμφανῆ χρύπτειν, σύ νυν 

πρὸς ϑεῶν πατρῴων, Οἰδίπου, πεισϑεὶς ἐμοὶ 

χρύψον, ϑελήσας ἄστυ χαὶ δόμους μολεῖν 

τοὺς σοὺς πατρῴους, τήνδε τὴν πόλιν φίλως 

εἰπών. ἐπαξία γάρ. ἡ δ᾽ οἴχοι πλέον 

760 δίκῃ σέβοιτ᾽ ἂν. οὖσα μὴ πάλαι τροφός. 

ΟἸΙΔΙΠΟΎῪΣ. 
δ χ ᾿ - " " 

ὦ πάντα τολμῶν χἀπὸ παντὸς ἂν φέρων 
λόγου δικαίου μηχάνημα ποιχίλον, 

τί ταῦτα πειρᾷ χἀμὲ δεύτερον ϑέλεις 
ΞΕ ἘΝ το ΤΡ ν ἰ τς στ Ὁ τὸν μρ ον τ τς τὰν; 
ἑλεῖν, ἐν οἷς μάλιστ᾽ ἂν ἀλγοίην ἁλούς; 

706 πρόσϑεν τε γάρ μὲ τοῖσιν οἰχείοις χακοῖς 
- Ψ ΕΥ̓ ΄ - Δ Ϊ 

γ»νοσοῦνϑ'᾽, ὅτ᾽ ἣν μοι τέρψις ἐχπεσεῖν χϑονὸς, ὁ 

οὐκ ἤϑελες ϑέλοντι προσϑέσϑαι χάριν, 
ον ΟΝ πε δ ἀν δὰ τ 
ἀλλ ἡνίχ᾽ ἤδη πιστὸς ἡν ϑυμούμενος, 

δ Ἂ ᾿ τ Α, ᾿ 
χαὶ τοὺν δόμοισιν ἣν διαιτσϑαι γλυχὺ, 

770 τότ᾽ ἐξεώϑεις χἀξέβαλλες, οὐδέ σοι | 
᾿ - ᾿ -» ᾿ ΑΥ ΄ 

τὸ συγγενὲς τοῦτ᾽ οὐδαμῶς τότ᾽ ἣν φίλον" 
Ἂς τ- ᾿ ἘΞ " 

γῦν τ᾽ αὐϑις ἡνίχ᾽ εἰσορᾷς πόλιν τέ μοι 

ξυνοῦσαν εὔνουν τήνδε χαὶ γένος τὸ πῶν, 

πειρᾷ μετασπῶν, σχληρὰ μαλϑαχῶς λέγων. 

775 χαίτοι τίς αὕτη τέριμις ἄχοντας «ιλεῖν, 

ὥσπερ τις εἴ σοι λιπαροῦντι μὲν τυχεῖν 
μηδὲν διδοίη μηδ᾽ ἐπαρχέσαι ϑέλοι, 
πλήρη δ᾽ ἔχοντι ϑυμὸν ὧν χρήζοις, τότε 
δωροῖϑ᾽, ὕτ᾽ οὐδὲν ἡ χάρις χάριν φέροι" 

780 ἀρ᾽ ἂν ματαίου τῆσδ᾽ ἂν ἡδονῆς τύχοις; 
τοιαῦτα μέντοι χαὶ σὺ προσφέρεις ἐμοὶ, 

λόγῳ μὲν ἐσϑλὰ, τοῖσι δ᾽ ἔργοισιν χαχά. 
φράσω δὲ χαὶ τοῖσδ᾽, ὡς σε δηλώσω χαχόν. 

ἥχεις ἔμ᾽ ἄξων, οὐχ ἵν᾽ εἰς δόμους ἄγης, 

786 ἀλλ᾿ ὡς πάραυλον οἰχίσης, πόλις δέ σοι 

καχῶν ἄνατος τῶνδ᾽ ἀπαλλαγϑῆ χϑονός. 
οὐχ ἔστι σοι ταῦτ᾽, ἀλλά σοι τάδ᾽ ἔστ᾽, ἐχεῖ 

χώρας ἀλάστωρ οὑμὸς ἐνναίων ἀεί" 
ἔστιν δὲ παισὶ τοῖς ἐμοῖσι τῆς ἐμῆς 

790 χϑονὸς λαχεῖν τοσοῦτον, ἐνϑανεῖν μόνον. 
ἄρ᾽ οὐκ ἄμεινον ἢ σὺ τὰν Θήβαις φρονῶ; 
πολλῷ γ᾽, ὅσῳπερ χαὶ σαφεστέρων χλύω 
«Ῥοίβου τε χαὐτοῦ Ζηνὸς, ὃς χείνου πατήρ. 
τὸ σὸν δ᾽ ἀφῖχται δεῦρ᾽ ὑπόβλητον στόμα, 

796 πολλὴν ἔχον στόμωσιν " ἐν δὲ τῷ λέγειν 
χάχ᾽ ἂν λάβοις τὰ πλείον᾽ ἢ σωτήρια. 
ἀλλ οἶδα γάρ σε ταῦτα μὴ πείϑων, ἴϑι- 
ἡμᾶς δ᾽ ἔα ζὴν ἐνθάδ᾽, οὐ γὰρ ἂν χαχῶς 
οὐδ᾽ ὧδ᾽ ἔχοντες ζῷμεν, εἰ τερποίμεϑα. 

ΚΡΕΩ Ν. 

800 πότερα νομίζεις δυστυχεῖν ἔμ᾽ εἷς τὰ σὰ 

ἢ σ᾽ εἰς τὰ σαυτοῦ μᾶλλον ἐν τῷ νῦν λόγῳ; 

ΟἸΔΙΙΠΓΟῪΣ. 

ἐμοὶ μέν ἐσθ᾽ ἥδιστον. εἰ σὺ μήτ᾽ ἐμὲ 
πείϑειν οἷός τ᾽ εἶ μήτε τούσδε τοὺς πέλας. 

ΚΡΕΩ Ν. 

ὦ δύσμορ᾽. οὐδὲ τῷ χρόνῳ φύσας φανεῖ 
806 φρένας ποτ᾽, ἀλλὰ λῦμα τῷ γήρᾳ τρέφει; 

ΟΙΖΦΙΙΠΟΣΧΕΣ: 

γλώσσῃ σὺ δεινός - ἄνδρα δ᾽ οὐδέν᾽ οἵδ᾽ ἐγὼ 
δίκαιον ὅστις ἐξ ἅπαντος εὖ λέγει. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

χωρὶς τό τ᾽ εἰπεῖν πολλὰ χαὶ τὰ καίρια. 
ΟΙΖΙΠΟῪΣ. 

ὡς δὴ σὺ βραχέα, ταῦτα δ᾽ ἐν χαιρῷ λέγεις. 
ΚΡΕΩ͂Ν: 

810 οὐ δῆϑ᾽, ὅτῳ γε νοῦς ἴσος χαὶ σοὶ πάρα. 

ΟἸΔΊΠΟΥΣ. 

ἄπελϑ᾽, ἐρῶ γὰρ χαὶ πρὸ τῶνδε, μηδέ μὲ 
φύλασσ᾽ ἐφορμῶν ἔνϑα χρὴ ναίειν ἐμέ. 

ΚΡΈΩΝ. 

μαρτύρομαι τούσδ᾽, οὐ σέ. πρὸς δὲ τοὺς φίλους 

οἷ᾽ ἀνταμείβει ῥήματ᾽, ἤν σ᾽ ἕλω ποτέ. 
ΟΥἹΖΦΙΙΡΟΥΣΟΩΣ: 

δ81ὅ τίς δ᾽ ἄν μὲ τῶνδε συμμάχων ἕλοι βίᾳ; 
ΚἈΡΕΩ Ν. 

ἢ μὴν σὺ χἄνευ τῶνδε λυπηϑεὶς ἔσει. 
ΟΙἹΖΙΠΟΥΣ. 

ποίῳ σὺν ἔργῳ τοῦτ᾽ ἀπειλήσας ἔχεις ; 
ΚΡΈΩ Ν. 

παίδοιν δυοῖν σοὶ τὴν μὲν ἀρτίως ἐγὼ 
ξυναρφπάσας ἕπεμινα, τὴν δ᾽ ἄξω τάχα. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΎῪΣ. 

820 ὦμοι. 
ΚΡΕΩ Ν. 

τάχ᾽ ἕξεις μᾶλλον οἰμώζειν τάδε. 

ΟἸΙΖΊΥΠΟΎΥΣ. 

τὴν παῖδ᾽ ἔχεις μου; 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

τήνδε τ᾿ οὐ μαχροῦ χρόνου. 
ΟἸΠΙΠΟΎῪΣ. 

ἐὼ ξένοι, τί δράσετ᾽ ; ἡ προδώσετε, 

κοὐκ ἐξελῶτε τὸν ἀσεβὴ τῆσδε χϑονός; 

ΧΟΡΟΣ. ᾿ 
χώρει, ξέν᾽, ἔξω ϑᾶσσον- οὔτε γὰρ τὰ νῦν 

820 δίέχαια πράσσεις οὐδ᾽ ἃ σιρόύσϑεν εἴργασαι. 



ΟἸΙΔΙΠΟΥ͂Σ ἘΠῚ ΟΛΩΝΩι. 

ΚΡΕΩ Ν. 

ὑμῖν ἂν εἴη τήνδε χαιρὸς ἐξάγειν 
ἄχουσαν, εἰ ϑέλουσα μὴ πορεύσεται. 

4ΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

οἴμοι τάλαινα, ποῖ «φύγω; ποίαν λάβω 
ϑεῶν ἄρηξιν ἢ βροτῶν; 

ΧΟΡΟΣ. 

τί δρᾷς, ξένε; 

ΚΡῈ ὦ Ν. 

880 οὐχ ἅψομαι τοῦδ᾽ ἀνδρὸς, ἀλλὰ τῆς ἐμῆς. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΎῪΣ. 

ὦ γῆς ἄνακτες. 
ΧΟΡΟΣ. 

ὦ ξέν᾽, οὐ δίχαια δρᾷς. 

ΚΡΕΩ Ν. 

δίκαια. 
ΧΟΡΟΣ. 

πῶς δίχαιω; 

ΚΡΈΩΝ. 

τοὺς ἐμοὺς ἄγω. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

Ἰὼ πόλις. 

ΧΟΡΟΣ. 

τί δρᾷς, ὦ ξέν᾽ ; οὐκ ἀφήσεις; τάχ᾽ εἰς 

886 βάσανον εἶ χερῶν. 
ΚΡΕΩ Ν. 

εἴργου. 
ΧΟΡΟΣ. 

σοῦ μὲν οὔ τάδε γε μωμέγου. 
ΚΡΈΩΝ. 

πόλει. μαχεῖ γὰρ, εἴ τι πημανεῖς ἐμέ. 
ΟἸΖΦΙΠΟΎῪΥΣ. 

οὐχ ἠγόρευον ταῦτ᾽ ἐγώ; 
ΧΟΡΟΣ. 

μέϑες χεροῖν 

τὴν παῖδα ϑᾶσσον. 
ΚΡΈΩΝ. 

μὴ ᾿πίτασσ᾽ ἃ μὴ χρατεῖς. 
ΧΟΡΟΣ. 

8έ0 χαλᾶν λέγω σοι. 
ΚΡΕΩΝ. 

σοὶ δ᾽ ἔγωγ᾽ ὁδοιπορεῖν. 
ΧΟΡΟΣ. 

προβᾶϑ᾽ ὧδε, βᾶτε βᾶτ᾽, ἔντοποι. 
πόλις ἐνκίρεται, πόλις ἐμὰ, σϑένει. 

προβᾶϑ᾽ ὧδέ μοι. 
ἌΝΤΊΙΓΟ ΝΗ. 

ἀφέλκομαι δύστηνος, ὦ ξένοι ξένοι. 

ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

8460 ποῦ, τέκνον, εἶ μοι; 
ΔΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

πρὸς βίαν πορεύομαι. 
ΟἸΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

ὕρεξον, ὦ παῖ, χεῖρας. 
ΔΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

ἀλλ οὐδὲν σϑένω. 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

οὐχ ἄξεϑ᾽ ὑμεῖς; 

828. 542. --- 876--- 886. 
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ΟἾΝΖΓΟΥΧΣ. 

ὦ τάλας ἐγὼ, τάλας. 
ΚΡΈΩΝ. 

οὔχουν ποτ᾽ ἔχ τούτοιν γε μὴ σχήπτροιν ἔτε 
ὁδοιπορήσεις " ἀλλ᾿ ἐπεὶ νιχᾶν ϑέλεις 

860 πατρίδα τε τὴν σὴν χαὶ φίλους, ὑφ᾽ ὧν ἐγὼ 
ταχϑεὶς τάδ᾽ ἔρϑω, χαὶ τύραννος ὧν ὅμως, 
γίχα. χρόνῳ γὰρ, οἶδ᾽ ἐγὼ, γνώσει τάδε, 
ὁθούνεκ᾽ αὐτὸς αὑτὸν οὔτε νῦν χαλὰ 
δρᾷς οὔτε πρόσϑεν εἰργάσω βίᾳ φίλων, 

895 ὀργῇ χάριν δοὺς, ἣ σ᾽ ἀεὶ λυμαίνεται. 
ΧΟῚΡΙΘ Σ: 

ἐπίσχες αὐτοῦ, ξεῖνε. 
ΚΡΈΩΝ. 

μὴ ψαύειν λέγω. 

ΧΟΡῸΣ. 

οὔτοι σ᾽ ἀφήσω, τῶνδέ γ᾽ ἐστερημένος. 
ΚΡΕΩ Ν. 

χαὶ μεῖζον ἄρα ῥύσιον πόλει τάχα 
ϑήσεις; ἐφάψομαι γὰρ οὐ ταύταιν μόγαιν. 

ΧΟΡΟΣ. 

860 ἀλλ᾽ ἐς τί τρέψει; 

ΚΡΈΩΝ. 

τόνδ᾽ ἀπάξομαι λαβών. 

ΧΟΡΟΣ. 

δεινὸν λέγεις. 
ΚΡΕΩ Ν. 

ὡς τοῦτο νῦν πεπράξεται, 

ἢν μή μ᾽ ὃ χραίνων τῆσδε γῆς ἀπειργάϑῃ. 
ΟΖ ΤΟ ΧΣ. 

ὦ φϑέγμ᾽ ἀναιδὲς, ἢ σὺ γὰρ ψαύσεις ἐμοῦ; 
ΚΡΈΩΝ. 

αὐδῶ σιωπᾶν. 
ΟΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

μὴ γὰρ αἵδε δαίμονες 

806 ϑεῖέν με ἄφωνον τῆσδε τῆς ἀρᾶς ἔτι, 

ὅς μ᾽, ὦ χάχιστε, ψιλὸν ὄμμ᾽ ἀποσπάσας 
πρὸς ὄμμασιν τοῖς πρόσϑεν ἐξοίχει βίᾳ. 
τοιγὰρ σέ τ᾽ αὐτὸν χαὶ γένος τὸ σὸν ϑεῶν 
ὁ πάντα λεύσσων ἽΠλιος δοίη βίον 

870 τοιοῦτον οἷον χἀμὲ γηράναι ποτέ. 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

ὁρῶτε ταῦτα, τῆσδε γῆς ἐγχώριοι; 
ΟΙἹΖΦΙΠΟΎῪΣ. 

ρῶσι χἀμὲ χαὶ σὲ, χαὶ φρονοῦσ᾽ ὅτι 
ογοις πεπονθὼς ῥήμασίν σ᾽ ἀμύγομαι. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

οὔτοι χαϑέξω ϑυμὸν, ἀλλ ἄξω βίᾳ 
875 χεὶ μοῦνός εἶμι τόνδε καὶ χρόνῳ βραδύς. 

ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

ὁ 
ἔ 

Ἰὼ τάλας. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὅσον λῆμ᾽ ἔχων ἀφίχου, ξέν᾽, εἰ 

τάδε δοχεῖς τελεῖν. 
ΚΡΕΩΝ. 

δοχῶ. 
ΧΟΡΟΣ. 

τάνδ᾽ ἄρ᾽ οὐκ ἔτι νεμῶ πόλιν. 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

880 τοῖς τοι δικαίοις χὠώ βραχὺς νιχᾷ μέγαν. 
Ππι--  - ἘΞ  ΞΞΞΘΘΘ σ΄ τ 
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ΟἸΤΙΠΟΎῪΣ. 

ἀχούεϑ᾽ οἷα «φϑέγγεται; 
ΦΧ ΟΊΡΙΟΙΣ. 

τώ γ᾽ οὐ τελεῖ. 

ΚΡΙΕΩ Ν. 

Ζεὺς ταῦτ᾽ ἂν εἰδείη, σὺ δ᾽ οὔ. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἄρ᾽ οὐχ ὕβρις τάδ᾽; 

ΚΡΕΩΝ. 

ὕβοις, ἀλλ᾿ ἀνεχτέα. 

ΧΟΡ 

Ἰὼ πῶς λεὼς, Ἰὼ γᾶς πρόμοι, 

886 μόλετε σὺν τάχει, μόλετ᾽ " ἐπεὶ πέραν 
περῶσι Ἐ Ἔ δή. 

ἼΣΑ 

ΘΗΣΕΎΣ. 

τίς ποϑ᾽ ἡ βοή; τέ τοὔργον ; ἐκ τίνος (φόβου ποτὲ 
βουϑυτοῦντά μ᾽ ἀμφὶ βωμὸν ἔσχετ᾽' ἐναλίῳ ϑεῷ 
τοῦδ᾽ ἐπιστάτῃ Κολωνοῦ; λέξαϑ', ὡς εἰδῶ τὸ πᾶν 

890 οὗ χάριν δεῦρ᾽ ἦξα ϑᾶσσον ἢ χκαῦ' ἡδονὴν ποδύς.. 

ΟΖ ΤΙΠΟΣΩΣ. 

ὦ φίλτατ᾽, ἔγνων γὰρ τὸ προσιφώνημιξ σου, 
πέπονθα δεινὰ ἐϑι ὑπ᾽ ἀνδρὸς ἀρτίως. 

ΣΙ ΟΣ, 

τὰ ποῖα ταῦτα, τίς ἘΝ ὁ πημήνας; 
ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

Κρέων ὅδ᾽. ὃν δέδορχας. οἴχεται τέκνων 

895 ἀποσπάσας μου τὴν μόνην ἐὐλλνα 

ΘΗΣΕΎΣ. 

λέγε. 

πῶς εἴπας; 
ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

οἷά περ πέπονθ᾽ ἀκήχοας. 
ΘΗΣΕΎΣ, 

οὔχουν τις ὡς τάχιστα προσπόλων μολὼν 
ἀναγκάσει λεὼν 

ἄνιππον ἱππότην τὲ ϑυμάτων ἄπο 

πρὺς τούσδε βωμοὺς πάντ 

900 σπεύδειν (σπο ῥυτῆρος, ἔνϑα δίστομοι 
Ν ἣν ΄ . 

μάλιστα συμβάλλουσιν ἐμπόρων ὁδοὶ, 

ὡς μὴ παρέλϑωσ᾽ αἱ χύραι, γέλως δ᾽ ἐγὼ, 

ξένῳ γένωμαι τῷδε, χειρωϑεὶς βίᾳ. Ι 

ἴθ᾽, ὡς ἄνωγα, σὺν τάχει. τοῦτον δ᾽ ἐγὼ, 
900 εἰ μὲν δι᾿ ὀργῆς ἧχον, ἧς ὅδ᾽ ἄξιος, 

ἄτρωτον οὐ μεϑῆχ᾽ 
ΤΣ ΣΙ τον ᾿ 
ἄν ἐξ ἐμῆς χερός" 

τοάβες ας ζρεϑη τς ΟΕ ἘΕ γῦν δ᾽ οὕσπερ αὐτὸς τοὺς νόμους εἰσῆλϑ᾽ ἔχων, 
τούτοισι χοὺχ ἄλλοισιν ἁομοσϑήσεται. | 

οὐ γάρ ποτ᾽ ἔξει τῆσδε τῆς χώρας. πρὶν ἂν 
910 χείνας ἐναργεῖς 

ἐπεὶ δέδρακας οὔτ᾽ ἐμοῦ καταξίως 

οἰ ὧν πέφυχος αὐτὸς οὔτε σῆς χϑονὸς, 
ὅστις δίχαι᾽ ἀσχοῦσαν εἰσελϑὼν πόλιν 
χἄνευ νόμου χραίνουσαν οὐδὲν εἶτ᾽ ἀφεὶς 

δεῦρό μοι στήσης ἄγων" τι ρόν, 

916 τὰ τῆσδε τῆς γῆς κύρι᾽ ὧδ᾽ ἐπεισπεσὼν 
ἄγεις δ᾽ ἃ χρήζεις χαὶ παρίστασαι βίᾳ. 

χαΐί μοι πόλιν χένανδρον ἢ δούλην τινὰ 
ἔδοξας εἶναι, χὠμ ἴσον τῷ μηδενί. 
χαίτοι σὲ Θῆβαί γ᾽ οὐκ ἐπαίδευσαν χαπόν" 

920 οὐ γὰρ φιλοῦσιν ἄνδρας ἐχδίχους τρέφειν, 
οὐδ᾽ ὧν σ᾽ ἐπαινέσειαν, εἰ πυϑοίατο 
συλῶντα τἀμὰ χαὶ τὰ τῶν ϑεῶν, βίᾳ 

Ἰ ΤΣΙΟ. ἀρ ΠΌ ΠΕΡ ἃ πἰ ὍΟΈΓΕ: 

ἄγοντα φωτῶν ἀϑλίων ἱχτήρια. 

οὔχουν ἔγωγ᾽ “ἄν σῆς ἐπεμβαίνων χϑονὸς, 
926 οὐδ᾽ εἰ τὰ πάντων εἶχον ἐνδιχώτατα, 

ἄνευ γε τοῦ χραίνοντος, ὅστις ἣν, χϑονὸς; 
οὔϑ᾽ εἴλκον οὔτ᾽ ἂν ἦγον, ἀλλ᾿ ἠπιστάμην 
ξένον παρ᾽ ἀστοῖς ὡς διιιτᾷσϑαι χρεών. 

σὺ δ᾽ ἀξίαν οὐχ οὖσαν αἰσχύνεις πόλιν 
980τὴν αὐτὸς αὑτοῦ, χαί σ᾽ ὁ τπιληϑύων χρόνος 

γέρονϑ᾽ ὁμοῦ τίϑησι καὶ τοῦ νοῦ χενόν-. 

εἶπον μὲν οὖν καὶ πρόσϑεν, ἐννέπω δὲ γῦν, 
τὰς παῖδας ὡς τάχιστα δεῦρ᾽ ἄγειν τινὰ, 

εἰ μὴ μέτοιχος τῆσδε τῆς χώρας ϑέλεις 

936 εἶναι βίᾳ τε κοὐχ ἑχών" χαὶ ταῦτά σοι 
τῷ νῷ ϑ᾽ ὁμοίως χἀπὸ τῆς γλώσσης λέγων 

ΧΟΡΟΣ. 

ὁρᾷς ἵν᾽ ἥχεις, ὦ ξέν᾽; ὡς ἀφ᾽ ὧν μὲν εἴ 
φαίνει δίκαιος, δρῶν δ᾽ ἐφευρίσχει χαχά. 

ΚΡΈΩΝ. 

ἄνανδρον τήνδε τὴν πόλιν λέγων, 
920 ὦ τέχνον «Ἱγέως, οὔτ᾽ ἄβουλον, ὡς σὺ φὴς, 

Ὥξη " ΠῚ 
γω ουτ 

τοὔργον τόδ᾽ 
οὐδείς ποτ᾽ αὐτοὺς τῶν ἐμῶν ἂν ἐμπέσοι 

ζῆλος ξυναίμων. ὥστ᾽ ἐμοῦ τρέφειν βίᾳ. 

ἤδη δ᾽ ἄνδρα χαὶ πατροκτόνον 

946 χἄναγνον οὐ δεξοίατ', οὐδ᾽ ὅτῳ γάμοι 
ξυγόντες εὑρέϑησαν ἀνόσιοι τέχνων.- 

τοιοῦτον αὐτοῖς “Ἴρεος εὔβουλον πάγον 
ἐγὼ ξυνήδη χϑόνιον ὕνϑ', ὃς οὐχ ἐᾷ 
τοιούσδ᾽ ὠλήτας τῆδ᾽ ὁμοῦ γαίειν πόλει" 

960 ᾧ πίστιν ἴσχων τήνδ᾽ ἐχειρούμην ἄγραν. 
χαὶ ταῦτ᾽ ἂν οὐκ ἔπρασσον, εἰ μή μοι πιχρὰς 
αὐτῷ τ᾽ ἀρὰς ἠρᾶτο χαὶ τὠμῷ γένει" 

ἀνθ᾽ ὧν πεπονθὼς ἠξίουν τάδ᾽ ἀντιδρᾶν. 

ϑυμοῦ γὰρ οὐδὲν γῆράς ἐστιν ἄλλο πλὴν 

956 ϑανεῖν - ϑαγόντων δ᾽ οὐδὲν ἄλγος ἅπτεται. 
πρὸς ταῦτα πράξεις οἷον ἂν ϑέλης - ἐπεὶ 
ἐρημία μὲ, χεὶ δίχαι᾽ ὅμως λέγω, 

σμιχρὸν τίϑησι" πρὸς δὲ τὰς πράξεις ὅμως, 

καὶ τηλιχόσδ᾽ ὦν, ἀντιδρᾶν πειράσομαι. 
ΟΥ̓Χ ΤΊΤΟΣ ΣΕ 

960 ὦ λῆμ᾽ ἀναιδὲς, τοῦ χαϑυβροίζειν δϑοχεῖς. 

πότερον ἐμοῦ γέροντος, ἢ σαυτοῦ, τόδε; 

ὅστις (ὄνους σοι χαὶ γάμους χαὶ ξυμφορὰς 

τοῦ σοῦ διῆχας στόματος, ἃς ἐγὼ τάλας 
ἤνεγχον ἄκων. ϑεοῖς γὰρ ἣν οὕτω «ρίλον, 

9660 τάχ᾽ τι μηνίουσι» εἰς γένος πάλαι. 
ἐπεὶ χαϑ᾽ αὑτόν γ᾽ οὐκ ἂν ἐξεύροις ἐμοὶ 

ἁμαρτίας ὄνειδος οὐδὲν ἀνθ᾽ ὅτου 
τάδ᾽ εἷς ἐμαυτὸν τοὺς ἐμούς ϑ᾽ ἡμάρτανον. 
ἐπεὶ δίδαξον, εἴ τι ϑέσφατον σιατροὶ 

970 χρησμοῖσιν ἱχνεῖϑ ὥστε σιρὸς παίδων ϑανεῖν, 
σῶς ἂν διχαίως τοῦτ᾽ ὀνειδίζοις ἐμοὶ, 

ὃς οὔτε βλάστας πω γενεϑλίους πωτρὺς, 
οὐ μητρὸς εἶχον, ἀλλ᾿ ἀγέννητος τότ᾽ ἢ; 

εἰ δ᾽ αὖ φανεὶς δύστηνος, ὡς ἐγὼ ̓ φάνην, 
976 εἰς χεῖρας ἦλθον πατρὶ χαὶ χατέχτανον, 

μηδὲν ὙΠῸ}. ὧν ἔδρων εἰς οὕς τ᾽ ἔδρων, 

πῶς ἂν τό γ᾽ ἄχον πρᾶγμ᾽ ἂν εἰκότως ψέγοις ; 
μητρὸς δὲ, τλῆμον, οὐχ ἐπαισχύνει γάμους 

οὔσης ὁμαίμου σῆς μ᾿ ἀναγκάζων λέγειν, 
980 οἵους ἐρῶ τάχ᾽. οὐ γὰρ οὖν σιγήσομαι, 

ἐξέπραξω, γιγνώσχων δ᾽ ὅτι 

; 
ὁϑούνεχ᾽ 

2» 
«» 



ΟΙΔΙΠΟΥΣ ἘΠῚ ΚΟΛΏΝ Ω.. 

σοῦ γ᾽ εἷς τόδ᾽ ἐξελϑόντος ἀνόσιον στύμα. 
ἔτιχτε γάρ μ᾽ ἔτιχτεν, ὦμοι μοι χκαχῶν, 
οὐχ εἰδότ᾽ οὐχ εἰδυῖα" χαὶ τεχοῦσά με 
αὑτῆς ὄνειδος παῖδας ἐξέφυσέ μοι. 

986 ἀλλ᾿ ἕν γὰρ οὖν ἔξοιδα, σὲ μὲν ἑχόντ᾽ ἐμὲ 
χείνην τε ταῦτα δυστομεῖν " ἐγὼ δέ νιν 
ἄχων ἔγημα, φϑέγγομαί τ᾿ ἄχων τάδε. 
ἀλλ οὐ γὰρ οὔτ᾽ ἐν τοῖσδ᾽ ἀκούσομαι χαχὸς 
γάμοισιν οὔϑ᾽ οὗς αἰὲν ἐμφέρεις σύ μοι 

990 φόνους πατρῴους ἐξονειδίζων πικρῶς. 

ὃν γάρ μ᾽ ἄμεινψναι μοῦνον ὧν σ᾽ ἀνιστορῶ. 
εἴ τίς σε τὸν δίχαιον αὐτίχ᾽ ἐνθάδε 
χτείνοι παραστὰς, πότερα πυνϑάνοι᾽ ὧν, εἰ 
πατήρ σ᾽ ὁ χαίνων, ἢ τίνοι᾽ ὧν εὐθέως ; 

995 δοχῶ μὲν, εἴπερ ζῆν φιλεῖς, τὸν αἴτιον 
τίνοι᾽ ἂν, οὐδὲ τοὔύνδιχον περιβλέποις. 

τοιαῦτα μέντοι χαὐτὸς εἰσέβην χαχὼ, 
ϑεῶν ἀγόντων " οἷς ἐγὼ οὐδὲ τὴν πατρὺς 

τγυχὴν ἂν οἶμαι ζῶσαν ἀντειπεῖν ἐμοί. 
1000 σὺ δ᾽, εἶ γὰρ οὐ δίχαιος, ἀλλ ἅπαν χαλὸν 

λέγειν νομίζων, ῥητὸν ἄρρητόν τ᾽ ἔπος, 
τοιαῦτ᾽ ὀνειδίζεις με τῶνδ᾽ ἐναντίον. 

χαί σοι τὸ Θησέως ὕνομα ϑωπεῦσαι χαλὸν, 

χεὼ τὰς ᾿ϑήνας, ὡς χατῴχηνται χαλῶς - 
1005 χάϑ᾽ ὧδ᾽ ἐπαινῶν πολλὰ τοῦδ᾽ ἐχλανϑάνει, 

ὁϑούνεχ᾽ εἴ τις γῆ ϑεοὺς ἐπίσταται 
τιμαῖς σεβίζειν,, ἥδε τοῦϑ᾽ ὑπερφέρει, 
ἀφ᾽ ἧς σὺ χλέψας τὸν ἱχέτην γέροντ᾽ ἐμὲ 
«ὐτόν τ᾽ ἐχειροῦ τὰς χόρας τ᾽ οἴχει λαβών. 

1010 ἀνθ᾽ ὧν ἐγὼ νῦν τάσδε τὰς ϑεὰς ἐμοὶ 

χαλῶν ἵχνοῦμαι καὶ χατασχήπτω λιταῖς 

ἐλθεῖν ἀρωγοὺς ξυμμάχους θ᾽, ἵν᾽ ἐχμάϑης 
οἵων ὑπ᾿ ἀνδρῶν ἥδε φρουρεῖται πόλις. 

Ξ ΘΊΡΙΟΣ. 

ὁ ξεῖνος, ὦναξ, χρηστός" αἱ δὲ συμφοραὶ 
1015 αὐτοῦ πανώλεις, ἔξιαι δ᾽ ἀμυναϑεῖν. 

ΘΗΣΕῪΣ. 
ἅλις λόγων" ὡς οἱ μὲν ἐξηρπασμένοι 
σπεύδουσιν, ἡμεῖς δ᾽ οἵ παθόντες ἕσταιιεν. 

ΚΡΕΩΝ. 
τί δῆτ᾽ ὠμαυρῷ «τὶ προστάσσεις ποιεῖν; 

ὉΠΙΣΙΕῪΣ. 
ὁδοῦ χατάρχειν τῆς ἐκεῖ, ποιιπὸν δέ με 

[020 χωρεῖν", ἵν᾽, εἰ μὲν ἐν τόποισι τοῖσδ᾽ ἔχεις 
τὰς παῖδας ἡμῶν, αὐτὸς ἐχδείξης ἐμοί" 

εἰ ο΄, ἐγχρατεῖς (φεύγουσιν, οὐδὲν δεῖ πονεῖν. 
ἄλλοι γὰρ οἱ σπεύδοντες. οὗς οὐ μή ποτε 
χώρας φυγόντες τῆσδ᾽ ἐπεύξωνται ϑεοῖς. 

[026 ἀλλ᾿ ἐξυφηγοῦ" γυῶϑι δ᾽ ὡς ἔχων. ἔχει 
χαί σ᾽ εἴλε ϑηρῶνϑ᾽ ἡ τύχη" τὰ γὰρ δόλῳ 
τῷ μὴ δικαίῳ χτήματ᾽ οὐχὶ σώζεται. 
χοὺχ ἄλλον ἕξεις εἰς τόδ᾽ - ὡς ἔξοιδά σε 

οὐ ψιλὸν οὐδ᾽ ἄσχευον ἐς τοσήνδ᾽ ὕβοιν 
1080 ἥχοντα τόλμης τῆς παρεστώσης τανῦν, 

ἀλλ᾽ ἔσθ᾽ ὅτῳ σὺ πιστὸς ὧν ἔδρας τάδε. 
ἃ δεῖ μ᾽ ἀϑρῆσαι. μηδὲ τήνδε τὴν πόλιν 
ἑνὸς ποιῆσαι «ωτὸς ἀσϑενεστέραν. 

γοεξῖς τι τούτων. ἢ μάτην τανῦν τέ σοι 
1080 δοχεῖ λελέχϑαι χὠτε ταῦτ᾽ ἐμηχανῶ; 

ἈΚἈΡΕΩΝ. 

οὐδὲν σὺ μεμπτὸν ἐνϑάδ᾽ ὧν ἐρεῖς ἐμοί" 
οἴχοι δὲ χἠμεῖς εἰσόμεσϑ᾽ ἃ χρὴ ἵν χἠμεῖς εἰσόμε ἃ χρὴ ποιεῖν. 

ΘΗΣΕῪΣ. 

χωρῶν ἀπείλει νῦν" σὺ δ᾽ ἡμῖν, Οἰδίπου, 
ἕχηλος αὐτοῦ μίμνε, πιστωϑεὶς ὅτι, 

1010 ἢν μὴ ϑάνω ᾿γὼ πρόσϑεν, οὐχὶ παύσομαι 
ἐυτεν ἐπε τν ἢ , 

πριν ( σὲ τῶν σῶν χύριον στήσω τέχγνων. 

ΟΥΖΤΙΓΤΘΟΎῪ Σ: 
᾿ κἀν δες ; 
ὁγαιο, Θησεῦ, τοῦ τε γενναίου, χάριν 

χεαὶ τῆς πρὸς ἡμᾶς ἐνδίχου προμηϑίέας. 

ΕΞ ΘΟΙΘΙΣΣ: 

εἴην ὅϑι δαίων 
᾿ Ὗ - ᾿ 

1045 ἀνδρῶν τάχ᾽ ἐπιστροφ αὶ 
τὸν χαλχοβόον ἴἽρη 
μίξουσιν, ἢ πρὸς 1υϑίαις, 
ἢ λαμιπάσιν ἀχταῖς, 

1060 οὗ πύότνιαι σεμνὰ τιϑηνοῦνται. τέλη 

ὑνατοῖσιν. ὧν χαὶ χρυσέα 

χλὴς ἐπὶ γλώσσᾳ βέβαχε 

προσπόλων Τὺὐμολπιδᾶν" 
| ἔνϑ᾽ οἴκει τὸν ἐγρεμάχαν 
1000 Θησέα καὶ τὰς διστόλους 

ἜΤΕΣΙ 5 Ἑ 
ἀδιμῆτας ἀδελφὰς 

Ξ βανρν ΠΑ Σ -- Ξ 
αὐταοχεῖ τάχ᾽ ἐμμίξειν βοᾷ 

ΠΑΡΑ δ ακε τ: ἐβ 
τούσὸ ἀνα χώρους 

ἢ που τὸν ἐφέσπερον 

1000 πέτρας γιφάδος πελῶσ᾽ 

Οἰάτιδος ἐκ νομοῦ, 

πώλοισιν., ἢ δι αρμάτοις 
ἥψοντες «είλλαις. «εύγοντες ἁμίλλαις. 4 

ῃ « ΄ κ᾿ ς ΄ , 

1066 ἁλώσεται. δεινὸς ὃ προσχώρων «1ρὴς, 

δεινὰ δὲ Θησειδᾶν ὠχμά. 

πῶς γὰρ ἀστράπτει χαλινὸς, 
Ξ ΤΟΥ ΡΩΝ »» 

πᾶσα δ᾽ ὁρμᾶται κατ᾿ ἀκι- 
, , “ 

Ζ1 7710 16 φάλαρα πώλὼν 

1070 ἀικβάσις, οἱ τὰν ἱππίαν 
| τιμῶσιν ᾿ϑάναν 

5 ; 
χαὶ τὸν πόντιον γαιάοχον 

Ϊ ] “Ῥέας «φίλον υἱόν. 

.1078 ἔρδουσιν., ἢ μέλλουσι; προμνᾶταί τί ποι 

γνώπα. τύχ᾽ ἂν δώσειν 

᾿ ϑαίμων τεάϑη. 
τελεῖ τελεῖ Ζεύς τι χατ᾿ ἅμαρ" 

1080 μντις εἴκει ἐσθλῶν ἀγώνων. 
εἴσ᾽ ἀελλαία τιχύροωστος πελειὼς 

] αἰϑερίας γεέλας χύρσαιμι τῶνδ᾽ ἀγώνων 
ἐωρήσασα τοὐιὸν ὄμιια. 

1086 ἐὼ Ζεῦ, ϑεῶν πάνταρχε, παντύπτα. πόροις 

γῶς τᾶσδε δαμούχοις 

] σϑένει ᾽πὶ γνικείῳ τὸν εὐσγρον τελειῶσαι λόχον, 

χαὶ τὸν ἀγρευτὰν ᾿Ἰπόλλω 

| χαὶ κασιγνήτων πυχνοστίχτων ὀπαδὸν 

| ὠχυπύδων ἐλάφων στέργω διπλᾶς ἀρωγὰς 
"1096 μολεῖν γῷᾷ τᾷδε χαὶ πολίταις. 

] ὦ ξεῖν᾽ ἀὠλῆτε, τῷ σχοπῷ μὲν οὐχ ἐρεῖς 

] 1044. 1058. ΞΞ 1069- 1072. 
Ι 1074. -- 1084, τ: 1086 --Ἰθ09ύ, 

159) 

τὰν δεινὰ τλᾶσειν, δεινὰ δ᾽ εὑοοῦσαν τιοὺς αὐὖ-" 
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ὡς ψευδόμαντις. τὰς χόρας γὰρ εἰσορῶ 

τάσδ᾽ ἄσσον αὖθις ὧδε προσπολουμένας. 

ΟΙΔΙΠΟΎΣ. 

ποῦ ποῦ; τί φής; πῶς εἶπας; 
ΔΝΤΙΓΟΝΗ. 

ὦ πάτερ πάτερ, 

1100 τίς ὧν ϑεῶν σοι τόνδ᾽ ἄριστον ἄνδρ᾽ ἰδεῖν 

δοίη, τὸν ἡμᾶς δεῦρο προσπέμψαντά σοι; 
ΟΖ ΤΟ ΧΙ: 

ὦ τέχνον, ἢ πάρεστον; 
«ΜΝ ΧΕΖΣΘΣΝἪΗ: 

αἵδε γὰρ χέρες 
Θησέως ἔσωσαν φιλτάτων τ᾿ ὀπαόνων. 

ΟΙΣΣΤΟΣΩΕΣ: 

προσέλϑετ᾽, ὦ παῖ, πατρὶ, χαὶ τὸ μηδαμὰ 

1106 ἐλπισϑὲν ἥξειν σῶμα βαστάσαι δότε. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ͂. 

αἰτεῖς ἃ τεύξει" σὺν πόϑῳ γὰρ ἡ χάρις. 
Οὐ ΕΟΡΧΕΣ. ᾿ 

ποῦ δῆτα, ποῦ 'στον; 
ἸΝΕΓΙΓΙΘΊΝΞΕΗ. 

αἵδ᾽ ὁμοῦ πελάζοιιεν. 

ΟΥΞΙΣΕΠΙΟΥΥΣ: 

ὦ φίλτατ᾽ ἔρνη. 
ΜΝ ΤΠ ΟΝ: 

τῷ τεχόντι πᾶν φίλον. 
ΟΙΔΊΠΟΥΣ. 

ὦ σχῆπτρα φωτύς. 
ἍΝ ΕΙΙΣΟΙΝΣΗ: 

δυσμόρου γε 

ΟΙΖΔΙΠΟΥΣ. 

1110 ἔχω τὰ φίλτατ᾽, οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἂν πανάϑλιος 

δύσμορα. 

ϑανὼν ἂν εἴην σφῷν παρεστώσαιν ἐμοί. 

ἐρείσατ᾽, ὦ παῖ, πλευρὸν ἀμφιδέξιον 

ἐμφύντε τῷ φύσαντι, κἀναπαύσατον 

τοῦ πρόσϑ᾽ ἐρήμου τοῦδε δυστήνου πιλάνου. 

1116 χαί μοι τὰ πραχϑέντ᾽ εἴπαϑ᾽ ὡς βοάχιστ᾽, ἐπεὶ 
ταῖς τηλικαῖσδε σμιχρὸς ἐξαρχεῖ λόγος. 

ΑΝΤΙΧΘΊΜΗΣ 

ὅδ᾽ ἔσϑ᾽ ὁ σώσας" τοῦδε χρὴ χλύειν, πάτερ, 

καὶ σοί τε τοὔργον τοῦτ᾽ ἐμοί τ᾿ ἔσται βραχύ. 

ΟΙΠΙΠΟΎΥΣ. 

ὦ ξεῖνε, μὴ θαύμαζε, πρὸς τὸ λιπαρὲς 

1120 τέχν᾽ εἰ (ανέντ᾽ ἄελπτα μηχύνω λόγον. 
ἐπίσταμαι γὰρ τήνδε τὴν ἐς τάσδε μοι 

τέρψιν» παρ᾽ ἄλλου μηδενὸς πειασμένην. 
σὺ γάρ νιν ἐξέσωσας, οὐχ ἄλλος βροτῶν. 

χαὶ σοὶ ϑεοὶ πόροιεν ὡς ἐγὼ ϑέλω, 

1126 αὐτῷ τε χεὶ γῇ τῆδ᾽ . ἐπεὶ τό γ᾽ εὐσεβὲς 
μόνοις παρ᾽ ὑμῖν εὗρον ἀνϑοώπων ἐγὼ 
χαὶ τοὐπιειχὲς χαὶ τὸ μὴ τευδοστομεῖν. 

εἰδὼς δ᾽ ἀμύνω τοῖσδε τοῖς λόγοις τάδε. 
ἔχω γὰρ ἅχω. διὰ σὲ χοὺχ ἄλλον βροτῶν. 

1180 χαί μοι χέρ᾽. ὦναξ. δεξιὰν ὕρεξον, ὡς 

τναύσω «(ιλήσω τ΄, εἰ ϑέμις, τὸ σὸν χάρα. 

χαίτοι τί φωνῶ; πῶς σ᾽ ὧν ἄϑλιος γεγὼς 

ϑιγεῖν ϑελήσαιμ᾽ ἀνδρὺς, ᾧ τίς οὐκ ἔνι 
χηλὶς χαχῶν ξύνοιχος ; οὐχ ἔγωγέ σε, 

1135 οὐδ᾽ οὖν ἐάσω. τοῖς γὰρ ἐμπείροις βροτῶν 

μόνοις οἷόν τε συνταλαιπωρεῖν τάϑε. 

σὺ δ᾽ αὐτόϑεν μοι χαῖρε καὶ τὰ λοιπά μου 
μέλου δικαίως, ὥσπερ ἐς τόδ᾽ ἡμέρας. 

ΘΗΣΕΎΥΣ. 

οὔτ᾽ εἴ τι μῆχος τῶν λόγων ἔϑου πλέον, 

1140 τέχνοισι τερφϑεὶς τοῖσδε. ϑαυμάσας ἔχω, 
οὐδ᾽ εἰ πρὸ τοὐμοῦ προὔλαβες τὰ τῶνδ᾽ ἔπη. 
βάρος γὰρ ἡμᾶς οὐδὲν ἐκ τούτων ἔχει. 
οὐ γὰρ λόγοισι τὸν βίον σπουδάζομεν 
λαμπρὸν ποιεῖσϑαι μᾶλλον ἢ τοῖς δρωμένοις. 

1146 δείχνυμι δ᾽. ὧν γὰρ ὦμοσ᾽ οὐχ ἐψευσάμην 
οὐδέν σε, πρέσβυ. τάσδε γὰρ πάρειμ᾽ ἄγων 
ζώσας, ἀχραιφνεῖς τῶν χατηπειλημένων. 

χώπως μὲν ἁγὼν ἠρέϑη τί δεῖ μάτην 
χομπεῖν,, ἵ γ᾽ εἴσει καὐτὸς ἐκ ταύταιν ξυνών; 

1160 λόγος δ᾽ ὃς ἐμπέπτωχεν ἀρτίως ἐμοὶ 
στείχοντι δεῦρο, συμβαλοῦ γνώμην, ἐπεὶ 
σμικρὸς μὲν εἰπεῖν, ἄξιος δὲ ϑαυμάσαι. 

- 2. ΕΣ - 2. φὰ 2 ᾿ 

πρᾶγος δ᾽ ἀτίζειν οὐδὲν ἀνϑρωπον χρεῶν. 

ΟΥ̓Δ ΙΕΙΟΡΣΕΣΣ 

τί δ᾽ ἔστι. τέχνον ΑἸγέως ; δίδασχέ με, 

᾿115ὅ ὡς μὴ εἰδότ᾽ αὐτὸν μηδὲν ὧν σὺ πυγϑάνει. 
ΘΗΣΕΎΥΣ. 

φασίν τιν᾽ ἡμῖν ἄνδρα, σοὶ μὲν ἔμπολιν 
οὐχ ὄντα, συγγενῆ δὲ, προσπεσόντα πως 
βωμῷ χαϑῆσϑαι τῷ Ποσειδῶνος, παρ᾿ ᾧ 

ϑύων ἔχυρον, ἡνίχ᾽ ὡρμώμην ἐγώ. 
ΟΙΔΙΠΟΎΣ. 

1160 ποδαπόν; τί προσχρήζοντα τῷ ϑαχήμαπι; 
ΘΗΣΕΎΣ. 

οὐχ οἶδα πλὴν ἕν. σοῦ γὰρ, ὡς λέγουσί μοι, 
βραχύν τιν᾽ αἰτεῖ μῦϑον οὐκ ὄγκου πιλέων. 

ΟΥΖΙΊΣΟΣ ΧΕΣ: 

ποῖόν τιν᾽; οὐ γὰρ ἥδ᾽ ἕδρα σμικροῦ λόγου. 
ΘΗΣΕΎΣ. 

σοὶ φασὶν αὐτὸν ἐς λόγους ἐλϑεῖν μολόντ᾽ 
1166 αἰτεῖν ἀπελϑεῖν τ᾽ ἀσφαλῶς τῆς δεῦρ᾽ ὁδοῦ. 

ΟΥΖΦ ΤΠΟΣΣΈΣΙ 

τίς δῆτ᾽ ἂν εἴη τήνδ᾽ ὃ προσϑαχῶν ἕδραν; 
ΘΗΣΕΥΣ. 

ὅρα κατ᾽ Ἴἥργος εἴ τις ὑμῖν ἐγγενὴς 
ἔσϑ᾽, ὅστις ἄν σου τοῦτο προσχρήζοι τυχεῖν. 

ΟἸΙΔΙΠΟΎΣ. 

ὦ φίλτατε, σχὲς οὗπερ εἶ. 
ΘΗΣΕΥ͂Σ. 

τί δ᾽ ἔστι σοι; 

ΟΥΖΔΥΙΓΟΣΧΣ. 

.1170 μή μου δεηϑῆς. 
ΘΗΣΕΎΣ. 

πράγματος ποίου; λέγε. 

ΟἹΔΊΠΟΎΥΣ: 

ἔξοιδ᾽ ἀχούων τῶνδ᾽ ὅς ἐσϑ᾽ ὁ προστάτης. 

ΘΗΣΕΎΥΣ. 

καὶ τίς ποτ᾽ ἐστὶν, ὃν γ᾽ ἐγὼ ψέξαιμέ τι; 

ΟΙΠΙΠΟΎῪΣ. 

παῖς οὑμὸς, ὦναξ, στυγνὸς, οὗ λόγων ἐγὼ 
ἄλγιστ᾽ ἂν ἀνδρῶν ἐξανασχοίμην κλύων. 

ΘΗΣΕΎΥΣ. 

1176 τί δ᾽; οὐχ ἀχούειν ἔστι, χαὶ μὴ δρᾶν ἃ μὴ 
χρήζεις; τί σοι τοῦτ᾽ ἐστὲ λυπηρὸν κλύειν; 
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ΟἸΔΙΠΟῪΣς. 

ἔχϑιστον, ὦναξ, φϑέγμα τοῦϑ᾽ ἥκει πατρί" 
καὶ μή μ᾽ ἀνάγχῃ προσβάλης τάδ᾽ εἰχαϑεῖν. 

ΘΩΣΕῪΣ. 

ἀλλ εἰ τὸ ϑάχηιι᾽ ἐξαναγχάζει, σκόπει 

1180 μή σοε πρόγοι᾽ ἦ τοῦ ϑεοῦ φυλακτέα. 
ΝΥ ΟΥ̓Δ. 

πάτερ, πιϑοῦ μοι. χεὶ νέα παραινέσω. 
τὸν νδο᾽ ἔασον τόνδε τῇ 9᾽ αὑτοῦ φρενὶ 

Ι χάριν παρασχεῖν τῷ ϑεῷ ϑ᾽ ἃ βούλεται" 
χαὶ νῷν ὕπειχε τὸν χασίγνητον μολεῖν. 

1186 οὐ γάρ σε, ϑάρσει, πρὸς βίαν παρασπάσει 
γνώμης, ἃ μή σοι ξυμφέροντα λέξεται. 
λόγων δ᾽ ἀκοῦσαι τίς βλάβη; τά τοι χαχῶς 
εὑρημέν᾽ ἔργα τῷ λόγῳ μηνύεται. 
ἔφυσας αὐτόν: ὥστε μηδὲ δρῶντά σε 

1190 τὰ τῶν κάκιστα δυσσεβεστάτων,, πάτερ, 
ϑέμις σέ γ᾽ εἶναι κεῖνον ἀντιδρῶν καχῶς. 
ἀλλ᾽ ἔασον. εἰσὶ χἀτέροις γοναὶ κακαὶ 
χαὶ ϑυμὸς ὀξὶς, ἀλλὰ νουϑετούμενοι 

φίλων ἐπῳδαῖς ἐξεπῴδονται «σιν. 
1196 σὺ δ᾽ εἷς ἐχεῖνά μοι τανῦν ἀποσχόπει 

πατρῷα χαὶ μητρῷι πήμαϑ'᾽ 

χἂν χεῖνα λεύσσης, οἶδ᾽ ἐγὼ, γνώσει κακοῦ 
ϑυμοῦ τελευτὴν ὡς καχὴ προσγίγνεται. 
ἔχεις γὰρ οὐχὶ βαιὰ τἀνϑυμήματα, 

1200 τῶν σῶν ἀδέρχτων ὀμμάτων τητώμενος. 
ἀλλ ἡμὶν εἶχε. λιπαρεῖν γὰρ οὐ χαλὸν 
δίκαια προσχρήζουσιν, οὐδ᾽ αὐτὸν μὲν εὖ 

πάσχειν, παϑόντο δ᾽ οὐκ ἐπίστασϑαι τίνειν. 
ΟΙΗΙΠΟ 

τέχνον, βαρεῖαν ἡδονὴν νικᾶτέ με 
1206 λέγοντες" ἔστω δ᾽ οὖν ὅπως ὑμῖν φίλον. 

μόνον, ξέν᾽, εἴχτερ χεῖνος ὧδ᾽ ἐλεύσεται, 

μηδεὶς χρατείτω τῆς ἐμῆς ψυχῆς ποτέ. 
ΘΗΣΕῪΣ 

ἅπαξ τὰ τοιαῦτ᾽, οὐχὶ δὶς χρήζω “λύειν, 

ἅπαϑες, 

ὦ πρέσβυ. χομπεῖν δ᾽ οὐχὶ βούλομαι: σὺ δὲ 
1210 σῶς ἴσϑ᾽, ἐάν περ κἀμέ τις σώζῃη ϑεῶν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὅστις τοῦ πλέονος μέρους 

χοήζει τοῦ “μετρίου πιαρεὶς 
ζώειν, σχαιοσύναν φυλάσσων 
ἐν ἐμοὶ χατάδηλος ἔσται. 

1210 ἐπεὶ πολλὰ μὲν αἱ μαχραὶ 
ἁμέραι κατέϑεντο δὴ 

λύπας ἐγγυτέρω, τὰ τέρ-- 
ποντα δ᾽ οὐχ ἂν ἴδοις ὅπου, 
ὅταν τις ἐς πλέον πέση 

1220 τοῦ ϑέλοντος" ὁ δ᾽ ἐπίχουρος ἰσοτέλεστος 

ἀἴδος, ὅτε Μοϊο᾽ ἀνυμέναιος 
ἄλυρος ὄχορος ἀναπέιρηνε, 
ϑάνατος ἐς τελευτόάν. 

1226 μὴ φῦναι τὸν ἅπαντα νι- 
χᾷ λόγον" τὸ δ᾽, ἐπεὶ φανῇ, 

βῆναι χεῖϑεν ὅϑεν περ ἥκει 
πολὺ δεύτερον ὡς τάχιστα. 

ὡς εὖτ᾽ ἂν τὸ νέον παρὴ 
1280 χούρας ἀφροσύνας φέρον, 
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ξω; τίς οὐ καμάτων ἔνι: 

φόνοι, στάσεις, ἔρις, μάχαι, 

1280 χαὶ φϑόνος " τό τε χατάμεμτπιτον ἐπιλέ! ογχε 
πύματον ἀχρατὲς ἀπροσόμιλον 

γῆρας ἄφιλον, ἵνα πρόπαντα 

χαχὰ χαχῶν ξυνοιχεῖ. 
τ ᾿ “ον - ᾿ ΄ 

ἐν ᾧ τλάμων ὅδ᾽, οὐκ ἐγὼ μόνος, 
1240 ἘΣ ΕΣ βόρειος ὥς τις 

ἀχτὼ χυματοπλὴξ χειμερέα κλονεῖται, 

ὡς χαὶ τόνδε χατάχρας 

δειναὶ χυμιετοιγεῖς 
Φ ».ὺ - 
ται χλονέουσιν ἀεὶ ξυνοῦσαι, 

1215 αἱ μὲν ἀπ᾿ ἀελίου δυσμῶν, 
αἱ δ᾽ ἀνατέλλοντος, 
ΕΟ ἘῸ ΞΡ ΝΣ 

αἱ δ᾽ ἀνὰ μέσσαν ἀκχτῖν᾽, 

αἱ δὲ νυχιᾶν ἀπὸ ῥιπῶν. 

ΑΝΤΙΓΟΜΝΗ͂. 

καὶ μὴν ὅδ᾽ ἡμῖν, ὡς ἔοιχεν, ὁ ξένος 
Ἵ - - εν ΄ » 

1250 ἀνδρῶν γε μοῦνος, ὦ πάτερ, δι᾽ ὄμματος 
Η Η Ξ ͵ ξ 65 ε Ξ: ἀσταχτὶ λείβων δάχρυον ὧδ᾽ ὁδοιπορεῖ. 

ΟΙΩ͂ΙΠῸΟ 

τίς πλάγχϑη πολύμοχϑος ἔ- 

ΦΙΝΤΙΓΟΝΗ͂. 

ὅνπερ χαὶ πάλαι χκατείχομεν 
γνώμῃ, πάρεστι δεῦρο Π]ολυνείχης ὅδε. 

ΠΟΜΜΥΝΕΙΚΗΣ 

οἴμοι, τί δράσω; πότερα τἀμαυτοῦ καχὰ 

1266 πρόσϑεν δαχρύσω, παῖδες, ἢ τὰ τοῦδ᾽ ὁρῶν 
πατρὸς γέροντος; ὃν ξένης ἐπὶ χϑονὸς 
ξὺν σφῷν ἐφεύρηκ᾽ ἐνθάδ᾽ ἐκβεβλημένον 
ἐσθῆτι σὺν τοιᾷδε, τῆς ὁ δυσφιλὴς 
γέρων γέροντι συγκατῴκηκεν πιίνος 

1260 πλευρὰν μαραίγων χρατὶ δ᾽ ὀμματοστερεῖ 

χόμη δι᾿ αὔρας ἀχτένιστος ζσσεται " 
ἀδελφὰ δ᾽, ὡς ἔοιχε, τούτοισιν «ζορεῖ 

τὼ τῆς ταλαίνης νηδύος ϑρεπτήοια. 

ἁγὼ πανώλης ὄψ᾽ ἄγων ἐχμανϑάνω " 
1966 χαὶ μαρτυρῶ χάχιστος ἀνθρώπων τροιραῖς 

ταῖς σαῖσιν ἥχειν " τἀμὰ μὴ ᾿ξ ἄλλων πύϑῃ. 
ἀλλ ἔστι γὰρ καὶ Ζηνὶ σύνϑακος ϑρόνων 
«Αἰδὼς ἐπ᾿ ἔργοις πᾶσι., χαὶ πρὸς σοὺ, 

παρασταϑήτω. τῶν γὰρ ἡμαρτημένων 

1270 ἄχη μέν ἐστι, προσφορὰ δ᾽ οὐκ ἔστ᾽ ἔτι. 
τί σιγᾷς; 

φώνησον, ὦ πάτερ, τι" μὴ μ᾽ 
οὐδ᾽ ἀνταμείβει μ᾿ οὐδέν; ἀλλ 
πέμιψεις ἄναυδος, οὐδ᾽ ἃ μηνίεις φράσας; 

1276 ὦ σπέρματ' ἀνδρὸς τοῦδ᾽, 

πειράσατ᾽ ἀλλ ὑμεῖς γε χινῆσαι πατρὺς 

τὸ ϑυπσπρύσοιστον χἀπροσήγορον στύμα, 
ὡς μή μ᾽ ἐτιμον, τοῦ ϑεοῦ γε σιροστάτην, 

οὕτως ἀφῇ μὲ μηδὲν ἀντειπὼν ἔπος. 
ΝΤΙΓΟΝΉ. 

.1980 λέγ", ὧ ταλαίπωρ᾽, αὐτὸς ὧν χρείᾳ πάρει. 

ἢ τέριαντά τι, 

τίς οὗτος; 

Ϊ 

ἀποστριιρὴς- 
ἀτιμάσας 

β στε: δ λον ἧς 
τὰ πολλὰ γάρ τοι ῥηματ 

; ; , 
ἢ δυσχεράναντ᾽, ἢ κατοιχτίσαντά πως, 
παρέσχε φωνὴν τοῖς ἀιρωνήτοις τινί. 

ΠΟΙΥΝΕΙΚΠΙ͂Σ. 

ἀλλ ἐξερῶ" χαλῶς γὰρ ἐξηγεῖ σύ μοι" 

πάτερ, 

ἐμαὶ δ᾽ ὁμαίμονες, 
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,12δό πρωτον μὲν αὐτὸν τὸν ϑεὸν ποιούμενος 
ἀρωγὸν, ἔνϑεν μ᾽ ὧδ᾽ ἀνέστησεν μολεῖν 
ὁ τῆσδε τῆς γῆς χοίρανος, διδοὺς ἐμοὶ 
λέξαι τ᾽ ἀχοῦσαί τ᾿ ἀσφαλεῖ ξὺν ἐξόδῳ. 

χαὶ ταῦτ᾽ ἀφ᾽ ὑμῶν, ὦ ξέναι, βουλήσομαι 
Ι 1290 χαὶ ταῖνδ᾽ ἀδελφαῖν χαὶ πατρὸς κυρεῖν ἐμοί. 

ἃ δ᾽ ἦλθον ἤδη σοι ϑέλω λέξαι, πάτερ. 

γῆς ἐκ πατρῴας ἐξελήλαμαι φυγὰς, 
τοῖς σοῖς πανάρχοις οὕνεχ᾽ ἐνϑακεῖν ϑρόγοις 
γονῇ περυχὼς ἠξίουν γεραιτέρς. 

.1296 ἀνθ᾽ ὧν μ᾽ Ἑτεοχλῆς, ὧν φύσει νεώτερος, 
γῆς ἐξέωσεν, οὔτε νιχήσας λόγῳ 
οὔτ᾽ εὃς ἔλεγχὸν χειρὸς οὐδ᾽ ἔργου μολὼν, 
πόλιν δὲ πείσας. ὧν ἐγὼ μάλιστα μὲν 
τὴν σὴν Ἐρινὺν αἰτίαν εἶναι λέγω" 

1800 ἔπειτα χἀπὸ μάντεων ταύτῃ χλύων. 
ἐπεὶ γὰρ ἦλθον Ἴάργος ἐς τὸ “Ἰωριχὸν, 
λαβὼν Ἄδραστον πενϑερὺν, ξυνωμότος 
ἔστησ᾽ ἐμαυτῷ γῆς ὅσοιπερ ᾿Ἵπίας 

᾿ πρῶτοι καλοῦνται χαὶ τετίμηνται δόρει, 

1300 ὅπως τὸν ἑπτάλογχον ἐς Θήβας στόλον 
͵ ξὺν τοῖσδ᾽ ἀγείρας ἢ ϑάνοιμι πανδίκως, 
Ϊ ἢ τοὺς τάδ ἐχπράξαντας ἐχβάλοιμι γῆς. 

Ι εἶεν. τί δῆτα νῦν ἀφιγμένος χυρῶ; 

Ι σοὶ προστροπαίους, ὦ πάτερ, λιτὰς ἔχων, 
[1810 αὐτός τ᾽ ἐμαυτοῦ ξυμμάχων τε τῶν ἐμῶν, 
Ϊ οἱ νῦν ξὺν ἑπτὰ τάξεσι ξὺν ἑτιτά τε 
Ϊ λόγχαις τὸ Θήβης πεδίον ἀμφεστᾷσι πᾶν" 

οἷος δορυσσοῦς ᾿Ἱμιιάρεως, τὰ πρῶτα μὲν 
δόρει χρατύνων, πρῶτα δ᾽ οἷωνῶν ὁδοῖς" 

1310 ὁ δεύτερος δ᾽ Ἱϊτωλὸς Οἱνέως τόχος 

τυδεύς" τρίτος δ᾽ ᾿Ετέοχλος, ᾿Δργεῖος γεγώς" 

Ι͂ τέταρτον Ἱππομέδοντ᾽ ἀπέστειλεν πατὴρ 

Ταλαός" ὁ πέμπτος δ᾽ εὔχεται κατασχαιἢ 

Καπανεὺς τὸ Θήβης ἄστυ δῃώσειν πυρί" 

1220 ἕχτος δὲ Π]καρϑενοπαῖος ᾿Δρχὰς ὄρνυται, 

ἐπώνυμος τῆς πρόσϑεν ἀδμήτης χρόνῳ 
μητρὺς λοχευϑεὶς, πιστὸς ᾿“ταλάντης γόνος" 
ἐγὼ δὲ σὸς, χε μὴ σὸς, ἀλλὰ τοῦ χαχοῦ 

σιότμου φυτευϑεὶς, σός γέ τοι καλούμενος, 
126 ἔγω τὸν ἴδργους ἄφοβον ἐς Θήβας στρατόν. 

οἵ σ᾽ ἀντὶ παίδων τῶνδε χαὶ ψυχῆς, πάτερ, 
ἑχετεύομεν ξύμπαντες ἐξαιτούμενοι 
μῆνιν βαρεῖαν εἰχαϑεῖν ὁρμωμένῳ 

τῷδ᾽ ἀνδρὶ τοὐμοῦ πρὸς χασιγνήτου τίσιν. 
1380 ὅς μ᾽ ἐξέωσε χἀπεσύλησεν πάτρας. 

εἰ γάρ τι πιστόν ἐστιν ἐχ χρηστηρίων, 
οἷς ὧν σὺ προσϑῆ. τοῖσδ᾽ ἔιρασχ᾽ εἶναι χρότος. 

πρός νύν σε χρηγῶν, πρὸς ϑεῶν ὁμογγίων, 

αἰτῶ πιϑέσϑαι χαὶ παρειχαϑεῖν, ἐπεὶ 

1835 πτωχοὶ μὲν ἡμεῖς χαὶ ξένοι, ξένος δὲ σύ" 
ἄλλους δὲ ϑωπεύοντες οἰχοῦμεν σύ τε 
χἀγὼ, τὸν αὐτὸν δαίμον᾽ ἐξειληχότες. 
ὁ δ᾽ ἐν δόμοις τύραννος, ὦ τάλας ἐγὼ, 

χοινῇ χαϑ᾿ ἡμῶν ἐγγελῶν ἁβρύνεται" 
1940 ὃν, εἰ σὺ τὴμῇ ξυμσπιαραστήσει φρενὶ, 

βραχεῖ ξὺν ὄγχῳ χαὶ χρόνῳ διασχεδῶ. 
] ὥστ᾽ ἐν δόμοισι τοῖσι σοῖς στήσω σ᾽ ἄγων, 

στήσω δ᾽ ἐμαυτὸν, χεῖνον ἐχβαλὼν βίᾳ. 
| καὶ ταῦτα μὲν σοῦ ξυνϑέλοντος ἔστε μοι 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

1346 χομιπεῖν, ἄνευ σοῦ δ᾽ οὐδὲ σωθῆναι σϑένω. 
ΧΟΡΟΣ. 

τὸν νδρα, τοῦ πέμψαντος οὕνεκ᾽, Οἰδίπου, 
εἰπὼν ὁποῖα ξύμφοο᾽ ἔχπεμψαι πάλιν. 

ΟΙΔΙΠΟῪΣ. 

ἀλλ᾽ «εἰ μὲν, ἄνδρες, τῆσδε δημοῦχος χϑονὸς 
μὴ ᾿τύγχαν᾽ αὐτὸν δεῦρο προσπέμιψας ἐμοὶ 

[1860 Θησεὺς, δικαιῶν ὥστ᾽ ἐμοῦ χλύειν λόγους, 

οὔτῶν ποτ᾽ ὀμφῆς τῆς ἐμῆς ἐπήσϑετο" 

γὺν δ᾽ ἀξιωθεὶς εἶσι χκἀχούσας γ᾽ ἐμοῦ 

τοιαῦϑ᾽ ἃ τὸν τοῦδ᾽ οὔ ποτ᾽ εὐφρανεῖ βίον. 

ὅς γ᾽, ὦ κάκιστε, σκῆπτρα καὶ ϑρόνους ἔχων, 
1865 ἃ γῦν ὁ σὺς ξύναιμος ἐν Θήβαις ἔχει, 

τὸν αὐτὸς αὑτοῦ πατέρα τόνδ᾽ ἀπήλασας 
κἄϑηχας ἄπολιν χαὶ στολὰς ταύτας φορεῖν, 
ἃς νῦν δαχρύεις εἰσορῶν, ὅτ᾽ ἐν πόνῳ 
ταὐτῷ βεβηκὼς τυγχάνεις χαχῶν ἐμοί. 

[1360 οὐ χλαυστὰ δ᾽ ἐστὶν, ἀλλ᾽ ἐμοὶ μὲν οἰστέα 
τάδ᾽, ὥσπερ ἂν ζῶ σοῦ φονέως μεμνημένος. 
σὺ γάρ μὲ μόχϑῳ τῷδ᾽ ἔϑηχας ἔντροφον, 
σύ μ᾽ ἐξέωσας " ἐκ σέϑεν δ᾽ ἀλώμενος 

ἄλλους ἐπαιτῶ τὸν χαϑ᾽ ἡμέραν βίον. 
"1866 εἰ δ᾽ ἐξέρυσα τάσδε μὴ ᾿μαυτῷ τροφοὺς 
] τὰς παῖδας, ἢ τὸν οὐκ ἂν ἡ, τὸ σὸν μέρος " 

νῦν δ᾽ αἵδε μ᾽ ἐχσώζουσιν, αἵδ᾽ ἐμαὶ τρο(οὴ, 

αἵόδ᾽ ἄνδρες, οὐ γυναῖχες, εἷς τὸ συμπονεῖν" 

ὑμεῖς δ᾽ ἀπ᾽ ἄλλου χοὺκ ἐμοῦ πεφύκατον. 
1910 τοιγέρ σ᾽ ὁ δαίμων εἰσορᾷ μὲν οὔ τέ πω 

ὡς αὐτίχ᾽, εἴπερ οἵδε χινοῦνται λόχοι 

| πρὸς ἄστυ Θήβης. οὐ γὰρ ἔσϑ᾽ ὅπως πόλιν 
Ϊ χείνην ἐρεῖ τις. ἀλλὰ πρόσϑεν αἵματε 

πεσεῖ μιανϑεὶς χὠ ξύναιμος ἐξ ἴσου. 

Ξ τοιάσδ᾽ ἀρὰς σφῷν πρόσϑε τ᾽ ἐξανῆκ᾽ ἐγὼ 
] γῦν τ᾿ ἀναχαλοῦμαι ξυμμάχους ἐλϑεῖν ἐμοὶ, 

ἕν᾽ ἀξιῶτον τοὺς φυτεύσαντας σέβειν, 
χαὶ μὴ ᾿ξατιμάξζητον, εἰ τυφλοῦ πατρὸς 
τοιώδ᾽ ἐφύτην. αἷϑὲ γὰρ τάδ᾽ οὐχ ἔδρων. 

1280 τοιγὰρ τὸ σὺν ϑάχημα χαὶ τοὺς σοὺς ϑρόνους 
χρατοῦσιν, εἴπερ ἐστὶν ἡ παλαίφατος 

“ἰχὴ ξύνεδρος Ζηνὸς ἀρχαίοις γόμοις. 

σὺ δ᾽ ἔρρ᾽ ἀπόπτυστός τε χἀπάτωρ ἐκοῦ, 
χαχῶν χάχιστε, τάσδε συλλαβὼν ἀρὰς, 

186 ὥς σοι καλοῦμαι, μήτε γῆς ἐμφυλίον 
δόρει χρατῆσαι μήτε νοστῆσαξ ποτε 

τὸ χοῖλον άργος, ἀλλὰ συγγενεῖ χερὶ 
ϑανεῖν χτανεῖν 3 ὑφ᾽ οὗπερ ἐξελήλασαι. 
τοιαῦτ᾽ ἀρῶμαι, καὶ καλῶ τὸ Ταρτάρου 

1390 στυγνὸν πατρῷον ἔρεβος, ὥς σ᾽ ἀποιχίσῃ, 
χαλῶ δὲ τάσδε δαίμονας, καλῶ δ᾽ Ἄρη 

τὸν σφῷν τὸ δεινὸν μῖσος ἐμβεβληχότα. 

χαὶ ταῦτ᾽ ἀχούσας στεῖχε, κἀξάγγελλ᾽ ἰὼν 
χαὶ πᾶσι Καδμείοισι τοῖς σαυτοῦ ϑ᾽ ἅμα 

1395 πιστοῖσι συμμάχοισιν, οὕνεχ᾽ Οἰδίπους 

τοιαῦτ᾽ ἔνειμεε παισὶ τοῖς αὑτοῦ γέρα. 
ΧΟΡΟΣ. 

Πολύνεικες, οὔτε ταῖς παρελϑούσαις ὁδοῖς: 
ξυνηδομαί σοι, νῦν τ᾿ ἴϑ᾽ ὡς τάχος πάλιν. 

ΠΟ.“«ΥΝΕΙΚΈΉΣ. 

οἴμοι χελεύϑου τῆς τ᾿ ἐμῆς ϑυσπραξίας, 
1400 οἴμοι δ᾽ ἑταίρων " οἷον ἄρ᾽ ὁδοῦ τέλος 



ΟΥΔΥΠΘΎΣ ἘΠῚ ΚΟΛΩΝΩΙι. 

Ἄργους ἀφωρμήϑημεν, ὦ τάλας ἐγὼ, 
τοιοῦτον οἷον οὐδὲ φωνῆσαί τινι 

ἔξεσϑ᾽ ἑταίρων, οὐδ᾽ ἀποστρέψαι τιάλιν, 
ἀλλ᾽ ὄντ᾽ ἘΡΟΝ τῆδε συγκῦρσαι τύχη. 

1406 ὦ τοῦδ᾽ ὅμαιμοι παῖδες, ἀλλ᾽ ὑμεῖς, ἐπιεὶ 

τὰ σχληρὰ πατρὸς χλύετε τοῦδ᾽ ἀρωμένου, 

μή τοί μὲ πιρὸς ϑεῶν σφώ γ᾽, ἐὰν αἱ τοῦδ᾽ ἀραὶ 
πατρὸς τελῶνται, καί τις ὑμῖν ἐς δόμους 
γ»όστος γένηται, μή μ᾽ ἀτιμάσητέ γε, 

1410 ἀλλ᾽ ἐν τάφοισι ϑέσϑε καὶ χκτερίσμασιν. 
χαὶ σφῷν ὁ νῦν ἔπαινος, ὃν χομίζετον 
τοῦδ᾽ ἀνδρὸς οἷς πονεῖτον, οὐκ ἐλάσσονα 

ἔτ᾽ ἄλλον οἴσει τῆς ἐμῆς ὑπουργίας. 

Ἶ ΦΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

Πολύνειχες, ἑκετεύω σὲ πεισϑῆναί τί μοι. 

ἸΟΜΥΝΕΙΚῊΉΣ. 

1416 ὦ φιλτάτη τὸ ποῖον ᾿Δντιγόνη; λέγε. 

“ΝΤΊΓΟΝΠ. 

στρέψαι στράτευμ᾽ ἐς ἴάργος ὡς τύὐχιστά γε, 

χαὶ μὴ σέ τ᾿ αὐτὸν χαὶ πόλιν διεργάσῃ. 

ΠΟΛΑΥΝΕΙΚΗΣ. ' 
ἀλλ᾽ οὐχ οἷόν τε. πῶς γὰρ αὖϑις αὖ πάλιν 
στράτευμ᾽ ἄγοιμι ταυτὸν εἰσάπαξ τρέσας; 

ΝΤΙΓΟΝΗ. 

1420 τί δ᾽ αὔὖϑις, ὦ παῖ, δεῖ σὲ ϑυμοῦσϑαι; τί σοι 

πάτραν κατασχάψαντι χέρδος ἔρχεται; 

ΠΟΧ“ΦΥΝΕΙΚΉΣ. 

αἰσχρὸν τὸ φεύγειν χαὶ τὸ πρεσβεύοντ᾽ ἐμὲ 
οὕτω γελᾶσϑα: τοῦ χασιγνήτου πάρα. 

“ΦΝΤΊΓΟΝΠΗΟ. 

ὁρᾷς τὰ τοῦδ᾽ οὖν ὡς ἐς ὀρϑὸν ἐκφέρει 
1125 μαντεύμαϑ᾽, ὃς σφῷν ϑάνατον ἐξ ἀμφοῖν ϑροεῖ; ἐ ἰ Ω φῴῳ ΜΦ' 

ἹΣΟΦΥΝΕΙΚΗΣ. 

χοήξζει γάρ" ἡμῖν δ᾽ οὐχὶ συγχωρητέα. 

ΦΝΤΊΓΟΝΗ. 

οἴμοι τάλαινα " τίς δὲ τολμήσει χλύων 
τὼ τοῦδ᾽ ἕπεσϑαι τἀνδρὸς, οἷ᾽ ἐθέσπισεν; 

ΠΟ.ΑΥΝΕΙΚΗ͂Σ. 

οὐδ᾽ ἀγγελοῦμεν φλαῦρ᾽ " ἐπεὶ στρατηλάτου 
1480 χρηστοῦ τὰ χρείσσω μηδὲ τἀνδεᾶ λέγειν. 

“ΠΝΤΊΓΟΝΠΗ.- 

οὕτως ἄρ᾽, ὦ παῖ, ταῦτά σοι δεδογμένα; 

“ΤΟ ΖΥΝΕΙΚΉΣ. 

χαὺ μή μ᾽ ἐπίσχης γ᾽" ἀλλ᾽ ἐμοὶ μὲν ἥδ᾽ ὁδὸς 
ἔσται μέλουσα δύσποτμός τὲ καὶ χακὴ 

σιρὸς τοῦδε πατρὸς τῶν τε τοῦδ᾽ ᾿Ερινύων. 
1480 σφῷν δ᾽ εὐοδοίη Ζεὺς, τάδ᾽ εἰ τελεῖτέ μοι 

θανόντ᾽, ἐπεὶ οὔ μοι ζῶντί γ᾽ 

] 

αὖϑις ἕξετον. 

μέϑεσϑε δ᾽ ἤδη, χαίρετόν τ΄. οὐ γάρ μὲ ἔτι 
βλέποντ᾽ ἐσόψεσϑ᾽ αὖϑις. 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

ὦ τάλαιν᾽ ἐγώ. 

ΣΟ ΤΥΝΕΙΧΚΗΣ. 

μή τοί μ᾽ ὀδύρου. 

ΑΝΊΠΓΟΝΉἪΗ. 

χαὶ τίς ἄν σ᾽ ορμώμενον 

1440 ἐς προῦπτον “4 δην οὐ χαταστένοι, κάσι; 

1106 δεῖμ᾽ 

' 
1485 Ζεῦ ἄνα, 

ΡΝ 
ΠΟ.“«ΥΝΕΙΚΗ͂Σ. 

εἰ χρὴ, ϑανοῦμαι. 
ΔΝΤΙΓΟΝΠΗ. 

μὴ σύ γ᾽, ἀλλ᾽ 

ΠΟΜ“ΥΝΕΙΚΗ͂Σ. 

μὴ πεῖϑ᾽ ἃ μὴ δεῖ. 
ΑΝΤΊΓΟ ΝΗ͂Ι. 

δυστάλαινά τἄρ᾽ ἐγὼ, 

ἐμοὶ πιϑοῦ. 

εἴ σου στερηϑῶ. 

ΠΟ“ΥΝΕΙΚΗ͂Σ. 

ταῦτα δ᾽ ἐν τῷ δαίμονι 
χαὶ τῆδε οὔναι χἀτέρᾳ. σφῷν δ᾽ οὖν ἐγὼ 

410 ϑεοῖς ἀρῶμαι μή ποτ᾽ ἀντῆσαι κακῶν. 

ἀνάξιαε γὰρ πᾶσίν ἐστε δυστυχεῖν. 

ΧΟΡΟΣ. 
- ͵ τῳ 

νέα τάδε νεύόϑεν ηλϑέ μοι 
, ᾽ ᾽ δ Ἐ ει 

νέα βαρύποτμα χαχὰ παρ᾽ ἀλαοῦ ξένου, 

11:00 εἴ τι μοῖρα μὴ κιγχάνει. 
μάτην γὰρ οὐδὲν ἀξίωμα δαιμόνων ἔχω «φράσαι. 
ὁρῷ ὁρᾷ ταῦτ᾽ ἀεὶ χρόνος, ἐπεὶ μὲν ἕτερα, 

“τ χὴν ἣν γ τ ὩΝΣ ὅν. “, 
1150 τὶς δὲ παρ ἡμαρ αὐὖϑις αὔξων ἄγω. 

»" ν᾿ Ἔα Σ - 

ἐχιυπεναϊϑηρ, ὦ Ζεῦ. 

ΟἸΔΊΠΟΥΣ. 

πῶς ἂν, εἴ τις ἔντοπος, 
οἱ Ἑ : 
ἄριστον δεῦρο Θησέα πόροι; 

ΦΝΤΊΓΟΝΗ. 

τί δ᾽ ἐστὶ τἀξίωμ᾽ ἐφ᾽ ᾧ καλεῖς ; 

ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

1100 ..Τ]ὺς πτερωτὸς ἥδε μ᾽ αὐτίχ᾽ ἄξεται 

βροντὴ πρὸς “Διδην. ἀλλὰ πέμψαϑ᾽ ὡς τάχος. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἴϑε μάλα μέγας ἐρείπεται 
χιύπος ἄφατος ὅδε διόβολος " 

ἊΣ 
ὠ τέχνω τέχνα, 

τὸν πάντ᾽ 

πατερς 

ἐς δ᾽ ἄχραν 

ὑπῆλϑε χρατὸς φύβαν. 

ἔπτηξα ϑυμόν. ὀρανία γὰρ ἀστραπὴ φλέγει σιάλιν. 

τί μὰν ἀφήσει τέλος; δέδια δ᾽ - οὐ γὰρ ἅλιον 
1110 ἀφορμῷ ποτ᾽ οὐκ ἄνευ ξυμφορᾶς. 

ὠ μέγας αἰϑὴρ, ω Ζεῦ. 

ΟΙΖΙΠΟΎῪΣ. 

ὦ παῖδες, ἥκει τῷδ᾽ ἐπ᾿ ἀνδρὶ ϑέσφατος 
βίου τελευτὴ, κοὺχ ἔτ᾽ ἔστ᾽ ἀποσιροφή. 

ΔΝΤΙΓΟΝΕΗ. 

τῷ δὲ τοῦτο συμβαλὼν ἔχεις; 

ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

1170 χαλῶς χάτοιδ᾽. ἀλλ᾽ ὡς τάχιστά μοι μολὼν 
ἄνακτα χώρας τῆσδέ τις πορεύσατω. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἔκ ἔα, ἰδοὺ μάλ᾽ αὖϑις ἀμφίσταται 

πῶς οἶσϑα; 

Διαπρύσιος ὕτοβος. 

᾿Ηδούλαος, ὦ δαίμων, 

ματέρι τυγχάνεις ἀφρεγ)ὲῶ φέρων. 
ἐναιοίου δὲ συντύχοιμι, μηδ᾽ ἄλαστον ἄνδρ᾽ ἰδὼν. 
ἀχερδῆ χάριν μετάσχοιμέ σίως. 

σοὶ φωνῶ. 
ΟΥΔΩΙΣΟΩΎΣ, 

ὧρ᾽ ἐγγὺς ἁνήρ; ἀρ’ ἔτ᾽ ἐμινύχου, 

ἵλαος, εἴ τι γᾷ 

τέχνα, 

κιχήσεταί μου καὶ κατορϑοῦντος 
1447 -- 1456. 
1477]. 1488. 

φρένα; 

1462. 1147]. 

1191. 1499. 



σέ  ΘΘΘΘΘΞΞΞ-" 
104 Σ᾽ ΟΦ ΟἾΔ ΈΓΟΤΕΣ ᾿ 

᾿ Ι 

Ι “ΝΤΊΙΓΟΝΠΙ͂. ϑεοὶ γὰρ εὖ μὲν, ὀψὲ δ᾽ εἰσορῶσ᾽, ὅτων ] 

τί δ᾽ ὧν ϑέλοις τὸ πιστὸν ἐμφῦναι φρενί; τὰ θεῖ" ἀφείς τις εἷς τὸ μαίνεσϑαι τρεσπῇ " " 

ΟΙΠΙΠΟΎΥΣ. ὃ μὴ σὺ, τέχνον «Αϊγέως, βούλου παϑεῖν. ᾿ 
ἀνϑ᾽ ὧν ἔπασχον εὖ, τελεσφόρον χάριν τὰ μὲν τοιαῦτ᾽ οὖν εἰδότ᾽ ἐχδιδάσχομεν. ᾿ 

[1490 δοῦγαί σφιν, ἥνπερ τυγχάνων ὑπεσχόμῃν. 1510 χῶρον δ᾽, ἐπείγει γάρ μὲ τοὺχ ϑεοῦ παρὸν, | 
ΧΟΡΟΣ. στείχωμεν ἤδη, μηδ᾽ ἔτ᾽ ἐντρεπώμεϑα. Ι᾿ 

Ἰὼ Ἰὼ παῖ, δ Ὲ Ἐ βᾶϑι βᾶϑ᾽, ὦ παῖδες . ὧδ᾽ ἕπεσϑ᾽. ἐγὼ γὰρ ἡγεμὼν ΗΠ 
Ι εἴτ᾽ ἄχρον ἐπὶ γύαλον σφῷν αὖ πέρασμαι καινὸς, ὥσπερ σφὼ πατρί. " 
] ἐναλίῳ Ιοσειδαονίῳ ϑεῷ χωρεῖτε, χαὶ μὴ ψαύετ᾽, ἀλλ᾽ ἐᾶτέ με ᾿ 1 
[1496 βούϑυτον ἑστίαν ἀγίζων., ἱχοῦ. 1545 αὐτὸν τὸν ἱρὸν τύμβον ἐξευρεῖν, ἵνα. 

ὁ γὰρ ξένος σὲ καὶ πόλισμα χαὶ φίλους ἐπαξιοῖ μοῖο᾽ ἀνδρὶ τῷδε τῆδε χρυφϑῆναι χϑονί, ] 
διχαίαν χάριν παρασχεῖν παϑών. τῆσδ᾽, ὧδε, τῆϑε βᾶτε. τῆδε γάρ μ᾽ ἄγει ᾿ 
σπεῦσον, ϊσσ᾽, ὠναξ. Ἑρμῆς ὁ πομπὸς ἣ τε »ερτέρα ϑεύς. ᾿ 

ΘΗΣΕῪΣ. ὦ φῶς ἀὠφεγγὲς, πρόσϑε πού ποτ᾽ ἦσϑ᾽ ἐμὸν, 

Ἰύθ0τίς αὖ παρ᾽ ὑμῶν χοινὸς ἠχεῖται κτύπος, τοῦθ τγῦν δ᾽ ἔσχατόν σου τοὐμὸν ἅπτεται δέμας. 

Ϊ σαφὴς μὲν αὐτῶν, ἐμφανὴς δὲ τοῦ ξένου; ἤδη γὰρ ἕρπω τὸν τελευταῖον βίον 
μή τις «Τιὸς χεραυνὸς, ἢ τις ὀμβρία χρύψων παρ᾽ ἽΔδην. ἀλλὰ, φίλτατε ξένων, 

χάλαζ᾽ ἐπιρράξασω; πάντα γὰρ ϑεοῦ αὐτός τε χώρα ϑ᾽ ἣδε πρόσπολοί τε σοὶ 
τοιαῦτα χειμάζοντος εἰκάσαι πάρα. εὐδαίμονες γένοισϑε, κἀπ᾽ εὐπραξίᾳ 

Ϊ ΟἸΔΙΠΟΎῪΣ. 1566 μέμνησθέ μου ϑανόντος εὐτυχεῖς ἀεί. 
[1506 ἄναξ, παϑοῦντι προὐφάνης, χαί σοι ϑεῶν ΧΟΡΟΣ. 

Ι τύχην τις ἐσϑλὴν ϑῆχε τῆσδε τῆς ὁδοῦ. εἰ ϑέμις ἐστί μοι τὰν ἀφανῆ ϑεὸν 
ι ΘΗΣΕῪΣ. χαὶ σὲ λιταῖς σεβίζειν, 

Ϊ τί δ᾽ ἐστὶν, ὦ παῖ «Ταΐου, γέοοτον αὖ; ἐννυχίων ἄναξ, 
! ΟΙΔΙΠΟῪΣ. 1500 «ἰδωνεῦ «Τἰδωνεῦ, λίσσοιιαι, 
᾿ ῥοπὴ βίου μοι. χαί σ᾽ ἅπεο ξυνήνεσο μήτ᾽ ἐπιπόνῳ μήτ᾽ ἐπὶ βαρυαχεῖ 

ϑέλω πόλιν τε τήνδε μὴ ψεύσας θανεῖν. ξένον ἐχτανύσοι 
Ϊ ΘΗΣΕῪΣ. μόρῳ τὰν παγχευϑῆ χάτω 

Ἴδ10 ἐν τῷ δὲ κεῖσαι τοῦ μόρου τεχμηρίῳ; γεχρῶν πλάχα χαὶ Σεύγιον δόμον. 
ΟΙΓΠΙΠΟΎΣ. 1600 πολλῶν γὰρ ἂν χαὶ μάταν 

| αὐτοὶ ϑεοὶ χήρυχες ἀγγέλλουσί μοι, πημάτων ὑχχηρυ μενον ΕΥ̓ 
| “εύϑοντες οὐδὲν σημάτων προχειμένων. παλιν τς ϑαίμων δίκαιος, σΡΡοΝ 

ΘΙΣΕΎΥΣ. Ιθ8 ὦ χϑολίένα, ϑεαὶ ᾿ σοι τ αἀνιχάτου 

[ πῶς εἶπας, ὦ γεραιὲ, δηλοῦσϑαι τάδε; ϑηρὺς, 9. ἐν πύρῦσε 
Ν 1610 (φασὶ πολυξέστοις 

ΟΙΔΙΠΟΥῪΥΣ. " ἘΣ ἜΚ ΝΣ τ 

Ϊ αἱ πολλὰ βροντεὶ διατελεῖς, τὰ πολλά τε εὐχο ον δὲ τ τος ἢ ἐξ ὉΡΊΟΡΙΝ: 
[1616 στοάνναντε ν εἰρὺς τῆς ΤΡ ΩΣ Ψ ἀλόματου τυλοκα παρ πέσε 
| καί γον ορις ἥτοῦυ βέλη- λόγος αἰὲν ἔχει" 

ΘΠΣΕΥΣ. ὃν, ὦ Γᾶς παῖ καὶ Ταρτάοου, 
πείϑεις με΄ πολλὰ γάρ σε ϑεσπίζονϑ᾽ ὁρῶ 1570 χατεύχομαι ἐν χαϑαρῷ βῆναι 

ἱ κοὺ ψευδόφημα. χὦῶ τι χρὴ ποιεῖν λέγε. ὁρμωμένῳ γερτέρος 

] ΟΕ ΤΣΙΓΟΎΨΩΣ. τῷ ξένῳ νεχοῶν πλάχας. 

] ἐγὼ διϑέξω, τέχνον “)γέως, ὥ σοι σέ τοὶ χιχλήσχω τὸν αἰένυπεου. 

] γήρως ἄλυπα τῇδε χείσεται πόλει. ΑΙΓΙΧΌΣΣΕ 

ὅ20 χῶρον μὲν αὐτὸς αὐτίχ᾽ ἐξηγήσομαι, ἄνδρες πολῖται. ξυντομωτάτως μὲν ὧν 
ὄἄϑιχτος ἡγητῆρος, οὗ με χρὴ ϑανεῖν. 1580 τύχοιμι λέξας Οἰδίπουν ὀλωλότα" 

, τοστιει δὲ φράζε μὴ ποτ᾽ ἀνθρώπων τινὶ, ἃ δ᾽ ἡ» τὰ πραχϑέντ᾽ οὔϑ᾽ ὁ μῦϑος ἐν βοαχεῖ 
] μήϑ οὗ χέχευϑε μήτ᾽ ἐν οἷς κεῖται τόποις " φούσαι πάρεστι» οὔτε τἄργ᾽ ὅσ᾽ ἣν ἐχεῖ. ] 

] ὡς σοι πρὸ πολλῶν ἀσπίδων ὠλχὴν ὅδε ΧΟΡΟΣ. 
[1526 δορός τ᾿ ἐπαχτοῦ γειτόνων ἀεὶ τιϊῇ. ὄλωλε γὰο δύστηνος; 

ἃ δ᾽ ἐξάγιστα μηδὲ χινεῖται λόγῳ, ΑΓΓΕ(«“( 
αὐτὸς μαϑήσει,, χεῖσ᾽ ὅταν μόλῃς μόνος" ὡς λελοιπότα ] 
ὡς οὔτ᾽ ἄν ἀστῶν τῶνδ᾽ ἂν ἐξείποιμί τῷ χεῖνον τὸν ἐεὶ βίοτον ἐξεπίστισο. 

οὔτ᾽ ἂν τέχνοισι τοῖς ἐμοῖς, στέργων ὅμπω;. ΣΌΡΟΥΙΣ. ] 

1680 ἀλλ᾽ αὐτὸς ἀεὶ σῶζε, χῶταν εἰς τέλος ιὐϑὺ πῶς; ἄρα ϑείςς χἀπόνῳ τάλας τύχη; 

τοῦ ζῆν ἀφιχνῆ, τῷ προς ἐρτάτῳ μόνῳ ἘΠ ΣΘΙΣ, 

σήμαιν᾽ " ὃ δ᾽ ἀεὶ τὠστιόντε δειχνύτω. τοῦτ᾽ ἐστὶν ἢδὴ κἀποθαυμάσαι πρέπον. 
χοὔτως ἀδῆον τήνδ᾽ ἐνοιχήσεις πόλιν ὡς μὲν γὰρ ἐνϑένδ᾽ εἴοπε, χαὶ σύ που παρὼν 
σπαρτῶν ἀπ᾿ ἀνδοῶν" αἱ δὲ μυρίαι πόλεις, ἄξοισυ᾽, ὑφηγητῆρος οὐδενὸς «ἔλωνς 

΄ τ ἘΞ ΡΝ , τ ᾿ δ: 
(985 χῷν εὖ τις οἰχῆ. ὑςδέως χαϑύβοισων. 1500 -- 106]. -εΞ 1588 --- 1578. 



ἀλλ᾿ αὐτὸς ἡμῖν πᾶσιν ἐξηγούμενος 5 
1590 ἐπεὶ δ᾽ ἀφῖατο τὸν καταρράχτην ὀδὸν 

χαλκοῖς βάϑροισι γῆϑεν ἐρριζωμένον, 

ἔστη χελεύϑων ἐν πολυσχίστων μιᾷ, 

χοίλου πέλας χρατῆρος, οὗ τὰ Θησέως 

ἹΙῈρίϑου τε χεῖται πίστ᾽ ἀεὶ ξυνϑήματα" 
1696 ἀφ᾽ οὗ μέσος στὰς τοῦ τε Θοριχίου πέτρου 

χοίλης τ᾽ ἀχέρδου χἀπὸ λαΐνου τάφου, 

χαϑέζετ᾽ " εἶτ᾽ ἔλυσε δυσπινεῖς στολάς. 

χἄπειτ᾽ ἀΐσας παῖδας ἠνώγει ῥυτῶν 
ὑδάτων ἐνεγχεῖν λουτρὰ χαὶ χοάς ποϑεν " 

1600 τὼ δ᾽ εὐχλόου “]ήμητρος εἷς ἐπόψιον 
πάγον μολούσα τάσδ᾽ ἐπιστολὰς πατρὶ 

ταχεῖ πόρευσαν ξὺν χφύνῳ, λουτροῖς τέ γιν 
ἐσθῆτί τ᾽ ἐξήσχησαν ἡ ἡ νομίζεται. 

ἐπεὶ δὲ παντὸς εἶχε δρῶντος ἡδονὴν 
1006 κοὐχ ἦν Ἐξ: ἀργὸν οὐδὲν ὧν ἐφίετο, 

χτύπησε μὲν Ζεὺς χϑόνιος, αἱ δὲ παρϑένοι 

ῥίγησαν, ὡς ἤχουσαν - ἐς δὲ γούνατα 
σπιατρὸς πεσούσα χλαῖον, οὐδ᾽ ἀνίεσαν 

στέρνων ἀραγμοὺς οὐδὲ παμμήχεις γόους. 
1010 ὁ δ᾽ ὡς ἀχούει φϑόγγον ἐξαίφνης πιχοὸν, 

πιύξας ἐπ᾽ ὦ τέκν, 
οὐκ ἔστ᾽ ἔϑ᾽ ὑμῖν τῇδ᾽ ἐν ἡμέρᾳ πατήρ. 
ὄλωλε γὰρ δὴ πάντα τὐμὰ, χοὺχ 
τὴν δυσπόνητον ἕξει᾽ ἀμφ᾽ ἐμοὶ τροφήν" 

1610 σχληρὰν μὲν, οἶδα, παῖδες - ἀλλ ἕν γὰρ μόνον 

τὰ πάντα λύει ταῦτ᾽ ἔπος μοχϑήματα. 
τὸ γὰρ φιλεῖν οὐκ ἔστιν ἐξ ὅτου πλέον 

ἢ τοῦδε τἀνδρὸς ἔσχεϑ'᾽, οὗ τητώμεναι 
τὸ λοιπὸν ἤδη τὸν βίον διάξετον. 

1020 τοιαῦτ᾽ ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἀμφιχείμενοι 
λύγδην ἔχλαιον πάντες. ὡς δὲ πρὸς τέλος 

γόων ἀφίκοντ᾽ οὐδ᾽ ἔτ᾽ ὠρώρει βοὴ, 

ἦν μὲν σιωπή" φϑέγμα δ᾽ ἐξαίφνης τινὸς 

ϑώνξεν αὐτὸν, ὦστε πάντας 
1026 στῆσαι φόβῳ δείσαντας ἐξαίφνης τρί 

χάλει γὰρ αὐτὸν πολλὰ πολλαχῆ ϑεύς" 

ὦ οὗτος οὗτος, Οἰδίπους, τί μέλλομεν 

χωρεῖν ; πάλαι δὴ τἀπὸ σοῦ βραϑύνεται. 
ὁ δ᾽ ὡς ἐπιήσϑετ᾽ ἐχ ϑεοῦ χαλούμενος, 

1030 αὐδᾷ μολεῖν οἱ γῆς ἄγαχτα, Θησέα. 

χἀπεὶ προσῆλϑεν, εἶπεν, ὦ φίλον χάρα, 

δός μοι χερὸς σῆς σιίστιν ἀρχαίαν τέχνοις, 
ὑμεῖς τε, πιαῖδες, τῷδε- χαὶ χαταίνεσον 
μήποτε προδώσειν τάσδ᾽ ἑχὼν, τελεῖν δ᾽ 

1635 μέλλης φρονῶν εὖ ξυμφέροντ᾽ αὐταῖς ἀεί. 

ὁ δ᾽, ὡς ἀνὴρ γενναῖος, οὐκ οἴχτου μέτα 
χατήνεσεν τάδ᾽ ὅρχιος δράσειν ξένῳ. 
ὅπως δὲ ταῦτ᾽ ἔδρασεν, εὐθὺς Οἰδίπους 
ψαύσας ἀμαυραῖς χερσὶν ὧν παίδων λέγει, 

1640 ὦ παῖδε, τλάσα χρὴ τὸ γενναῖον (φρενὶ 
χωρεῖν τόπων ἐκ τῶνδε, μηδ᾽ ἃ μὴ ϑέμις 

λεύσσειν διχαιοῦν, μηδὲ φωνούντων χλύειν. 
ἀλλ ἕρπε ὡς τάχιστα " πλὴν ὃ χύριος 
Θησεὺς παρέστω μαγϑάνων τὰ δρώμενα. 

16469} τοσαῦτα φωνήσαντος εἰσηχούσαμεν 

ξύμπαντες " ἀσταχτὶ δὲ σὺν ταῖς παρϑένοις 

στένοντες ἡμπρτοῦμεν. ὡς δ᾽ 

, 

αὐταῖς χεῖρας εἶπεν, 

» 
ἑτι 

ὀρϑίας 9 

΄νν"ν 

οσ «»Ἱ 

ἀπήλϑθοιιεν, 

ΟἸΔΙΙΕΘΎῪΣ. ἘΠῚ  ΘΆΛΟΩΣΝ ὦ ̓. 1608 

" μ " " 2 .- »᾿ ιν. 

τὸν ἄνδρα, τὸν μὲν οὐδαμοῦ παρόντ᾽ ἔτι, 

1060 ἄναχτα δ᾽ αὐτὸν ὀμμάτων ἐπίσχιον 
χεῖο᾽ ἀντέχοντες χγρατὸς, ὡς δεινοῦ τινὸς 

φόβου «φανέντος οὐδ᾽ ἀνασχετοῦ βλέπειν. 
ἔπειτα μέντοι βαιὸν, οὐδὲ σὺν χρόνῳ, 
ὁρῶμεν αὐτὸν γῆν τε προσχυνοῦνϑ᾽ ἅμα 

1066 χαὶ τὸν ϑεῶν ᾽᾿Ὅλυμπον ἐν ταὐτῷ λόγῳ. 
5 ἜΣΕΙ εἿ αὔρ πὲ ἡ ΦΥ Ἧκκο θκ Υ 

μόρῳ δ᾽ ὁποίῳ χεῖνος ὠλετ᾽ οὐδ᾽ ἂν εἷς 

θνητῶν φράσειε, πλὴν τὸ Θησέως κάρα. 
Ε 

οὐ 7 
κεραυνὸς ἐξέπραξεν οὔτε ποντία 

1660 ϑύελλα χινηϑεῖσα τῷ τότ᾽ ἐν χρόνῳ, 
ἀλλ ἢ τις ἐχ ϑεῶν πομπὸς, ἢ τὸ νερτέρων 
εὔνουν διαστὰν γῆς ὠλύπητον βάϑρον. 
ἁνὴρ γὰρ οὐ στενακτὸς οὐδὲ σὺν νόσοις 
ἀλγεινὸς ἐξεπέμστετ᾽, ἀλλ᾿ εἴ τις βοοτῶν 

1066 ϑαυμαστός. εἰ δὲ μὴ δοχῶ φρονῶν λέγειν, 
οὐχ ὧν παρείμην οἷσι μὴ δοχῶ φρονεῖν. 

ΧΟΡΟΣ. 

αἵ τε παῖδες χοὶ προπέμψαντες φίλων; 

ὩΤΓΕΟ-ΟΣ. 

αἵδ᾽ οὐχ ἑχάς. γόων γὰρ οὐκ ἀσήμονες 
φϑόγγοι σφε σημαίνουσι δεῦρ᾽ ὁρμωμένγας. 

ΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

τ6 70 αἰαῖ, ἔστιν ἔστι νῷν δὴ 

οὐ τὸ μὲν, ἄλλο δὲ μὴ, πατρὸς ἔμφυτον 
ἄλαστον αἰμι δυαμύροιν στενάζειν, 
ᾧτινι τὸν πολὺν 
ἄλλοτε μὲν πόνον ἔμπεδον εἴχομεν, 

1070 ἐν πυμάτῳ δ᾽ ἀλόγιστα παροίσομεν 
Ἰδόντε χαὶ παϑούσα. 

ΧΟΡΟΣ. 

; ΕὟΡ υ, ; Α; 
“καρ τις αὐτὸν οὔτε πυρίρόρος ϑεοῦ 

ποῦ δ᾽ 

τί δ᾽ ἔστιν; 

ΑΔΝΤΙΓΟΝΕΗ. 

ἔστιν μὲν εἰχάσαι, φίλοι. 

ΧΟΡΌΣ. 

βέβηχεν; 

4Φ“ΦΝ ΤΙΕΟΔΝΗ. 

ὡς μάλιστ᾽ ἂν εἴ πόϑῳ λάβοις. 
ἀβῆογν ἘΟΟΝ 

1080 τί γὰρ, ὅτῳ μήτ᾽ “ἄρης 

μήτε πόντος ἀντέχυρσεν, 
ἄσχοποι δὲ πλάχες ἔμαριψαν 

ἐν ἀφανεῖ τινε μόρῳ φερόμεναι. 
γῶν» δ᾽ ὀλεθοία 

γὰὺξ ἐπ᾿ ὄμμασιν βέβηχε. 
ενῷ ΑἘΡΕΣ ΟΥ̓ΡΑ͂Σ ἀπ Ξ 

1080 πῶς γαρ ἢ τιν ἀπίαν γαν 

ἢ πόντιον χλύδων᾽ ἀλώμεναι βίον 
δύσοιστον ἕξομεν τροφάν; 

ΤΙΣ ΝΗ. 

τάλαινα " 

οὐ χάτοιδα. γατά με φόνιος 
1090 7δας ἕλοι πατρὶ ξυνϑανεῖν γεραιῷ 

ὃ εν τε ΡΣ , , 
τάλαιναν" ὡς ἔμοιγ᾽ ὁ μέλλων βίος οὐ βιωτός. 

χοόνῳ βραχεῖ στραφέντες, ἐξαπείδοιιεν 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦ διδύμι τέχνων ἀρίστα, 
1070. 1087. Ξξξ 1697 --- 1714. 

1088 --- 1096. Ξξξε 171|6--- 1723. 

--ΠΠρΠρΠΠπΠπ΄Ππτπςζ,΄ΠΠΠρῤ8Π.-.-.------------΄«-.--ς-ς-ς.-.-ςς---.-ς-ρρ-------------------.-.------ 'ἷϑτ ΛΟ 



τὸ φέρον ἐκ ϑεοῦ καλῶς ] 

1695 μηδὲν ἄγαν φλέγεσϑον" οὔ τοι χατάμεμσε᾽ 
- ἔβητον. 

(ΝΤΙΓΟΝΗ. 

΄ - ΘΙ» 8. ΚΝ 

1697 πόϑος χαὶ χαχῶν ἂρ ην τις. 

χαὶ γὰρ ὃ μηδαμὰ δὴ τὸ φίλον, φίλον" 
ὁπότε γε χαὶ τὸν ἐν χεροῖν χατεῖχον. 

΄ ἐν ΄ 

1700 ὦ πάτερ, ὦ φίλος, 

ὦ τὸν ἀεὶ χατὰ γᾶς σχότον εἱμέγος " 
΄ ' 

οὐδὲ γέρων ἀφίλητος ἐμοί ποτὲ 
τὐνοα ᾿ ᾿ 

χαὶ τᾷδε μὴ κυρησῃς. 

) ΧΟΡΟΣ. 

ἔπραξεν; 

ΔΝΤΙΓΟΝΠΗ͂. 

ἔπραξεν οἷον ἤϑελεν. 

ΧΊΟΣ: 

1705 τὸ ποῖον; 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ͂. 
ὦν - -" ν δα 
ἃς ἔχρηζε γᾶς ἐπὶ ξένας 

ἔϑανε" χοίταν δ᾽ ἔχει 
Ε. ΄ ᾿ 

γέρϑεν εὐσχίαστον αἰὲν, 

οὐδὲ πένϑος ἔλιπ᾽ ἄχλαυτον. 

ἀεὶ γὰρ ὄμμα σε τόδ᾽, ὦ πάτερ, ἐμὸν 
1710 στένει δαχρῦον, οὐδ᾽ ἔχω 

πῶς μὲ χρὴ τὸ σὸν τάλαιναν 

ἀφανίσαι τοσόνδ᾽ ἄχος. Ἰὼ 
μὴ γᾶς ἐπὶ ξένας ϑανεῖν ἔχρῃζες, ἀλλ 

ἔρημος ἔϑανες ὡδέ μοι. 

ΙΤΙΣΜΗ ΝΕ. 

1715 ὦ τάλαινα. τίς ὥρα μὲ πότμος 

αὖϑις ὧδ᾽ ἔρημος ἄπορος 
ἐπαμμένει σέ τ᾽, ὦ φίλα, τὰ πατρὸς ὧδ᾽ ἐρήμα;, 

ΧΌΡΟΝΙΣ, 

1720 ἀλλ᾽ ἐπεὶ ὀλβίως γ᾽ ἔλυσεν 

τὸ τέλος, ὦ φίλαι, βίου, 

λήγετε τοῦδ᾽ ἄχους " κακῶν γὰρ δυσάλωτος οὐδεί.." 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 
-π πάλιν, φίλα, συϑῶμεν. 

ΙΣΜΉΗΝΠΗ. 

ὡς τί ῥέξομεν; 

4ΝΤΙΓΟΝΗ͂. 

ἵμερος ἔχει μὲ 

ΙΣΜΉΝΗ. 

τίς; 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

τὰν χϑόνιον ἑστίαν ἰδεῖν 

' ΙΣΜΉΝΗ. 
τίνος; 

ΔΝΤΙΓΟΝΗ. 

106 ΞΊΟ ΦΜΟΉΝ Βα ΘΙ ΣΙΝ 

ΙἸΣΜΗΝΠ. 

ϑέμις δὲ πῶς τάδ᾽ ἐστί; μῶν 

1730 οὐχ ὁρᾶς; 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

τί τόδ᾽ ἐπέπληξας; 

ἸΣΜΉΝΗ. 

χεὶ τόδ᾽, ὡς 

ΝΎΤΙΓΌΟΝΗ: 

τί τόδε μάλ αὖϑις; 

ΙΣΜΗ ΔΗ. 

ἄταφος ἔπιτνε δίχα τὲ παντός. 

ΨΝΤΙΓΟΝΩΗ͂. 

ἄγε με, "καὶ τότ᾽ ἐπενάριξον. 

ΙΣΜΗΝΠΗ. 

αἰαῖ, δυστάλαινα, ποῖ δῆτ᾽ 
1736 αὖϑις ὧδ᾽ ἔρημος ἄπορος 

αἰῶνα τλάμον᾽ ἕξω; 

ΧΟΡΟΣ. 

φίλαι, τρέσητε μηδέν. 

ΝΤΙΓΟΝΗ͂. 

ἀλλὰ ποῖ φύγω; 

ΧΟΡΟΣ. 

χαὶ πάρος ἀπέφυγε 

ΔΔΝΤΙΓΟΝΗ. 

τί; 

ΧΟΡΟΣ. 

1740 τὰ σφῷν τὸ μὴ πίτνειν χαχῶς. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

φρονῶ. 

Ι ΧΟΡΟΣ. 
τί δηϑ᾽ ὑπερνοεῖς ; 

ΑΛΝΤΙΓΟΝΠΙ͂. 
ὅπως μολούμεϑ᾽ ἐς δόμους 
οὐκ ἔχω. 

ΧΟΡΟΣ. 

μηδέ γε μάτευε. 

ΝΤΙΓΟΝΗ. 

μόγος ἔχει. 

ΧΟΡΟΣ. 

χαὶ πάρος ἐπεί. 

ΧΦΝΤΙΤ ΟΝ 

1746 τοτὲ μὲν πέρα, τοτὲ δ᾽ ὕπερϑεν. 

ΧΟΡΟΣ. 

εἰέγ᾽ ἄρα πέλαγος ἐλάχετόν τι. 

ΑΝΤΙΓΟΝΉ. 

αἰαῖ, ποῖ μόλωμεν, ὦ Ζεῦ; 
ἐλπίδων γὰρ ἐς τί μὲ 

1750 δαίμων τανῦν γ᾽ ἐλαύνει; 

ΘΗΣΕΥ͂Σ. πατρὸς, τάλαιν᾽ ἐγώ. 

1724 --- 1786. -ξ 1727 .-- 1700. παύετε ϑρήγων, παῖδες. ἐν οἷς γὰρ 



ΟΥΔΙΠΘΥῪΣΞ ἘΠῚ ἘΘΆΑῺΝ ὦ ̓. 

χάρις ἡ χϑονία ξύν᾽ ἀπόκειται 
πενϑεῖν οὐ χοή" νέμεσις γόρ. 

4ΝΤΙΓΟΝΠ. 

ὦ τέχνον «Τϊγέως, προοσπίτνομέν σοι. 

ΘΗΣΕΎΣ. 

17ύδ τίνος, ὦ παῖδες, χρείας ἀνύσαι; 

ΝΤΙΓΟΝΗ. 

τύμβον ϑέλομεν 
προσιδεῖν «ὐταὶ πατρὸς ἡμετέρον. 

ΘΗΣΕῪΣ. 

ἀλλ οὐ ϑεμιτὸν κεῖσ᾽ ἐστὶ μολεῖν. 

ΑΝΤΙΓΟ ΝΗ. 

πῶς εἶπας, ἄναξ, χοίραν᾽ ᾿Αϑηνῶν; 

ΘΗΣΕΥΣ. 

1700 ὦ παῖδες, ἀπεῖπεν ἐμοὶ χεῖνος 
μήτε πελάζειν ἐς τούσδε τόπους 

μήτ᾽ ἐπιφωνεῖν μηδένα ϑνητῶν 

ϑήκην ἱερὰν, ἣν κεῖνος ἔχει. 

χαὶ ταῦτά μ᾽ ἔφη πράσσοντα γχαλῶς 

1706 χώραν ἕξειν αἱὲν ἄλυπον. 
“νυ ΠΡ Ἀ᾽, Ὁ ᾿ εἐ .- 

ταῦτ᾽ οὖν ἔχλυεν δαίμων ἡμῶν 
Ε ΄ γ πὴ, Ἂ -“ 

χώ πάντ᾽ ἀΐων «Τιὸς ὅρχος. 

ὩΝΤΙΓΟ ΜΝΗ͂Ι. 

ἀλλ εἰ τάδ᾽ ἔχει χατὰ νοῦν χείνῳ, 
ταῦτ᾽ ἂν ἀπαρχοῖ" Θήβας δ᾽ ἡμᾶς 

1770 τὰς ὠγυγίους πέμψον; ἐάν πως 

διαχωλύσωμεν ἰόντα φόνον 
τοῖσιν ὁμαίμοις. 

ΘΗΣΕΥΣ. 

δράσω χαὶ τάδε χαὶ πάνϑ᾽ ὁπόσ᾽ ὅν 
μέλλω πράσσειν πρόσφορά ϑ᾽ ὑμῖν 

1775 καὶ τῷ κατὰ γῆς, ὃς νέον ἔρρει, 
πρὸς χάριν, οὐ δεῖ μ᾽ ἀποκχάκινειν. 

' ΧΟΡΟΣ. 
᾿ ἀλλ᾿ ἀποπαύετε μηδ᾽ ἐπὶ πλείω 

᾿ ϑοῆνον ἐγείρετε. 
1780 πάντως γὰρ ἔχει τάδε χῦρος. 

ἀογευ ες τ Σαρ μὰ τε χε. δ τιιπου, δος ιύολ, οποία δε το ποτ... τίττατς. ο::»..0........Χ.. . Χ.Χ..0.ώ0...0 0.666 ΚῳὩ0.ὕ. 



ΞΟΦΟΒΚΛΕΟΥΣΞ ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 
β 
β 

ἘΔ ΘΟ ΑΡΑΓΑΤῸΣ ΡΟΣ ΝΑ 

ΜΝΤΊΓΟΝΗ͂. ΑΙ Ν. 

ΙἸΣΜΠΝΗ. ΤΕΙΡΕΣΊΙΟΩ͂Σ. 

ΞΟ ΡΟΣ ΘΈΞΒ ΦΥΕΝ  ΤΈΡΟΝΤΟΩΝ: ΦΙΙ {0 ΟΣΙΣ. 

ΚΡΕΩΝ. ἩΥΡΎ ΓΙ Κ͵ΏΆ: 

«Ὁ Υ.1.4.5. ἘΞΑΓΙΓΓῈ-0Ο Σ. 

ὙΠ ΘᾺ ΒΕ ΣΤΣΙ 

᾿ποϑανόντα Πολυνείχην ἐν τῇ πρὸς τὸν ἀδελφὸν μονομαχίᾳ Κρέων ἄταφον ἐχβαλὼν χηρύττει μηδένα 

λαϑοῦσα τοὺς φύλαχας ἐπιβάλλει χῶμα" οἷς ἐπαπειλεῖ ϑάνατον ὁ Κρέων, εἰ μὴ τὸν τοῦτο δράσαντα 

ἐξεύροιεν. οὗτοι τὴν χόνιν τὴν ἐπιβεβλημένην χαϑάραντες οὐδὲν ἧττον ἐφρούρουν. ἐπελθοῦσα δὲ ἡ ̓ἅντι-- 

γόνη καὶ γυμνὸν εὑροῦσα τὸν νεχρὸν ἀνοιμώξασα ἑαυτὴν εἰσαγγέλλει. ταύτην ἀπὸ τῶν φυλάχων παραϑδε- 

δομένην Κρέων χαταδικάζει καὶ ζῶσαν εὶς τύμβον χαϑεῖρξεν. ἐπὶ τούτοις Αἵμων, ὃ Κρέοντος υἱὸς, ὃς 

ἐμνᾶτο αὐτὴν, ἀγαναχτήσας ἑαυτὸν ἐπισφάζει τῇ χόρη ἀπολομένῃη ἀγχόνη, Τειρεσίου ταῦτα προϑεσπί- 

σαντος" ἐφ᾽ ᾧ λυπηϑεῖσα Εὐρυδίχη, ἡ τοῦ Κρέοντος γαμετὴ, ἑαυτὴν χατασφάζει. καὶ τέλος ϑρηνεῖ 

Κρέων τὸν τοῦ παιδὸς χαὶ τῆς γαμετῆς ϑάγατον. 

ΑΔΡΙΩΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΓΡΑΊΑ ΤΕΡΟΣΕ 
γτωνα νττετν τ "π........»...........-......ς:ς ..., .  . .. -..-. --...-.-.ὕ.--- 

ΡΣ παρὰ τὴν πρόσταξιν τῆς πόλεως ϑάψασα τὸν Πολυνείχην ἐφωράϑη, καὶ εἷς μνημεῖον κατάγειον 

ἐντεϑεῖσα παρὰ τοῦ Κρέοντος ἀνήρηται" ἐφ᾽ ἣ χὰ «Δἵμων δυσπαϑήσας διὰ τὸν εἰς αὐτὴν ἔρωτα ξίφει 

ἑαυτὸν διεχρήσατο. ἐπὶ δὲ τῷ τούτου ϑανάτῳ χαὶ ἡ μήτηρ Εὐρυδίχη ἑαυτὴν ἀνεῖλε. 

Τὸ μὲν δρᾶμα τῶν χαλλίστων ΣΣοφοχλέους. στασιάζεται δὲ τὰ περὶ τὴν ἡρωίδα ἱστορούμενα καὶ 

τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς ᾿Ισμήνην, ἃς ὃ μὲν Ἴων ἐν τοῖς διϑυράμβοις καταπρησϑῆναί φησιν ἀμφοτέρας ἐν τῷ 

ἱερῷ τῆς Ἥρας ὑπὸ «Ἱαοδάμαντος τοῦ ᾿Ετεοχλέους" Μημνερμος δέ φησι τὴν μὲν ᾿Ισμήνην προσομιλοῦσαν 

Θεοχλυμένῳ ὑπὸ Τυδέως χατὰ ᾿Ιϑηνᾶς ἐγχέλευσιν τελευτῆσαι. τὸ δὲ δοᾶμια τὴν ἐπιγραφὴν ἔσχεν ἀπὸ τῆς 

παρεχούσης τὴν ὑπόϑεσιν ᾿Ἱντιγόνης. 

Ϊ Κεῖται δὲ ἡ μυϑοποιία χαὶ παρ᾽ Εὐριπίδη ἐν ᾿ντιγόνῃ" τιλὴν ἐχεῖ φωραϑεῖσα μετὰ τοῦ «“ἴμονος 

δίδοται πρὸς γάμου κοινωνίαν χαὶ τίχτει τὸν ΔΙαίμονα. 

Ἡ μὲν σχηνὴ τοῦ δράματος ὑπόχειται ἐν Θήβαις ταῖς Βοιωτιχαῖς. ὁ δὲ χορὸς συνέστηχεν ἐξ 

ἐπιχωρίων γερόντων" προλογίζει δὲ ἡ ̓ ἡντιγόνη ὑπόχειται δὲ τὰ πράγματα ἐπὶ τῶν Κρέοντος βασιλείων. 

τὸ δὲ κεφάλαιόν ἐστι, τάφος Πολυγείχους, ᾿Ἱντιγόνης ἀναίρεσις, ϑάνατος Αἵμονος, χαὶ μόρος Εὐρυδίχης 

τῆς «Αἵμονος μητρός. «φασὶ δὲ τὸν Σοιροχλέα ἠξιῶσϑαι τῆς ἐν Σάμῳ στρατηγίας, εὐδοχιμήσαντα ἐν τῇ 

διδασχαλίᾳ τῆς ᾿ἡγτιγόνης. λέλεκται δὲ τὸ δρᾶμα τοῦτο τριακοστὸν δεύτερον. 

αὐτὸν ϑάπτειν, ϑάνατον τὴν ζημίαν ἀπειλήσας. τοῦτον ᾿Ἵντιγόνη ἡ ἀδελφὴ θάπτειν πειρᾶται. χαὶ ὃ 



Α.: θα, ὙἢἸ'ὶἪ Ὁ ὙΆΕΕ 

ΑΝΤΊΙΓΟΝΗ. 
Ξ' : ᾿ ; 
ΖΓ πον αὐτάδελφον Ἰσμήνης κάρα, 
ΕΥ̓ ᾿ - ΄ “ 
ἄρ᾽ οἶσθ᾽ ὃ τι Ζεὺς τῶν ἀπ᾽ Οἰδίπου καχῶν 
ὁποῖον οὐχὶ νῷν ἔτι ζώσαιν τελεῖ; 

. " Φι 3, . ᾿ " τ ΕΟ. 2 Ἵ 

οὐδὲν γὰρ οὔτ᾽ ἀλγεινὸν οὔτ᾽ ἄτης ἄτερ 
ὅ οὔτ᾽ αἰσχρὸν οὔτ᾽ ἄτιμόν ἐσθ᾽, ὁποῖον οὐ 
τῶν σῶν τε χἀμῶν οὐκ ὕπωπ᾽ ἐγὼ χαχῶν. 

Ν -ῳ ΄ -- ἸῊ , ΄ χαὶ νῦν τί τοῦτ᾽ αὖ (φασι πανδήμῳ πόλει 
χήρυγμα ϑεῖναι τὸν στρατηγὸν ἀρτίως ; 
τ δ Ξ : 
ἔχεις τι χεϊσήκουσας ; ἢ σὲ λανϑάνει 

10 πρὸς τοὺς φίλους στείχοντα τῶν ἐγθϑρῶν χαχώ; ζ  φ Ε χ Ὁ» ἐχύρων χαχί; 

ΤΣΜΉΗ ΝΗ. 

ἐμοὶ μὲν οὐδεὶς μῦϑος, ᾿Ἱντιγόνη., φίλων 
οὐϑ᾽ ἡδὺς οὔτ᾽ ἀλγεινὸς ἵχετ᾽ ἐξ ὅτου 

δυοῖν ἀδελφοῖν ἐστερήϑημεν δύο, 
Ε , Ἔ εὐδν ν δλυας 

μιᾷ ϑανόντων ἡμέρᾳ διπλῇ χερί 
ἐδ Ε . 

160 ἐπεὶ δὲ φροῦδός ἐστιν ᾿Πργείων στρατὸς 
ἐν νυχτὶ τῇ νῦν, οὐδὲν οἶδ᾽ ὑπέρτερον, 
οὔτ᾽ εὐτυχοῦσα μᾶλλον οὔτ᾽ ἀτωμένη. 

ΝΧΓΙΓΟΝΗ. 

ἤδη χαλῶς, καί σ᾽ ἐκτὸς αὐλείων πυλῶν 
τοῦδ᾽ οὕνεκ᾽ ἐξέπεμπον. ὡς μόνη κλύοις. 

ἸΣΜΉΝΗ. 

30 τέ δ᾽ ἔστι; δηλοῖς γάρ τι χαλχαίνουσ᾽ ἔπος. 

ΞΥΝ ΤΊ ΟἾΝΉ: 

οὐ γὰρ τάφου νῷν τὼ χασιγνήτω Κρέων 
τὸν μὲν προτίσας, τὸν δ᾽ ἀτιμάσας ἔχει; 
Ἔτεοχλέα μὲν, ὡς λέγουσι, σὺν δίχη 

χοησϑεὶς δικαίᾳ χαὶ γόμῳ χατὰ χϑονὸς 
25 ἔχρυψε,. τοῖς ἕνερϑεν ἔντιμον νεχροῖς, 

τὸν δ᾽ ἀϑλίως ϑανόντα 1]ολυνείχους γέχυν 

ἀστοῖσί (φασιν ἐχχεχηρῦχϑαι τὸ μὴ 
τάφῳ καλύψαι μηδὲ χωκῦσαί τινα, 
ἐὰν δ᾽ ἄχλαυτον, ἄταζον,, οἱωνοῖς γλυχὺν 

30 ϑησαυρὸν εἰσορῶσι πρὸς χάριν βορᾶς. 

τοιαῦτά φασι τὸν ἀγαϑὸν Κρέοντα σοὶ 
κἀμοὶ, λέγω γὰρ κἀμὲ, κηρύξαντ᾽ ἔχειν, 

χαὶ δεῦρο νεῖσϑαι ταῦτα τοῖσι μὴ εἰδόσιν 

σαφῆ προχηρύξοντα, χαὶ τὸ πρᾶγμ᾽ ἄγειν 
8 οὐχ ὡς παρ᾽ οὐδὲν, ἀλλ᾽ ὃς ἂν τούτων τι δρᾷ, 

{φόνον προχεῖσϑαι δημόλευστον ἐν πόλει. 
οὕτως ἔχει σοι ταῦτα, καὶ δείξεις τάχα 
εἴτ᾽ εὐγενὴς πέφυχας εἴτ᾽ ἐσθλῶν χακή. 

: ΙΣΜΠΝΠ. 

τί δ’, ὦ ταλαῖφρον, εἰ τάδ᾽ ἐν τούτοις, ἐγὼ 
40 λύουσ᾽ ἄν ἢ ̓ φάπτουσα προσϑείμην πλέον; 

ΑΛΥΤΙΓΟΝΗ. 

εἰ ξυμπονήσεις καὶ ξυνεργάσει σχόπει. 

ΙΤΙΣΜΉΗΉΝΗ. 

ποῖόν τι χινδύνευμα; ποῦ γνώμης ποτ᾽ εἶ; 

ῬΟΕΤΑΕ ΒΟΈΝΤΙΟΙς 

“ΜΝΤΙΓΟΝΗ͂. 

εἰ τὸν γεχρὸν ξὺν τῆδε χουφιεῖς χερί. 
ΙΣΜΉ ΝΗ. 

ἦ γὰρ νοεῖς ϑάπτειν σφ᾽, ἀπόρρητον πόλει; 
ΦΝΤΙΓΟΝΗ. 

ἀ τὸν γοῦν ἐμὸν χαὶ τὸν σὸν, ἢν σὺ μὴ ϑέλῃς, 
ἀδελφόν. οὐ γὰρ δὴ προδοῦσ᾽ ἁλώσομαι. 

ΙΣΜΉΗΝΗ. 

ὦ σχετλία, Κρέοντος ἀντειρηκότος; 
ΔΝΤΙΓΟΝΗ. 

ἀλλ᾽ οὐδὲν «αὐτῷ τῶν ἐμῶν μ᾽ εἴργειν μέτα. 
ἸΣΜΉΝΗ. 

οἴμοι" φρόνησον, ὦ χασιγνήτη., πατὴρ 
ὅ0 ὡς γῷν ἀπεχϑὴς δυσχλεής τ᾿ ἀπώλετο 

πρὸς αὐτοφώρων ἀμπλακημάτων, διπλᾶς 

ὄψεις ἀράξας αὐτὸς αὐτουργῷ χερί" 
ἔπειτα μήτηρ καὶ γυνὴ, διπλοῦν ἔπος, 

πλεχταῖσιν ἀρτάναισι λωβᾶται βίον " 

δὅ τρίτον δ᾽ ἀδελρὼ δύο μίαν καϑ᾽ ἡμέραν 
αὐτοχτονοῦντε τὼ ταλαιπώρω μόρον 
χοινὸὺν χατειργάσαντ᾽ ἐπ᾿ ἀλλήλοιν χεροῖν. 
γῦν δ᾽ αὖ μόνα δὴ νὼ λελειμμένα σχόπει 
ὅσῳ κάχιστ᾽ ὀλούμεϑ', εἰ νόμου βίᾳ 

60 ψῆφον τυράννων ἢ χράτη παρέξιμεν. 
ἀλλ᾽ ἐννοεῖν χρὴ τοῦτο μὲν γυναῖχ᾽ ὅτε 
ἔφυμεν, ὡς πρὸς ἄνδρας οὐ μαχουμένα" 
ἔπειτα δ᾽ οὕνεκ᾽ ἀρχόμεσϑ᾽ ἐκ χρεισσόνων, 
χαὶ ταῦτ᾽ ἀκούειν κἄτι τῶνδ᾽ ἀλγίονα. 

θὅ ἐγὼ μὲν οὖν αἰτοῦσα τοὺς ὑπὸ χϑονὸς 
ξύγγνοιαν ἴσχειν, ὡς βιάζομαι τάδε, 
τοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσομαι. τὸ γὰρ 
περισσὰ πράσσειν οὐκ ἔχει νοῦν οὐδένα. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

οὔτ᾽ ἂν χελεύσαιμι᾽ οὔτ᾽ ἂν, εἰ ϑέλοις ἔτι 

70 πράσσειν, ἐμοῦ γ᾽ ἂν ἡδέως δρῴης μέτα. 
ἀλλ᾽ ἴσϑ᾽ ὁποία σοι δοχεῖ, κεῖνον δ᾽ ἐγὼ 
ϑάψω. χαλόν μοι τοῦτο ποιούσῃ ϑανεῖν. 
φίλη μετ᾽ αὐτοῦ χείσομαι, φίλου μέτα, 
ὅσια πανουργήσασ᾽ " ἐπεὶ πλείων χρόνος 

78 ὃν δεῖ μ᾽ ἀρέσχειν τοῖς χάτω τῶν ἐνθάδε. 

ἐχεῖ γὰρ ἀεὶ χείσομαι" σοὶ δ᾽, εἰ δοκεῖ, 

τὰ τῶν ϑεῶν ἔντιμ᾽ ἀτιμάσασ᾽ ἔχε. 
ΙΣΜΗΔΝΗ. 

ἐγὼ μὲν οὐκ ἄτιμα ποιοῦμαι, τὸ δὲ 

βίᾳ πολιτῶν δρᾶν ἔφυν ἀμήχανος. 
ΑΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

80 σὺ μὲν τάδ᾽ ἂν προὔχοι᾽ " ἐγὼ δὲ δὴ τάφον 
χώσουσ᾽ ἀδελφῷ φιλτάτῳ πορεύσομαι. 

ΙΣΜΗΝΗ. 

οἴμοι ταλαίνης, ὡς ὑπερδέδοιχά σου. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

μή μου προτάρβει" τὸν σὸν ἐξόρϑου τιότμον. 

2 
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ἸΣΜΉΝΗ. 

ἀλλ οὖν προμηνύσης γε τοῦτο μηδενὶ 
85 τοὔργον, χρυφῆ δὲ κεῦϑε, σὺν δ᾽ αὔτως ἐγώ. 

ἌΝΤΊΙΓΟ ΝΗ. 

οἴμοι" χαταύδα. πολλὸν ἐχϑίων ἔσει 
σιγῶσ᾽, ἐὰν μὴ πᾶσι χηρύξης τάδε. 

ΙΣΜΗ ΝΗ. 

ϑερμὴν ἐπὶ ψυχροῖσι χαρδίαν ἔχεις. 

ΦΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

ἀλλ οἱἷδ᾽ ἀρέσχουσ᾽ οἷς μάλισϑ᾽ ἁδεῖν μὲ 

ΙΣΜΗΝΗ. 

90 εἰ χαὶ δυγήσει γ᾽ " ἀλλ ἀμηχάνων ἐρᾷς. 
ΦΝΤΙΓΟΝΗ. 

οὐχοῦν, ὅταν δὴ μὴ σϑένω, πεπαύσομαι. 
ΤΣΜΉΗ ΝΗ. 

ἀρχὴν δὲ ϑηρᾶν οὐ πρέπει τἀμήχανα. 
ΑΔΝΤΙΓΟΝΏΠΗ. 

εἰ ταῦτα λέξεις, ἐχϑαρεῖ μὲν ἐξ ἐμοῦ, 

. ἐχϑρὰ δὲ τῷ ϑανόντι προσχείσει δίχη. 

96 ἀλλ᾿ ἔα μὲ χαὶ τὴν ἐξ ἐμοῦ δυσβουλίαν 
παϑεῖν τὸ δεινὸν τοῦτο. πείσομαι γὰρ οὐ 
τοσοῦτον οὐδὲν ὥστε μὴ οὐ χαλῶς ϑανεῖν. 

᾿ ΙΣΜΗΝΗ. 

ἀλλ εἰ δοχεῖ σοι, στεῖχε" τοῦτο δ᾽ ἴσϑ᾽, ὅτι 
ἄνους μὲν ἔρχει, τοῖς «ίλοις δ᾽ ὀρθῶς «ἴλη. 

: ΧΟΡΟΣ. 

100 ἀκτὶς ἀελίου. τὸ χάλ- 
λιστον ἑπταπύλῳ «φανὲν 

Θήβᾳ τῶν προτέρων «άος, 

ἐφάνϑης ποτ, ὦ χρυσέας 

ἁμέρας βλέφαρον, 
106 “Πρχαίων ὑπὲρ ῥεέϑρων μολοῦσα, 

τὸμ λεύχασπιν ᾿1ργόϑεν 
φῶτα βάντα πανσαγίᾳ, 
φυγάδα πρόδρομον ὀξυτέρῳ 
κινήσασα χαλινῷ, 

᾿ 110 ὃν ἐφ᾽ ἁμειέρᾳ γᾷ Πολυνείχης 
ἀρϑεὶς νειχέων ἐξ ἀμφιλόγων 
ἘΞ ὀξέᾳ χλάζων 

αἰετὸς ἐς γὰν ὑπερέπται, 
λευχῆς χιόνος πτέρυγι στεγανος 

116 πολλῶν μεϑ᾿ ὅπλων 
ξύν δ᾽ ἱπποχόμοις χορύϑεσσι. 
ατὰς δ᾽ ὑπὲρ μελάϑρων φονώ-- 
σαισιν ἀμᾳιχανὼν χύχλῳ 

λόγχαις ἑπτάπυλον στόμα 
120 ἔβα, πρίν ποϑ ἁμετέρων 

αἱμάτων γένυσιν 
σιλησϑῆναί τε χαὶ στεφάνωμα τιύργων 

πευχάενϑ᾽ Ἥφαιστον ἑλεῖν. 
τοῖος ἀμφὶ νῶτ᾽ ἐτάϑη 

120 πάταγος Ἴρεος ἀντιπάλῳ 

δυσχείρωμα δράκοντι. 
Ζεὺς γὰρ μεγάλης γλώσσης χύμπους 

. ὑπερεχϑαίρει, χαί σφας ἐσιδὼν 

πολλῷ ῥεύματι προσνισσομένους 
180 χρυσοῦ χαναχῆς ὑπερόπτας. 

παλτῷ ῥιπτεῖ πυρὶ βαλβίδων 

ἐπ᾿ ἄχρων ἤδη 
100 --- 116. 117 --- 138. 

ΣΟ ΦΘ ΔῈ Ὁ ὩΣ: 

γίχην ὁρμῶντ᾽ ἀλαλάξαι" 

ἀντίτυπα δ᾽ ἐπὶ γᾷ πέσε τανταλωϑεὶς 

186 πυρφόρος ὃς τότε μαινομένᾳ ξὺν ὁρμᾷ 
βαχχεύων ἐπέπνει 

ῥιπαῖς ἐχϑίστων ἀνέμων. 
Ἂ: 5 3, 5. ᾿ 

εἶχε δ᾽ αλλᾳ τὰ μὲν, 

ἄλλα δ᾽ ἐπ᾿ ἄλλοις ἐπενώμα στυφελίζων μέγας} 
ον 
«ρης 

110 δεξιόσειρος. 
πἰας ἄρ ς ὙΠ ΕΝ 
ἑπιτὰ λοχαγοὶ γὰρ ἐφ᾽ ἑπτὰ πύλαις 
ταχϑέντες ἴσοι πρὸς ἴσους ἔλιπον 

Ζηνὶ τροπαίῳ πάγχαλχα τέλη, 

πιλὴν τοῖν στυγεροῖν, ὦ πατρὸς ἑνὸς 

146 μητρός τὲ μιᾶς «φύντε χαϑ᾽ αὑτοῖν 

διχρατεῖς λόγχας στήσαντ᾽ ἔχετον 

χοινοῦ ϑανάτου μέρος ἄμφω. 
α ἀλλὰ γὰρ ἃ μεγαλώνυμος ἦλϑε Νίχα 

τῷ πολυκομάτῳ ἀντιχαρεῖσα Θήβᾳ, 

190 ἐχ μὲν δὴ πολέμων 

τῶν γῦν ϑέσϑε λησμοσύναν, 
ϑεῶν δὲ ναοὺς χοροῖς 

παννυχίοις πάντας ἐπέλθωμεν, ὃ Θήβας δ᾽ ἐλε- 
λίζϑων 

άχχιος ἄρχοι. - 

1660 ἀλλ ὅδε γὰρ δὴ βασιλεὺς χώρας, 
Κρέων ὁ Δ]ενοιχέως. νεοχμοῖσι ϑεῶν 

ἐπὶ συντυχίαις χωρεῖ τιγὰ δὴ 

μῆτιν ἐρέσσων. ὅτι σύγκλητον 
1600 τήνδε γερόντων προὔϑετο λέσχην, 

χοινῷ χηούγματι πέμιψας. 
: ΚΡΈΩΝ. 

ἄνδρες, τὰ μὲν δὴ πόλεος ἀσφαλῶς ϑεοὶ 
πολλῷ σάλῳ σείσαντες ὥρϑωσαν πάλιν " 
ὑμᾶς δ᾽ ἐγὼ πομποῖσιν ἐκ πάντων δίχα 

106 ἔστειλ᾽ ἱχέσϑαι. τοῦτο μὲν τὰ «Ταΐου 
σέβοντας εἰδὼς εὖ ϑρόνων ἀεὶ χράτη, 

τοῦτ᾽ αὖϑις, ἡνίχ᾽ Οἰδίπους ὥρϑου πόλιν, 

χἀπεὶ διώλετ᾽. ἀμᾳὶ τοὺς χείνων ἔτι 
παῖδας μένοντας ἐμπέδοις φρονήμασιν. 

110 ὅτ᾽ οὖν ἐχεῖνοι πρὸς διπλῆς μοίρας μίαν 
χαϑ᾽ ἡμέραν ὥλοντο παίσαντές τε χαὶ 

πληγέντες αὐτόχειρι σὺν μιάσματι, 
ἐγὼ χράτη δὴ πάντα χαὶ θρόνους ἔχω 
γένους χατ᾽ ἀγχιστεῖα τῶν ὀλωλότων. 

170 ἀμήχανον δὲ παντὸς ἀνδρὸς ἐχμαϑεῖν 

τυ χήν τε χαὶ φούνημα καὶ γνώμην, πρὶν ὧν 
ἀῤχαῖς τε καὶ νόμοισι» ἐντριβὴς «ανῆ. 
ἐμοὶ γὰρ ὅστις πᾶσαν εὐϑύνων πόλιν 

μὴ τῶν ἀρίστων ἅπτεται βουλευμάτων. 
180 ἀλλ ἐχ φόβου του γλῶσσαν ἐγκλείσας ἔχει, 

χάχιστος εἶναι νῦν τε χαὶ πάλαι δοχεῖ" 

χαὶ μείζον᾽ ὕστις ἀντὶ τῆς αὑτοῦ πάτρας 

«ἰλον νομίζει, τοῦτον οὐδαμοῦ λέγω. 
ἐγὼ γὰρ, ἴστω Ζεὺς ὁ πάνϑ᾽ δρῶν ἀεὶ, 

185 οὔτ᾽ ἄν σιωπήσαιμι τὴν ἄτην ὁρῶν 
στείχουσαν ἀστοῖς ἀντὶ τῆς σωτηρίας, 

οὔτ᾽ ἂν φίλον ποτ᾿ ἄνδρα δυσμενῆ χϑονὸς 
ϑείμν" ἐμαυτῷ, τοῦτο γιγνώσκων ὅτι. 

ἣδ᾽ ἐστὶν ἡ σώζουσα χαὶ ταύτης ἔπι 
184. 140. -Ξ 148 -- Ιδά, 



ΑΨ Ν' αὐ 

190 πλέοντες ὀρθῆς τοὺς (φίλους ποιούμεϑα." 
τοιοῖσδ᾽ ἐγὼ νόμοισι τήνδ᾽ αὔξω πόλιν, 
χαὶ νῦν ἀδελιρὰ τῶνδε. χηρύξας ἔχω 
ἀστοῖσι παίδων τῶν ἀπ᾿ Οἰδίπου πέρι" 
᾿Ετεοχλέκ μὲν, ὃς: πόλεως ὑπερμαχῶν 

196 ὄλωλε τῆσδε, πάντ᾽ ἀριστεύσας δόρει, 

τάφῳ τὲ χρύνναι χαὶ τὰ πάντ᾽ ἐφαγνίσαι 
ἃ τοῖς ἀρίστοις ἔρχεται χάτω ψεχροῖς, 

τὸν δ᾽ αὖ ξύναιμον τοῦδε, Πολυνείχη λέγω, 
ὃς γῆν πατρῴαν χαὶ ϑεοὺς τοὺς ἐγγενεῖς 

200 φυγὰς χατελϑὼν ἠϑέλησε μὲν πυρὶ 

πρῆσαι κατάχρας, ἠϑέλησε δ᾽ αἵματος 
χοινοῦ πάσασϑαι, τοὺς δὲ δουλώσας ἄγειν, 

τοῦτον πόλει τῇδ᾽ ἐχχεχήρυχται τάφῳ 
μήτε χτερίζειν μήτε χωχῦσαί τινα, 

206 ἐὰν δ᾽ ἄϑαπτον καὶ πρὸς οἰωνῶν δέμας 

χαὶ ποὸς χυνῶν ἐδεστὸν αἰχισϑέντ᾽ Ἰδεῖν. 

τοιόνδ᾽ ἐμὸν φρόνημα. χοὔποτ᾽ ἄκ γ᾽ ἐμοῦ 
τιμὴν προέξουσ᾽ οἱ χαχοὶ τῶν ἐγδίχων. 

ἀλλ ὅστις εὔνους τῆδε τῇ πόλει, ϑανὼν 
210 χαὶ ζῶν ὁμοίως ἐξ ἐμοῦ τιμήσεται. 

ΣΧ ΌΨΡΟΙ.Σ. 

σοὶ ταῦτ᾽ ἀρέσχει, παὶ Μενοικέως Κρέον, 
ΟῚ Ε1 ΕἸ Ε: ἜΕ ἢ 5 

τὸν τῆδε δύσνουν χαὶ τὸν εὐμενῆ πόλει. 
νόμῳ δὲ χρῆσϑαι παντί πού γ᾽ ἔνεστί σοι 
χαὶ τῶν θανόντων χὠπόσοι ζῶμεν πέρι. 

ἌΚΡΩΝ. 
Ἕ Ἑ Ἕ ἍΚ Ἑ 

216 ὡς ἂν σχοποὶ γῦν τε τῶν εἰρημένων. 
ΧΟΡΟΣ. 

νεωτέρῳ τῳ τοῦτο βαστάζειν πρόϑες. 

ΚΟΡῈ ΩΝ. 

ἀλλ εἴσ᾽ ἕτοιμοι τοῦ νεχροῦ γ᾽ ἐπέσχοποι. 
ΧΟΡΟΣ. 

τί δῆτ᾽ ἂν ἄλλῳ τοῦτ᾽ ἐπεντέλλοις ἔτι; 

ΚΡΈΩΝ. 

τὸ μὴ ᾿πιχωρεῖν τοῖς ἀπιστοῦσιν τάδε. 
ΧΟΡΟΣ. 

220 οὐκ ἔστιν οὕτω μῶρος ὃς ϑανεῖν ἐρᾷ. 
ΚΡΕῺΩ Ν. 

Ἵ 

ἄνδρας τὸ κέρϑος πολλάκις διώλεσεν. 
«“Ὑ.1.453. 

ἄναξ, ἐρῶ μὲν οὐχ ὅπως τάχους ὕπο 
δύσπνους ἱχάνω χοῦφον ἐξάρας πόδα. 

226 πολλὰς γὰρ ἔσχον «φροντίδων ἐπιστάσεις, 
ὁδοῖς κυκλῶν ἐμαυτὸν εἰς ἀναστρο(ήν. 
ψυχὴ γὰρ ηὔδα πολλά μοι μυϑουμένη " 

τάλας, τί χωρεῖς οἱ μολὼν δώσεις δίχην; 

τλῆμον, μενεῖς αὖ; χαὶ τάδ᾽ εἴσεται Κρέων ἶ 
2830 ἄλλου παρ᾽ ἀνδρός; πῶς σὺ δῆτ᾽ οὐχ ἀλγυνεῖ; 

τοιαῦϑ'᾽ ἑλίσσων ἤνυτον σχολῆ ταχύς. 
χοὔτως ὁδὸς βραχεῖα γίγνεται μαχρά. 
τέλος γε μέντοι δεῦρ᾽ ἐνίκησεν μολεῖν 

σοὶ, κεὶ τὸ μηδὲν ἐξερῶ, φοάσω δ᾽ ὅμως. 

3286 τῆς ἐλπίδος γὰρ ἔρχομαι δεδραγμένος, 

τὸ μὴ παϑεῖν ἂν ζλλο πλὴν τὸ μόρσιμον. 
ΚΡΈΩΝ. 

τί δ᾽ ἐστὶν ἀνθ᾽ οὗ τήνδ᾽ ἔχεις ἀϑυμίαν; 

χεὸ μὴν ὁ μισϑός γ᾽ οὗτος. ἀλλ ὑπ᾽ ἐλπίδων 

“ΤΥ 45. 

φράσαι ϑέλω σοι πρῶτα τἀμαυτοῦ. τὸ γὰρ 
-- » τ Ἅ' ε -» 

πρᾶγμ᾽ οὔτ᾽ ἔδρωσ᾽ οὔτ᾽ εἶδον ὅστις ἣν ὁ δρῶν" 
240 οὐδ᾽ ὧν δικαίως ἐς χαχὸν πέσοιμί τι. 

ΚΡΕΩ Ν. 

εὖ γε στοχάζει χἀποφράγνυσαι χύχλῳ 
τὸ πρᾶγμα. δηλοῖς δ᾽ ὡς τι σημανῶν νέον. 

«Ὺ 4.4.5. 

τὰ δεινὰ γάρ τοι προστίϑησ᾽ ὄκνον πολύν. 
ΚΡΕΩΝ. 

οὔκουν ἐρεῖς ποτ᾽, εἶτ᾽ ἀπαλλαχϑεὶς ἄπει; 
«Ὺ.1.4. Ξ-. 

246 χαὶ δὴ λέγω σοι. τὸν νεχρόν τις ἀρτίως 

ϑάψας βέβηχε χἀπὶ χρωτὶ διψίαν 
χόνιν παλύνας κἀφαγιστεύσας ἃ χρή. 

ΚΡΕΩ Ν. 

τί φής; τίς ἀνδρῶν ἦν ὃ τολμήσας τάδε; 
,ὩὌΥ 4.4. 

οὐχ οἶδ᾽ " ἐχεῖ γὰρ οὔτε του γενῆδος ἣν 
250 πλῆγμ᾽, οὐ διχέλλης ἐχβολή στύφλος δὲ γῆ 

χαὶ χέρσος, ἀρρὼξ οὐδ᾽ ἐπημαξευμένη 

τροχοῖσιν, ἀλλ ἄσημος οὑργάτης τις ἦν. 
ὅπως δ᾽ ὁ πρῶτος ἡμὶν ἡμεροσχόπος 
δείχνυσι, πᾶσι ϑαῦμα δυσχερὲς παρῆν. 

205 ὁ μὲν γὰρ ἠφάνιστο, τυμβήρης μὲν οὔ, 
λετιτὴ δ᾽ ἄγος φεύγοντος ὡς ἐπὴν χόνις. 

σημεῖα δ᾽ οὔτε ϑηρὸς οὔτε του χυγῶν 
ἐλθόντος. οὐ σπάσαντος ἐξεφαίνετο. 

λόγοι δ᾽ ἐν ἀλλήλοισιν ἐρρόϑουν χαχοὶ, 
2600 φὐλαξ ἐλέγχων φύλαχα, κἂν ἐγίγνετο 

πληγὴ τελευτῶσ᾽, οὐδ᾽ ὁ κωλύσων παρῆν. 
εἷς γάρ τις ἦν ἕχαστος οὐξειργασμένος, 

χοὐδεὶς ἐναργὴς, ἀλλ᾿ ἔφευγε πᾶς τὸ μή. 
ἦμεν δ᾽ ἕτοιμοι χαὶ μύδρους αἴρειν χεροῖν; 

2606 καὶ πῦρ διέρπειν, καὶ ϑεοὺς ὁρχωμοτεῖν 
τὸ μήτε δρᾶσαι μήτε τῳ ξυνειδέναι 

τὸ πρᾶγμα βουλεύσαντι μήτ᾽ εἰργασμένῳ. 
τέλος δ᾽ ὅτ᾽ οὐδὲν ἦν ἐρευνῶσιν πλέον, 

λέγει τις εἷς, ὃς πάντας ἐς πέδον χάρα 

270 γεῦσαι φόβῳ προὔτρεψεν. οὐ γὰρ εἴχομεν 
οὔτ᾽ ἀντιφωνεῖν οὔϑ᾽ ὅπως δρῶντες χαλῶς 

πράξαιμεν. ἦν δ᾽ ὁ μῦϑος ὡς ἀνοιστέον 
σοὶ τοὔργον εἴη τοῦτο κοὐχὶ χρυπτέον. 
χαὶ ταῦτ᾽ ἐνίχα, κἀμὲ τὸν δυσδαίμονα 

275 πάλος χαϑαιρεῖ τοῦτο τἀγαϑὸν λαβεῖν. 

πάρειμι δ᾽ ἄχων οὐχ ἑκοῦσιν, οἶδ᾽ ὅτι. 
στέργει γὰρ οὐδεὶς ἄγγελον κακῶν ἐπῶν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἄναξ, ἐμοί τοι μή τι χαὶ ϑεήλατον 
τοὔργον τόδ᾽ ἡ ξύννοια βουλεύει πάλαι. 

ΚΡΈΩΝ. 

280 παῦσαι, πρὶν ὀργῆς κἀμὲ μεστῶσαι λέγων, 
μὴ ᾽φευρεθϑῆς ἄνους τε χαὶ γέρων ἅμα. 
λέγεις γὰρ οὐκ ἀνεχτὰ, δαίμοτ'ας λέγων 
πρόνοιαν ἴσχειν τοῦδε τοῦ γνεχροῦ πέρι. 

πότερον ὑπερτιμῶντες ὡς εὐεργέτην 
285 ἔχρυπτον αὐτὸν. ὅστις ἀμφιχίονας 

ναοὺς πυρώσων ἦλϑε χἀναϑήματα 
χαὶ γῆν ἐχείνων χαὶ νόμους διασχεδῶν; 

ἢ τοὺς χαχοὺς τιμῶντας εἰσορᾷς ϑεούς; 
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οὐχ ἔστιν. ἀλλὰ ταῦτα καὶ πάλαι πόλεως 

290 ἄνδρες μόλις «φέροντες ἐρρόϑουν ἐμοὶ, 

χρυφὴ κάρα σείοντες " οὐδ᾽ ὑπὸ ζυγῷ 

λόφον διχαίως εἶχον, ὡς στέργειν ἐμέ. 
ἐχ τῶνδε τούτους ἐξεπίσταμαι χαλῶς 

παρηγμένους μισϑοῖσιν εἰογάσϑαι τάδε. 
: 5 ΠΟ τ 

296 οὐδὲν γὰρ ἀνθρώποισιν οἷον ἄργυρος | 
χακὸν νόμισμ᾽ ἔβλασιε. τοῦτο χαὶ πόλεις ] 

- "ᾧ» ἡ ει τ᾿ , 
πορϑεῖ, τόδ᾽ ανδρας ἐξανίστησιν δόμων " 

τόδ᾽ ἐχδιδάσκει χαὶ παραλλάσσει φρένας 

χρηστὰς πρὸς αἰσχρὰ πράγμαϑ' ἵστασϑαι βροτῶν" 
᾿ ὌΚΡΙΣ , . 

300 πανουργίας δ᾽ ἔδειξεν ἀνϑοώποις ἔχειν 
χαὶ παντὸς ἔργου δυσσέβειαν εἰδέναι. 

ὅσοι δὲ μισϑαρνοῦντες ἤνυσαν τάδε, 
χρόνῳ. ποῖ ἐξέπραξαν ὡς δοῦναι δίκην. 

ἀλλ εἴπερ ἴσχει Ζεὺς ἔτ᾽ ἐξ ἐμοῦ σέβας, 
τ - ε ΄ ΄ 

206 εὖ τοῦτ᾽ ἐπίστασ᾽, ὅρκιος δέ σοι λέγω, 
ἩΡς, εὐροον, τ ἀν ἢ 

εἰ μὴ τὸν αὐτόχειρα τοῦδε τοῦ τάφου 
πῆς ΞῊΗ Ξ ᾽ ᾿ 

εὑρόντες ἐχεανεῖτ᾽ ἐς ὀξρϑαλμοὺς ἐμοὺς, 

οὐχ ὑμὶν “Ἵιἰδὴς μοῦνος ἀρχέσει, ποὶν ὧν 
ζῶντες χρεμαστοὶ τήνδε δηλώσηϑ᾽ ὕβριν, 

310 ἵν᾿ εἰδότες τὸ κέρδος ἔνϑεν οἰστέον 
᾿ τ χορ,» ἘΣ τὸ τας τὴρελό τ το τὸ 

τὸ λοιπὸν ἁρπάζητε, χαὶ μάϑηϑ᾽ ὅτι 
»., δὲ «' Ἁ ἘΜΕῖΥΝ, , - 

οὐχ ἐξ ἅπαντος δεῖ τὸ χεοδαίνει» «ιλεῖν. 

ἐχ τῶν γὰο αἰσχοῶν λημμάτων τοὺς πλείονας " χϑ μι Α' Α τ ΣΥΝ τ Η 
ἀτωμέγους ἴδοις ὧν ἢ σεσωσμένους. 

«Υ.1.4 Ξ. 
τ Ρ ἠραας ἐν τῷ Πκὸν Υ 

315 εἰπεῖν τι δώσεις; ἢ στραιεὶς οὕτως ἴω; ] 

ΚΡΈΩ Ν. 

οὐχ οἶσϑα καὶ νῦν ὡς ἀνιαρῶς λέγεις; 
«Ὺ 11.455. 

ἐν τοῖσιν ὠσὶν ἢ ̓ πὶ τῇ ψυχῆ δάχνει; ] 
ΚΡΕΩ Ν. ᾿ 

τί δὲ ῥυϑμίζεις τὴν ἐμὴν λύπην ὅπου; 
«ἁἈΙΥ.1..:5. 

» »Ἥ " " ᾿Ν ΄ 

ὁ δρῶν σ᾽ ἀνιᾷ τὰς φρένας, τὰ δ᾽ ὠτ᾽ ἐγώ. 

ΚΡΈΩ Ν. ᾿ 

220 οἴμ᾽ ὡς λάλημα δῆλον ἐχπεφυχὸς εἶ, 

« 4...5. 
ν ᾿ δὲ Σ 

οὔχουν τό γ᾽ ἔργον τοῦτο ποιήσας ποτέ. 
ΚΡΈΩΝ. 

» 
χαὶ ταῦτ᾽ ἐπ᾿ ἀργύρῳ γε τὴν ψυχὴν προδούς. 

ΦΎΥ.1.45. 

φεῦν 
ἊΣ τ » “« - 
ἢ δειμὸν ᾧ δοχεῖ γε καὶ ψευδῆ δοχεῖν. 

ΚΡΈΩΝ. 

χόμιψψευε νῦν τὴν δόξαν" εἰ δὲ ταῦτα τὴ ] 
3295 {φανεῖτέ μοι τοὺς δρῶντας, ἐξερεῖδ ὅτι 

τὰ δειλὰ κέρδη πημονὰς ἐργάζεται. ] 
ΦΧ Ξ. 

ἀλλ εὑρεϑείη μὲν μάλιστ᾽ - ἐὰν δέ τοι ] 
ληφϑὴ τε χαὶ μὴ, τοῦτο γὰρ τύχη χρινεῖ, 

οὐχ ἔσϑ᾽ ὅπως ὄψει σὺ δεῦρ᾽ ἐλθόντα με. 

390 χαὶ νῦν γὰρ ἐχτὸς ἐλπίδος γνώμης τ᾿ ἐμῆς 
σωϑεὶς ὀφείλω τοῖς ϑεοῖς πολλὴν χάριν. 

ΧΟΡΟΣ: 

πολλὰ τὰ δεινὰ χοὐδὲν ἀν- ] 
ϑοώπου δεινότερον πέλει. 

τοῦτο χαὶ πολιοῦ πέραν 
992 --- 342. ΞξΞ- 348--- 258. 

δ Θ᾽ ΦΌΘ ἪΞΠΞΑΤΕ ἜΣ 

8386 πόντου χειμερίῳ νότῳ 
χωρεῖ, περιβουχίοισιν 

σιερῶν ὑπ᾽ οἴδμασιν, 
ϑεῶν τὲ τὰν ὑπερτάταν. Γῶν 

ἄφϑιτον, ἀχαμιάταν ἀποτρύεται, 

810 ἰλλομένων ἀρότρων ἔτος εἰς ἔτος, ἱππείῳ γένει 
πολεῦον. 

8348 χουςφονόων τε «(ὔλον ὁρ- 
γίϑων ἀμᾳφιβαλὼν ἄγει, 

840 χαὶ ϑηρῶν ἀγρίων ἔϑνη, 

πόντου τ᾿ εἰναλίων φύσιν 
σπείραισι διχτυοχλώστοις, 

περιφραδὴς ἀνήρ" 

ἀρατεῖ δὲ μηχαναῖς ἀγραύλου 
360 ϑηρὸς ὀρεσσιβάτι:, λασιαύχενά 8 

988 ἵππον ἀέξεται ἀμφίλοφον ζυγὸν οὔρειόν τ᾿ ἀχ-!} 

μῆτα ταῦρον. | 

χαὶ φϑέγμα χαὶ ἀνεμόεν 
800 φρόνημα χαὶ ἀστυνόμους 

ὀργὰς ἐδιδάξατο καὶ δυσαύλων 
πάγων αἴϑρια καὶ 

δύσομβρα φεύγειν βέλη, 

3860 παντοπόρος., ἄπορος ἐπ᾿ οὐδὲν ἔρχεται 
τὸ μέλλον " “δα μόνον 
φεῦξιν οὐχ ἐπάξεται" 

γόσων δ᾽ ἀμηχάνων 
φυγὰς ξυμπέφρασται. 

3θ0 σοφόν 

τέχνας 

ποτὲ μὲν χαχκὸν, ἄλλοτ᾽ ἐπ᾿ ἐσϑλὸν ἕρπει" 

Ἧ ζ 
τι τὸ μηχανὸεν 

ὑπὲρ ἐλπίδ᾽ ἔχων 

νόμους παρείρων χϑονὸς 

ϑεῶν τ᾽ 
Σ πυία ϑθρμα, (οὶ : 

370 ὑψίπολις - ἔπολις, ὅτῳ τὸ μὴ χαλὸν 
ξύνεστι, τόλμας χάριν. 

ἔνοοχον δίχαν, 

μήτ᾽ ἐμοὶ παρέστιος ' Ὁ 
΄ , » 

γένοιτο μήτ᾽ ἴσον 

φρονῶν ὃς τάδ᾽ ἔρδει. 

ἐς δαιμόνιον τέρας ἀμιινοῦ 

τόδε. πῶς εἰδὼς ἀντιλογήσω 

τήνδ᾽ οὐχ εἶναι παῖδ᾽ ᾿Ἵντιγόνην. 
τ 

ὦ δύστηνος 
380 χαὶ δυστήνου πατρὸς Οἰδιπόδα, 

; ραν ἀρ εν πῆς Ομδδὲ ᾿ τί ποτ᾽; οὐ δή που σέ γ᾽ ἀπιστοῦσαν 

τοῖς βασιλείοισιν ἄγουσι νόμοις 
χαὶ ἐν ἀφοοσύνῃ χαϑελόντες ; 

ΦΎΛΑΞ. 
ΠΕ -, ερουέμρα: θα ΒΕ Ὁ ἣδ᾽ ἔστ᾽ ἐχείνη τοὔργον ἡ ᾿ξειογασμένη 

βαβΕ τ ; ΡΞ ἌΡΗ 
380 τήνδ᾽ εἵλομεν ϑάπτουσαν. ἀλλὰ ποῦ Κρέων; 

ΧΟΡῸΣ. 

ὅδ᾽ ἐκ δόμων ἄψορρος εἰς δέον σπιερᾷ. 
ΚΡΈΩΝ. 

ἢν ᾽ 5, ; 
τί δ᾽ ἔστι; ποίᾳ ξύμμετρος προυβὴν τύχη; 

«Υ.1.1.:. 
μ᾿ "»"͵ ΄ αναξ, βροτοῖσιν οὐδέν ἐστ᾽ ἀπώμοτον. 
τϑεύδει γὰρ ἡ ̓ πίνοια τὴν γνώμην " ἐπεὶ 

ΕΟ ΟΡΥΣ τρῖς, ῷ Ἔδ ας 
390 σχολῇ γ᾽ ἂν ἥξειν δεῦρ᾽ ἂν ἐξηύχουν ἐγὼ, 

ταῖς σαῖς ἀπειλαῖς, αἷς ἐχειμάσϑην τότε. 

ἀλλ ἡ γὰρ ἐχτὸς καὶ παρ᾽ ἐλπίδας χαρὰ 

ἔοιχεν ἄλλη μῆχος οὐδὲν ἡδονῇ. 

ϑύᾳά. δ50,. -ξξ 83θ5- 575. 
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ἥχω, δι᾿ ὅοχων χαίπερ ὧν ἀπώμοτος, 

390 χύρην ἄγων τήνδ᾽, ἣ χαϑευρέϑη τάφον 
χοσμοῦσε. κλῆρος ἐνθάδ᾽ οὐκ ἐπάλλετο, 

ὧλλ ἔστ᾽ ἐμὸν ϑοὔομαιον, οὐκ ἄλλου, τόδε. 
- μ ΡΞ ΄ ] 

καὶ νῦν, ἄναξ, τήνδ᾽ αὐτὸς, ὡς ϑέλεις, λαβὼν, 
χαὶ χρῖνε χἀξέλεγχ᾽" ἐγὼ δ᾽ ἐλεύϑερος 

400 δίκαιός εἶμι τῶνδ᾽ ἀπηλλόχϑαι χαχῶν. 
ἈΚΡΕΏΩΏΝ. 

ὄγεις δὲ τήνδε τῷ τρόπῳ πόϑεν λαβών; 
«ἁὥΥ, 4. Ξ. 

αὕτη τὸν ἄνδρ᾽ ἔϑαπτε. πάντ᾽ ἐπίστασαι. 
ἈΡΈΦ Ν. 

ἢ χαὶ ξυνίης καὶ λέγεις ὀρϑῶς ἃ φής; 
ΦΎ 1.45. 

ταύτην γ᾽ ἰδὼν ϑάπτουσαν ὃν σὺ τὸν γεχρὸν 
406 ἀπεῖπας. ἄρ᾽ ἔνδηλα χαὶ σαφῆ λέγω; 

"" ἘΡΈΩΝ. 

χαὶ πῶς ὁρᾶται χἀπίληπτος ἡρέϑη; 

«Υ.2.Δ5Ξ. 

τοιοῦτον ἦν τὸ πρᾶγμ᾽. ὕπως γὰρ ἥχομεν, 
πρὸς σοῦ τὰ δείν᾽ ἐχεῖν᾽ ἐπηπειλημένοι, 
πᾶσαν χόνιν σήραντες ἣ χατεῖχε τὸν 

410 γέχυν, μυδῶν τε σῶμα γυμνώσαντες εὖ, 
χαϑήμεϑ᾽ ἄχρων ἐκ πάγων ὑπήνεμοι, 
ὀσμὴν ἀπ᾿ αὐτοῦ μὴ βάλη πεφευγότες, 
ἐγερτὶ κινῶν ἄνδρ᾽ ἀνὴρ ἐπιρρόϑοις 
χαχοῖσιν, εἴ τις τοῦδ᾽ ἀφειδήσοι πόνου. 

416 χρόνον τάδ᾽ ἦν τοσοῦτον, ἔς τ᾿ ἐν αἰϑέρι 
μιέσῳ κατέστη λαμπρὸς ἡλίου χύχλος 

χαὶ χαῦμ᾽ ἔϑαλπε:" καὶ τότ᾽ ἐξαίφνης χϑογνὸς 
τυφὼς ἀείρας σχηπτὸν, οὐράνιον ἄχος, 
πίμπλησι πεδίον, πᾶσαν αἰχίζων φόβην 

420 ὕλης πεδιάδος, ἐν δ᾽ ἐμεστώϑη μέγας 
αἰϑήρ." μύσαντες δ᾽ εἴχομεν ϑείαν νόσον. 
χαὶ τοῦδ᾽ ἀπαλλαγέντος ἐν χρόνῳ μαχρῷ, 

ΠΡ ἘΡΙ͂Ε : , Ἢ 
ἡ παῖς ὁρᾶται, χἀναχωχύει πιχρᾶς 
ὕρνιϑος ὀξὺν φϑόγγον, ὡς ὅταν χενῆς 

426 εὐνῆς νεοσσῶν ὀρφανὸν βλέψη λέχος - 
οὕτω δὲ χαὔτη, ψιλὸν ὡς ὁρῷ νέχυν, 
γόοισιν ἐξῴμωξεν, ἐκ δ᾽ ἀρὰς χαχὰς 

ἠρᾶτο τοῖσι τοὔργον ἐξειργασμέψοις. 
χαὶ χερσὶν εὐθὺς διιγίαν «φέρει χόνιν, 

430 ἔχ τ᾽ εὐχροτήτου χαλχέας ἄρϑην πρόχου 
χοαῖσι τρισπόνδοισι τὸν νέχυν στέφει. 

χἠμεῖς ἰδόντες ἱέμεσϑα, σὺν δέ νιν 
ϑηρώμεϑ᾽ εὐθὺς οὐδὲν ἐχπεπληγμένην " 
χαὶ τάς τε πρόσϑεν τάς τε νῦν ἠλέγχομεν 

486 πράξεις " ἄπαρνος δ᾽ οὐδενὸς χαϑίστατο, 
ἀλλ ἡδέως ἔμοιγε χἀλγεινῶς ἅμα. 
τὸ μὲν γὰρ αὐτὸν ἐχ χακῶν πεφευγέναι 
ἥδιστον, ἐς καχὸν δὲ τοὺς φίλους ἄγειν 
ἀλγεινόν. ἀλλὰ πάντα ταῦϑ'᾽ ἥσσω λαβεῖν 

4410 ἐμοὶ πέφυχε τῆς ἐμῆς σωτηρίας. 
ΚΡΈΩΝ. 

σὲ δὴ, σὲ τὴν νεύουσαν ἐς πέδον χάρα, 
φὴς, ἢ χαταρνεῖ μὴ δεδραχέναι τάδε; 

ΑΑΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

καὶ φημὶ δρᾶσαι χοὺς ἀπαρνοῦμαι τὸ μή. 
ΚΡΕΩ Ν. 

σὺ μὲν χομίζοις ἂν σεαυτὸν ἣ ϑέλεις 

᾿ 

440 

ἱ 

....ὅῳδδρυευρόουνα 
ἔξω βαρείας αἰτίας ἐλεύϑερον" 

σὺ δ᾽ εἰπέ μοι μὴ μῆχος, ἀλλὰ σύντομα, 

ἤδης τὰ κηρυχϑέντα μὴ πράσσειν τάδε; 

ΔΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

ἤδη. τέ δ᾽ οὐχ ἔμελλον; ἐμφανῆ γὰρ ἢν. 

ΚΡΈΩΝ. 

χαὶ δῆτ᾽ ἐτόλμας τούσδ᾽ ὑπερβαίνειν νόμους; 

ὩΝΤΊΙΓΟΝΗ. 
ω , 480 οὐ γάρ τί μοι Ζεὺς ἣν ὃ κηρύξας τάδε 

οὐδ᾽ ἡ ξύνοιχος τῶν χάτω ϑεῶν «]ίχη, 
οἱ τούσδ᾽ ἐν ἀνθρώποισιν ὥρισαν νόμους. 
οὐδὲ σϑένειν τοσοῦτον φόμην τὰ σὰ 
χηρύγμαϑ᾽ ὥστ᾽ ἄγραπτα χἀσφαλὴ ϑεῶν. 

4σὅ νόμιμα δύνασθαι ϑνητὸν ὄνϑ᾽ ὑπερδραμεῖν. 
οὐ γάρ τι νῦν γε χἀχϑὲς, ἀλλ᾽ ἀεί ποτε 
ζῆ ταῦτα, κοὐδεὶς οἶδεν ἐξ ὅτου ᾿φάνη. 

τούτων ἐγὼ οὐχ ἔμελλον, ἀνδρὸς οὐδενὸς 
φρούνημα δείσασ᾽, ἐν ϑεοῖσι τὴν δίχην 

460 δώσειν. ϑανουμένη γὰρ ἐξήδη, τί δ᾽ οὔ; 

χεὶ μὴ σὺ προὐχήρυξας. εἰ δὲ τοῦ χρόνου 
πρόσϑεν ϑανοῦμαι, κέρδος αὔτ᾽ ἐγὼ λέγω. 

ὅστις γὰρ ἐν πολλοῖσιν ὡς ἐγὼ χακοῖς 
ζῆ. πῶς ὅδ᾽ οὐχὶ κατϑανὼν χέρδος φέρει; 

4ρ5 οὕτως ἔμοιγε τοῦδε τοῦ μόρου τυχεῖν 

παρ᾽ οὐδὲν ἄλγος" ἀλλ ἂν, εἰ τὸν ἐξ ἐμῆς 
μητρὸς ϑανόντ᾽ ἔϑαπτον ἐσχόμην νέχυν, 

χείνοις ἂν ἤλγουν" τοῖσδε δ᾽ οὐχ ἀλγύνομιαι. 
σοὶ δ᾽ εἰ δοχῶ νῦν μῶρα δρῶσα τυγχάνειν, 

470 σχεδόν τι μώρῳ μωρίαν ὀφλισχάγω. 

ΧΟΡΟΣ. 

δηλοῖ τὸ γέννημ᾽ ὠμὸν ἐξ ὠμοῦ πατρὸς 
τῆς παιδός" εἴχειν δ᾽ οὐχ ἐπίσταται χαχοῖς. 

ΚΡΕΩΝ. 
ἀλλ ἴσϑι τοι τὰ σχλήρ᾽ ἄγαν φρονήματα 
πίπτειν μάλιστα, χαὶ τὸν ἐγκρατέστατον 

4γ5 σίδηρον ὀπτὸν ἐκ πυρὸς περισχελῆ 

ϑραυσϑέντα καὶ ῥαγέντα τιλεῖστ᾽ ἂν εἰσίδοις. 

σμικρῷ χαλινῷ δ᾽ οἶδα τοὺς ϑυμουμένους 
ἵππους χαταρτυϑέντας. οὐ γὰρ ἐχπέλει 

«φοονεῖν μέγ᾽ ὅστις δοῦλός ἔστι τῶν πέλας. 
480 αὕτη δ᾽ ὑβρίζειν μὲν τότ᾽ ἐξηπίστατο, 

γόμους ὑπερβαίνουσα τοὺς προχειμένους " 
ὕβρις δ᾽, ἐπεὶ δέδραχεν, ἥδε δευτέρα, 

τούτοις ἐπαυχεῖν χαὶ δεδραχυῖαν γελῶν. 
ἡ νῦν ἐγὼ μὲν οὐκ ἀνὴρ, αὕτη δ᾽ ἀνὴρ, 

486 εἰ ταῦτ᾽ ἀνατὶ τῆδε χείσεται χράτη. 

ἀλλ εἴτ᾽ ἀδελφῆς εἴϑ᾽ ὁμαιμονεστέρα 

τοῦ παντὸς ἡμῖν Ζηνὸς ἑρχείου χυρεῖ, 

αὐτή τὲ χὴ ξύναιμος οὐχ ἀλύξετον 
μόρου χαχίστου " χαὶ γὰρ οὖν χείνην ἴσον 

490 ἐπαιτιῶμαι τοῦδε βουλεῦσαι τάφου. 
χαί νιν χαλεῖτ᾽ " ἔσω γὰρ εἶδον ἀρτίως 
λυσσῶσαν αὐτὴν οὐδ᾽ ἐπήβολο» φρενῶν. 
φιλεῖ δ᾽ ὁ ϑυμὸς πρόσϑεν ἡρῆσϑαι χλοπεὺς 
τῶν μηδὲν ὀρϑῶς ἐν σχότῳ τεχνωμέγων. 

ἀθ6 μισῶ γε μέντοι χώταν ἐν χαχοῖσί τις 

ἁλοὺς ἔπειτα τοῦτο χαλλύνειν ϑέλῃ. 
ΑΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

ϑέλεις τι μεῖζον ἢ χαταχτεῖναί μ᾽ ἑλών; 
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ΚΡΈΩΝ. 

ἐγὼ μὲν οὐδέν " τοῦτ᾽ ἔχων ἅπαντ᾽ ἔχω. 
ΦΝΤΙΓΟΝΗ. 

τί δῆτα μέλλεις ; ὡς ἐμοὶ τῶν σῶν λόγων 
500 ἀρεστὸν οὐδὲν, μηδ᾽ ἀρεσϑείη ποτὲ, 

οὕτω δὲ καὶ σοὶ τώμ᾽ ἀφανδάνουσ᾽ ἔφυ. 
χαίτοι πόϑεν χλέος γ᾽ ἂν εὐχλεέστερον 
χατέσχον ἢ τὸν αὐτάδελφον ἐν τάφῳ 
τιϑεῖσα; τούτοις τοῦτο πᾶσιν ἁνδάνειν 

ὅ06 λέγοιτ᾽ ἂν, εἰ μὴ γλῶσσαν ἐγχλείσοι φόβος. 
ἀλλ ἡ τυραννὶς πολλά τ᾿ ἄλλ᾽ εὐδαιμογεῖ, 

χἄξεστιν αὐτῇ δρᾶν λέγειν ϑ᾽ ἃ βούλεται. 
ΚΡΈΩΝ. 

σὺ τοῦτο μούνη τῶνδε Καδιιείων ὁρῷς. 
ΨΠΓΓΤΌΣΝΗΣ: 

ὁρῶσι χοῖδε" σοὶ δ᾽ ὑπίλλουσι στόμα. 
ΚΡΈΩΝ. 

ὅ10 σὺ δ᾽ οὐχ ἐπαιδεῖ. τῶνδε χωρὶς εἰ φρονεῖς ; 
ἜΤ ΤΟΣ ΝΣ: 

οὐδὲν γὰρ αἰσχρὸν τοὺς ὁμοσπλάγχνους σέβειν. 
ΚΡΕΏΩΝ. 

οὔχουν ὅμαιμος χὠ χαταντίον ϑανών; 
ΨΝ4ΤΎΤ ΘΟ ΝΕΗΣ 

ὅμαιμος ἐχ μιᾶς τε χαὶ ταὐτοῦ πιαατρός. 

ΚΙΡῈῺΏ Ν. 

πῶς δῆτ᾽ ἐχείνῳ δυσσεβὴ τιμῷς χάριν; 
ΑΝΤΊΙΓΟΝΩΗ. 

516 οὐ μαρτυρήσει ταῦϑ᾽ ὁ χατϑανὼν νέχυς. 
ΚΡΈΩΝ. 

εἴ τοί σφε τιμᾷς ἐξ ἴσου τῷ δυσσεβεῖ. 
ΠΧ ΓΙ ΌΟΝΗ.: 

οὐ γάρ τι δοῦλος, ἀλλ᾿ ἀδελφὸς ὦλετο. 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

πορϑῶν γε τήνδε γῆν" ὁ δ᾽ ἀντιστὰς ὕπερ. 
ΑΝΤΊΙΓΟΝΗ:. 

ὅμως ὅ γ᾽ “Πδης τοὺς νόμους τούτους ποϑεῖ. 

ΚΡῈΩΝ. 

520 ἀλλ᾿ οὐχ ὁ χρηστὸς τῷ χαχῷ λαχεῖν ἴσος. 
ΔΝΤΙΓΟΝΠΗ. 

τίς οἶδεν εἰ χάτωϑεν εὐαγὴ τάδε; 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

οὔτοι ποϑ᾽ οὑχϑρὸς. οὐδ᾽ ὅταν ϑάνη. «φίλος. 

ΧΦ{Ὄ0ΨΎ ΤΙ ΟΝΕΣ 

οὔτοι συνέχϑειν, ἀλλὰ συμᾳιλεῖν ἔφυν. 

ΚΡΙΕΏΩΝ. 

χάτω νυν ἐλϑοῦσ᾽, εἰ (φιλητέον, φίλει 
526 χείνους" ἐμοῦ δὲ ζῶντος οὐχ ἄρξει γυνή. 

ΧΊΌΟΡΌΟΙΣ, 

χαὶ μὴν πρὸ πυλῶν ἥδ᾽ ᾿Ισμήνη, 
«ιλάδελφα χάτω δάχρυ᾽ εἰβομένη" 
γεφέλη δ᾽ ὀφρύων ὕπερ αἱματόεν 
ῥέϑος αἰσχύνει, 

580 τέγγουσ᾽ εὐῶπα παρειάν. 

ΚΡΕΩΝ. 
σὺ δ᾽, ἣ χατ᾽ οἴχους ὡς ἔχιδν᾽ ὑφειμένη 

λήϑουσά μ᾽ ἐξέπινες, οὐδ᾽ ἐμάνϑανον 

τρέφων δύ᾽ ἄτα κἀπαναστάσεις ϑρόνων, 
φέρ᾽, εἰπὲ δή μοι, χαὶ σὺ τοῦδε τοῦ τάφου 

ὅ85 φήσεις μετασχεῖν, ἢ ̓ ξομεῖ τὸ μὴ εἰδέναι; 

ΤΣΠΙ͂ΙΝΗ. 

δέδραχα τοὔργον, εἴπερ ἥδ᾽ ὁμορροϑεῖ, 
χαὶ ξυμμετίσχω χαὶ «φέρω τῆς αἰτίας. 

«ΔΝ ΤΙ ΓΙΟΊΝΕΕΙΞ 

ἀλλ οὐκ ἐάσει τοῦτό γ᾽ ἡ δίχη σ᾽, ἐπεὶ 

οὔτ᾽ ἠϑέλησας οὔτ᾽ ἐγὼ ᾿χοινωσάμην. 
ΤΣΜΉΝΗ. 

840 ἀλλ ἐν χαχοῖς τοῖς σοῖσιν οὐχ αἰσχύνομαι 

ξύμσιλουν ἐμαυτὴν τοῦ πάϑους ποιουμένη. 
“ΝΥ ΓΡΌΟΝΉΗΙΣ 

ὧν τοὔργον “1 δης χοὶ χάτω ξυνίστορες " 

λόγοις δ᾽ ἐγὼ «ιλοῦσων οὐ στέργω φίλην. 
ΤΣῊ ΝΗ. 

μήτοι, χασιγνήτη, μ᾽ ἀτιμάσῃς τὸ μὴ οὐ 
ὅ40 ϑανεῖν τὲ σὺν σοὶ τὸν ϑανόντα ὃ ἁγνίσαι. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ͂. 

μή μοι ϑάνης σὺ κοινὰ, μηδ᾽ ἃ μὴ Ἶϑιγες 
ποιοῦ σδαυτῆς. ἀρχέσω ϑνήσχουσ᾽ ἐγώ. 

ΤΣΜΉΝἪΗ. 

χαὶ τίς βίος μοι σοῦ λελειμμένη φίλος; 

ΝΤΙΓΟΝῊ: 

Κρέοντ᾽ ἐρώτα. τοῦδε γὰρ σὺ χηδεμών. 
ἸΣΜΉΝΗ: 

ὁ τί ταῦτ᾽ ἀνιᾷς μ᾽ οὐδὲν ὠφελουμένη; 
ΔΝΤΙΓΟΝΗ. 

ἀλγοῦσα μὲν δῆτ᾽, εἰ γέλωτ᾽ ἐν σοὶ γελῶ. 
ΙΤΙΣΓΗ ΝΗ. 

τί δῆτ᾽ ἂν ἀλλὰ νῦν σ᾽ ἔτ᾽ ὠφελοῖα᾽ ἐγώ; 
ΟΝ Τα ΠΊΝΕΙΝ 

σῶσον σεαυτήν. οὐ φϑονῶ σ᾽ ὑπεχφυγεῖν. 
ΙΤΙΣΜΉΗΉ ΝΗ. 

οἴμοι τάλαινα, χὠμπλάχω τοῦ σοῦ μόρου; 
ΦΧ ΙΓΙΘΝΜΒΗΣ 

ὅδ σὺ μὲν γὰρ εἵλου ζῆν. ἐγὼ δὲ χατϑανεῖν. 
ἸΣΜΉΝΗ. 

ἀλλ οὐχ ἐπ᾿ ἀρρήτοις γε τοῖς ἐμοῖς λόγοις. 
ΝΤΙΓΟΝΗ. 

χαλῶς σὺ μὲν τοῖς, τοῖς δ᾽ ἐγὼ ᾿δόχουν φρονεῖν." 
ΤΣ ΠΝΗ. 

χαὶ μὴν ἴση νῷν ἔστιν ἡ ̓ ξαμαρτία. 

““ΝΤΊΓΟΝΗ. 

ϑάρσει. σὺ μὲν ζῆς, ἡ δ᾽ ἐμὴ ψυχὴ πάλαι 

ὅ00 τέϑνηχεν, ὥστε τοῖς ϑανοῦσιν ὠφελεῖν. 
ΚΡΈΩΝ. 

τὼ παῖδε «φημὶ τώδε τὴν μὲν ἀρτίως 
“ , ᾿ ᾿ ΩΣ “- » 
ἄνουν περάνϑαι, τὴν δ᾽ ἀφ οὗ τὰ πρῶτ᾽ ἔφυ. 

ΤΣΙΧΉΝΕΙΣ 
υ ᾿ ΕΣ ἘΣ 3. Ε γα ΒΩ ᾿ ΄ 

οὐ γάρ ποτ᾽, ὠνκξ, οὐδ᾽ ὃς ἄν βλάστῃ μένει 

γοῦς τοῖς χαχῶς πράσσουσιν, ἀλλ᾽ ἐξίσταται. 

ΚΡΈΩΝ. 
ΠΡ Εν ΕῚς Ἢ εν ᾽ ἡ 

ὅθῦ σοὶ γουν. οϑ᾽ εἵλου σὺν χαχοῖς πρασσειν χαχα. 

ΤΣ ΠΤΈΡΝΗΣ: 

τί γὰρ μόνη μοι τῆσδ᾽ ἄτερ βιώσιμον; 

; ΚΡΕΩΝ. 
δ ὀεεημητ ἀλλ ἥδε μέντοι μὴ λέγ᾽" οὐ γὰρ ἔστ᾽ ἔτι. 

ΤΣΙΧΉΓΝΕ. 

ἀλλὰ χτενεῖς γυμίεῖα τοῦ σαυτοῦ τέχνου; 

ΚΡΕΩΝ. 
΄ " ΄ ν᾿ » 

ἀρώσιμοι γαρ χἀτέρων εἰσὶν γυασι. 

Ι 



ΣΜΉΝΗ. 

570 οὐχ ὥς γ᾽ ἐχείνῳ τῇδέ τ᾿ ἣν ἡρμοσμένα. 
ΚΡΈΩΝ. 

χαχὰς ἐγὼ γυναῖκας υἱέσι στυγῶ. 
ἸΣΜΉΝΗ. 

ὦ «ίλταϑ᾽ Αϊμον, ὡς σ᾽ ἀτιμάζει πατήρ. 
ἈΚΡῈ ὦ Ν. 

ἄγαν γε λυπεῖς καὶ σὺ καὶ τὸ σὸν λέχος. 
ΤΣΙΜΜΈΉ ΝΗ. 

ἦ γὰρ στερήσεις τῆσδε τὸν σαυτοῦ γόνον; 
ἈΡῈὩ Ν. 

᾿ δγοΠδὴης ὁ παύσων τούσδε τοὺς γάμους ἔφυ. 
ΤΣΜΗ ΝΗ. 

δεδογμέν᾽, ὡς ἔοικε, τήνδε χατϑανεῖν. 
ἘἈἘΡῈὩ Ν. 

χαὶ σοί γε κἀμοί. μὴ τριβὰς ἔτ᾽, ἀλλά νιν 
χομίζετ᾽ εἴσω. δμῶες" ἐχ δὲ τοῦδε χρὴ 
γυναῖχας εἶναι τάσδε μηδ᾽ ἀνειμένας. 

580 φεύγουσι γάρ τοι χοὶ ϑρασεῖς, ὅταν πέλας 
ἤδη τὸν “1ιδὴν εἰσορῶσι τοῦ βίου. 

ΕΘΟΙΡΌΟΣΣ: 

ἃ εὐδαίμονες οἷσι χακῶν ἄγευστος αἰών. 
οἷς γὰρ ἂν σεισϑῇ ϑεόϑεν δόμος, ἄτας 

ὅ8ὅ οὐδὲν ἐλλείπει, γενεᾶς ἐπὶ πιλῆϑος ἕρπον 

ὅμοιον ὥστε ποντίαις 
οἶδμα δυσπνόοις ὅταν 
Θρήσσαισιν ἔρεβος ὕφαλον ἐπιδράμῃ πνοαῖς, 

590 χυλίνδει βυσσόϑεν χελαινὰν 
ϑῖνα καὶ δυσάνεμον, 
στόνῳ. βρέμουσι δ᾽ ἀντιπλῆγες ἀχταί. ἀᾧ 

592 ἀρχαῖα τὰ «Ταβδαχιδᾶν οἴχων ὁρῶμαι 

ὅ95 πήματα φϑιμένων ἐπὶ πήμασι πίπτοντ᾽, ] 

οὐδ᾽ ἀπαλλάσσει γενεὰν γένος, ἀλλ᾽ ἐρείπει 
ϑεῶν τις. οὐδ᾽ ἔχει λύσιν. 
γῦν γὰρ ἐσχάτας ὑπὲρ 

600 ῥίζας ὃ τέτατο φάος ἐν Οἰδίπου δόμοις, 
χατ᾽ αὖ νιν φοινίκ ϑεῶν τῶν 
γερτέρων ἀμᾷ χόνις, 
λόγου τ᾽ ἄνοια χαὶ φρενῶν ᾿Πρινύς. 
τεὰν. Ζεῦ, δύνασιν τίς ἀνδρῶν 

606 ὑπερβασία χατάσχοι, 
τὰν οὔϑ᾽ ὕπνος αἱρεῖ ποϑ᾽ ὁ παντογήρως 
οὔτ᾽ ἀχάματοι ϑεῶν 
μῆνες, ἀγήρῳ δὲ χρόνῳ δυνάσταις κατέχεις 

Ὀλύμπου 
610 μαρμαρόεσσαν αἴγλαν. 

τὸ τ᾽ ἔπειτα χαὶ τὸ μέλλον 
χαὶ τὸ πρὶν» ἐπαρχέσει Ι 
νόμος ὅδ᾽, οὐδὲν ἕρπων 
ὁνατῶν βιότῳ πάμπολις ἐχτὸς ἄτας. ] 

616 ἁ γὰρ δὴ πολύπλαγχτος ἐλπὶς 

πολλοῖς μὲν ὄνασις ἀνδρῶν, 

πολλοῖς δ᾽ ἀπάτα χουιφονόων ἐρώτων" ] 
εἰδότι δ᾽ οὐδὲν ἕρπει, 

620 πρὶν πυρὶ ϑερμῷ πόδα τις προσαύρῃ. σοφίᾳ, 

γὰρ ἔκ του 
“λεινὸν ἔπος πέφανται. | 

, τὸ χαχὸν δοχεῖν ποτ᾽ ἐσϑλὸν 

582 -- 592. 598 ---Οθ8. 

ΑΣ ΝΜ Ο ΙΝ ἢ ΓΟ Θ᾽. ΟΞΉ. 

----- 004 .---614. 615 .---625. 

“8)»ν .“ 

τῷδ᾽ ἔμμεν ὅτῳ φρένας 
ϑεὸς ἄγει πρὸς ἄταν" 

θ26 πράσσει δ᾽ ὀλιγοστὸν» χρόνον ἐχτὸς ἄτας. 
ὅδε μὴν Αἵμων, παίδων τῶν σῶν 

΄ ἫΣ 

νέκτον γέννημ᾽ " ἀρ᾽ ἀχνύμενος 
τῆς μελλογάμου 

΄ ε ΄ Ὕ » 

τάλιδος ἤχει μόρον ᾿Ἵντιγόνης, 
680 ἀπάτας λεχέων ὑπεραλγῶν; 

ΚΡΈΩΝ. 
λα : ε 

ταχ εἰσομεσϑα μάντεων ὑπέρτερον. 
Ἷ » ΄ - τ- ᾿ὰ ἢ ὦ παῖ. τελείαν ψῆψον ἀρα μὴ χλύων 
τῆς μελλονύμφου πατρὶ λυσσαίνων πάρει; 
ΕΑ ἦν ᾿ -- - - Ζ ἢ σοὶ μὲν ἡμεῖς πανταχῆ δρῶντες «ἕλοι; 

“4ΙΜΩ Ν. 

686 πάτερ, σός εἶμι" χαὶ σύ μοι γνώμας ἔχων 
χρηστὰς ἀπορϑοῖς, αἷς ἔγωγ᾽ ἐφέψομαι- 
ἐμοὶ γὰρ οὐδεὶς ἀξίως ἔσται γάμος 

μείζων φέρεσθαι, σοῦ καλῶς ἡγουμένου. 

ΚΡΕΩΝ. 
.“ υἷν τ ἊΝ ΚΑ δ ὃ ν έ ν ε 

οὐυτὼ γαρ, ω στε. χ9ὴ «(στ ρονων ἐχ' ἐν, 

θ40 γνωμὴς πατορας πάντ᾽ ὕπισϑεν ἑστάναι. 
ΑΟΣΙΩ ; ; ὃ 

τούτου γὰρ οὕνεχ᾽ ἄνδρες εὔχονται γονὰς 
χατηχόους φύσαντες ἐν δόμοις ἔχειν, 

ὡς χαὶ τὸν ἐχϑρὸν ἀνταμύνωνται χαχοῖς, 

χαὶ τὸν (ίλον τιμῶσιν ἐξ ἴσου πατρί. 
Θ40 ὅστις δ᾽ ἀνωφέλητα φιτύει τέχνα, 

΄ Ω Ἢ Ἢ ὅν, ᾿ ἘΠῚ αὶ ῃ τί τόνδ᾽ ἂν εἴποις (λλο πλὴν αὑτῷ πόνους 
«ὔσαι. πολὺν δὲ τοῖσιν ἐχϑροῖσιν γέλων; 

μι Ὁ - . ε « -ς 
μή νύν ποτ΄, ὦ παῖ, τὰς φρένας γ᾽ ὑφ᾽ ἡδονῆς 

γυναικὸς οὕνεκ᾽ ἐχβάλῃης, εἰδὼς ὃτι 

θ60 ψυχοὺὸν παραγχάλισμα τοῦτο γίγνεται, 

γυνὴ χαχὴ ξύνευνος ἐν δόμοις. τί γὰρ 

γένοιτ᾽ ἂν ἕλχος μεῖζον ἢ «φίλος καχός; 

ἀλλὰ πτύσας ὡσεί τε δυσμενῆ μέϑες 

τὴν παῖδ᾽ ἐν “δου τήνδε νυμῳ εύσειν τινί. 
Θύὅ ἐπεὶ γὰρ αὐτὴν εἶλον ἐμφανῶς ἐγὼ | 

πόλεως ἀπιστήσασαν ἐχ πάσης μόνην, 

τιευδὴ γ᾽ ἐμαυτὸν οὐ καταστήσω πόλει, 
ἀλλὰ χτενῶ. πρὸς ταῦτ᾽ ἐφυμνείτω «1ίκ 

ξύναιμον. εἰ γὰρ δὴ τά γ᾽ ἐγγενῆ φύσει 
6600 ἀκοσμα ϑρέψω. κάρτα τοὺς ἔξω γένους. 

ἐν τοῖς γὰρ οἰχείοισιν ὅστις ἔστ᾽ ἀνὴρ 
χρηστὸς, φανεῖται χάν πόλει δίχαιος ὦν. 
τε ὑὰς: οὗν εἴρναν ἼΣ 
ὕστις δ᾽ ὑπερβὰς ἢ νόμους βιάζεται, 
ἢ τοὐπιτάσσειν τοῖς χρατοῦσιν ἐννοεῖ, 

606 οὐκ ἔστ᾽ ἐπαίνου τοῦτον ἐξ ἐμοῦ τυχεῖν. 

ἀλλ ὃν πόλις στήσειε, τοῦδε χρὴ χλύειν, 
χαὶ σμιχρὰ καὶ δίχαια χαὶ τἀναντία. 
χαὶ τοῦτον ἂν τὸν ἔνδρα ϑαρσοίην ἐγὼ 

χαλῶς μὲν ἄρχειν, εὖ δ᾽ ἂν ἄρχεσϑαι ϑέλειν, 
670 δορός τ᾿ ἂν ἐν χειμῶνι προστεταγμένον 

μένειν δίκαιον χἀγαϑὸν παραστάτην. 
ἀναρχίας δὲ μεῖζον οὐκ ἔστιν κακόν. | 
αὕτη πόλεις τ᾿ ὄλλυσιν, ἥδ᾽ ἀναστάτους 
οἴχους τίϑησιν " ἧδε σὺν μάχη δορὸς | 

670 τροπὰς χαταρρήγνυσι" τῶν δ᾽ ὀρϑουμένων 
βπβτοτ τὲ φὐογν τος τ» ἢ : 

σώζει τὰ πολλὰ σωμαϑ'᾽ ἡ πειϑαρχία. Ϊ 
“ : ῃ Ξ ; οὕτως ἀμυντέ᾽ ἐστὶ τοῖς χοσμουμένοις, | 

χοὔτοι γυναιχὸς οὐδαμῶς ἡσσητέα. 



6 ΞΟΦΟΒΝΒΛΑΕΟΥ͂Σ 

χρεῖσσον γὰρ, εἴπερ δεῖ, πρὸς ἀνδρὸς ἐχπιεσεῖν 
680 χοὐχ ἂν γυναιχῶν ἥσσονες χαλοίμεϑ'᾽ ἄν. 

ΧΟΡΟΣ. 

᾿ἡμῖν μὲν, εἰ μὴ τῷ χρόνῳ χεχλέμμεϑα, 
λέγειν φρονούντως ὧν λέγεις δοκεῖς πέρι. 

“4111 Ν. 

Ἰ πάτερ, ϑεοὶ φύουσιν ἀνθρώποις φρένας, 

πάντων ὅσ᾽ ἐστὶ χρημάτων ὑπέρτατον. 
086 ἐγὼ δ᾽ ὅπως σὺ μὴ λέγεις ὀρθῶς τάδε, 

οὔτ᾽ ἂν δυναίμην μήτ᾽ ἐπισταίμην λέγειν" 
γένοιτο μέντἂν χἀτέρῳ χαλῶς ἔχον. 

σοῦ δ᾽ οὖν πέρυχα πάντα προσχοπεῖν ὅσα 
λέγει τις ἢ πράσσει τις ἢ ψέγειν ἔχει. 

690 τὸ γὰρ σὸν ὄμμα δεινὸν ἀνδρὶ δημότῃ 
λόγοις τοιούτοις, οἷς σὺ μὴ τέρψει χλύων " 
ἐμοὶ δ᾽ ἀχούειν ἔσϑ'᾽᾽ ὑπὸ σχότου τάδε, 
τὴν παῖδα ταύτην οἷ᾽ ὀδύρεται πόλις, 
πασῶν γυναιχῶν ὡς ἀναξιωτάτη 

696 χάχιστ᾽ ἀπ᾿ ἔργων εὐκλεεστάτων «ϑίνει " 

ἥτις τὸν ἦ πε αὐτάδελφον ἐν φοναῖς 

πεπτῶτ᾽ ἄϑατιτον μήϑ᾽ ὑπ᾽ ὠμηστῶν χυνῶν 
εἴασ᾽ ὀλέσϑαι μήϑ᾽ ὑπ᾿ οἱωνῶν τινός " 
οὐχ ἥδε χρυσῆς ἀξία τιμῆς λαχεῖν; 

700 τοιάδ᾽ ἐρεμνὴ σῖγ᾽ ἐπέρχεται φάτις. 

ἐμοὶ δὲ σοῦ πράσσοντος εὐτυχῶς, πάτερ, 
οὐχ ἔστιν οὐδὲν χτῆμια τιμιώτερον. 
τί γὰρ πατρὸς ϑάλλοντος εὐχλείας τέχνοις 

ἄγαλμα μεῖζον, ἢ τί πρὸς παίδων πατρί; 

706 μή νυν ἕν ἦϑος μοῦνον ἐν σαυτῷ φύρει, 

ὡς φὴς σὺ, χοὐδὲν ἄλλο, τοῦτ᾽ ὀρϑῶς ἔχειν. 

ὅστις γὰρ αὐτὸς ἢ φρονεῖν μόνος δοχεῖ, 

ἢ γλῶσσαν, ἣν οὐκ ἄλλος, ἢ ψυχὴν ἔχειν, 
οὗτοι διαπτυχϑέντες ὥφϑησαν χενοί. 

710 ἀλλ ἄνδρα, κεῖ τις ἦ σοφὸς, τὸ μανϑάνειν 
σιόλλ αἰσχρὸν οὐδὲν χαὶ τὸ μὴ τείνειν ἄγαν. 
δρᾷς παρὰ ῥείϑροισι χειμάρροις ὅσα 
δένδρων ὑπείχει, κλῶνας ὡς ἐχσώζεται" 

τὼ δ᾽ ἀντιτείνοντ᾽ αὐτόπρεμν᾽ ὠπόλλυται. 
716 αὔτως δὲ ναὸς ὅστις ἐγχρατὴς πόδα 

τείνας ὑπείχει μηδὲν, ὑπτίοις χάτω 

στρέψας τὸ λοιπὸν σέλμασιν ναυτίλλεται. 

ἀλλ εἶχε ϑυμῷ καὶ μετάστασιν δίδου. 
γνώμη γὰρ εἴ τις χἀπ᾽ ἐμοῦ νεωτέρου 

720 πρόσεστι, «φήμ᾽ ἔγωγε πρεσβεύειν πολὺ 
φῦναι τὸν ἄνδρα πάντ᾽ ἐπιστήμης πλέων" 

εἰ δ᾽ οὖν, φιλεῖ γὰρ τοῦτο μὴ ταύτῃ ῥέπειν, 
χαὶ τῶν λεγόντων εὖ καλὸν τὸ μανϑάνειν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἄναξ, σέ τ᾽ εἰχὸς, εἴ τι χαίριον λέγει, 

Ϊ ΚΡΕΩΝ. 

οἱ τηλιχοίδε χαὶ διδαξόμεσϑα δὴ 

φρονεῖν πρὸς ἀνδρὸς τηλιχοῦδε τὴν «(ύσιν; 
““ΙΜΩ Ν. 

μηδὲν τὸ μὴ δίχαιον " εἰ δ᾽ ἐγὼ νέος, 
οὐ τὸν χοόνον χρὴ μᾶλλον ἢ τἄργα σχοπεῖν, 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

7580 ἔργον γάρ ἐστι τοὺς ἀκοσμοῦντας σέβειν. 

ΑΙΜῺΩ Ν. 

οὐδ᾽ ἂν χελεύσαιμ᾽ εὐσεβεῖν εἷς τοὺς χαχούς. 

- ΄ τ Ἢ ἘΣ Ν Ε ΓΞ 

720 μαϑεῖν, σέ τ᾽ αὖ τοῦδ᾽ " εὖ γὰρ εἴρηται διπλᾶ. 

ΚΡΈΩΝ. 

οὐχ ἥδε γὰρ τοιζδ᾽ ἐπείληπται νόσῳ; 
«Α111.2 Ν. 

οὔ φησι Θήβης τῆσδ᾽ ὁμόπτολις λεώς. 
ἈΚΡΕῺΩ Ν. 

πόλις γὰρ ἡμῖν ἁμὲ χρὴ τάσσειν ἐρεῖ; 
ΑἸΠΠΩ Ν. 

730 ὁρᾷς τόδ᾽ ὡς εἴρηχας ὡς ἄγαν νέος; 

ἈΡΙΕῺΏ Ν. 

ἄλλῳ γὰρ ἢ ̓ μοὶ χρή γε τῆσδ᾽ ἄρχειν χϑονός; 
ΑΙ Ν. 

πόλις γὼρ οὐκ ἔσϑ᾽ ἥτις ἀνδρός ἐσϑ᾽ ἑνός. 
ΚΡΈΩ Ν. 

οὐ τοῦ χρατοῦντος ἡ πόλις νομίζετε; 
ΦΙΜΈΩ Ν. 

γ᾽ ἂν σὺ γῆς ἄρχοις μόνος. 
ΚΡΈΩΝ. 

740 ὅδ᾽, ὡς ἔοιχε, τῇ γυναιχὶ συμμαχεῖ. 
ΠΝ. 

εἴπερ γυνὴ σύ: σοῦ γὰρ οὖν προχήδομαι. 
ΚΡΕΩ Ν. 

ὦ παγχάκιστε, διὰ δίχης ἰὼν πατρί. 
ἍΠΙΩ Ν. 

οὐ γὰρ δίχαιά σ᾽ ἐξαμαρτάνονθ᾽ ὁρῶ, 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

ἁμαρτάνω γὰρ τὰς ἐμὰς ἀρχὰς σέβων; 

΄ 
“- ἀν δ “ σαλῶς ἐρήμης 

«112 Ν. 

715 οὐ γὰρ σέβεις, τιμάς γε τὰς ϑεῶν πατῶν. 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

ὦ μιαρὸν ἦϑος χαὶ γυναικὸς ὕστερον. 
ΑΜ Ν. 

οὐχ ὧν ἕλοις ἥσσω γε τῶν αἰσχρῶν ἐμέ. 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

ὁ γοῦν λόγος σοι πᾶς ὑπὲρ χείνης ὅδε. 
4172 Ν. 

χαὶ σοῦ γε κἀμοῦ, καὶ ϑεῶν τῶν νερτέρων. 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

70 ταύτην ποτ᾽ οὐκ ἔσθ᾽ ὡς ἔτι ζῶσαν γαμεῖς. 

ΔΙΜ͵Ω Ν. 

ἥδ᾽ οὖν ϑανεῖται, χαὶ ϑανοῦσ᾽ ὀλεῖ τινά. 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

ἡ χἀπαπειλῶν ὧδ᾽ ἐπεξέρχει ϑρασύς; 

41ΜΩ Ν. 

τίς δ᾽ ἔστ᾽ ἀπειλὴ πρὸς χενὰς γνώμας λέγειν; 
Κ ΡῈ ὦ Ν. 

χλαίων φρενώσεις, ὧν φρενῶν αὐτὸς χενός. 
“1Μ|2 Ν. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

γυναιχὸς ὧν δούλευμα, μὴ κώτιλλέ με. 
ΔΠΜΩ Ν. 

βούλει λέγειν τι, καὶ λέγων μηδὲν χλύειν; 
ΚΡΕΩΝ.:. 

ἄληϑες; ἀλλ οὐ, τόνδ᾽ Ὄλυμπον», ἴσϑ᾽ ὅτι 

χαίρων ἐπὶ ψόγοισι δεννάσεις ἐμέ. 
700 ἄγετε τὸ μῖσος, ὡς κατ᾿ ὄμματ᾽ αὐτίχα 

παρόντι ϑνήσχῃ πλησίᾳ τῷ νυμφίῳ. 

““1}Μ|ὴ Ν. 

οὐ δῆτ᾽ ἔμοιγε, τοῦτο μὴ δόξης ποτὲ, 

οὐὔϑ᾽ ἥδ᾽ ὀλεῖται πλησία, σύ τ᾿ οὐδαμὰ 

᾿ ΝΜ, », Υ - 
766 εἰ μὴ πατὴρ ἡσϑ᾽, εἶπον ὦν σ᾽ οὐχ εὖ φρονεῖν. 
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τοὐμὸν προσόνει χρᾶτ᾽ ἐν ὀφϑαλμοῖς δρῶν, ΧΟΡΟΣ. 

766 ὡς τοῖς ϑέλουσι τῶν φίλων μαίνη ξυνών. οὐχοῦν χλεινὴ καὶ ἔπαινον ἔχουσ᾽ 
ΧΟΡΟΣ. ἐς τόδ᾽ ἀπέρχει χεῦϑος γεχύων, 

ἁνὴρ, ἄναξ, βέβηκεν ἐξ ὀργῆς ταχύς" οὔτε φϑινάσιν πληγεῖσα νόσοις 
γοῦς δ᾽ ἐστὶ τηλιχοῦτος ἀλγήσας βαρύς. ,. 820 οὔτε ξιφέων ἐπίχειρα λαχοῦσ᾽. 

ΚΡΕΩ Ν. ἀλλ αὐτόνομος, ζῶσα. μόνη δὴ 
δράτω, φρονείτω μεῖζον ἢ χατ᾽ ἐνδο᾽ ἰών " θνατῶν, ᾿“ίδὰν χαταβήσει. 
τὰ δ᾽ οὖν χύρα τάδ᾽ οὐκ ἀπαλλάξει μόρου. ΔΝΤΙΓΟΝΗ͂. 
- ἌΣ ΧΟΡΟΣ. Ἶ ᾿ξ ἤχουσα δὴ λυγροτάταν ὀλέσϑαι 

710 ἄμφω γὰρ αὐτὰ χαὶ χατακτεῖναι νοεῖς; ] τὰν «οουγίαν ξένων 

᾿ ΚΡΕΩΝ. " 826 Ἵ αντάλου “Σιπύλῳ πρὸς ὥχρῳ, 
οὐ τήν γε μὴ ϑιγοῦσαν. εὖ γὰρ οὖν λέγεις. τὰν κισσὸς ὡς ἀτενὴς 

ΧΟΡΟΣ. πετραία βλάστα δόμασεν, 

μόρῳ δὲ ποίῳ χαί σίρε βουλεύει χτανεῖν; τλ ἀγ, ὄμβρῳ τακομέναν, 
ΚΡΕΩΝ. ὡς φάτις ἀνδρῶν, 

880 χιών τ᾽ οὐδαμὰ λείπει 

τέγγειν ϑ᾽ ὑπ᾽ ὀφρύσι παγχλαύτοις 
δειράϑας" ᾧ μὲ 
δαίμων ὁμοιοτάταν χατευνάζει. 

ὩΡ ᾿ ς ἔνθ" ἃ - ᾿ν ΤΡ 
ἄγων ἔρημος ἔνϑ᾽ ἂν ἡ βροτῶν στίβος ] 

᾿ ΕΣ ἐ ᾿ 
χρύψω πετρώδει ζῶσαν ἐν χατώριυχι, 

715 φορβῆς τοσοῦτον ὡς ἄγος μόνον προϑεὶς, 
ὅπως μίασμα πᾶσ᾽ ὑπεχφύγη πόλις. 

Ε - ᾿ ᾿ Ὗ Τ᾽ - γ- »νΨἵ 

χἀχεῖ τὸν “Ππδην, ὃν μόνον σέβει ϑεῶν, | ΧΟΡΟΣ. 
ΠΣ τῷ 51} ΄- . Ὑν 

αἰτουμένη που τεύξεται τὸ μὴ ϑανεῖν, ἀλλὰ ϑεός τοι χαὶ ϑεογενγὴς, 
- » 5 Ἂ- - να: ἘΔ Σ ὁ ὁ 9᾽ ᾿ "π 

ἢ γνώσεται γοῦν ἀλλὰ τηνιχαῦϑ᾽ ὅτι 886 ἡμιεῖς δὲ βροτοὶ χαὶ ϑνητογενεῖς. 
, 9. Ὃ “ ΚΡ ΜΠ ΨΝ ἤτον. 

780 πόνος περισσός ἐστι τῶν “1δου σέβειν. χαίτοι φϑιμένῳ τοῖς ᾿σοϑέοις 
ἔγχληοα λαχεῖν μέγ᾽ ἀκοῦσαι. ΧΟΡΟΣ. γέρος ἀρ 3 ΟΊ σιον 

ἘΝ ΧΤ ΟἿΝΉῊ. Ἵ. ᾿ ᾿ 

Ἔρως ἀνίχατε μάχαν, 

838 οἴμοι γελῶμαι. τί μὲ, πρὸς ϑεῶν παιρῴων, Ἔρως, ὃς ἐν χτήμασι πίπτεις, 
ὃς ἐν μαλακαῖς παρειαῖς ᾿ 840 οὐκ ὀλλυμέναν ὑβρίζεις, 

γεάνιδος ἐννυχεύεις, ἀλλ ἐπίφωντον ; 
786 φοιτᾷς δ᾽ ὑπερπόντιος ἔν τ᾿ ἀγρονόμοις αὐλαῖς " ω πόλις, ω πόλεως 

χαί σ᾽ οὔτ᾽ ἀϑανάτων φύξιμος οὐδεὶς πολυχτημονὲς ἀνδρες" ἱ 
οὔϑ᾽ ἁμερίων ἐπ᾿ ἀνϑρώ- ἰὼ “Τιρχαῖαι. χρῆναι Θήβας τ᾽ 

ἡϑύπων, ὁ δ᾽ ἔχων μέμηνεν. ᾿ 845 εὐαρμάτου ἄλσος, ἔμπας ν 

σὺ χαὶ διχαίων ἀδίκους | ξυμμαάρτυρας υμμ. ἐπιχτώμαι, 
φρένας παρασπᾷς ἐπὶ λώβᾳ" οἵω ΔΩ ἀχλαυτος, ὅγοῖς γόμοις 

σὺ χοὶ τόδε γεῖχος ἀνδρῶν προς ἐρν τυμβοόχωστον ἔρχομαι τάφου ποταινίου" 
ξύναιμον ἔχεις ταράξας " ] 860 ὦ ϑυστᾶνος, ΜΕΕΡΕ 

7965 νικᾷ δ᾽ ἐναργὴς βλεφάρων ἵμερος εὐλέχτρου οὔτ᾽ ἐν Πρρτοῖο ὍΣΣ ἐν ὙΈΣΡΟΤΟΙ 
νύμφας, τῶν μεγάλων πάρεδρος ἐν ἀρχαῖς μέτοικος, οὐ ζῶσιν, οὐ ϑανοῦσιν. 
ϑεσμῶν. ἄμαχος γὰρ ἐμπαί- ΧΟΡΟΣ. ᾿ 

800 ζει ϑεὸς ᾿Ἱφροδίτα. προβᾶσ᾽ ἐπ᾽ ἔσχατον ϑράσους 
νῦν δ᾽ ἤδη ᾿γὼ χαὐτὸς ϑεσμῶν ᾿ ὑννηλὸν ἐς “Ἰκας βάϑρον ] 
ἔξω φέρομαι τάδ᾽ ὁρῶν, ἴσχειν δ᾽ 865 προσέπεσες. ὦ τέκνον, πολύ. 
οὐχ ἔτι πηγὰς δύναμαι δακρύων, πατρῷον δ᾽ ἐχτίνεις τιν᾽ ἄϑλον. 
τὸν παγχοίταν ὅϑ᾽ ὁρῶ ϑάλαμον ΑΝΤΙΓΟΝΠ. 

806 τήνδ᾽ ᾿ντιγόνην ἀγύτουσαν. τ ἔψαυσας ἀλγεινοτάτας ἐμοὶ μερίμνας 
ΝΤΙΓΟΝΗ͂. πατρὸς τριπόλιστον οἶχον, 

ὁρᾶτ᾽ ἔμ", ὦ γῶς πατρίας πολῖται, τοῦ τε πρόπαντος 
τὰν νεάτιων ὁδὸν . 860 ἀμετέρου πότμου 

στείχουσαν, νέατον δὲ φέγγος | χλειγοῖς -Ταβδαχίδαισιν. 

λεύσσουσαν ἀελίου, Ἰὼ ματρῷαι λέχτρων ἄται 
ἃ ; » 

χοιμήματά τ᾿ αὐτογέννητ ᾿ 810 χοὔποτ᾽ αὖϑις" ἀλλά μ᾽ ὁ πογ- 
866 ἐμῷ πατρὶ δυσμόρου ματρὸς, χοίτας “Ἴδας ζῶσαν ἄγει 

Ϊ τὰν ᾿Ἰχέροντος ] οἵων ἐγώ ποϑ᾽ ἃ ταλαίφρων ἔφυν" τ 

ἀχτὰν, οὐδ᾽ ὑμεναίων ] πρὸς οὗς ἀραῖος, ἄγαμος, ἅδ᾽ ἐγὼ μέτοικος ἔρ- 

ἔγχληρον, οὔτ᾽ ἐπινύμφειός ] χομαι. 

815 πώ μέ τις ὕμνος Ἰὼ δυσπότμων Ν 

ὕμνησεν. ἀλλ᾿ ᾿Ἰχέροντι νυμφεύσω.. 870 κασίγνητε γάμων κυρήσας, 

81 ---190. -ξΞ 791 --- 800. ] ϑανὼν ἔτ᾽ οὐσαν χατήναρές με. 

806 -- 816. -ΞΞΞ 82ὃ -- 838, ' 838 --- 866. -ΞΞ 867 --- 875. 

.------ " -- 
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ΧΟΡΟΣ. 

σέβειν μὲν. εὐσέβειά τις, 
χράτος δ᾽ ὅτῳ χράτος μέλει 

᾿ παραβατὸν οὐδαμὴ πέλει, 
876 σὲ δ᾽ αὐτόγνωτος ὠλεσ᾽ ὀργά. 

ΑΝΤΊΙΓΟΝΙΗΙ. 

ἄχλαυτος, ἄφιλος, ἀνυμέναιος, 
ταλαίφρων “ἄγομαι τάνδ᾽ ἑτοίμαν ὁδόν. 
οὐχ ἔτι μοι τόδε λαμπάδος ἱερὸν ὄμμα 

880 ϑέμις ὁρῶν ταλαίνᾳ " 

τὸν δ᾽ ἐμὸν πότμον ἀδάχρυτον οὐδεὶς «ἰίλων͵ 

στενάζει. 

ΚΡΕΩ Ν. 

ἄρ᾽ ἴστ᾽, ἀοιδὰς καὶ γόους πρὸ τοῦ ϑανεῖν, 
ὡς οὐδ᾽ ἂν εἷς παύσαιτ᾽ ἂν, εἰ χρείη λέγειν; 

886 οὐχ ἄξεϑ᾽ ὡς τάχιστα, καὶ κατηρεεῖ 
τύμβῳ περιπτύξαντες, ὡς εἴρηκ᾽ ἐγὼ, 

ἄφετε μόνην ἔρημον, εἴτε χρὴ ϑανεῖν 
εἴτ᾽ ἐν τοιαύτῃ ζῶσα τυμβεύειν στέγη" 

ἡμεῖς γὰρ ἁγνοὶ τοὐπὶ τήνδε τὴν κόρην" 
890 μετοικίας δ᾽ οὖν τῆς ἄνω στερήσεται. 

ΔΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

ὦ τύμβος, ὦ νυμφεῖον, ὦ χατασχαφὴς 
οἴχησις ἀείφρουρος, οἵ πορεύομαι 

πρὸς τοὺς ἐμαυτῆς, ὧν ἀριϑμὸν ἂν γνεχροῖς 
σιλεῖστον δέδεχται «Ῥερσέφασσ᾽ ὀλωλότων " 

895 ὧν λοισϑία ᾽γὼ χαὶ χάκιστα δὴ μαχρῷ 

χότειμι, πρίν μοι μοῖραν ἐξήκειν βίου. 
ἐλθοῦσα μέντοι κάρι᾽ ἐν ἐλπίσιν τρέφω 

φίλη μὲν ἥξειν πιατρὶ, προσφιλὴς δὲ σοὶ, 
μῆτερ, φίλη δὲ σοὶ. χασίγνητον χάρα" 

900 ἐπεὶ ϑανόντας αὐτόχειρ ὑμᾶς ἐγὼ 
ἔλουσα χἀχόσμησα κἀπιτυμβίους 
χοὰς ἔδωχα - νῦν δὲ, Πολύνειχες, τὸ σὸν 

δέμας περιστέλλουσα τοιάδ᾽ ἄρνυμαι. 

χαίτοι σ᾽ ἐγὼ ᾽τέμησα τοῖς φρονοῦσιν εὖ. 

906 οὐ γάρ ποτ᾽ οὔτ᾽ ἂν εἰ τέκνων μήτηρ ἔφυν 
οὔτ᾽ εἰ πόσις μοι χατϑανὼν ξιήχετο, 
βίᾳ πολιτῶν τόνδ᾽ ἂν ἠρόμην τιόνον. 

τίνος νόμου δὴ ταῦτα πρὸς χάριν λέγω; 
πόσις μὲν ἄν μοι χατϑανόντος ἄλλος ἣν, 

910 χαὶ σαῖς ἀπ᾿ ἄλλου φωτὸς, εἰ τοῦδ᾽ ἢμσιλάχον, 
μητρὸς δ᾽ ἐν “Ἅιδου χαὶ πατρὸς χεχευϑότοιν 

] οὐχ ἔστ᾽ ἀδελφὸς ὅστις ἂν βλάστοι ποτέ. 

τοιῷδε μέντοι σ᾽ ἐχπροτιμήσασ᾽ ἐγὼ 
νόμῳ, Κρέοντι ταῦτ᾽ ἔδοξ᾽ ἁμαρτάνειν 

᾿ 9160 χαὶ δεινὰ τολμᾶν. ὦ χασίγνητον χάρα. 

] χαὶ νῦν ἄγει μὲ διὰ χερῶν οὕτω λαβὼν, 
] ἄλεχτρον, ἀνυμέναιον,, οὔτε τοῦ γάμου 
᾿ μέρος λαχοῦσαν οὔτε παιδείου τροφῆς, 

ἀλλ᾽ ὧδ᾽ ἔρημος πρὸς φίλων ἡ δύσμορος 
920 ζῶσ᾽ εἰς ϑαγόντων ἔρχομαι χατασχαφάς" 

ποίαν παρεξελϑοῦσα δαιμόνων δίχην; 

τί χρή μὲ τὴν δύστηνον εἰς ϑεοὺς ἔτι 
βλέπειν; τίν᾽ αὐδᾶν ξυμμάχων; ἐπεί γε δὴ 

τὴν δυσσέβειαν εὐσεβοῦσ᾽ ἐχτησάμην. 

926 ἀλλ᾿ εἰ μὲν οὖν τάδ᾽ ἐστὶν ἐν ϑεοῖς χαλὰ, 
παϑόντες ἂν ξυγγνοῖμεν ἡμαρτηχότες " 
εἰ δ᾽ οἵδ᾽ ἁμαρτάνουσι. μὴ πλείω χαχὰ 
πάϑοιεν ἢ καὶ δρῶσιν ἐκϑδίχως ἐμέ. 

ΟΦΌΟΌΒΛΕῸΟΈΤΎΤΥΣ 

ΧΟΡΟΣ. 

ἔτι τῶν αὐτῶν ἀνέμων αὑταὶ 
980 ψυχῆς ῥδιπαὶ τήνδε γ᾽ ἔχουσιν. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

τοιγὰρ τούτων τοῖσιν ἄγουσιν ᾿ 
χλαύμαϑ᾽ ὑπάρξει βραδυτῆτος ὕπερ. 

ΑΝΤΊΙΓΟΝΗ͂. ' 
οἴμοι, ϑανάτου τοῦτ᾽ ἐγγυτάτω 
τοὔπος ἀφῖχται. 

ΚΡΕΩΝ. 

935 ϑαρσεῖν οὐδὲν παραμυϑοῦμαι 
μὴ οὐ τάδε ταύτῃ κατακυροῦσϑαι. 

“ΝΤΊΙΓΟΝΗ͂. 
ΝΜ - ΄ 3, - 

ὦ γῆς Θήβης ἄστυ πατρῷον 

χαὶ ϑεοὶ προγενεῖς, 
τ ἀν ΑΓ τ τὰ Ἐπε Ὲ 
ἄγομαι δὴ ᾿γὼ κοὐχ ἔτι μέλλω. 

940 λεύσσετε. Θήβης οἱ κοιρανίδαι, 
τὴν βασιλίδα μούνην λοιπὴν, 

οἷα πρὸς οἵων ἀνδρῶν πάσχω, 

τὴν εὐσεβίαν σεβίσασα. 

ΧΟΡΟΣ. 
τὸ ᾿ : ΞΕ Ὲ -ν 
ἔτλα χαὶ “ανάας οὐράνιον «φῶς 

945 ἀλλάξαι δέμας ἐν χαλχοδέτοις 
ἀξταει 5 

αὐλαῖς: χρυπτομένα δ᾽ ἐν 

τυμβήρει ϑαλάμῳ χατεζεύχϑη " 
καίτοι χαὶ γενεᾷ τίμιος, ὠ παῖ παῖ, 

960 χαὶ Ζηνὸς ταμιεύεσχε γονὰς χρυσορύτους. 
ἀλλ ἁ μοιριδίᾳ τις δύνασις δεινά" 
ἩΓΣ ΨΌΝΕΝΕΣ π ς 

οὐν ὧν νιν ὄμβρος οὔτ΄ 1Ἵρης, 

οὐ πύργος, οὐχ ἁλίκτυποι 
χελαιναὶ νᾶες ἐχφύγοιεν. 
ἘΣ ΕΣ ὙΜΕ ΣΕ Ἐπ 2 
ζεύχϑη δ᾽ ὀξυχόλοις παῖς ὁ «“Τρύαντος, 

᾿“δωνῶν βασιλεὺς, χερτομίοις 

ὀργαῖς, ἐχ “Ἰιονύσου 

900 

πετρώδει χατάφροακτος ἐν δεσμῷ. 
οὕτω τᾶς μανίας δεινὸν ἀποστάζει 

9600 ἀνθηρόν τε μένος. χεῖνος ἐπέγνω μανέακις 

τναύων τὸν ϑεὸν ἐν χερτομίοις γλώσσαις. 

παύεσχε μὲν γὰρ ἐνθέους 
γυναῖχας εὔιόν τε πιῦρ, 

966 φιλαύλους τ᾿ ἠρέϑιζε Μούσας. 

παρὰ δὲ Κυανέων πελαγέων διδύμας ἁλὸς 
ἀχταὶ Βοσπόριαι ᾿δ᾽ ὁ Θρηχῶν Σαλμυδησὸς, 

ΑΕΥΞῚ "Ὁ, », 
970 ἵν᾽ ἀγχίπτολις “Ἵρης 

ει μι 
δσοῖσι «Ρινεἴδαις 

- ἄρα πα 35 
εἶδεν ἀρατὸν ἕλχος 

τυςφλωϑὲν ἐξ ἀγρίας δάμαρτος 
ἀλαὸν ἀλαστόροισιν ὀμμάτων κύκλοις 

975 ἄτερϑ᾽ ἐγχέων, ὑφ᾽ αἱματηραῖς ] 
χείρεσσι χαὶ κερχίδων ἀκμαῖσιν. 

977 χατὰ δὲ ταχόμενοι μέλεοι μελέαν πάϑαν 

980 χλαῖον. ματρὸς ἔχοντες ἀνύμφευτον γονάν" ἃ 
δὲ σπέρμα μὲν ἀρχαιογόνων 
ἄντασ᾽ Ἐρεχϑεϊδᾶν, 
τηλεπόροις δ᾽ ἐν ἄντροις 

τοίη ϑυέλλαισιν ἐν πατρῴαις 

9860 Βορεὰς ἅμιππος ὀρϑόποδος ὑπὲρ πάγου 

944- 954. 900 -- 965. 

966 --- 976. 977 --- 987. 
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ἡεῶν παῖς" ἀλλὰ χάτπε᾽ ἐχείνᾳ 

ΔΙοῖραι μαχραίωνες ἔσχον. ὦ παῖ. 

ΤΕΙΡΕΣΙΑ“Σ. 

Θήβης ἄνακτες, ἥχομεν χοινὴν ὁδὸν 
δύ᾽ ἐξ ἑνὸς βλέποντε, τοῖς τυφλοῖσι γὰρ 

990 αὕτη κέλευϑος ἐκ προηγητοῦ πέλει. 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

τέ δ᾽ ἔστιν, ὦ γεραιὲ Τειρεσία, νέον ; 

ΤΕΙΡΕΣΙΑ͂Σ. 

ἐγὼ διδάξω" καὶ σὺ τῷ μάντει πιϑοῦ. 
ΚΡΕΩ Ν. 

οὔχουν πάρος γε σῆς ἀπεστάτουν φρενός. 
ΤΕΙΡΕΣΊΙΑ͂Σ. 

τοιγὰρ δι᾿ ὀρθῆς τήνδε ναυκληρεῖς πόλιν. 
ΚΡΕΩΝ. 

990 ἔχω πεπονϑὼς μαρτυρεῖν ὀνήσιμα. 
ΤΕΙΡΕΣΙΑ͂Σ. 

φρόνει βεβὼς αὖ νῦν ἐπὶ ξυροῦ τύχης. 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

τί δ᾽ ἔστιν ; ὡς ἐγὼ τὸ σὸν φρίσσω στόμα. 
ΤΕΙΡΕΣΙΑ͂Σ. 

γνώσει, τέχνης σημεῖα τῆς ἐμῆς χλύων. 
εἰς γὰρ παλαιὸν ϑᾶκον ὀρνιϑοσκόπον 

1000 ἕζω», ἵν᾽ ἦν μοι παντὸς οἱωνοῦ λιμὴν, 
ἀγνῶτ᾽ ἀχούω φϑόγγον ὀρνίϑων., καχῷ 
χλάζοντας οἴστρῳ χαὶ βεβαρβαρωμένῳ " 
χαὶ σπῶντας ἐν χηλαῖσιν ἀλλήλους φοναῖς 

ἔγνων πτερῶν γὰρ ῥοῖβδος οὐκ ἄσημος ἦν. 
1000 εὐθὺς δὲ δείσας ἐμπύρων ἐγευόμην 

βωμοῖσι παμφῳλέχτοισιν " ἐχ δὲ ϑυμάτων 
Ἥφαιστος οὐκ ἔλαμπεν, ἀλλ ἐπὶ σποδῷ 
μυδϑῶσα κηχὶς μηρίων ἐτήκετο 

χἄτυφε χἀνέπτυε, καὶ μετάρσιοι 
1010 χολαὶ διεσπείροντο., χαὶ χαταρρυεῖς 

μηροὶ χαλυπτῆς ἐξέχειντο πιμελῆς. 

τοιαῦτα παιδὸς τοῦδ᾽ ἐμάνθανον πάρα 
φϑίνοντ᾽ ἀσήμων ὀργίων μαντεύματα. 
ἐμοὶ γὰρ οὗτος ἡγεμὼν, ἄλλοις δ᾽ ἐγώ. 

1016 χαὶ ταῦτα τῆς σῆς ἐκ φρενὸς γοσεῖ πόλις. 

«Ζ.-βωμοὶ γὰρ ἡμῖν ἐσχάραι τε παντελεῖς 
πλήρεις ὑπ᾽ οἱωνῶν τε χαὶ κυνῶν βορᾶς 
τοῦ δυσμόρου πεπτῶτος Οἰδίπου γόνου. 
χᾷτ᾽ οὐ δέχονται ϑυστάδας λιτὰς ἔτι 

1020 ϑεοὺ παρ᾽ ἡμῶν οὐδὲ μηρίων φλόγα, 
οὐδ᾽ ὄρνις εὐσήμους ἀπορροιβϑδεῖ βοὰς, 
ἀνδροφϑόρου βεβρῶτες εἅματος λίπος. -γ. 

ταῦτ᾽ οὖν, τέκνον, φρόνησον. ἀνθρώποισι γὰρ 
τοῖς πᾶσι χοινόν ἔστι τοὐξαμαρτάνειν " 

1020 ἐπεὶ δ᾽ ἁμάρτῃ, κεῖνος οὐχ ἔτ᾽ ἔστ᾽ ἀνὴρ 

ὥβουλος οὐδ᾽ ἄνολβος, ὅστις ἐς χαχὸν 
πεσὼν ἀκχεῖται μηδ᾽ ἀκίνητος πέλει. 
αὐθαδία τοι σχαιότητ᾽ ὀφλισχάνει. 

ἀλλ εἶχε τῷ ϑανόντι μηδ᾽ ὀλωλότα 
1030 χέντει. τίς ἀλκὴ τὸν ϑανόντ᾽ ἐπιχτανεῖν ; 

εὖ σοὶ φρονήσας εὖ λέγω" τὸ μανϑάνειν δ᾽ 
ἥδιστον εὖ λέγοντος, εἰ χέρδος φέροι. 

᾿ς ἌΡΕΩ Ν. 

ὦ πρέσβυ, πάντες ὥστε τοξόται σχοποῦ 
τοξεύετ᾽ ἀνδρὸς τοῦδε, κοὐδὲ μαντιχῆς 

1036 ἄπραχτος ὑμῖν εἶμι, τῶν δ᾽ ὑπαὶ γένους 

ξημπόλημαι κἀχπειόρτισμαι πάλαι. 
χερδαίνετ᾽,, ἐμπολᾶτε τὸν πρὸς Σάρδεων 
ἤλεχτρον. εἰ βούλεσϑε. καὶ τὸν ᾿Ινδιχὸν 
χρυσόν" τάφῳ δ᾽ ἐχεῖνον οὐχὶ χρύνετε, 

1040 οὐδ᾽ εἰ ϑέλουσ᾽ οἱ Ζηνὸς αἰετοὶ βορὰν 

φέρειν νιν ἁρπάζοντες ἐς «Τιὸς ϑρόνους, 
οὐδ᾽ ὡς μίασμα τοῦτο μὴ τρέσας ἐγὼ 
ϑάπτειν παρήσω χεῖνον. εὖ γὰρ οἶδ᾽ ὅτι 
ϑεοὺς μιαίνειν οὔτις ἀνθρώπων σϑένει. 

1040 πίπτουσι δ᾽, ὦ γεραιὲ Τειρεσία. βροτῶν 
χοὶ πολλὰ δεινοὶ πτώματ᾽ αἴσχρ᾽.. ὅταν "λόγους 

αἰσχροὺς χαλῶς λέγωσι τοῦ χέρδους χάριν. 
ΤΕΙΡΕΣΙΑ͂Σ. 

φεῦ" 

ἄρ᾽ οἶδεν ἀνθρώπων τις, ἄρα φράζεται, 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

τί χρῆμα; ποῖον τοῦτο πάγκοινον λέγεις ; 
ΤΕΙΡΕΣΙΑ͂Σ. 

1000 ὅσῳ χράτιστον χτημάτων εὐβουλία; 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

ὅσῳπερ. οἶμαι. μὴ φρονεῖν πλείστη βλάβη. 
ΤΕΙΡΕΣΙΑ͂Σ. 

ταύτης σὺ μέντοι τῆς νόσου πλήρης ἔφυς. 

ΚΡΈΩΝ. 

οὐ βούλομαι τὸν μάντιν ἀντειπεῖν κακῶς. 
ΤΕ ΓΒΕ ΣΙ 

χαὶ μὴν λέγεις, ψευδὴ μὲ θεσπίζειν λέγων. 
ΚΡΕΩΝ. 

1000 τὸ μαντιχὸν γὰρ πᾶν φιλάργυρον γένος. 
ΤΕΙΡΕΣΙΩΑ͂Σ. 

τὸ δ᾽ ἐκ τυράννων αἱσχροχέρδειαν τριλεῖ. 
ΚΡΈΩΝ. 

ἄρ᾽ οἶσϑα ταγοὺς ὕντας ἃν λέγης 
ΤΕΙΡΕΣΙΑ͂Σ. 

οἶδ᾽. ἐξ ἐμοῦ γὰρ τήνδ᾽ ἔχεις σώσας πόλιν. 

ΚΡΕΩ Ν. 

σοφὸς σὺ μάνεις, ἀλλὰ τἀδιχεῖν φιλῶν. 
ΤΕΙΡΈΕΈΣΤΙΑ͂Σ. 

1000 ὕρσεις μὲ τἀχίνητα διὰ φρενῶν φράσαι. 
ΚΡΈῺΩ Ν. 

χίνει, μόνον δὲ μὴ ᾽πὶ χέρδεσιν λέγων. 
ΤΕΙΡΕΣΊΑΣ. 

οὕτω γὰρ ἤδη χαὶ δοχῶ τὸ σὸν μέρος. 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

ὡς μὴ ᾿μπολήσων ἴσϑι τὴν ἐμὴν «φρένα. 
ἍΡΙΡΙΡΩΣ ΣΧ Σ. 

ἀλλ εὖ γέ τοι χάτισϑι μὴ πολλοὺς ἔτι 
.10θ6 τροχοὺς ἁμιλλητῆρας ἡλίου τελῶν, 
] 

Ϊ 

-"" 
“-- 

λέγων; 

ἐν οἷσι τῶν σῶν αὐτὸς ἐκ σπλάγχνων ἕνα 
νέχυν νεχρῶν ἀμοιβὸν ἀντιδοὺς ἔσει, 
ἀνθ᾽ ὧν ἔχεις μὲν τῶν ἄνω βαλὼν χάτω, 
ἐυχήν τ᾿ ἀτίμως ἐν τάφῳ χατῴκισας " 

1010 ἔχεις δὲ τῶν κάτωθεν ἐνθάδ᾽ αὖ ϑεῶν 
| ἄμοιρον, ἀχτέριστον, ἀνόσιον νέχυν. 

Ι ὧν οὔτε σοὶ μέτεστιν οὔτε τοῖς ἄνω 
] θεοῖσιν, ἀλλ ἐχ σοῦ βιάζονται τάδε. 

τούτων σὲ λωβητῆρες ὑστεροιρϑόροι 

1070 λοχῶσιν ““ιδου χαὶ ϑεῶν ᾿Βρινύες, 

ἐν τοῖσιν αὐτοῖς τοῖσδε ληρσῆναι χαχοῖς. 
“ιν ἡ ᾿ 

χαὶ ταῦτ᾽ αϑρησον εἰ χατηργυρωμένος 
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ἀνδρῶν γυγαιχῶν σοῖς δόμοις κωχύματα. 
1080 ἐχϑραὶ δὲ πᾶσαι συνταράσσονται. πόλεις 

ὅσων σπαράγματ᾽ ἢ χύνες χαϑήγισαν, 
ἢ ϑῆρες, ἤ τις πτηνὸς οἰωνὸς. «έρων 
ἀνόσιον ὀσμὴν ἑστιοῦχον ἐς πόλιν. 
τοιαῦτά σου, λυπεῖς γὰρ, ὥστε τοξότης 

1086 ὀφῆχα ϑυμῷ χαρδίας τοξεύματα 

βέβαια, τῶν σὺ ϑάλπος οὐχ ὑπεχδοαμεῖ. 

ὦ παῖ. σὺ δ᾽ ἡμᾶς ἄπαγε πρὸς δόμους: ἵνα 

[ 
] 

Ξ ΞΦΌΝΟΑ : λέγω. φανεῖ γὰρ, οὐ μιασχοοῦ χρόνου τριβὴ, 

] 
! ᾿ 

Ϊ 
! 

τὸν ϑυμὸν οὗτος ἐς νεωτέρους ἀφῆ, 

χαὶ γνῷ τρέφειν τὴν γλῶσσαν ἡσυχωτέραν 

1090 τὸν γοῦν τ᾿ ἀμείνω τῶν φρενῶν ἢ γῦν φέρει. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἁνὴρ, ἄναξ, βέβηκε δεινὰ ϑεσπίσας. 
ἐπιστάμεσθα δ᾽, ἐξ ὅτου λευχὴν ἐγὼ 
τήνδ᾽ ἐκ μελαίνης ἀμιριβάλλομαι τρίχα, 
μή πώ ποτ᾽ αὐτὸν τνεῦδος ἐς πόλιν λαχεῖν. 

ΚΡΈΩΝ. 

1095 ἔγνωχα καὐτὸς χαὶ ταράσσομαι «φρένας. 
τό τ᾽ εἰχαϑεῖν γὰρ δεινόν" ἀντιστάντα δὲ 
ἄτῃ πατάξαι ϑυμὸν ἐν δεινῷ πάρα. 

Ὁ ΟΙΡΟΣ. 

εὐβουλίας δεῖ, παῖ Π͵Ιενοιχέως Κρέον. 

ΚΡΈΩΝ. 

τί δῆτα χρὴ δρᾶν; φράζε πείσομαι δ᾽ ἐγώ. 
ΧΟΡΟΣ. 

[1100 ἐλϑὼν κόρην μὲν ἐκ χατώρυχος στέγης 

ἄνες" χτίσον δὲ τῷ προκειμένῳ τάφον. 
ΚΡΈΩΝ. 

πιὰ ταῦτ᾽ ἐπαινεῖς καὶ δοχεῖς παρεικαϑεῖν; 
ΧΟΡΟΣ. 

ὅσον γ᾽, ἄναξ, τάχιστα. συντέμνουσι γὰρ 
ϑεῶν ποδώχεις τοὺς χαχόφρονας βλάβαι. 

ΚΡΕΩΝ. 
᾿ χαρδίας δ᾽ ἐξίσταμαι 1106 οἴμοι - μόλις μὲν, 

τὸ δρᾶν " ἀνάγκῃ δ᾽ οὐχὶ δυσμαχητέον. 
ἘΚ ΠΟἾΊΟΣΣ: 

«ξλθὼν μηδ᾽ ἐπ᾿ ἄλλοισιν τρέπε. 
ΚΡΕΩ Ν. 

ὧδ᾽ ὡς ἔχω στείχοιμ᾽ 

οἵ τ᾿ ὄντες οἵ τ᾿ ἀπόντες, ἀξίνας χεροῖν 

1110 ὁρμᾶσϑ᾽ ἑλόντες εἷς ἐπόιϊννιον τότιον. 

ἐγὼ δ᾽, ἐπειδὴ δόξα τῇδ᾽ ἐπεστράφη, 
αὐτός τ᾽ ἔδησα, χαὶ παρὼν ἐκλύσομαι. 

δέδοιχα γὰρ μὴ τοὺς χαϑεστῶτας νόμους 
ἄριστον ἡ σώζοντα. τὸν βίον τελεῖν. 

ἢ ΧΟΡΟΣ. 
1116 πολυώγυμε, “Καδιιείας 

δοᾶ γὺυγ τάδ᾽ 

Ξ 
ἄν" ἔτ᾽ ἴτ᾽ ὀπάονες 

, ", 5 ᾿ ἊΣ Νύμφας ἄγαλμα, χαὶ “ιὸς βαρυβοειμέτα γένος, 
χλυτὰν ὃς ἀιιφέπεις 

᾿παλίαν. μέδεις δὲ παγ- 

1120 χοέίνοις ᾿Βλευσινίας 

“Ἰηοῦς ἐν χόλποις, 

ὦ Βαχχεῦ, Βαχχᾶν μητρόπολιν Θήβαν 
γαίων παρ᾽ ὑγρῶν 

᾿Ισμηνοῦ ῥείϑρων, ἀγρίου τ᾿ 
1126 ἐπὶ σπορᾷ δράκοντος " 

σὲ δ᾽ ὑπὲρ διλόξφου πέτρας 

1110 --- 1120. ---- 1126 -- 136. 

στέροψ ὕπωπε λιγνὺς, ἔνϑα Κωρύχιαι Νύμφαι 
στείχουσι Βαχχίδες, 

[1180 Κασταλίας τε νᾶμα" καί 
σε Νυσαίων ὀρέων 
χισσήρεις ὄχϑαι, 

ἀχτὰ πολύσταφυλος πέμπει 

ὀβρότων ἐπέων 
[1186 εὐαζόντων Θηβαίας 

Σς πς 
χλωρώ τ 

ἐπισχοποῦντ᾽ ἀγυιάς" 
τὰν ἐκ πασᾶν τιμᾷς 

ματρὶ σὺν χεοαυνίᾳ " 

1140 χαὶ νῦν. ὡς βιαίας 
ἔχεται πανδήμιος 
πόλις ἐπὶ νόσου, μολεῖν 
χαϑαρσίῳ ποδὶ Παρνησίαν 

1145 ὑπὲρ χλιτὺν, ἢ στονόεντα πορϑμόν. 
Ἰὼ πῦρ πνεόντων 
χοράγ᾽ ἄστρων, νυχίων 
«ϑεγμάτων ἐπίσχοτιε, 
σιαῖ «“Ἰιὸς γένεϑλον, 

1150 προφάνηϑι Νὼ 
σαῖς ἅμα περιπόλοις 
Θυιάσιν. αἵ σὲ μαινόμεναι πάννυχοι 
χορεύουσι, τὸν ταμίαν Ἴαχχον. 

ΦΤΓΕΈΜ.“ΟΣ. 

1109 Κάδμου πάροιχοι χαὶ δόμων ᾿Ἱμφίονος, 

οὐχ ἔσϑ᾽ ὁποῖον στάντ᾽ ἂν ἀνθρώπου βίον 
οὔτ᾽ αἱνέσαιμ᾽ ἂν οὔτε μεμιψαίμην ποτέ. 
τύχη γὰρ ὀρϑοῖ χαὶ τύχη χαταρρέπει 

τὸν εὐτυχοῦντα τόν τὲ δυστυχοῦντ᾽ ἀεί" 
1160 χαὶ μάντις οὐδεὶς τῶν χαϑεστώτων βροτοῖς. 

Κρέων γὰρ ἦν ζηλωτὸς. ὡς ἐμοὶ, ποτὲ, 
σώσας μὲν ἐχϑρῶν τήνδε Καδμείαν χϑόνα, 
λαβών τὲ χώρας παντελῆ μοναρχίαν 
εὔϑυνε, ϑάλλων εὐγενεῖ τέχνων σπορᾷ " 

1106 χαὶ γῦν ἀφεῖται πάντα. τὰς γὰρ ἡδονὰς 

ὅταν προδῶσιν ἄνδρες, οὐ τίϑημ᾽ ἐγὼ 

ζὴν τοῦτον , ἀλλ᾿ ἔμψυχον ἡγοῦμαι γεχρόν. 
πλούτει τὲ γὰρ χατ᾽ οἶχον, εἰ βούλει. μέγα, 

! 

Ϊ 
Ϊ 
] « ΄ ΄ 

ὑπερτάταν πόλεων 

ίαις 

χαὶ ζῆ τύραννον σχῆμ᾽ ἔχων" ἐὰν δ᾽ ἀπὴ 
ἜΣ τὶ Ἔσο ΣΕΥ ΟΝ - πῶς 

1170 τούτω» τὸ χαίρειν, ταλλ ἐγὼ χαπνοῦ σχιᾶς 
᾿ ἀν μον το έσρςΣ 

οὐκ ἂν πριαίμην ἀνδοὶ πρὸς τὴν ἡδονήν. 
ΧΟΡΟΣ. 

τί δ᾽ αὖ τόδ᾽ ἄχϑος βασιλέων ἥχεις ἐπευονν 

ΦΤΎῪΒΟΙΩΣ, 

τεϑνῶᾶσιν " οἱ δὲ ζῶντες αἴτιοι ϑανεῖν. 

ΝΌΟΡΙΟΣ. 

χαὶ τίς φονεύει; τίς δ᾽ ὁ χείμενος ; λέγε. 

] ἌΓΓΕΜ.ΟΣ. 
1175 Αἵμων ὄλωλεν" αὐτόχειρ δ᾽ αἱμάσσεται. 
| ΧΟΡΟΣ. 

πότερα πατρῴας, ἢ πρὸς οἰχείας χερύς; 
ΔΓΓΕΟ.ΤΟΣ. 

πατρὶ μηνίσας φόνου. 
ΧΟΡΟΣ. 

ὦ μάντι, τοὔπος ὡς ἄρ᾽ ὀρϑὸν ἤνυσας. 
ΓΙΈ “ΟΣ. 

ὡς ὧδ᾽ ἐχόντων τἄλλα βουλεύειν πάρα. 

1137-.-- 1146. 11460.- ΤΙ|δ4. 

αὐτὸς πρὸς αὑτοῦ, 
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ΧΟΡΟΣ. 

1180 χαὶ μὴν ὁρῶ τάλαιναν Εὐρυϑίχην ὁμοῦ 
δάμαρτα τὴν Κρέοντος" ἐξ δὲ δωμάτων 
ἤτοι χλύουσα παιδὸς ἢ τύχῃ πάρα. 

ἜΣ ΡΥ ΧΦ ἘΚΕΙ͂. 

ὦ πάντες ἀστοὶ, τῶν λόγων ἐπησϑόμην 
πρὸς ἔξοδον στείχουσα, Παλλάδος ϑεᾶς 

1186 ὅπως ἱχοίμην εὐγμάτων προσήγορος. 
χαὶ τυγχάνω τε κλῆϑρ᾽ ἀνασπαστοῦ πύλης 
χαλῶσα χαὶ μὲ φϑόγγος οἰκείου χαχοῦ 

βάλλει δι᾿ ὦτων - ὑπτία δὲ χλίνομαι 
δείσασα πρὸς δμωαῖσι χἀποπλήσσομαι. 

[190 ἀλλ᾽ ὅστις ἦν ὃ μῦϑος αὖϑις εἴπατε" 
χαχῶν γὰρ οὐκ ἄπειρος οὖσ᾽ ἀκούσομαι. 

ἌΑΓΓΕΜΖΟΣ. 

ἐγὼ, φίλη δέσποινα, καὶ παρὼν ἐρῶ, 
χοὐδὲν παρήσω τῆς ἀληϑείας ἔπος. 
τί γάρ σε μαλϑάσσοιμ᾽ ἂν ὧν ἐς ὕστερον 

[196 τ᾿Ἡνεῦσται φανούμεθ᾽ ; ὀρϑὸν ἀλήϑει᾽ ἀεί. 
ἐγὼ δὲ σῷ ποδαγὸς ἑσπόμην πόσει 
πεδίον ἐπ᾿ ἄκρον, ἔνϑ᾽ ἔχειτο γηλεὲς 
χυνοσπάραχτον σῶμα ΠΟολυνείχους ἔτι" 

χαὶ τὸν μὲν. αἰτήσαντες ἐνοδίαν ϑεὸν 
[200 Πλούτωνά τ᾽ ὀργὰς εὐμενεῖς χατασχεϑεῖν, 

λούσαντες ἁγνὸν λουτρὸν. ἐν γεοσπέσιν 
ϑαλλοῖς ὃ δὴ λέλειπτο συγχατήϑομεν, 
χαὶ τύμβον ὀρϑόχρανον οἱχείας χϑογὸς 
χώσαντες αὖϑις πρὸς λιϑόστρωτον χόρης 

[206 γυμφεῖον “τδου χοῖλον εἰσεβαίνομεν. 

φωνῆς δ᾽ ἄπωϑεν ὀρϑίων χωχυμάτων 
χλύει τις ἀχτέριστον ἀμφὶ παστάδα, 

χαὶ δεσπότῃ Κρέοντι σημαίνει μολών " 
τῷ δ᾽ ἀϑλίας ἄσημα περιβαίνει βοῆς 

[210 ἕρποντι. μᾶλλον ἄσσον, οἰμώξοως δ᾽ ἔπος 
ἵησι δυσϑρήνητον, ὦ τάλας ἐγὼ, 
ἄρ᾽ εἰμὲ μάντις; ἄρα δυστυχεστάτην 
χέλευϑον ἕρπω τῶν παρελθουσῶν ὁδῶν; 
παιδός μὲ σαίνει φϑόγγος. ἀλλὰ, πρόσπολοι, 

1215 ἴτ᾽ ἄσσον ὠχεῖς, καὶ παραστάντες τάφῳ 

ἀϑρήσαϑ᾽, ἁρμὸν χώματος λιϑοσπαδῆ 
δύντες πρὸς αὐτὸ στόμιον, εἰ τὸν ἵμονος 
φϑόγγον συνίημ᾽, ἢ ϑεοῖσι χλέπτομαι. 
τάδ᾽ ἐξ ἀϑύμου δεσπότου χελεύσμασιν 

220 ἠϑοοῦμεν " ἐν δὲ λοισϑίῳ τυμβεύματι 
τὴν μὲν χρεμαστὴν αὐχένος κατείδομεν, 
βρόχῳ μιτώδει σινδόνος χκαϑημμένην, 
τὸν δ᾽ ἀμφὶ μέσσῃ περιπετῆ προσχείμενον, 
εὐνῆς ἀποιμώζοντα τῆς κάτω φϑορὰν 

[22 χαὶ πατρὸς ἔργα καὶ τὸ δύστηνον λέχος. 
ὁ δ᾽ ὡς δρᾷ σφε, στυγνὸν οἱμώξας ἔσω 
χωρεῖ πρὸς αὐτὸν κἀνακωχύσας καλεῖ, 
ὦ τλῆμον, οἷον ἔργον εἴργασαι " τίνα 
νοῦν ἔσχες; ἐν τῷ ξυμφορᾶς διεφϑάρης; 

1230 ἔξελθε, τέχνον. ἱκέσιός σε λίσσομαι. 
τὸν δ᾽ ἀγρίοις ὕσσοισι παπτήνας ὁ παῖς, 

πτύσας προσώπῳ χοὐδὲν ἀντειπὼν ξίφους 
ἕλχει διπλοῦς κνώδοντας" ἐκ δ᾽ δρμωμένου 
πατρὸς φυγαῖσιν ἤμπλακχ᾽ " εἶϑ᾽ ὁ δύσμορος 

1235 αὑτῷ χολωϑεὶς, ὥσπερ εἶχ᾽, ἐπενταϑεὶς 
ἤρεισε πλευραῖς μέσσον ἔγχος, ἐς δ᾽ ὑγρὸν 

ἀγκῶν᾽ ἔτ᾽ ἔμφοων παρϑένῳ προσπτύσσεται" 
χαὶ φυσιῶν ὀξεῖαν ἐχβάλλει πνοὴν 
λευχῇ παρειᾷ φοινίου σταλάγματος. 

1240 χεῖται δὲ νεχρὸς περὶ νεχρῷ,, τὰ νυμφιχὰ 
τέλη λαχὼν δείλαιος εἰν “Ἵιδου δόμοις, 

δείξας ἐν ἀνθρώποισι τὴν ἀβουλίαν 
ὅσῳ μέγιστον ἀνδρὶ πρόσχειται χακόν. 

ΧΟΡΟΣ. 

τί τοῦτ᾽ ἂν εἰχάσειας; ἡ γυνὴ πάλιν 

1245 φρούδη, πρὶν εἰπεῖν ἐσϑλὸν ἢ κακὸν λόγον. 
ΦΓΓΕ.ΖΟΣ. 

καὐτὸς τεϑάμβηχ᾽ - ἐλπίσιν δὲ βόσκομαι, 
ἄχη τέχνου χλύουσαν ἐς πόλιν γόους 

οὐχ ἀξιώσειν, ἀλλ᾿ ὑπὸ στέγης ἔσω 

διωαῖς προϑήσειν πένϑος οἰκεῖον στένειν. 

1260 γνώμης γὰρ οὐκ ἄπειρος, ὥσϑ᾽ ἁμαρτάνειν. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὐκ οἱδ᾽ " ἐμοὶ δ᾽ οὖν ἥ τ᾽ ἄγαν σιγὴ βαρὺ 
δοχεῖ προσεῖναι χὴ μάτην πολλὴ βοή. 

ΑΓΓΕ.ΟΣ. 

ἀλλ εἰσόμεσθα, μή τι χαὶ κατάσχετον 

χρυφῆ χαλύπτει καρδίᾳ ϑυμουμένη, 
1266 δόμους παραστείχοντες. εὖ γὰρ οὖν λέγεις. 

χαὶ τῆς ἄγαν γάρ ἐστί που σιγῆς βάρος. 
ΧΟΡΌΣ. 

χαὶ μὴν ὅδ᾽ ἄναξ αὐτὸς ἐ(ήχει 
μνῆμ᾽ ἐπίσημον διὰ χειρὸς ἔχων, 
εἰ ϑέμις εἰπεῖν, οὐκ ἀλλοτρίαν 

1200 ἄτην, ἀλλ᾿ αὐτὸς ἁμαρτών. 
ΚΡΈΩ Ν. 

«ἰὼ φρενῶν δυσφρόνων ἁμαρτήματα 
στερεὰ ϑανατόεντ᾽. 
ὦ χτανόντας τε καὶ 
ϑανόντας βλέποντες ἐμφυλίους. 

1206 ὦμοι ἐμῶν ἄνολβα βουλευμάτων. 
ἰὼ παῖ, νέος νέῳ ξὺν μόρῳ, 

αἰαῖ αἰαῖ, 

ἔϑανες, ἀπελύϑης, 
ἐμαῖς οὐδὲ σαῖσι δυσβουλίαις. ΒΡ 

ΧΟΡΟΣ. 

1270 οἴμ᾽ ὡς ἔοικας ὀψὲ τὴν δίχην ἰδεῖν. 

ΚΡΕΩΝ. 

οἴμοι, 

ἔχω μαϑὼν δείλαιος " ἐν δ᾽ ἐμῷ κάρᾳ 
ϑεὸς τότ᾽ ἄρα τότε μέγα βάρος μ᾽ ἔχων 
ἔπαισεν, ἂν δ᾽ ἔσεισεν ἀγρίαις ὁδοῖς, 

1276 οἴμοι λαχπάτητον ἀντρέπων χαράν. 
φεῦ φεῦ, ὦ πόνοι βροτῶν δύσπονοι. 

ἘΞΑΓΓΕ.ΖΟΣ. 

1278 ὦ δέσποϑ᾽, ὡς ἔχων τὲ χαὶ κεκτημένος, 

τὰ μὲν πρὸ χειρῶν τάδε φέρων, τὰ δ᾽ ἐν δόμοις 
1280 ἔοιχας ἥκειν καὶ τάχ᾽ ὄψεσθαι κακά. 

ΚΡΕΩΝ. 

τί δ᾽ ἔστιν αὖ χάχιον ἢ χαχῶν ἔτι; 
ἘΞΆΑΓΓΕΟ.“ΟΣ. 

γυνὴ τέϑνηχε, τοῦδε παμμήτωρ νεχροῖ» 
δύστηνος, ἄρτι γεοτόμοισι πλήγμασιν. 

ἈΡΊΩΝ: 

[1284 Ἰὼ Ἰὼ δυσχάηαρτος “δου λιμὴν, 
᾿ 1201. 1277. τες 1281 - 1800. 
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1286 τί μ᾽ ἄρα τί μ᾽ ὀλέχεις; 

ὦ χαχάγγελτά μοι 
προπέμψας ἄχη, τίνα ϑροεῖς λόγον; 
αἰαῖ, ὀλωλότ᾽ ἄνδο᾽ ἐπεξειργάσω. 

τί φὴς. τίνα λέγεις νέον μοι λόγον; 

1290 αἰαῖ αἰαῖ, 

σφάγιον ἐπ᾽ ὀλέϑρῳ 

γυναιχεῖον ἀμφιχεῖσϑαι μόρον; 

ΧΟΡΟΣ. 

ὁρᾶν πάρεστιν. οὐ γὰρ ἐν μυχοῖς ἔτι. 
ΚΡΕΩ Ν. 

οἴμοι, 

1296 χαχὸν τόδ᾽ ἄλλο δεύτερον βλέπω τάλας. 
τίς ἄρα, τίς μὲ πότμος ἔτι περιμένει; 

ἔχω μὲν ἐν χείρεσσιν ἀρτίως τέχνον, 
τάλας, τὸν δ᾽ ἔναντι προσβλέπω γεχρόν. 

1800 φεῦ φεῦ μᾶτερ ἀϑλία, «φεῦ τέχνον. 

ἘΞΑΤΓΤΤΈΜ“ΟΣ. 

ἡ δ᾽ ὀξύϑηχτος ἣδε βωμία πέριξ 

λύει χελαινὰ βλέφαρα, κωχύσασα μὲν 

τοῦ πρὶν ϑανόντος ΔΙεγαρέως χλεινὸν λέχος, 

αὖϑις δὲ τοῦδε. λοίσϑιον δὲ σοὶ χαχὰς 

1300 πράξεις ἐφυμνήσασα τῷ παιδοχτόγνῳ. 

ΚΡΕΩΝ. 
αἱαῖ αἱαῖ, 

ἀνέπταν φόβῳ. τί μ᾿ οὐχ ἀνταίαν 
ἔπαισέν τις ἀμφιϑήχκτῳ ξίφει; 

1210 δείλαιος ἐγὼ, φεῦ φεῦ, 
δειλαίᾳ δὲ συγχέχραμαι δύᾳ. 

ἘΞΑΓΓΕΜΟΣ. 
ὡς αἰτίαν γε τῶνδε χἀχείνων ἔχων 
πρὸς τῆς ϑανούσης τῆσδ᾽ ἐπεσχήπτου μόρων. 

ἘΞΑ ΤΕΣ ΟΣ 

1315 παίσασ᾽ ὑφ᾽ ἧπαρ αὐτόχειρ αὑτὴν, ὅτιως 
Τ ΣΟΙ Ἐὸ ΟΣ ΑΙ ΜΕ ΩΣ : 

παιδὸς τόδ᾽ ἤσϑετ᾽ ὀξυχώχυτον πάϑος. 

ΚΡΕΩ Ν. 

ποίῳ δὲ χἀπελύσατ᾽ ἐν φοναῖς τρόπῳ; 

1806 --- 1311]. Ξξξ 1328 --- 1353. 

] 

ΚΡΈΩΝ. 

ὦμοι μοι. τάδ᾽ οὐχ ἐπ᾽ ἄλλον βροτῶν 
ἐμᾶς ἁομόσει ποτ᾽ ἐξ αἰτίας. 

ἐγὼ γάρ σ᾽ ἐγὼ ἔχανον., ὦ μέλεος. 

1320 ἐγὼ, φάμ᾽ ἔτυμον. Ἰὼ πρόσπολοι. 
ἄγετέ μ᾽ ὅτι τάχος, ἄγετέ μ᾽ ἐχποδὼν, 

1326 τὸν οὐκ ὄντα μᾶλλον ἢ μηδένα. 
ΧΟ ΟΙΡΙΟΙΣ. 

χέρδη παραινεῖς, εἴ τι χέρδος ἐν καχοῖς " 
βράχιστα γὰρ κράτιστα τὰν ποσὶν χεικεί. 

ΚΡΕΩ Ν: 

ἴτω ἴτω, 

1329 φανήτω μόρων ὃ κάλλιστ᾽ ἐμῶν 
ἐμοὶ τερμιίαν ἄγων ἁμέραν 
ὕπατος " ἴτω ἴτω, 

1338 ὅπως μηκέτ᾽ ἄμαρ ἀλλ εἰσίδω. 

ΧΟΡΟΣ. 

μέλλοντα ταῦτα. τῶν προχειμένων τι χρὴ 

1830 πράσσειν. μέλει γὰρ τῶνδ᾽ ὕτοισι χρὴ μέλειν. 
ΚΡΕΩΝ: 

57 Ξ ἔστ ας Ε Ἂ 
ἀλλ ὧν ἐρῶ μὲν, ταῦτα συ) χατηυξάμην.- 

ΧΟΡΟΣ. 

μή νυν προσεύχου μηδέν - ὡς πεπρωμένης 
οὐχ ἔστι ϑνητοῖς συμφορᾶς ὠπαλλαγή. 

ΚΡΈΩΝ. 
"ΦΣ ἐστον ΜνῸ Ξρσ Ξτες τς ἣ 
ἄγοιτ᾽ ἂν μάταιον ἄνδρ᾽ ἐχποδὼν, 
.«“ δ - ΄ Ε ᾿ ς , ᾿ 

1840ος. ὦ παῖ, σέ τ᾽ οὐχ ἑχκωῶν χάχτανοῦ, 
βεόνβιος ἐνάμεν, Ξ 

σέ τ᾿ αὐτάν. ὦμοι μέλεος, οὐδ᾽ ἔχω 
ὅπα πρὸς πότερον ἴϑω" πάντα γὰρ 

1346 λέχρια τἀν χεροῖν. τὰ δ᾽ ἐπὶ χρατί μοι 
πότμος δυσχόμιστος εἰσήλατο. 

ΧΟΡῸΣ. 
τοῖς Ἐπ ύττς , 

πολλῷ τὸ φρονεῖν εὐδαιμονίας 
Ξ ἜΣ τιν ΕΘ ΕΟ ᾿ 

σιρῶτον ὑπάρχει" χρὴ δὲ τά γ᾽ εἷς ϑεοὺς 
1350 μηδὲν ἀσετιτεῖν " πεγάλοι δὲ λόγοι 

μεγάλας πληγὰς τῶν ὑπεραύχων 
ἀποτίσαντες 

, : Ἔ τ. 
γήοᾳ τὸ φοονεῖν ἐδίδαξαν. 

1317 -- 1325. ΞΞ 1389 -- ᾿316. 
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ΑΝ ΘΙ ΒΡ Μ ΑΙ ΤΊ ΘΞ ἸΡΙΘΈΞΩ ΤΠΠΑΙ 

Ι ΑΠΙΑ͂ΝΕΙΤΡ. ΝΣ 
] Ϊ ΘΕΡΑΠΟΙΝ 4. ΤΡΟΦΟΣ. 

Ὺ Χ.ΦΟΣ. 
ΤΡΡΈΣΒΊΧΙ ΣΙ 

ΠΡΑΚΠΏΣ:. 

ΧΟΡΟΣ ΠΆΑ͂ΡΘΕΝΩΝ ΤΡΑΧΙΝΤΙΩ Ν. 

{ΤΕ ΟΣ, 

ἤμι Π.. Ὁ ἜΣΣΙ ΤΣ 
ἘΝ ΤΣ ΑΠΌ “ΟΣ ΘΕΙΡΟΎῪΎ, ΒΙ ΒΕ ΟΙΘΙΣΙ ΤΌΣΕΣ (ἸΠ5 7.. 5.) 

Κ' 

ραχλῆς παραγενόμενος εἷς Καλυδῶνα τὴν Οἰνέως ϑυγατέρα “]ηιάνειραν ἐμνηστεύσατο, καὶ διαπαλαίσας 

ὑπὲρ τῶν γάμων αὐτῆς πρὸς τὸν ᾿Ἰχελῷον ἀπειχασϑέντα ταύρῳ, περιέχλασε τὸ ἕτερον τῶν χεράτων" χαὶ 

τὴν μὲν «Ἰηιάνειραν γαμεῖ, τὸ δὲ χέρας ᾿ἀχελῷος λαμβάνει, δοὺς ἀντὶ τούτου τὸ τῆς ᾿“μαλϑείας. ᾿1μάλ-- 

ϑεια δὲ ἣν Αἱμονίου ϑυγάτηρ, ἣ χέρας εἶχε ταύρου" τοῦτο δὲ, ὡς «Ῥερεχύδης φησὶ, δύναμιν εἶχε τοιαύ-- 

τὴν ὥστε ποτὸν ἢ βρωτὸν, ὅπερ ἂν εὔξαιτό τις, παρέχειν ἄφϑονον. στρατεύει δὲ «Πραχλῆς μετὰ Καλυ-- 

ϑωνίων ἐπὶ Θεσπρωτοὺς, χαὶ πόλιν ἑλὼν ᾿Εφύραν, ἧς ἐβασίλευε «Ῥύλας, ᾿Αστυόχῃ τῇ τούτου ϑυγατρὶ 

συνελθὼν, πατὴρ Τληπολέμου γίνεται. γενομένων δὲ τούτων εὐωχούμενος παρὰ Οἰνεῖ, κονδύλῳ παίσας 

ἀπέχτεινεν Εὔνομον τὸν ᾿ἡρχιτέλους παῖδα, κατὰ χειρῶν διδόντα " συγγενὴς δὲ οὗτος Οἰνέως. καὶ ὁ μὲν 

πατὴρ τοῦ παιδὸς ἀκουσίου γενομένου τοῦ συμβεβηκότος συνεγνωμόνει" ἩἩραχλῆς δὲ χατὰ τὸν νόμον 

φυγὴν ὑπομένειν ἤϑελε, καὶ δὴ ἔγνω πρὸς Κήϊχα εἰς Τραχῖνα ἀπιέναι. ἄγων δὲ «]ηιάνειραν εἷς ποτα- 

μὸν Εὔηνον ἦλϑεν, ἐν ᾧ χαϑεζόμενος Νέσσος ὁ Κένταυρος τοὺς παριόντας διεπόρϑμευε μισϑοῦ, λέγων 
᾿ τ , ᾿ 2 ᾿ δ ς , τ- Ξαἷν ᾿ - ε Ξ ᾿ Α 

παρὰ ϑεῶν ταύτην τὴν πορείαν εἰληφέναι διὰ τὸ δίκαιος εἰναι. αὐτὸς μὲν οὖν “Πραχλῆς τὸν ποταμὸν 

διέβη" “Ἰηιάνειραν δὲ μισϑὸν αἰτηϑεὶς ἐπέτρεψε Νέσσῳ διακομίζειν. ὃ δὲ πορϑμεύων αὐτὴν ἐπεχείρει 

βιάζεσϑαι. τῆς δὲ ἀναχραγούσης αἰσθόμενος ἐξελϑόντα Νέσσον ἐτόξευσεν εἰς τὴν καρδίαν" ὃ δὲ μέλλων 

τελευτῶν, προσχαλεσάμενος «Ἰηιάνειραν,, εἶπε τηρεῖν λαβοῦσαν ἐν χόχλῳ, εἰ ϑέλοι πρὸς “Ἡρακλέα φιλίαν 

ἔχειν, τόν τε ἰὸν ἀφῆχε κατὰ τῆς χόχλου χαὶ τὸ ῥυὲν ἐκ τοῦ τραύματος τῆς ἀχίδος αἷμα συμμίξας δέδω-- 

χεν" ἡ δὲ λαβοῦσα ἐφύλαττε παρ᾽ ἑαυτῆ. διεξιὼν δὲ «Ηρακλῆς τὴν εἹρυόπων χώραν, καὶ τροφῆς ἀπορῶν, 
- Ω - " ἢ - , ᾿ ΣᾺ ᾽ - 

ὑπαντήσαντος αὐτῷ Θειοδάμαντος βοηλατοῦντος, τὸν ἕτερον τῶν ταύρων λύσας χαὶ σφάξας εὐωχεῖτο. ὡς 

δὲ ἧχεν εἰς Τραχῖνα πρὸς Κηήὔῦχα, ὑποδεχϑεὶς ὑπ᾿ αὐτοῦ “Ἰρύοπας χατεπολέμησεν. αὖϑις ἐχεῖϑεν Αἰγιμίῳ 
- ΄ ΄ κ᾿ - ΄ σι » - 

βασιλεῖ συνεμάχησε «“Ἰωριέων. .«1καπίϑαι γὰρ περὶ γῆς ὅρων πρὸς αὐτὸν ἐπολέμουν, Κορώνου στρατηγοῦν-- 
, “ « ΄ ᾿ ᾿ ΄ - - ΄ ε - " 

τος. ὁ δὲ πολιορχούμενος ἐπεχαλέσατο “Πραχλέα βοηϑὸν ἐπὶ μέρει τῆς γῆς. βοηϑήσας δὲ Ἡρακλῆς ἀπέ- 

χτεινὲ Κόρωνον μετὰ καὶ ἄλλων, καὶ τὴν γῆν ἅπασαν ἐλευϑέραν ἐποίησεν " ἀπέχτεινε δὲ καὶ “Ταγόραν 
- ΄ - - , , 

μετὰ τῶν παίδων, βασιλέα “Ιρυόπων, ἂν ᾿πόλλωνος τεμένει, «Ἰαπιϑῶν σύμμαχον. παριόντα δὲ Ἴτωνα 

εἷς μονομαχίαν προὐχαλεῖτο αὐτὸν Κύχνος ὁ “ρεος καὶ Πελοπίας " συστὰς δὲ καὶ τοῦτον ἀπέκτεινεν. ὡς 
' ΄ Σ ᾿ ᾿ ΄ 

δὲ εἰς Οομένιον ἧκεν. ᾿ἡμύντωρ αὐτὸν ὁ βασιλεὺς οὐκ εἴασε μεϑ᾽ ὅπλων παριέναι, χωλυόμενος δὲ πα-' 
᾿ 
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ρελϑεῖν χαὶ τοῦτον ἀπέχτεινεν. ἀφιχόμενος δὲ εἰς Τραχῖνο; στοατιὸν ἐπ᾿ Οἰχαλίαν συνήθροισεν, Εὔρυτον 

τιμωρήσασϑαι ϑέλων. συμμαχούντων δ᾽ ᾿Ἰρχάδων αὐτῷ χαὶ ΔΙηλιέων τῶν ἐκ Τραχῖνος χαὶ οχρῶν τῶν 

ἘἘπιχνημιδίων, χτείνας μετὰ τῶν παίδων Ἐὔρυτον, αἱρεῖ τὴν πόλιν, χαὶ ϑάψας τῶν σὺν αὐτῷ στρατευ- 

σαμένων τοὺς ἀποθανόντας, Ἵππασον τὸν Κηῦχος. καὶ ᾿ἡργεῖον χαὶ Δηέλανα, τοὺς Διχυμνίου παῖδας, 

χαὶ λαφυραγωγήσας τὴν πόλιν, ἤγεν ἸΙόλην αἰχμάλωτον. χαὶ προσορμισϑεὶς Κηναίῳ τῆς Εὐβοίας ἀχρω- 

τηρίῳ “Πὸς Κηναίου ἱερὸν ἱδούσατο. μέλλων δὲ ἱερουργεῖν χήρυχα ἔπειιψε λαμπρὰν ἐσϑῆτα οἴσοντα. παρὰ 

τούτου δὲ τὰ περὶ τὴν ᾿Ιόλην «1ηιάνειρα πυϑομένη, χαὶ δείσασα μὴ πάλιν ἐχείνην ἀγαπήσῃ, νομίσασα 

τῇ ἀληϑείᾳ φίλτρον εἶναι τὸ ῥυὲν αἷμα Νέσσου, τούτῳ τὸν χιτῶνα ἔχρισεν. ὡς δὲ ϑερμανϑέντος τοῦ 

χιτῶνος ὁ ἰὸς τῆς ὕδρας ἠσϑέετο, τὸν μὲν «Τίχαν χατέβαλεν, εἰς Τραχῖνα δὲ ἐπὶ νεὼς κομίζεται. “Ἰηιά-- 

γειρα δὲ ἀχϑεσϑεῖσα ἑαυτὴν ἀνήρτησεν. “Πραχλῆς δὲ ἐντειλάμενος Ὕλλῳ, ὃς αὐτῷ ἔχ «Ἰηιανείρας ἦν παῖς 

πρεσβύτερος, τὴν ᾿Ιόλην ἀνδρωθέντα γῆμαι, παραγενόμενος εἰς Οἴτην, ὅ ἔστιν ὅρος Τραχῖνος, πυρὰν 

ποιήσας, ἐχέλευσεν ἐπιβὰς ὑφάπτειν. τοῦ δὲ μὴ ϑέλοντος Ποίας παριὼν ἐπὶ ζήτησιν ποιμνίων ὑφάψας 

ἔλαβε τὰ τόξα παρ᾽ αὐτοῦ δωρεών. χαιομένης δὲ τῆς φλογὸς λέγεται νέρος ὑποστὰν μετὰ βροντῆς 

αὐτὸν εἰς οὐρανὸν ἀναπέμψαι" ἔνϑα τυχὼν ἀϑανασίας γήμας Ἥβην τὴν Ἥρας ϑυγατέρα ποιεῖ παῖδας 

᾿ἡλεξιάρην καὶ ᾿Ανίχητον. 

Ἰ 

Ϊ 

ἊἋ Θ᾽. Ονὶ ΗῸΡ.Α τυ λῈ ΟΥ̓ 

]ΠΠρῶτα μὲν ἐν Νεμέᾳ βριαρὸν κατέπεφνε λέοντα. 

δεύτερον ἐν “έρνῃ πολυαύχενον ὦλεσεν ὕδραν. 

τὸ τρίτον αὖτ᾽ ἐπὶ τοῖς ᾿πρυμάνϑιον ἔχτανε χάπρον. 

χρυσόχερων ἔλαφον μετὰ ταῦτ᾽ ἤγρευσε, τέταρτον. 

πέμπτον δ᾽, ὄρνιϑας Στυμφηλίδας ἐξεδίωξεν. 

ἕχτον., ᾿Τιιαζονίδος χόμισε ζωστῆρα φαεινόν. 

] ἕβδομον. «Τὐγείου πολλὴν χύπρον ἐξεχάϑηρεν. 

ὄγδοον, ἐκ Κρήτης δὲ πυρίπνοον ἤλασε ταῦρον. 

ἐχ Θρήκης, ἔνατον, “Πομήδεος ἤγαγεν ἵππους. 

Τηρυόνου, δέχατον, βόας ἤλασεν ἐξ ᾿Ερυϑείης. 

ἑνδέκατον δ᾽, ἀνάγει χύνα Κέρβερον ἐξ ᾿τίδαο. 

δωδέχατον δ᾽, ἤνεγκεν ἐς Ἑλλάδα χρύσεα μῆλα. 

Θεστίεω ϑυγατρῶν τρισχαιδέχατος πέλεν ἄϑλος. 

»--...-.----- 



ν' ὑδεελλδ ἰεηρλρννοὐ γόνα να 1 ἀνα Β 

ΔΙ ΠΙΑΝΕΙΡΑ. 

.“12γος μέν ἐστ᾽ ἀρχαῖος ἀνϑρώπων φανεὶς 
ὡς οὐχ ἂν αἰῶν᾽ ἐχμάϑοις βροτῶν, πρὶν ἂν 
ϑάνῃ τις, οὔτ᾽ εἰ χρηστὸς οὔτ᾽ εἴ τῳ χαχός" 
ἐγὼ δὲ τὸν ἐμὸν, χαὶ πρὶν εἰς “Διδου μολεῖν, 

5 ἔξοιδ᾽ ἔχουσα δυστυχῆ τε καὶ βαρὺν. ἔξοιδ᾽ ἔχουσα δυσευχῆ τε καὶ βαρὺν, ἥτις πατρὸς μὲν ἐν δόμοισιν Οἰνέως 
γναίουσ᾽ ἐνὶ 1"]λευρῶνι γυμφείων ὅτλον 

ἄλγιστον ἔσχον, εἴ τις ΑἸτωλὶς γυνή. 
μνηστὴρ γὰρ ἣν μοι ποταμὸς, ᾿ἡχελῷον λέγω, 

10 ὅς μ᾽ ἐν τρισὶν μοριραῖσιν ἐξήτει πατρὸς, 

φοιτῶν ἐναργὴς ταῦρος, ἄλλοτ᾽ αἰόλος 
δράχων ἑλιχτὸς, ἄλλοτ᾽ ἀνδρείῳ κύτει 
βούπρῳρος" ἐκ δὲ δασχίου γενειώδος 
χρουνοὶ διερρκίνοντο χρηγκίου ποτοῦ. 

1ὅ τοιόνδ᾽ ἐγὼ μνησιῆρα προσδεδεγμένη 
δύστηνος ἀεὶ χατϑανεῖν ἐπηυχόμην, 
πρὶν τῆσδε κοίτης ἐμπελασϑῆναί ποτε. 

χρόνῳ δ᾽ ἐν ὑστέρῳ μὲν, ἀσμένη δέ μοι, 
ὁ χλεινὸς ἦλϑε Ζηνὸς ᾿Ἰλχμήνης τε παῖς" 

20 ὃς εἰς ἀγῶνα τῷδε συμπεσὼν μάχης 
ἐχλύεταί με. χιὰὶ τρόπον μὲν ἂν πόνων 

εν τ ᾿ » “ τ 
οὐχ ἂν διείποιμ᾽ " οὐ γὰρ οἶδ᾽ " ἀλλ ὅστις ἦν 
ϑαχῶν ἀταρβὴς τῆς θέας, ὅδ᾽ ἂν λέγοι. 

ἐγὼ γὰρ ἥμην ἐχπεπληγμένη φόβῳ 
2ὅ μή μοι τὸ χάλλος ἄλγος ἐξεύροι ποτέ. 

τέλος δ᾽ ἔϑηχε Ζεὺς ἀγώνιος χαλῶς, 

εἰ δὴ καλῶς. λέχος γὰρ “Πραχλεῖ κριτὸν 

ξυστᾶσ᾽ ἀεί τιν᾽ ἐκ φόβου φόβον τρέφω, 
χείγου προχηραίνουσα. νὺξ γὰρ εἰσάγει 

30 χαὶ γνὺξ ἀπωϑεῖ διαδεδεγμένη πόνον. 

χἀφύσαμεν δὴ παῖδας, οἣς χεῖνός ποτε, 
γήτης ὅπως ἄρουραν ἔχτοπον λαβὼν, 
σπείρων μόνον προσεῖδε χἀξαμῶν ἅπαξ. 

τοιοῦτος αἰὼν εἰς δόμους τὲ χὰἀκ δόμων 

36 ἀεὶ τὸν ἄνδρ᾽ ἔπεμπε λατρεύοντά τῳ. 
γῦν δ᾽ ἡνίχ᾽ ἄϑλων τῶνδ᾽ ὑπερτελὴς ἔφυ, 
ἐνταῦϑα δὴ μάλιστα ταρβήσασ᾽ ἔχω. 
ἐξ οὗ γὰρ ἔχτα κεῖνος ᾿Κρίτου βίαν, 
ἡμεῖς μὲν ἐν Τραχῖνι τὴδ᾽ ἀνάστατοι 

40 ξένῳ τιαρ᾽ ἀνδρὶ ναίομεν" κεῖνος δ᾽ ὅπου 

βέβηκεν οὐδεὶς οἶδε. πλὴν ἐμοὶ πιχρὰς 

ὠῤῖνας «αὐτοῦ προσβαλὼν ἀποίχεται" 

σχεδὸν δ᾽ ἐπίσταμαί τι πῆμ᾽ ἔχοντά νιν. 
χρόνον γὰρ οὐχὶ βαιὸν, ἀλλ ἤδὴ δέκα 

4δ μῆνας πρὸς ἄλλοις πέντ᾽ ἀκήρυχτος μένει. 
χἄστιν τι δεινὸν πῆμα" τοιαύτην ἐμοὶ 
δέλτον λιπὼν ἔστειχε, τὴν ἐγὼ ϑαμὰ 
ϑεοῖς ἀρῶμαι πημονῆς ἄτερ λαβεῖν. 

ΘΕΡΑΠΑ͂ΙΝ 4. 

δέσποινα “1ηάνειρα, πολλὰ μέν σ᾽ ἐγὼ 
50 χατεῖδον ἤδη πανϑάχρυτ᾽ ὀδύρματα 

ἢ 
τ---:ς.-.ς..ς.-.. 

ΡΟΕΎΥΔΕ 5Ο6ΟΕΝΤΟΙ͂ς 

τὴν Πράχλειον ἔξοδο» γοωμένην" 
γνὺν δ᾽, εἰ δίκαιον τοὺς ἐλευϑέρους φρενοῦν 

γνώμαισι δούλαις, χἀμὲ χρὴ φράσαι τόσον" 
πῶς παισὶ μὲν τοσοῖσδε πληϑύεις, ἀτὰρ 

δὅ ἀνδρὺς χατὰ ζήτησιν οὐ πέμπεις τινὰ, 
μάλιστα δ᾽ ὅνπερ εἰχὸς Ὕλλον, εἰ πατρὸς 

γέμοι τιν᾽ ὦραν τοῦ χαλῶς πράσσειν δοκεῖν; 
ἐγγὺς δ᾽ ὅδ᾽ αὐτὸς ἀρτίπους ϑρώσχει δόμους, 
ὥστ᾽ εἴ τί σοι πρὸς καιρὸν ἐννέπειν δοχῶ, 

60 πάρεστι χρῆσϑαι τἀνδρὶ τοῖς τ᾽ ἐμοῖς λόγοις. 

ἽΠΗΙ.4ΝΕ:1Ρ «“. 
Ὑ» Ἂν - ΠΕ» ΄ Ε 
ὦ τέχνον. ὦ παῖ, κἀξ ἀγεννήτων ἄρα 

μῦϑοι καλῶς πίπτουσιν. ἥδε γὰρ γυνὴ 
δούλη μὲν, εἴρηκεν δ᾽ ἐλεύϑερον λύγον. 

Υ4.10 Σ. 

ποῖον; δίδαξον. μῆτερ, εἰ διδαχτά μοι. 
ΖΓ ΑΙ ΟΡ. 

Θὅ σὲ πατρὸς οὕτω δαρὸν ἐξενωμένου 
ἀτος : ἘτῸ : 

τὸ μὴ πυϑέσϑαι ποὺ ᾽στιν αἰσχύνην φέρειν. 
Υ2.70Σ. 

ἀλλ οἶδα, μύϑοις εἴ τι πιστεύειν χρεών. 
“Π14ΝΕ:ῚΡ 4. 

καὶ ποῦ χλύεις νιν, τέχνον, ἱδοῦσϑαι χϑονός; 

Υ...10Ὸ Σ. 
ΜΉΤ Ὑ ΡΣ ΤΗΝ ; 

τον μὲν παρὲλ Ὁ»τ ἐροτον » μηζει χροόγου 

ς ᾿ ἣ , Ἶ 
70 ““υδὴ γυναιχί «ἀασί νιν λάτριν πονεῖν. 

4ΦΠΗ]Ι.4ΑΝΕ.ΙΡ 4. 

πᾶν τοίνυν, εἰ χαὶ τοῦτ᾽ ἔτλη, κλύοι τις ἔν. 
Υ2.Ζ᾽ὉΣ. 

ἀλλ ἐξαφεῖται τοῦδέ γ᾽, ὡς ἐγὼ χλύω. 
ΔΗΙΑ͂ΝΕΙΡ 4. 

ποῦ δῆτα νῦν ζῶν ἢ ϑανὼν ἀγγέλλεται; 
Υ.,..10Σ. 

Εὐβοῖδα χώραν φασὶν, Εὐρύτου πόλιν, 
70 ἐπιστρατεύειν αὐτὸν, ἢ μέλλειν ἔτι. 

ΔΗΙΆΑΝΕῚ.ῚΡ “4. 

ἄρ᾽ οἶσθα δῆτ᾽, ὦ τέκνον, ὡς ἔλειπέ μοι 
μαντεῖα πιστὰ τῆσδε τῆς χώρας πέρι; 

Υ4.10Σ. 

τὰ ποῖα, μῆτερ; τὸν λόγον γὰρ ἀγνοῶ. 
“ΠΗΓΙΆΝΕῚΙΡ 4. 

ὡς ἢ τελευτὴν τοῦ βίου μέλλει τελεῖν, 
80 ἢ τοῦτον ἄρας ἄϑλον εἷς τὸν ὕστερον 

τὸ λοιπὸν ἤδη βίοτον εὐαίων᾽ ἔχειν. 
ἂν οὖν ῥοπὴ τοιᾷδε χειμένῳ,, τέχνον, 

οὐχ εἰ ξυνέρξων, ἡνίκ᾽ ἢ σεσώσμεϑα 
[ἢ πίπτομεν, σοῦ πατρὸς ἐξολωλύότος :} 

8ὅ χείνου βίον σώσαντος, ἢ οἰχόμεσϑ᾽ ἅμα; 
Υ..20Σ. 

ἀλλ εἶμι, μῆτερ" εἰ δὲ ϑεσφάτων ἐγὼ 
βάξιν κατήδη τῶνδε, χἂν πάλαι παρῆ. 

[νῦν δ᾽ ὁ ξυνήϑης πότμος οὐχ ἐᾷ πατρὸς 
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ποις τ εκ δὲ ο  ὡἸς ΞΘΘΘΝΝ 

ΣΟΦΟΒΜΛΕΟΥΣ 
! 

ἡμᾶς προταρβεῖν, οὐδὲ δειμαίνειν ἄγαν. 1 180 ἢ ἤτοι πρὸς ἀνδρὸς ἢ τέχνων φοβουμένη. 

ο0 »ῦὺ»ν δ᾽ ὡς ξυνίημ᾽, οὐδὲν ἐλλείψω τὸ μὴ οὐ τότ᾽ ἄν τις εἰσίδοιτο, τὴν αὑτοῦ σχοπῶν 

πᾶσαν πυϑέσϑαι τῶνδ᾽ ἀλήϑειαν πέρι. πρᾶξιν. κακοῖσιν οἷς ἐγὼ βαρύνομαι.- 

ΔΦΗΓΆΝΕΙΡΑ. πάϑη μὲν οὖν δὴ πόλλ᾽ ἔγωγ᾽ ἐκλαυσάμην" 

χώρει νυν, ὦ παῖ. χαὶ γὰρ ὑστέρῳ τό γ᾽ εὖ ἕν δ᾽, οἷον. οὔπω πρόσϑεν, αὐτίχ᾽ ἐξερῶ. 

πιράσσειν,, ἐπεὶ πύϑοιτο, κέρδος ἐμπολᾷ. 185 ὁδὸν γὰρ ἦμος τὴν τελευταίαν ἄναξ 

ΧΟΡΟΣ. ὡρμᾶτ᾽ ἀπ᾽ οἴχων “Πραχλῆς, τότ᾽ ἐν δόμοις 

᾿ τς ΝΣ λείπει παλαιὰν δέλτον ἐγγεγραμμένην 

ὃν αἰόλα νὺξ ἐναριζομένα 
Υγ γ9 “μένη 

᾿ "" " ξυνϑήμαϑ᾽, ἁμοὶ προόσϑεν οὐχ ἔτλη ποτὲ, 

95 τίχτει χατευνόςει τὲς φλογιζομέενον 
Ἢ 

“Ἅλιον “Ἅλιον αἰτῶ, 

τοῦτο χαρῦξαι τὸν ̓ Ἱλχμήνας, πόϑι μοι πόϑι παῖς 
φ νγ - - ΄ 

γαίει ποτ᾽. ὦ λαμπρᾷ στεροπᾷ «λεγέϑων, 
Α ᾿ ἘΑᾺΕ: ᾿ Ξ: ΟΝ 

100 ἢ ποντίους αὐλῶνας, ἢ δισσαῖσιν ἀπείροις κλι- 

ϑεὶς. 
» Υν ᾽ 2. 

εἴπ, ὦ χρατιστεύων χατ᾽ ομμα.- 

ποϑουμένᾳ γὰρ φρενὶ πυνθάνομαι 

τὰν μι με αη “Ἰηιάνειραν ἀεὶ, 

105 οἷά τιν᾽ ἄϑλιον ὄρνιν, 

οὔ ποτ εὐνάζειν ἀδαχρύτων βλεφάρων πόϑον, ἀλλ 

εὔμναστον ἀνδοὸς δεῖμα φέρουσαν ὁδοῦ 

πολλοὺς ἀγῶνας ἐξιὼν, οὔπω φράσωι, 

1600 ἀλλ᾽ ὡς τι δράσων εἶρπε χοὺ ϑανούμενος. 

γῦν δ᾽ ὡς ἔτ᾽ οὐχ ὧν εἶστε ΤῸ λέχους ὅτι 

χρείη μ᾽ ἐλέσϑαι χτῆσιν, εἶπε δ᾽ ἣν τέχνοις 

μοῖραν πατρῴας γῆς διαίρετον γέμοι, 

χφόνον προτάξας ὡς, τρίμηνον ἡνίχα 

105 χώρας ἀπείη χἀνιαύσιος βεβὼς, 

τότ᾽ ἢ θανεῖν χρείη σφε τῷδε τῷ χρόνῳ, 

ἢ τοῦϑ᾽ ὑπεχδραμόντα τοῦ χοόνου τέλος 

τὸ λοιπὸν ἤδη ζὴν ἀλυπήτῳ βίῳ. 

τοιαῦτ᾽ ἔφραζε πρὸς ϑεῶν εἱμαρμένα 

170 τῶν ᾿Ποαχλείων ἐχτελευτᾶσϑαι πόνων, 

ὡς τὴν σιαλαιὰν φηγὸν αὐδησαί σπιοτε 110 ἐνθυμίοις εὐναῖς ἀναγ θοώτοισι τρύχεσϑαι, χιχὰν, 

δύστανον ἐλ πιζουο αν, αἶσαν. 

πολλὰ γὰρ ὥστ᾽ ἀχάμαντος 

ἢ Νότου ἢ Βορέα τις 

χύματά τ᾽ εὐρέϊ πόντῳ 

“Ἰωδῶνι δισσῶν ἐκ πελειάδων ἔφη. 

χαὶ τῶνδε ναμέρτεια συμβαίνει χρόνου 

τοῦ νῦν παρόντος, ὡς τελεσθῆναι χρεών. 

176 ὥσϑ᾽ ἡδέως εὕδουσαν ἐχπηδᾶν ἐμὲ 

115 βάντ᾽ ἐπιόντα τ᾽ ἴδοι ἥ ᾿ ς ἐ ᾿ 

ὸ φόβῳ, φίλαι, ταρβοῦσαν, εἴ μὲ χρὴ μένειν 

οὕτω δὲ τὸν Καδιογενῆ τρέφει, τὸ δ᾽ αὔξει 
πάντων ἀρίστου φωτὸς ἐστερημένην. 

βιότου 
ΧΟ ΡΌΟΝΣΙ 

πολύπονον, ὥσπερ πέλαγος Κρήσιον. ἀλλά τις ἌΣ ΩΝ με 

ὈΈΣΣ εὐς ἡμίαν, γῦν ἴσχ᾽ " ἐπεὶ καταστεφῆ; 

στείχονϑ᾽ ὁρῶ τιν᾽ ἄνδρα πρὸς χαρὰν λόγων. 

ΑΓΓΕΟ.ῸΟΣ. 

180 δέσποινα “ηάνειρα., πρῶτος ἀγγέλων 
190 αἰὲν ἀναμπλ ἄχητον “Ἴδα σῴφε δόμων ἐρύχει. 

122 ὧν ἐπιμεμφομέν « σ᾽ ἃ- 

δεῖα μὲν, ἀντία δ᾽ οἴσω. 
εὔνουν ξθοϑ , ὄχνου σε λύσω. τὸν γὰρ ᾿Ἡλχμήνης τόχον 

«φαμὶ γὰρ οὐχ ἀποτρύειν 

125 ἐλπίδα τὰν ἀγαϑὰν 

χρῆναί σ᾽. ἀνάλγητα γὰρ οὐδ᾽ ὁ πάντα χραίνων. 

χαὶ ζῶντ᾽ ἐπίστω χαὶ χρατοῦντα χάκ μάχης 

ἀγοντ᾽ ἀπαρχὰς ϑεοῖσι τοῖς ἐγχωρίοις. 

ἘΠΕ ΠΙΑΆΑΝΕΙῚΡ Α. 
5. Μ᾿ Η ΄ , 

ἐπέβαλε ϑνατοῖς Κρονίδας. ἀλλ΄ ἐπὶ πῆμα χαὶ τίν᾽ εἴπας, ὦ γεραιὲ; τόνδε" μοι λογον:; 
ΑΓΤΙΤΕ.ΟΣ. 

χαρὰ ] 

: Σ: Ξε γε 5, ᾿ Ε ] 

1320 πᾶσι χυχλοῦσιν, οἷον ἀράτου στρο(ράδες χέλευϑοι.) 

132 μένει. γὰρ οὔτ᾽ αἰόλα 

185 τάχ᾽ ἐς δόμους σοὺς τὸν πολύξηλον πόσιν 

ἥξειν», φανέντα σὺν χράτει γ»ιχηςφόρῳ. 

ΤΗΙΆΑΝΕΙΡΑ. 

γὺξ βροτοῖσιν οὔτε Κῆρες οὔτε πλοῦτος, ὁ που τοδν στο ΣΕ ἜΣ 
- Χ στῶν ἢ ξένων μαϑὼν λέγεις; 

435 ἀλλ᾽ καρ βέβακε, τῷ δ᾽ ἐπέρχεται χαίρειν τε κορηνου τοῦ σας 
((αρ βέβαχε, τῷ ΟΧχ χαίρειν τε ἌΓΓΕΜΟΣ. 

χαὶ στέρεσϑαι. 

ἃ χαὶ σὲ τὰν ἄνασσαν ἐλπίσιν λέγω ἐν βουϑερεῖ λειμῶνι πρὸς πολλοὺς ϑροεῖ 

τάδ᾽ αἰὲν ἴσχειν " ἐπεὶ τίς ὧδε 

4420 τέχνοισι Ζῆν᾽ ἄβουλον εἶδεν; 

ΜΗΙΆΑΝΕῚΙΡ Α. 

-Ἵχας ὁ υξήρυξ ταῦτα τοῦ δ᾽ ἐγὼ ἡλύων 

190 ἀπῆξ᾽ . ὅπως τοι πρῶτος ἀγ γείλας τάδε 

πρὸς σοῦ τι χερδάναιμι χαὶ χτῴμην χάριν. 

ἢ ἘΣ ἢ , ᾿ 
ΜΗΙΓΑΝΕΙΡΑ. 

πεπυσμ ἐνῇ «ἐν ὡς ἀπειχασαι σπςοξι 
. ᾿ » , -Ξ 

ἕ ! δυο ΑΚ αΣ πρρς, ἔσαν μ αὐτὸς δὲ πῶς ἄπεστιν. εἴπερ εὐτυχεῖ; 

πάϑημα τοὐμόν" ὡς δ᾽ ἐγὼ ϑυμοφϑόρὼ 
ΡΓΓΕ ΟΣ. 

μήτ᾽ ἐχμάϑοις παϑοῦσα, γῦν δ᾽ ἄπειρος εἰ. 

τὸ γὰρ νεάζον ἐν τοιοῖσδε βόσκεται 

110 χώροισιν αὑτοῦ, καί γιν οὐ ϑάλπος ϑεοῦ, 

οὐχ εὐμαρείᾳ χρώμενος πολλῇ, γύναι. 

χύχλῳ γὰρ αὐτὸν ΠΠ]ηλιεὺς ἅπας λεὼς 

196 χρίνει παραστὰς. οὐδ᾽. ἔχει βῆναι πρόσω. 

τὸ γὰρ ποθοῦν ἕχαστος ἐχμαϑεῖν ϑέλων 

οὐχ ἂν μεϑεῖτο, πρὶν χαϑ᾽ ἡδονὴν κλύειν. 

οὕτως ἐχεῖνος οὐχ ἑχὼν,, ἑχοῦσι δὲ 

ξύνεστιν - ὄψει δ᾽ αὐτὸν αὐτίχ᾽ ἐμφανῆ. 

94--- 102. ΞΞΞ 108 --- 111. ΠΗΓΙΓΆΑΝΕΙΡ.«. 

112--- 121. τες 122 --- 131. 200 ὦ Ζεῦ, τὸν Οἴτης ἄτομον ὃς λειμῶν᾽ ἔχεις. 

οὐδ᾽ ὄμβρος, οὐδὲ πνευμάτων οὐδὲν χλογεῖ, 

ἀλλ᾽ ἡδοναῖς ἄμοχϑον ἐξαίρει βίον 

ἐς τοῦϑ᾽, ἕως τις ἀντὶ παρϑένου γυνὴ 

χληϑῆ, λάβῃ τ᾽ ἐν νυχτὶ φοοντίδων μέρος, 

εἰωνορον Ὁ ς΄ὦὦοὃὦὥνὺ.κνᾳ͵΄υ . τ. εὼὲἡ.α -ε----Ξ - πω 
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ἔδωχας ἡμῖν ἀλλὰ σὺν χρόνῳ χαράν. 
φωνήσατ᾽, ὦ γυναῖχες, αἵ τ᾽ ἔσω στέγης 
αἵ τ᾿ ἐχτὸς αὐλῆς, ὡς ἀελτιτον ὄμμ᾽ ἐμοὶ 

φήμης ἀνασχὸν τῆσδε νῦν χαρπούμεϑα. 

ΣΦ ΟΙΡΙΘῚΣ: 

206 ἀνολολύξατε δόμοις 

ἐφεστίοις ἀλαλαγαῖς 

ὁ μελλόνυμφος, ἐν δὲ χοιγὸς ἀρσένων 
ἔτω κλαγγὰ τὸν εὐφαρέτραν 
-«πόλλωνα προστάταν " 

210 ὁμοῦ δὲ παιᾶνα παιῶν᾽ 
ἀνάγετ᾽, ὦ παρϑένοι, 

βοᾶτε τὰν ὁμόσπορον 
Ἴἥρτεμιν ᾿θρτυγίαν, ἐλαφαβόλον, ἀμφίπυρον, 

216 γείτονάς τε Νύμεας, 
ἀείρομ᾽ οὐδ᾽ ἀπώσομαι 
τὸν αὐλὸν, ὦ τύραννε τᾶς ἐμῶς φρενός. 
ἰδού μ᾽, ἀναταράσσει 
εὐοῖ μ᾽ ὃ χισσὸς ἄρτι βαχχίαν 

220 ὑποστρέφων ἅμιλλαν. 
ἐὼ Ἰὼ Παιάν" 
ἴδ᾽ ἴδ᾽, ὦ φίλα γύναι, 
τάδ᾽ ἀντίπρῳρες δή σοι 
βλέπειν πάρεστ᾽ ἐναργῆ. 

ΠΗΓΆΝΕΙΡ ἍἪ4. 

2256 ὁρῶ, «φίλαι γυναῖχες, οὐδέ μ᾽ διιματος 

φρουρὰ παρῆλϑε, τόνδε μὴ λεύσσειν στόλον" 
χαίρειν δὲ τὸν χήρυχα προὐννέπω, χρόνῳ 
πολλῷ φανέντα χαρτὸν, εἴ τι καὶ φέρεις. 

ΤΟΝ ΦῸΣ: 

ἀλλ᾽ εὖ μὲν ἵγμεϑ᾽, εὖ δὲ προσφωνούμεϑα, 
230 γύναι, χατ᾽ ἔργου χτῆσιν " ἄνδρα γὰρ χαλῶς 

πράσσοντ᾽ ἀνάγκη χοηστὰ κερδαίνειν ἔπη. 

ΔΗΙΆΝΕΙΡ 4. 

ὦ φίλτατ᾽ ἀνδρῶν, πρῶϑ᾽ ἃ πρῶτα βούλομαι 
δίδαξον, εἰ ζῶνϑ᾽ “Ηραχλὴ προσδέξομαι. 

«ΙΣΧΑ“Σ. 

ἔγωγέ τοι σφ᾽ ἔλειπον ἰσχύοντά τε 
236 καὶ ζῶντα χαὶ ϑάλλοντα χοὐ νόσῳ βαρύν. 

ΔΗΓΆΑ͂ΝΕΙΡ Δ. 

ποῦ γῆς; πατρῴας, εἴτε βαρβάρου; λέγε. 
ῖ ΑΙ1ΧΑ4Σ. 

ἀχτή τις ἔστ᾽ Εὐβοιὶς, ἔνϑ᾽ ὁρίζεται 

βωμοὺς τέλη τ᾽ ἔγχαρπα Κηναίῳ «1εἴ. 

ΔΦΗΤΙΤΑΝΕΙΡ.. 

εὐχταῖα φαίνων, ἢ πὸ μαντείας τινός; 

ΔΙΧΩ͂Σ. 

210 εὐχταῖ᾽, ὅϑ᾽ ἥρει τῶνδ᾽ ἀνάστατον δόρει 
χώραν γυναιχῶν ὧν ὁρᾷς ἐν ὄμμασιν. 

ΔΗΙΆΑΝΕΙΡ 4. 

οἰχτραὶ γὰρ, εἰ μὴ ξυμφοραὶ κλέπτουσέ με. 

ΔΑΙΧΑΣ. 

ταύτας ἐχεῖνος Εὐρύτου πέρσας πόλιν 

246 ἐξείλεϑ᾽ αὑτῷ χτῆμα καὶ ϑεοῖς χρετόν. 

ΔΗΙΑ͂ΝΕῚΙΡ 4. 

ἢ χἀπὶ ταύτῃ τῇ πόλει τὸν ἄσχοπον 

χρόνον βεβὼς ἣν ἡμερῶν ἀνήριϑιον; 

αὗται δὲ, πρὸς ϑεῶν, τοῦ ποτ᾽ εἰσὶ καὶ τίνες; 

ΚΣ {.5: 

οὔχ, ἀλλὰ τὸν μὲν πλεῖστον ὃν “Τυϑοῖς χρόνον 
κατείχεϑ᾽, ὥς φησ᾽ αὐτὸς, οὐχ ἐλεύϑερος, 

250 ἀλλ᾽ ἐμποληϑείς. τοῦ λόγου δ᾽ οὐ χρὴ φϑόνον, 
γύναι, προσεῖναι, Ζεὺς ὅτου πράχτωρ φανῇ. 
κεῖνος δὲ πιραϑεὶς Ὀμφάλῃ τῇ βαρβάρῳ 
ἐνιαυτὸν ἐξέπλησεν, ὡς αὐτὸς λέγει. 
χοὔτως ἐδήχϑη τοῦτο τοὔνειδος λαβὼν 

286 ὥσϑ᾽ ὅρχον αὑτῷ προσβαλὼν διώμοσεν, 
ἢ μὴν τὸν ἀγχιστῆρα τοῦδε τοῦ πάϑους 
ξὺν παιδὶ χαὶ γυναικὶ δουλώσειν ἔτι. 

χοὐχ ἡλίωσε τοὔπος. ἀλλ᾽ ὅϑ᾽ ἁγνὸς ἦν, 
στρατὸν λαβὼν ἐπαχτὸν ἔρχεται πόλιν 

2600 τὴν Εὐρυτείαων. τόνδε γὰρ μεταίτιον 

μόνον βοοτῶν ἔφασχε τοῦδ᾽ εἶναι πάϑους" 

ὃς αὐτὸν ἐλϑόντ᾽ ἐς δάμους ἐξρέστιον, 
ξένον παλαιὸν ὄντα, πολλὰ μὲν λόγοις 

᾿ το ΞΡ ΥΣ ἐν ὰ 
ἐπερρόϑησε, πολλὰ ὃ ἀτηρᾷ φρδεὶ, 

206 λέγων χεροῖν μὲν ὡς ((ρυκτ᾽ ἔχων βέλη 

τῶν ὧν τέχνων λείποιτο πρὸς τόξου χρίσιν" 

φωνεῖ δὲ δοῦλος ἀνδρὸς ὡς ἐλευϑέρου 
ς δ. εἶδεν σι) (δὲ 
ῥαίοιτο" δείπνοις δ᾽ ἡνίχ᾽ ἣν οἰνωμένος, 

ἔρριψεν ἐκτὸς αὐτόν. ὧν ἔχων χόλον, 
270 ὡς ἵχετ᾽ αὖϑις Ἴφιτος Τιρυνϑίαν 

πρὸς χλιτὺν, ἵππους νομάδας ἐξιχνοσχοπῶν, 
τότ᾽ ἄλλοσ᾽ αὐτὸν ὄμμα, ϑάτέρᾳ δὲ νοῦν 
ἔχοντ᾽, ἀπ᾿ ἄχρας ἧχε πυργώδους πλακχός. 
ἔργου δ᾽ ἕχατι τοῦδε μηνίσας ἄναξ, 

276 ὁ τῶν ἁπάντων Ζεὺς πατὴρ Ὀλύμπιος, 
πρατὸν γιν ἐξέπεμψεν, οὐδ᾽ ἠνέσχετο, 

ὁθούνεκ᾽ αὐτὸν μοῦνον ἀνθρώπων δόλῳ 
ἔχτεινεν. εἰ γὰρ ἐμφανῶς ἠμύνατο, 
Ζεύς τῶν συνέγνω ξὺν δίχη χειρουμένῳ. 

280 ὕβριν γὰρ οὐ στέργουσιν οὐδὲ δαίμονες, 
κεῖνοι δ᾽ ὑπερχλιδῶντες ἐκ γλώσσης χαχῆς, 
αὐτοὶ μὲν ἽἿδου πάντες εἴσ᾽ οἰχήτορες, 

πόλις δὲ δούλη" τάσδε δ᾽ ἅσπερ εἰσορᾷς 
ἐξ ὀλβίων ἄζηλον εὑροῦσαι βίον 

286 χωροῦσι πρὸς σέ. ταῦτα γὰρ πόσις τε σὸς 
ἐφεῖτ᾽, ἐγὼ δὲ, πιστὸς ὧν κείνῳ. τελῶ. 

φύσι γ - ΕΥΡῊ ε 5 ΄ 
αὐτὸν δ᾽ ἐχεῖνον, εὐτ᾿ ὧν ἁγνὰ ϑύματα 
«“,- , Ν - ΓΤ ῥέξη πατρῴῳ Ζηνὶ τῆς ἁλώσεως, 
φρύνει γιν ὡς ἥξοντα. τοῦτο γὰρ λόγου 

290 πολλοῦ χαλῶς λεχϑέντος ἥδιστον κλύειν. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἄνασσα, νῦν σοι τέρψις ἐμφανὴς κυρεῖ, 
ὥρκη κι , τος ᾿ 

τῶν μὲν παρόντων. τὰ δὲ πεπυσμένῃ λόγῳ. 
ΜΠΗΙΑ͂ΝΕΙΡ Α. 

- Ε ᾿ ν ΄ » ΒΩ » Ἱ ΕἸ - 

πῶς δ᾽ οὐκ ἐγὼ χαίροιμ᾽ ἂν, ἀνδρὸς εὐτυχῆ 
χλύουσα πρᾶξιν τήνδε, πανδίχῳ φρενί; 

290 πολλή ᾽στ᾽ ἀνάγχη τῆδε τοῦτο συντρέχειν. 
᾿ ᾿ -- ὙΣ 

ὅμως δ᾽ ἔμεστι τοῖσιν εὖ σκοπουμένοις 

ταρβεῖν τὸν εὖ πράσσοντα, μὴ σφαλῇ ποτε. 
ἐμοὶ γὰρ οἶχτος δεινὰς εἰσέβη., φίλαι, 

᾿ 
ταύτας ὁρώσῃ δυσπότμους ἐπὶ ξένης 

, : Ἔτν ΘΚ ΑΜΕΣ ὙΝ: 
800 χώρας ἀοέχους ἀπάτοράς τ᾿ ἀλωμένας, 

" ν ΠΡΕΒΕῚ ἐξ ἐλευϑέ, ᾽͵ αἵ πρὶν μὲν ἡσαν ἐξ ἐλευϑέρων ἴσως 
ἀνδρῶν, τανῦν δὲ δοῦλον ἴσχουσιν βίον. 
ὦ Ζεῦ τροπαῖε, μή ποτ᾽ εἰσίδοιμέ σε 
πρὸς τοὐμὸν οὕτω σπέρμα χωρήσαντά ποι, 
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306 μηδ᾽, εἴ τι δράσεις, τῆσδέ γε ζώσης ἔτι. 
οὕτως ἐγὼ δέδοιχα τάσδ᾽ δροωμένη. 
ὦ δυστάλαινα, τίς ποτ᾽ εἰ νεανίδων; 

ἄνανδρος, ἢ τεχνοῦσσα; πρὸς μὲν γὰρ φύσιν 

πάντων ἄπειρος τῶνδε, γενναία δέ τις. 

310. .71χα΄, τίνος ποτ᾽ ἐστὶν ἡ ξένη βροτῶν; 
τίς ἡ τεχοῦσα. τίς δ᾽ ὁ φιτύσας πατήρ; 
ἔξειπ᾽ " ἐπεί νιν τῶνδε πλεῖστον ᾧχτισα 
βλέπουσ᾽, ὅσῳπερ καὶ φρονεῖν οἶδεν μόγη. 

ΤΟΣ ΕΣ 

τί δ᾽ οἶδ᾽ ἐγώ; τί δ᾽ ἄν με χαὶ χρίνοις; ἴσως 

8316 γέννημα τῶν ἐχεῖϑεν οὐχ ἐν ὑστάτοις. 

ΔΠΙΔΆΑΝΕΙΡ 4. 

μὴ τῶν τυράννων; Τὐρύτου σπορά τις ἣν; 

ΤΣ ,ΖΣ. 

οὐκ οἶδα. καὶ γὰρ οὐδ᾽ ἀνιστόρουν μαχράν. 
4ΠΙΑ͂ΝΕῚ!ΙΡ 4. 

οὐδ᾽ ὄνομα πρός του τῶν ξυνεμπόρων ἔχεις; 

ΦΧ ὙΧΟΖΣ. 

ἥκιστα " σιγῆ τοὐμὸν ἔργον ἤνυτον. 
ΖΗΙΑΝΕΙΡ.Α. 

320 εἴπ᾽, ὦ τάλαιν᾽, ἀλλ᾿ ἡμὶν ἐχ σαυτῆς" ἐπεὶ 

χαὶ ξυμφορώ τοι μὴ εἰδέναι σέ γ᾽ ἥτις εἰς 

{ὙΠ Χ ΧῸΣ: 

οὔ τἄρα τῷ γε προόσϑεν οὐδὲν ἐξ ἴσου 
χρόνῳ διοίσει γλῶσσαν, ἥτις οὐδαμὰ 
προὔφηνεν οὔτε μείζον᾽ οὔτ᾽ ἐλάσσονα, 

325 ἀλλ᾽ αἰὲν ὠδίνουσα συμᾳορᾶς βάρος 

δακρυρροεῖ δύστηνος, ἐξ ὅτου πάτραν 

διήνεμον λέλοιπεν. ἡ δέ τοι τύχη 

χαχὴ μὲν αὐτῇ γ᾽. ἀλλὰ συγγνώμην ἔχει. 

ΖΠΙΑΝΕΠΤΡΑ. 

ἡ δ᾽ οὖν ἐάσϑω, χαὶ πορευέσϑω στέγας 
380 οὕτως ὅπως ἥδιστα, μηδὲ πρὸς καχοῖς 

τοῖς οὖσι λύπῃ πρός γ᾽ ἐμοῦ λύπην λάβοι" 
ἅλις γὰρ ἡ παροῦσα. προὸς δὲ δώματα 
χωρῶμεν ἤδη τιάντες, ὡς σύ 8᾽ οἵ ϑέλεις 
σπεύδης, ἐγὼ δὲ τἄνδον ἐξαρχὴ τιϑῶ. 

ΔΓΙΓΓΕΖΟΣ. 
335 αὐτοῦ γε πρῶτον βαιὸν ἀμμείνασ᾽, ὅπως 

μάϑης, ἄνευ τῶνδ᾽, οὕστινάς τ᾿ ἄγεις ἔσω 
ὧν τ᾽ οὐδὲν εἰσήχουσας. ἐχμάϑης ϑ᾽ ἃ δεῖ. 
τούτων ἔχω γὰρ πάντ᾽ ἐπιστήμην ἐγώ. 

ΔΗΙΔ4ΑΝΕ!Ρ . 

τί δ᾽ ἐστὶ τοῦ μὲ τήνδ᾽ ἐφίστασαι βάσιν; 

ΑΤΓΕ.ΟΣ. 
340 σταϑεῖσ᾽ ἄκουσον " καὶ γὰρ οὐδὲ τὸν πάρος 

μῦϑον μάτην ἤχουσας, οὐδὲ νῦν δοχῶ. 
ΔΠΙΑ͂ΝΕΙΡ 4. 

πότερον ἐκείνους δῆτα δεῦρ᾽ αὖϑις πάλιν 

χαλῶμεν, ἢ ̓ μοὶ ταῖσδέ τ᾿ ἐξειπεῖν θέλεις; 

ΓΤ ΈΕΟΣ. 

σοὶ ταῖσδέ τ᾿ οὐδὲν εἴργεται" τούτους δ᾽ ἔα. 
ΜΗΙΖΝΕῚ.ΙΡ Α. 

340 χαὶ δὴ βεβᾶσι. χὠ λόγος σημαινέτω. 

ΨΦΨΕΓΙῈ.ΖΟΣ. 

ἁνὴρ ὅδ᾽ οὐδὲν ὧν ἔλεξεν ἀρτίως 

φωνεῖ δίκης ἐς ὀρθὸν, ἀλλ᾽ ἢ νῦν χακὺς, 

ἢ πρόσϑεν οὐ δίκαιος ἄγγελος παρῆν. 

᾿ 

ΤΗΙΆΝΕΤΓΙΡ.4. 

τί φής; σαιζῶς μοι φράζε πιῶ» ὕσον γοεῖς. 
300 ἃ μὲν γὰρ ἐξείρηχαις ἀγνοίᾳ μ᾽ ἔχει. 

Ὡ͵ΓΓΈΞΟΣ.: 

τούτου λέγοντος τἀνδρὸς εἰσήχουσ᾽ ἐγὼ, 

πολλῶν παρόντων μαρτύρων. ὡς τῆς χόρης 

ταύτης ἕχατι χεῖνος Τύὔύρυτόν 9 ἕλοι 

τή» ϑ᾽ ὑψίπυογον Οἰχαλίαν., Ἔρως δέ νιν 
8350 μόνος ϑεῶν ϑέλξειεν αἰχμάσαι τάδε, 

οὐ τἀπὶ “υδοῖς οὐδ᾽ ἐπ᾿ Ὀμφάλῃ πάώνων 
λατρεύματ᾽. οὐδ᾽ ὁ διπτὸς ᾿Ιφίτου μόρος, 
ὃν νῦν παοώσας οὗτος ἔμπαλιν λέγει. 

ἀλλ᾽ ἡνίκ᾽ οὐχ ἔπειϑε τὸν «τυτοσπύρον 
300 τὴν παῖδα δοῦναι. χρύφιον ὡς ἔχοι λέχος, 

ἔγχλημα μιχρὸν αἰτίαν 9᾽ ἑτοιμίσας 

ἐπιστρατεύει πατρίδα τὴν ταύτης. ἐν ἣ 
τῶν Εὐρύτου τόνδ᾽ εἶπε δεσπόζειν θρόνων, 
χτείνει τ΄ ἔναχτα πατέρι: τῆσδε χαὶ πόλιν 

805 ἔπερσε. χαὶ νῦν. ὡς ὁρᾷς, ἥκει δόμους 

ὡς τοὐσδὲ πέιπων οὐχ ἀφροντίστως. γύναι, 
οὐδ᾽ ὥστε δούλην μηδὲ προσδόχα τόδε" 
οὐδ᾽ εἰχὸς, εἴπερ ἐντεϑέρμανται πόϑῳ. 

ἔϑοξεν οὖν μοι πρὸς σὲ δηλῶσαι τὸ πᾶν, 

270 δέσποιν", ὃ τοῦδε τυγχάνω μαϑὼν πάρα. 
χαὶ ταῦτα πολλοὶ πρὸς μέσῃ Τραχινίων 

ἀγορᾷ συνεξήχουον ὡσαύτως ἐμοὶ, 

ὥστ᾽ ἐξελέγχειν" εἰ δὲ μὴ λέγω φίλα, 
οὐχ ἥδομαι, τὸ δ᾽ ὀρϑὸν ἐξείρηχ᾽ ὅμως. 

ΠΙΆΑΝΕΙΡ Ζ. 

370 οἴμοι τάλαινα. ποῦ ποτ᾽ εἰμὶ πράγματος; 
τίν᾽ εἰσδέδεγμαι πημονὴν ὑπόστεγον 

λαθραῖον; ὦ δύστηνος, ἄρ᾽ ἀνώνυμος 

πέφυχεν, ὥσπερ οὑπάγων διώμνυτο; 

Ἐκ οὐ δ Ὁ Σ ἀ(2)..}} 

ἢ χάρτα λαμπρὰ χαὶ κατ᾿ ὄμμα χαὶ «φύσιν, 
380 πατρὸς μὲν οὖσα γένεσι» Πὐρύτου ποτὲ 

᾿Ιόλη ᾽καλεῖτο, τῆς ἐχεῖνος οὐδαμὰ 

βλάστας ἐφώνει, δῆϑεν οὐδὲν ἱστορῶν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὕλοιντο μή τι πώντες οἱ χακοὶ, τὰ δὲ 
λαϑριῖ᾽ ὃς ἀσχεῖ μὴ πρέποντ᾽ αὐτῷ χαχά. 

ΔΗΠΑ͂ΝΕῚ.Ρ 4. 

386 τί χοὴ ποιεῖν. γυναῖχες; ὡς ἐγὼ λόγοις 
τοῖς νῦν παροῦσιν ἐχπεπληγμένη χυρῶ. 

ΧΟΡΟΣ. 

πεύϑου μολοῦσα τἀνδρὸς, ὡς τάχ᾽ ἂν σαφῆ 

λέξειεν, εἴ μιν πρὸς- βίων χρίνειν ϑέλοις. 

ΔΙΠΙΑΝΕΙΡ Α. 

ἀλλ᾽ εἶμι. χαὶ γὰρ οὐχ ἄπο γνώμης λέγεις. 
ΧΟΡΟΣ. 

390 ἡμεῖς δὲ προσμένωμεν; ἢ τί γοὴ ποιεῖν; 
ΔΙΙΓΖΧΝΕΤΙ,ΙΡΑ . 

μίμνς ὡς ὅδ᾽ ἁνὴρ οὐχ ἐμῶν ὑπ᾿ ἀγγέλων, 

ἀλλ᾽ αὐτόχλητος ἐκ δόμων πορεύεται. 

ΊΕΥΣΣ: 

τί χοὴ, γύναι. μολόντα μ᾽ “Πραχλεῖ λέγειν; 
δίδαξον, ὡς ἕρποντος εἰσορᾷς ἐμοῦ. 

ΖΔΙΠΙΑΝΕΙΡ 4. 

396 ὡς ἐκ ταχείας σὺν χρόνῳ βραδεῖ μολὼν 
ὥσσεις, πρὶν ἡμᾶς χἀνγεώσασϑαι λόγους. 
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«ΙΧ... 

ἀλλ εἴ τι χρήζεις ἱστορεῖν. πέρειμ᾽ ἐγώ. 
ΠΗΤΠΤΑΝΕΙΡ 4. 

ἢ χαὶ τὸ πιστὸν τῆς ἀληθείας νέμεις; 
“ΊΙΧΑ͂Σ. 

ἴστω μέγας Ζεὺς. ὧν γ᾽ ἂν ἐξειδὼς κυρῶ. 

ΤἸΉΗ͵ΙΑ͂ΝΕΙ͂Ρ «“: 

400 τίς ἡ γυνὴ δῆτ᾽ ἐστὶν ἣν ἥχεις ἄγων; 
ΟΙΣΑ͂Σ. 

Τὺὐβοιίς- ὧν δ᾽ ἔβλαστεν οὐχ ἔχω λέγειν. 

ΑἍΓΓΤΓΕΖΟΣ. 

οὗτος, βλέφ᾽ ὧδε. πρὸς τίν᾽ ἐννέπειν δοκεῖς; 
ΚΙ ΤΈΧΘΕΣ, 

σὺ δ᾽ εἰς τί δή με τοῦτ᾽ ἐρωτήσας ἔχεις; 

“«ΦΙΙῈ “0 Σ. 

τόλμησον εἰπεῖν, εἰ φρονεῖς. ὃ σ᾽ ἱστορῶ. 

ΑΙΧΑ͂Σ. 

406 πρὸς τὴν χρατοῦσαν «1ηάνειραν,, Οἰνέως 

χόρην, δάμαρτά ϑ᾽ Ἡραχλέους. εἰ μὴ χυρῶ 
λεύσσων μάταικ, δεσπότιν τε τὴν ἐμήν. 

ΑΤΓΓΕ.ΖΟΣ. 

τοῦτ᾽ αὔτ᾽ ἔχρηζον τοῦτό σου μαϑεῖν. λέγεις 

δέσποιναν εἶναι τήνδε σήν; 
ΙΧΑΣ. 

δίχαια γάρ. 

ΑΤ7ΤΕ.1Ὸ Σ. 

ἀι!0τέ δῆτα; ποίαν ἀξιοῖς δοῦναι δίκην, 

ἢν εὑρεϑῆς ἐς τήνδε μὴ δίκαιος ὧν; 
τ ΘΥΣΣ, 

πῶς μὴ δίχαιος ; τέ ποτε ποιχίλας ἔχεις ; 

ΑΠΓῈ “20 Σ. 

οὐδέν. σὺ μέντοι κάρτα τοῦτο δρῶν χυρεῖς. 
ΙΣΧΑ͂Σ. 

ἄπειμι. μῶρος δ᾽ ἦν πάλαι κλύων σέϑεν. 
Ι͵ΙΓΤΓΈΕΈ.ῸΟΣ. 

415 οὔ, πρίν γ᾽ ἂν εἴπης ἱστορούμενος βραχύ. 

«ΙΧΑ͂Σ. 

λέγ᾽, εἴ τι χρήζεις. χαὶ γὰρ οὐ σιγηλὸς εἶ. 

ΑΤ͵ΤΈΖΟΣ. 

τὴν αἰχμάλωτον, ἣν ἔπεμινας ἐς δόμους, 

χάτοισϑα δήπου; 
ΠΧ Α͂Σ: 

φημί: πρὸς τί δ᾽ ἱστορεῖς ; 

ΦΨΓΓΈ “ΟΣ. 

οὔχουν σὺ ταύτην, ἣν ὑπ᾽ ἀγνοίας ὁρᾷς, 

420 Ἰόλην ἔφασχες Εὐρύτου σπορὰν ἄγειν; 

ΦἸΧΑ͂Σ. 

ποίοις ἐν ἀνϑρώποισι; τίς πόϑεν μολὼν 

σοὶ μαρτυρήσει ταῦτ᾽ ἐμοῦ χλύειν παρών; 

ΑΓΓΕ.ΟΣ. 

πολλοῖσι» ἀστῶν. ἐν μέση Τρυχινίων 

ἀγορᾷ πολύς σου ταῦτά γ᾽ εἰσήχουσ᾽ ὄχλος. 

ΞΟ ΓΊΧΕΟΙΣ. 

γί, 

425 χλύειν γ᾽ ἔφασχον. ταὐτὸ δ᾽ οὐχὶ γίγνεται 
δόχησιν εἰπεῖν χἀξαχριβῶσαι λόγον. 

ΑΓΓΕ.ΟΣ. 

ποίαν δόχησιν ; οὐχ ἐπώμοτος λέγων 
δάμαρτ᾽ ἔφασκες Ἡρακλεῖ ταύτην ἄγειν; 

«ΙΣΧΑ͂Σ. 

ἐγὼ δάμαρτα; πρὸς ϑεῶν σον. φίλ γὼ δάμαρτα; πρὸς ϑεῶν. φράσον. «φίλη 
480 δέσποινα, τόνδε τίς ποτ᾽ ἐστὶν ὁ ξένος. 

ΑΓΓΕ.ΟΣ. 

ὅς σου παρὼν ἤχουσεν ὡς ταύτης πόϑῳ 
πόλις δαμείη πᾶσι. χοὐχ ἡ «1υδία 

ΚΟ ρει τὴς 5.55 ΤΣ δ ον τες π᾿ 
πέρσειεν αὐτὴν, ἀλλ ὁ τῆσδ᾽ ἔρως φανείς. 

ΧΠΧΑΣ. 
“ ἘΝ τε : 
ὥνϑρωπος. ὦ δέσποιν᾽, ἀποστήτω. τὸ γὰρ 

4265 νοσοῦντι ληρεῖν ἀνδρὸς οὐχὶ σώφρονος. 

ἸΠΙΔΆΑΝΕΙΡ Α. 

μὴ. πρός σε τοῦ χατ᾽ ἄχοον Οἰταῖον νάπος 
«Τιὸς χαταστράπτοντος. ἔχχλέψῃης λόγον. 

ὁ “νὼ ἜΞῚ οι ᾿ " -: ς- οὐ γὰρ γυναικὶ τοὺς λόγους ἐρεῖς χακχῆ, 
οὐδ᾽ ἥτις οὐ χάτοιδε τἀνϑρώπων,, ὃτι 

440 χαίρειν» πέφυχεν οὐχὶ τοῖς αὐτοῖς ἀεί. 
᾿ Ν ἘΚΡΉΡὴ ᾿ Ἔρωτι μὲν γοῦν ὅστις ἀντανίσταται 
πύχτης ὅπως ἐς χεῖρας, οὐ καλῶς φρονεῖ. 

οὗτος γὰρ ἄρχει καὶ ϑεῶν ὅπως ϑέλει, 
χἀμοῦ γε: πῶς δ᾽ οὐ χἀτέρας, οἵας γ᾽ ἐμοῦ; 

4λ5 ὥστ᾽ εἴ τι τὠμῷ τ᾽ ἀνδρὶ τῆδε τῇ νοσῷῳ 
ληφϑέντι μεμπτός εἶμι, χάρτα μαίνομαι, 
ΠΌΣΙΣ Ξ -: 
ἢ τῆδε τῇ γυναιχὶ, τῇ μεταιτίᾳ 
τοῦ μηδὲν αἰσχροῦ μηδ᾽ ἐμοὶ χαχοῦ τινος. 

5" » -ν» ΤῊ ΤῊ Η͂ ς.Δ οὐχ ἔστι ταῦτ᾽. ἀλλ᾿ εἰ μὲν ἐκ χείνου μαϑῶν 

400 ψεύδει, μάϑησιν οὐ καλὴν ἐχμανϑάνεις " 
εἰ δ᾽ αὐτὸς αὑτὸν ὧδε παιδεύεις, ὅταν 

ϑέλης γενέσθαι χρηστὸς, ὀφϑήσει χαχος. 

ἀλλ εἰπὲ πῶν τἀληϑές" ὡς ἐλευϑέρῳ 
Ξ Ξ ἢ , 

ἐνευδεῖ χαλεῖσϑαι χὴρ πρόσεστιν οὐ χαλή. 
ἀύῦ ὕπως δὲ λήσεις, οὐδὲ τοῦτο γίγνεται" 

᾿ ." ἼΣ. ΩΝ, τ , "αὖ πολλοὶ γὰρ οἱς εἴρηχας, οἱ φρασουσ ἐμοί. 

χεὶ μὲν δέδοιχας, οὐ χαλῶς ταρβεῖς, ἐπεὶ 
» ΕἾ 3 ; υ 

τὸ μὴ πυϑέσϑαι, τοῦτό μ᾽ ἀλγύνειεν αν" 

τὸ δ᾽ εἰδέναι τί δεινόν ; οὐχὶ χἀτέρας 
΄ ν ΠΕ ἐς - » ᾿ 

4600 πλείστας ἀνὴρ εἷς “Πραχλῆς ἔγημε δή; 

χοὔπω τις αὐτῶν ἔχ γ᾽ ἐμοῦ λόγον καχὸν ] 
ἠνέγχατ᾽ οὐδ᾽ ὄνειδος" ἥδε τ᾽ οὐδ᾽ ἂν εἰ 

ἐγτάδῆς πο ΤΕ ΕΞ ἌΌΜΕΣ 
κάρτ᾽ ἐνταχείη τῷ φιλεῖν, ἐπεί σφ᾽ ἐγὼ 

ν : “ 
ᾧχτειρα δὴ μάλιστα προσβλέψασ᾽, ὅτι ] 

ἀθό τὸ χάλλος αὐτῆς τὸν βίον διώλεσεν, ᾿ 

χαὶ γῆν πατρῴαν οὐχ ἑχοῦσα δύσμορος 
ν Ἄρες πο ας τς 
ἔπερσε χἀδούλωσεν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν 
ΓΙ, » δ. ᾿ ΕΣ " ἥ- ΠΕΡ δείτω χατ᾽ οὔρον., σοὶ δ᾽ ἐγὼ φράζω κακὸν 

ΕΣ - , ] 

πρὸς ἄλλον εἶναι, πρὸς δ᾽ ἔμ᾽ ἀψευδεῖν ἀεί. 
ΧΟΡΟΣ. ] 

470 πείϑου λεγούσῃ χρηστὰ, κοὐ μέμψει χρόνῳ 

γυναιχὶ τῆδε, χάἀπ᾽ ἐμοῦ χτήσει χάριν. 
“ΦΙΧΑ͂Σ. 

τ , 3 ἀλλ, ὦ φίλη δέσποιν", ἐπεί σε μανϑάνψω 

ϑνητὴν φρονοῦσαν ϑνητὰ χοὺχ ἀγνώμονα, 
πῶν σοι φράσω τἀληϑὲς οὐδὲ χούψομαι. ) 

476 ἔστιν γὰρ οὕτως ὥσπερ οὗτος ἐννέπει. 
ταύτης ὁ δεινὸς ἵμερός ποϑ᾽ Ἡρακλῆ 

ἢ ΕΙ Μ , 
διῆλθες χαὶ τῆσδ᾽ οὕνεχ᾽ ἡ πολύφϑορος 
χαϑηρέϑη πατρῷος Οἰχαλία δόρει. 
χαὶ ταῦτα, δεῖ γὰρ χαὶ τὸ πρὸς χείνου λέγειν, 

480 οὔτ᾽ εἶπε χρύπτειν οὔτ᾽ ἀπηρνήϑη ποτὲ, 
Ἷ ἀλλ αὐτὸς, ὦ δέσποινες. δειμαίνων τὸ σὸν 

μὴ στέρνον ἀλγύνοιμι τοῖσδε τοῖς λόγοις, 
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ἥμαρτον, εἴ τι τήνδ᾽ ἁμαρτίαν νέμεις. 
ἐπεί γε μὲν ϑὴ πάντ᾽ ἐπίστασαι λόγον, 

486 χείνου τε χαὶ σὴν ἐξ ἴσου κοινὴν χάριν 
χαὶ στέργε τὴν γυναῖχα καὶ βούλου λόγους 

οὗς εἶπας ἐς τήνδ᾽ ἐμπέδως εἰρηχέναι. 
ὡς τἄλλ᾽ ἐχεῖνος πάντ᾽ ἀριστεύων χεροῖν 
τοῦ τῆσδ᾽ ἔρωτος εἰς ἅπανϑ᾽ ἥσσων ἔφυ. 

Ζ2Π14ΝΕ1Ρ 4. 

490 ἀλλ᾿ ὧδε χαὶ φρονοῦμεν ὥστε ταῦτα δρῶν, 
χοὔτοι νόσον γ᾽ ἐπακτὸν ἐξαρούμεϑα, 
ϑεοῖσι δυσμαχοῦντες. ἀλλ εἴσω στέγης 
χωρῶμεν, ὡς λόγων τ᾽ ἐπιστολὰς «φρέρης, 

ἅ τ᾽ ἀντὶ δώρων δῶρα χρὴ προσαορμόσαι, 
496 χαὶ ταῦτ᾽ ἄγης. χενὸν γὰρ οὐ δίχαιά σε 

χωρεῖν προσελϑόνϑ᾽ ὧδε σὺν πολλῷ στόλῳ. 
ΞΚΤΟΊΒΙΟΙΣΙ 

μέγα τι σϑένος ἃ Κύπρις ἐχιέρεται νίκας ἀεί. 

χαὶ τὰ μὲν ϑεῶν 
500 παρέβαν, χαὶ ὅπως Κρονίδαν ἀπάτασεν οὐ λέγω, 

οὐδὲ τὸν ἔννυχον “Ἵδαν, 
ἢ Ποσειδάωνα τινάχτορα γαίας " 

ἀλλ ἐπὶ τάνδ᾽ ἄρ᾽ ἄκοιτιν 
τίνες ἀμιρίγυοι χατέβαν πρὸ γάμων. τίνες 

806 πάμπληχτα παγχόνιτά τ' ἐξῆλθον ἄεϑλ: ἀγώνων. 
ὅ07 ὁ μὲν ἦν ποταμοῦ σϑένος, ὑψίχερω τετραύρου 

«ασμα ταύρου, 

510᾽ Ἰχελῷος ἀπ᾿ Οἰνιαδᾶν, ὁ δὲ Βακχείας ἄπο 
ἦλϑε παλίντονα Θήβας 

τόξα χαὶ λόγχας ῥόπαλόν τε τινάσσων, 
παῖς «Ἰιός : οἱ τότ᾽ ἀολλεῖς 

ἔσαν ἐς μέσον ἱέμενοι λεχέων - μόνα δ᾽ 
516 εὔλεχτρος ἐν μέσῳ Κύπρις ῥαβδονόμει ξυνοῦσα. 

ΔΙΊ τότ᾽ ἦν χερὸς, ἣν δὲ τόξων πάταγος, 
ταυρείων τ᾿ ἀνάμιγδα χεράτων" 

δη0ἦν δ᾽ ἀμφίπλεχτοι 

χλίμαχες, ἦν δὲ μετώπων ὀλόεντα 
πλήγματα καὶ στόνος ἀμφοῖν. 
ἁ δ᾽ εὐῶπις ἁβρὰ 

τηλαυγεῖ παρ᾽ ὄχϑῳ 

2 ἧστο, τὸν ὃν προσμένουσ᾽ ἀκχοίταν. 
ἐγὼ δὲ μάτηρ μὲν οἷα φράζω " 

τὸ δ᾽ ἀμιφινείχητον ὄμμα νύμφας 
ἐλεινὸν ἀμμένει" 

χἀπὸ ματρὸς ἄφαρ βέβακεν, 
530 ὥστε πόρτις ἐρήμα. 

ΖΔΗΙΑ͂ΝΕῚΙΡ 4. 

ἥμος, φίλαι, κατ᾽ οἶχον ὁ ξένος ϑροεῖ 
ταῖς αἰχμαλώτοις παισὶν ὡς ἐπ᾿ ἐξόδῳ, 

τῆμος ϑυραῖος ἦλϑον ὡς ὑμᾶς λάϑρα, 

τὰ μὲν φράσουσα χερσὶν ἁτεχνησάμην, 

ὁδοτὰ δ᾽ οἷα πάσχω συγκχατοιχτιουμένη. 
χόρην γὰρ, οἶμαι δ᾽ οὐκ ἔτ᾽, ἀλλ᾽ ἐζευγμένην, 

παρεισδέδεγμαι, φόρτον ὥστε ναυτίλος, 

λωβητὸν ἐμπόλημα τῆς ἐμῆς φρενός. 

χαὶ νῦν δύ᾽ οὖσαι μίμνομεν μιᾶς ὑπὸ 
δ40 χλαίνης ὑπαγχάλισμα. τοιάδ᾽ “Πρακλῆς, 

ὁ πιστὸς ἡμῖν κἀγαϑὸς χαλούμενος, 

οἰχούρι᾽ ἀντέπεμψε τοῦ μαχροῦ χρόνου. 
ἐγὼ δὲ ϑυμοῦσϑαι μὲν οὐχ ἐπίσταμαι 

497 --- 606. --- 507 --- 516. 

γοσοῦντι κείνῳ πολλὰ τῆδε τῇ νόσῳ, 
δά τὸ δ᾽ αὖ ξυνοιχεῖν τῇδ᾽ ὁμοῦ τίς ἂν γυνὴ 

δύναιτο, χοινωγοῦσικ τῶν αὐτῶν γάμων; 
ὁρῶ γὰρ ἥβην τὴν μὲν ἕρπουσαν πρόσω, 

τὴν δὲ φϑίνουσαν " ὧν ἀφαρπάζειν φιλεῖ 
ὀφθαλμὸς ἄνϑος, τῶν δ᾽ ὑπεχτρέπει πόδα. 

δόθταῦτ᾽ οὖν φοβοῦμαι μὴ πόσις μὲν “Πραχλῆς 
ἐμὸς χαλεῖται. τῆς νεωτέρας δ᾽ ἀνήρ. 

ἀλλ οὐ γὰρ, ὥσπερ εἶπον, ὀργαίνειν καλὸν 
γυναῖχα γοῦν ἔχουσαν " ἣ δ᾽ ἔχω, φίλαι, 

ἸῈ λυτήριον λύπημα ᾿ τῇδ᾽ ὑμῖν φράσω. 
δὴν μοι παλαιὸν δῶρον ἀρχαίου ποτὲ 
θηρὸς, λέβητι χαλχέῳ χεχρυμμένον, 

ὃ παῖς ἔτ᾽ οὖσα τοῦ δασυστέρνου παρὰ 
Νέσσου φϑίνοντος ἐκ φόνων ἀνειλόμην, 
ὃς τὸν βαϑύρρουν ποταμὸν Ἐύηνον βροτοὺς 

ὅ600 μισϑοῦ ᾽πόρευε χερσὶν, οὔτε πομπίμοις 

χώπαις ἐρέσσων οὔτε λαίφεσιν γεώς. 

ὃς χἀμὲ, τὸν πατρῷον ἡνίχα στόλον 

ξὺν “Πραχλεῖ τὸ πρῶτον εὗνις ἑσπόμην, 
φέρων ἐπ᾿ ὥμοις, ἡνίχ᾽ ἦν μέσῳ πόρῳ, 

5606 ψαύει ματαίαις χερσίν" ἐκ δ᾽ ἡὔσ᾽ ἐγὼ, 

χὠ Ζηνὸς εὐθὺς παῖς ἐπιστρέψας χεροῖν 

ἧκεν χομήτην ἰόν" ἐς δὲ πνεύμονας 
στέρνων διερροίζησεν. ἐχϑνήσχων δ᾽ ὁ ϑὴρ 
τοσοῦτον εἶπε, παῖ γέροντος Οἰνέως, 

570 τοσόνδ᾽ ὀνήσει τῶν ἐμῶν. ἐὰν πίϑη, 
πορϑμῶν, ὁϑούνεχ᾽ ὑστάτην σ᾽ ἔπεμψ᾽ ἐγώ" 
ἐὰν γὰρ ἀμφίϑρεπτον αἷμα τῶν ἐμῶν 
σφαγῶν ἐγέγχη χερσὶν, ἡ μελαγχόλους 

ἔβαψεν ἰοὺς ϑρέμμα «Τερναίας ὕδρας, 

ὅ76 ἔσται (φρενός σοι τοῦτο χηλητήριον 

τῆς “Πραχλείας, ὥστε μήτιν᾽ εἰσιδὼν 
στέρξει γυναῖκα χεῖνος ἀντὶ σοῦ πλέον. 

τοῦτ᾽ ἐνγοήσασ᾽, ὦ φίλαι, δόμοις γὰρ ἣν 

χείνου θανόντος ἐγχεχλεισμένον χαλῶς, 

580 χιτῶνα τόνδ᾽ ἔβαψα, προσβαλοῦσ᾽ ὅσα 
ζῶν χεῖνος εἶστε " χαὶ πεπείρανται τάδε. 

χαχὰς δὲ τόλμας μήτ᾽ ἐπισταίμην ἐγὼ 
μήτ᾽ ἐχμάϑοιμι, τάς τὲ τολμώσας στυγῶ" 

φίλτροις δ᾽ ἐάν πως τήνδ᾽ ὑπερβαλώμεϑα 
ὅδό τὴν παῖδα χαὶ ϑέλχτροισι τοῖς ἐφ᾽ Ἡραχλεῖ, 

μεμηχάνηται τοὔργον, εἴ τι μὴ δοχῶ 
πράσσειν μάταιον " εἰ δὲ μὴ, πεπαύσεται. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ εἴ τις ἐστὶ πίστις ἐν τοῖς δρωμένοις, 
δοχεῖς παρ᾽ ἡμῖν οὐ βεβουλεῦσϑαι καχῶς. 

ΑἸ ΒΙΑΝΈΤΡΑ. 

890 οὕτως ἔχει γ᾽ ἡ πίστις, ὡς τὸ μὲν δοχεῖν 
ἔνεστι, πϑίρᾳ δ᾽ οὐ προσωμίλησά πω. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ εἰδέναι χρὴ δρῶσαν, ὡς οὐδ᾽ εἰ δοχεῖς 
ἔχειν, ἔχοις ἂν γνῶμα, μὴ πειρωμένη. 

ΔΗΙΑ͂ΝΕΤΙ͂Ρ 4. 

ἀλλ αὐτίχ᾽ εἰσόμεσθα, τόνδε γὰρ βλέπω 
ὅθ ϑυραῖον ἤδη" διὰ τάχους δ᾽ ἐλεύσεται. 

μόνον παρ᾽ ὑμῶν εὖ στεγοίμεϑ᾽ " ὡς σχότῳ 

χἂν αἰσχρὰ πράσσης, οὔ ποτ᾽ αἰσχύνῃ πεσεῖ. 
ΧΦ ΦΤΌΞΟΑΣΣ, 

τί χρὴ ποιεῖν; σήμαινε, τέχνον Οἱνέως, 

ἘΞ εσα .- ὁ ὁ ς-ἝὋςὦ τες ἀε τὰ υ9 Ὁ  π' οτε δ τὸν σον... 
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ὡς ἐσμὲν ἤδη τῷ μαχρῷ χρόνῳ βραδεῖς. 
ΤΗΙ4ΝΕῚΙΡ «4. 

600 ἀλλ᾽ αὐτὰ δή σοι ταῦτα καὶ πράσσω, “χα, 
ἕως σὺ ταῖς ἔσωϑεν ἠγορῶ ξέναις, 

ὕπως φέρης μοι τόνδε γ᾽ εὐυφὴ πέπλον, 
δώρημα χείνῳ τἀνδρὶ τῆς ἐμῆς χερός. 
διδοὺς δὲ τόνδε φράζ᾽ ὅπως μηδεὶς βροτῶν 

606 χείνου πάροιϑεν ἀμφιδύσεται χροὶ, 
μηδ᾽ ὄψεταί νιν μήτε φέγγος ἡλίου 
μήϑ᾽ ἕρχος ἱρὸν μήτ᾽ ἐφέστιον σέλας, 

πρὶν χεῖνος αὐτὸν (φανερὸν ἐμιανὴς σταϑεὶς 

δείξη ϑεοῖσιν ἡμέρᾳ ταυροσφάγῳ. 
610 οὕτω γὰρ ηὔγμην, εἴ ποτ᾽ αὐτὸν ἐς δόμους 

ἴἔϑοιμε σωϑέντ᾽, ἢ «λύοιμι, πανδίχως 
στελεῖν χιτῶνι τῷδε, χαὶ φανεῖν θεοῖς 

ϑυτῆρα χαινῷ χαινὸν ἐν πεπλώματι. 

χαὶ τῶνδ᾽ ἀποίσεις σῆμ᾽, ὃ χεῖνος εὐμαϑὲς 
616 σφραγῖδος ἕρχει τῷδ᾽ ἔπ᾽ ὄμμα ϑήσεται. 

ἀλλ ἕρπε, χαὶ φύλασσε πρῶτα μὲν νόμον, 
τὸ μὴ ᾿πιϑυμεῖν πομπὸς ὧν περισσὰ δρῶν" 
ἔπειϑ᾽ ὅπως ἂν ἡ χάρις χείνου τέ σοι 
χἀμοῦ ξυνελϑοῦσ᾽ ἐξ ἁπλῆς διπλῆ φανῇ. 

ΑΙΧΑΣ. ἶ 
620 ἀλλ εἴπερ Ἑρμοῦ τήνδε πομπεύω τέχνην 

βέβαιον, οὔ τε μὴ σφαλῶ γ᾽ ἐν σοί ποτε, 

τὸ μὴ οὐ τόδ᾽ ἄγγος ὡς ἔχει δεῖξαι φέρων, 
λόγων τε πίστιν ὧν ἔχεις ἐφαρμόσαι. 

““ΗΙΑΝΕΙ!ΙΡ 4. 

στείχοις ἂν ἤδη. χαὶ γὰρ ἐξεπίστασαι 
626 τά γ᾽ ἐν δόμοισιν ὡς ἔχοντα τυγχάνει. 

«ΙΧ ΑἍΣ. 

ἐπίσταμαί τε χαὶ φράσω σεσωσμένα. 
ΦΉΗΙ.ΑΝΕΙΡ 4. 

ἀλλ᾽ οἶσϑα μὲν δὴ χαὶ τὰ τῆς ξένης ὁρῶν 

προσδέγματ᾽, αὐτὴν ὡς ἐδεξάμην φίλως. 
ΤΟΙ͂Σ: 

ὥστ᾽ ἐχπλαγῆναι τοὐμὸν ἡδονῇ κέαρ. 

1ΒΙΑ4ΝΕ:Ρ Α. 

6820 τί δῆτ᾽ ἄν ἄλλο γ᾽ ἐννέποις; δέδοιχα γὰρ 
μὴ πρῷ λέγοις ἂν τὸν πόϑον τὸν ἐξ ἐμιοῦ, 
πρὶν εἰδέναι τἀχεῖϑεν εἰ ποϑούμεϑα. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦ ναύλοχα καὶ πετραῖα 

ϑερμὰ λουτρὰ χαὶ πάγους 
685 ἴτας παραναιετάοντες, οἵ τε μέσσαν 

Διηλίδα πὰρ λίμναν 

χουσαλαχάτου τ᾽ ἀκτὰν κόρας, 
ἔνϑ᾽ “Ἑλλάνων ἀγοραὶ 
Πυλάτιδες καλεῦνται, 

640 ὁ χαλλιβόας τάχ᾽ ὑμῖν 
αὐλὸς οὐχ ἀναρσίαν 
ἀχῶν χαναχὰν ἐπάνεισιν, ἀλλὰ ϑείας 
ἀντίλυρον μούσας. 
ὁ γὰρ “"ὸς ᾿Δλχμήνας κόρος 

645 σεῦται πάσας ἀρετᾶς 

λάφυρ᾽ ἔχων ἐπ᾿ οἴκους" 
ὃν ἀπόπτολιν εἴχομεν, 
παντῷ δυοκαιδεχάμηνον ἀμμένουσαι 

638 -- 639. -ΞΞ 610 --- 646. 

641 --- 6654, --Ξ- 6596- 662. 

᾿ 

χρόνον πελάγιον ἴδριες οὐδέν" 
θ00 ἁ δέ οἱ φίλα δάμαρ 

τάλαιναν δυστάλαινα καρδίαν 
σπάγχλαυτος αἱὲν ὥλλυτο" 

γὺν δ᾽ ᾿Ἴρης οἱστρηϑεὶς 
ἐξέλυσ᾽ ἐπίπονον ἁμέραν. 

666 ἀφίχοιτ᾽ ἀςίχοιτο- μὴ 
σταίη πολύχωπον ὄχημα ναὸς αὐτῷ, 

πρὶν τάνδε πρὸς πόλιν ἀνύσειε, 
γαάσιώτιν ἑστίαν 

ἀμείψας, ἔνϑα χλήζεται ϑυτήρ" 
660 ὅϑεν μόλοι πανάμερος, 

τᾶς πειϑοῦς παγχρίστῳ 

συγχραϑεὶς ἐπὶ προφάσει ϑηρός. 
ΖΗ1]1.ΝΕΙΡΑ͂. 

γυναῖκες, ὡς δέδοιχεα μὴ περαιτέρω 

πεπραγμέν᾽ ἢ μοι πάνϑ᾽ ὅσ᾽ ἀρτίως ἔδρων. 

ΧΟΡΟΣ. 

666 τί δ᾽ ἔστι, “Πηάνειρα, τέχνον Οἰνέως ; 
ΖΔΦΗΙΑΝΕΙΡ 4. 

οὐκ οἶδ᾽ - ἀϑυμῶ δ᾽, εἰ φανήσομαι τάχα 
χαχὸν μέγ᾽ ἐχπράξασ᾽ ἀπ᾿ ἐλπίδος καλῆς. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὐ δή τι τῶν σῶν ραχλεὶ δωρημάτων; 
ΠΗΙΔΑΝΕΙΡ Α4. 

μάλιστά γ᾽" ὥστε μήποτ᾽ ἂν προϑυμίαν 
670 ἄδηλον ἔργου τῳ παραινέσαι λαβεῖν. 

ἈΟΡΟΣ. 

δίδαξον, εἰ διδαχτὸν, ἐξ ὅτου φοβεῖ. 

ΑΙ ΗΜΙΑ͂ΝΕΙΡ.Α. 

τοιοῦτον ἐχβέβηχεν, οἷον, ἢν φράσω, 
γυναῖχες, ὑμῖν ϑαῦμ᾽ ἀνέλπιστον μαϑεῖν. 

ᾧ γὰρ τὸν ἐνδυτῆρα πέπλον ἀρτίως 
676 ἔχριον, ἀργῆτ᾽ οἷὸς εὐείρῳ πόχῳ, 

τοῦτ᾽. ἠφάνισται, διάβορον πρὸς οὐδενὸς 
τῶν ἔνδον. ἀλλ᾽ ἐδεστὸν ἐξ αὑτοῦ «ϑίνει, 

Ξ - , Ὁ ΕΓ ΡΑΤΕ τρ το 
χαὶ ψῇ κατ᾽ ἄχρας σπιλάδος. ὡς δ᾽ εἰδῆς ἅπαν, 
ἡ τοῦτ᾽ ἐπράχϑη, μείζον᾽ ἐχτενῶ λόγον. 

680 ἐγὼ γὰρ ὧν ὃ ϑήρ μὲ Κένταυρος, πονῶν 
πλευρὰν πιχρᾷ γλωχῖνι, προὐδιδάξατο 
παρῆχα ϑεσμῶν οὐδὲν, ἀλλ᾿ ἐσωζόμην, 

χαλκῆς ὅπως δύσνιπτον ἐκ δέλτου γραφήν. 

χαί μοι τάδ᾽ ἦν πρόρρητα καὶ τοιαῦτ᾽ ἔδρων, 
ο85 τὸ φάρμαχον τοῦτ᾽ ἄπυρον ἀκτῖνός τ᾽ ἀεὶ 

ϑερμῆς ἄϑιχτον ἐν μυχοῖς σώζειν ἐμὲ, 
-“ ΄ ς , 

ἑως ὧν ἀρτίχριστον ἁρμόσαιμίέ που. 

Ζ "Ἢ τ΄ ψΡ δ᾽ ΣΝ ΤῈ ἃ ᾿ ἕι 

χἄδρων τοιαῦτα. »νὔν δ᾽, ὅτ᾽ ἣν ἐργαστέον, 
ἔχρισα μὲν χατ᾽ οἶχον ἐν δόμοις κρυφὴ 

690 μαλλῷ, σπάσασα χτησίου βοτοῦ λάχνην, 

χἄϑηχα συμπτύξασ᾽ ἀλαμπὲς ἡλίου 

χοίλῳ ζυγάστρῳ δῶρον, ὥσπερ εἴδετε. 
Η , 

εἴσω δ᾽ ἀποστείχουσα δέρκομαι φάτιν 
ἄφραστον, ἀξύμβλητον ἀνθρώπῳ μαϑεῖν. 

696 τὸ γὰρ χάταγμα τυγχάνω ῥίψασά πως 
- ᾿ ἔς 2 ΄ ᾿ 

τῆς οἱὸς, ᾧ προὔχριον, ἐς μέσην φλόγα, 
ἀχτῖν᾽ ἐς ἡλιῶτιν - ὡς δ᾽ ἐϑάλπετο, 
ξ᾿ τα “« 2 Ων Ν 
ῥεῖ πῶν ἄδηλον καὶ χατέψησται χϑονὶ. 

μορφῇ μάλιστ᾽ εἰχαστὸν ὥστε πρίονος 
ἈπεΆνας τὰ ᾿ Ξ τῷ 

700 ἐχβρώματ᾽ ἂν βλέψειας ἐν τομῇ ξύλου. 
; Ξ Η ΞΡ ΤΣ 

τοιόνδε χεῖται προπετές. ἐκ δὲ γῆς, ὅϑεν 

191 
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προὔχειε᾽, ἀναζέουσι ϑρομβώδεις ἀφροὶ, 

γλαυχῆς ὀπώρας ὥστε πίονος ποτοῦ 
, ἀρ οτος Ὄνος 

χυϑέντος εἰς γῆν Βαχχίας ἀπ᾿ ἀμπέλου. 

706 ὥστ᾽ οὐχ ἔχω τάλαινα ποὶ γνώμης πέσω" 

ὁρῶ δέ μ᾽ ἔργον δεινὸν ἐξειοργασμένην. 
: Ὁ ὙΞ ἘΣ ΞΣ ΜΗ; 5 

πόϑεν γὰρ ὥν ποτ᾽ ἀντὶ τοῦ ϑνήσχων ὁ 
ἐμοὶ παρέσχ᾽ εὔνοιαν, ἧς ἔϑνησχ᾽ ὕπερ; 

ν ᾿ " , » ΄ 

οὐχ ἔστιν. ἀλλὰ τὸν βαλόντ᾽ ἀποφϑίσαι 

710 χρήζων ἔϑελγέ μ᾽. ὧν ἐγὼ μεϑύστερον, 
ΝΣ τ ΣΎ ΚΣ , :; 
ὅτ᾽ οὐχ ἔτ᾽ ἀρκεῖ, τὴν μάϑησιν ἄρνυμαι. 

ϑὴο 
Ὗ 

μόνη γὰρ αὐτὸν, εἴ τι μὴ ψευσϑήσομαι 
γνώμης, ἐγὼ δύστηνος ἐξαποφϑερῶ. 

ἕΕ  ς Ἐν ΠΣ ΚΙ, ΒΑ ΠΕΡΙ 
τὸν γὰρ βαλόντ᾽ ἄτραχτον οἶδα καὶ ϑεὸν 

715 Χείρωνα πημήναντα, χώσπερ ἂν ϑίγη, 
φϑείρει τὰ πάντα χνώϑαλ᾽ " ἐκ δὲ τοῦδ᾽ ὅδε 

σφαγῶν διελϑὼν ἰὸς αἵματος μέλας 

πῶς οὐχ ὀλεῖ χαὶ τόνδε; δόξῃ γοῦν ἐμῇ. 

χαίτοι δέδοχται, κεῖνος εἰ σφαλήσεται, 
720 ταύτῃ σὺν ὁρμῇ χἀμὲ συνϑανεῖν ἅμα. 

ζῆν γὰρ χακῶς χλύουσαν οὐχ ἀνασχετὸν, ] 

ἥτις τιροτιμᾷ μὴ κακὴ πεφυκχέναι. 
ΧΟΡῸΣ. 

ταρβεῖν μὲν ἔργα δείν᾽ ἀναγκαίως ἔχει, 
ς " Ὁ ΎΞΡΜ, κ ὃ 

τὴν δ᾽ ἐλπίδ᾽ οὐ χρὴ τῆς τύχης χρίνειν πάρος. 
ἽΠΙΆΑΝΕῚΙΡ 4. 

720 οὐχ ἔστιν ἐν τοῖς μὴ χαλοῖς βουλεύμασιν 
οὐδ᾽ ἐλπὶς, ἥτις καὶ ϑράσος τε προξενεῖ. ] 

ΧΛΟΡΙΟΣ,: 

ἀλλ ἀμφὶ τοῖς σφαλεῖσι μὴ ᾽ξ ἑκουσίας 
ὀργὴ πέπειρα, τῆς σε τυγχάνειν πρέπει. 

ΖΦΠΙΑ͂ΝΕ!ΙΡ 4. 

τοιαῦτα δ᾽ ἂν λέξειεν οὐχ ὁ τοῦ χαχοῦ 

7320 χοινωγὸς, ἀλλ᾿ ᾧ μηδέν ἐστ᾽ οἴχοις βαρύ. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἐπ Ν ; 
σιγᾶν ἂν ἁρμόζοι σε τὸν πλείω λόγον, 

εἰ μή τι λέξεις παιδὶ τῷ σαυτῆς - ἐπεὶ 
: ὶ ποτ ἀυοίκ᾽ 

πάρεστι, μασιὴρ πατρὸς ὃς πρὶν ᾧχετο. 
Ὑ3.3 ΟἿΣ. Ϊ 

ὦ μῆτερ, ὡς ἂν ἐκ τριῶν σ᾽ ἕν εἱλόμην, 

735 ἢ μηκέτ᾽ εἶναι ζῶσαν, ἢ σεσωσμένην 
ε πες ΡΝ ΣΤΗ͂Σ Ε 
ἄλλου χεχλῆσϑαι μητέρ᾽, ἢ λῴους φρένας 

Ξ - - - Ὁ δ» ΡΣ " τῶν γῦν παρουσῶν τῶνδ᾽ ἀμείψασθαί ποϑεν. 
ΑἸ ΠΙΑΝΕῚ!.Ρ Δ. 

τί δ᾽ ἐστὶν, ὦ παῖ, πρός γ᾽ ἐμοῦ στυγούμενον; 
Χ-ΦΌΖΨΌΟΣΣ: ᾿ 

τὸν ἄνδρα τὸν σὸν ἴσϑι, τὸν δ᾽ ἐμὸν λέγω 
7410 πατέρα, χαταχτείνασι τῇδ᾽ ἐν ἡμέρᾳ. 

Ι ΚΠΙΣΙΤΨΟΝῚΕ ΤΟΝ 
-" ΝΥ ᾿ ΄ 

οἴμοι, τίν᾽ ἐξήνεγχας, ὦ τέχνον, λόγον; 

| ΥὙΧΖΟΣ. 
ΠΟ ποτὶ, σ᾿ Ξ ας 
ὃν οὐχ οἱόν τε μὴ τελεσϑῆναι. τὸ γὰρ 

φανϑὲν τίς ἂν δύναιτ᾽ ἂν ἀγένητον ποιεῖν; 
ἸἜἩΗ1.ΔΝΕ.:Ρ.. 

ς δ - - 

ὦ παῖ; τοῦ δ ἘΚ δ᾽ ΟΝ ΟΥΟ αὐ νοεῖ! 
πως εἰιπᾷᾶς παὸο ἀνϑρώπων μαϑῶὼν ὡ ᾿ ᾿ 
“ω [ -» , » 

7150 ἀζηλὸον οὕτως ἔργον εἰργάσϑαι μὲ φὴς; 

Ὑ2.ΔΟῚΣ. 
ΞΡ ὩΡῪΣ ἘΑΤΕΣ τῇ 

αὐτὸς βαρεῖαν ξυμφορὰν ἐν ὀμμασιν 
" ν ᾿ " ΕΣ " “ , 

πατρὸς δεδορχὼς χοὐ χατὼ γλῶσσαν “λύων. 

4ΗΙΔΑΝΕῚΙΡΑ. 

ποῦ δ᾽ ἐμπελάζεις τἀνδρὶ καὶ παρίστασαι; 

γ.2.20.Σ. 

εἰ χρὴ μαϑεῖν σε, πιάντα δὴ φωνεῖν χρεών. 
760 ὕϑ᾽ εἰρπε χλεινὴν Εὐρύτου πέρσας πόλιν, 

γίχης ἄγων τροπαῖα χἀχροϑίνια, 

ἀχτή τις ἀμφίχλυστος Εὐβοίας ὥχρον 
Κήἠναιόν ἐστιν, ἔνϑα πατρῴῳ «Τιὶ 
βωμοὺς ὁρίζει τεμενίαν τε φυλλάδα" 

750 οὗ νιν τὰ πρῶτ᾽ ἐσεῖδον ἄσμενος πόϑῳ. 
μέλλοντι δ᾽ αὐτῷ πολυϑύτους τεύχειν σφαγὰς 
κήρυξ ἀπ᾽ οἴχων ἵκετ᾽ οἴχεῖος .«1ίχας, 
τὸ σὸν φέρων δώρημα, θανάσιμον πέπλον" 
ὃν χεῖνος ἐνδὺς, ὡς σὺ προὐξεφίεσο, 

100 ταυροχτονεῖ μὲν δώδεχ᾽ ἐντελεῖς ἔχων 
λείας ἀπαρχὴν βοῦς" ἀτὰρ τὰ πάνϑ᾽ ὁμοῦ 
ἑχατὸν προσῆγε συμμιγὴ βοσχήματα. 

χαὶ πρῶτα μὲν δείλαιος, ἵλεῳ φρενὶ, 

χόσμῳ τὲ χαίρων καὶ στολὴ, χατηύχετο " 
706 ὕπως δὲ σεμνῶν ὀργίων ἐθαίετο 

φλὸξ αἱματηρὰ κἀπὸ πιείρας δρυὸς, 
ἱδρὼς ἀνήει χρωτὶ χαὶ προσπτύσσετο 
σιλευραῖσιν ἀρτίχολλος, ὥστε τέχτονος, 

χιτὼν ἅπαν χατ᾽ ἄρϑρον" ἦλϑε δ᾽ ὀστέων 
710 ἀδαγμὸς ἀντίσπαστος - εἶτα φοινίας 

ἐχϑρᾶς ἐχίδνης ἰὸς ὡς ἐδαίνυτο. 

ἐνταῦϑα δὴ βόησε τὸν δυσδαίμονα 
«Ἱίχαν, τὸν οὐδὲν αἴτιον τοῦ σοῦ καχοῦ, 

ποίαις ἐνέγκαι τόνδε μηχαναῖς πέπλον" 

770 ὁ δ᾽ οὐδὲν εἰδὼς δύσμορος τὸ σὸν μόνης 
δώρημ᾽ ἔλεξεν, ὥσπερ ὴἡν ἐσταλμένον. 
χἀχεῖνος ὡς ἤχουσε χαὶ διώδυνος 
σπαραγμὸς αὐτοῦ πνευμόνων ἀνϑήψατο, 

μάρψας ποδός νιν, ἄρϑρον ἧ λυγίζεται, 

780 ῥιπιτεῖ σπιρὸς ἀμφίχλυστον ἐκ πόντου πέτραν" 

χύμης δὲ λευχὸν μυελὸν ἐχραίνει, μέσου 
χρατὸς διασπαρέντος αἵματός 9 ὁμοῦ. 

ἅπας δ᾽ ἀνευφήμησεν οἰμωγῇ λεὼς, 

τοῦ μὲν νοσοῦντος, τοῦ δὲ διαπεπραγμένου " 

785 χοὐδεὶς ἐτόλιια τἀνδρὸς ἀντίον μολεῖν. 
ἐσπᾶτο γὰρ πέδονδε χαὶ μετάρσιος, 

βοῶν, ἰύζων " ἀμφὶ δ᾽ ἐχεύπουν πέτραι, 
-Τοχρῶν ὄρειοι πρῶνες ΤΠὐβοίας τ᾽ ἄχραι. 

ἐπεὶ δ᾽ ἀπεῖπε, πολλὰ μὲν τάλας χϑονὶ 
790 δίπτων ἑαυτὸν, πολλὰ δ᾽ οἰμωγὴ βοῶν, 

τὸ δϑυσπάρευνον λέχτρον ἐνδατούμεγος 
σοῦ τῆς ταλαίνης, χαὶ τὸν Οἰνέως γάμον 
οἷον χαταχτήσαιτο λυμαντὴν βίου, 
τότ᾽ ἐκ προσέδρου λιγνύος διάστροςφον 

790 ὀφθαλμὸν ὥρας εἶδέ μ᾽ ἐν πολλῷ στρατῷ 
δαχρυροοοῦντα, καί μὲ προσβλέιψας χαλεῖ, 

ὦ παῖ, πρόσελθε, μὴ φύγης τοὐμὸν χαχὸν, 

μη εἴ σε χρὴ ϑανόντι συνϑανεῖν ἐμοί" 

ἀλλ ἄρον ἔξω, χιὼ μάλιστα μὲν μέϑες 

800 ἐνταῦϑ᾽ ὅπου μὲ μή τις ὄψεται βροτῶν " 

εἰ δ᾽ οἶχτον ἴσχεις, ἀλλά μ᾽ ἔχ γε τῆσδε γῆς 

πόρϑμευσον ὡς τάχιστα, μηδ᾽ αὐτοῦ ϑάνω. 

τοσαῦτ᾽ ἐπισχήνψναντος, ἐν μέσῳ σχάφει 
ϑέντες σφε πρὸς γὴν τήνδ᾽ ἐχέλσαμεν μόλις 

806 βρυχώμενον σπασμοῖσι. χαί γιν αὐτίχα 
ἢ ζῶντ᾽ ἐσόψεσϑθ᾽, ἢ τεϑνηχότ᾽ ἀρτίως. 

τοιαῦτα, μῆτερ, πατρὶ βουλεύσασ᾽ ἐμῷ 
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καὶ δρῶσ᾽ ἐλήφϑης, ὧν σε ποίνιμος «Τίχη 
τίσαιτ᾽ ᾿Ερινύς τ᾽. εἰ ϑέμις δ᾽, ἐπεύχομαι" 

810 ϑέμις δ᾽, ἐπεί μοι τὴν ϑέμιν σὺ προὔβαλες, 
πάντων ἄριστον ἄνδρα τῶν ἐπὶ χϑονὲ 
χτείνασ᾽, ὁποῖον ἄλλον οὐχ ὄψει ποτέ. 

ΘΊΡΟΣ: 

τί σῖγ᾽ ἀφέρπεις; οὐ χότοισϑ᾽ ὁϑούνεχα 

ξυνηγορεῖς σιγῶσα τῷ κατηγόρῳ; 

Ὑ.. ΖΦ Ὸ Σ. 

815 ἐᾷτ᾽ ἀφέρπειν. οὖρος ὀφϑαλμῶν ἐμῶν 
αὐτῇ γένοιτ᾽ ἔπωϑεν ἑρπούσῃ χαλῶς. 

ὄγκον γὰρ ἄλλως ὀνόματος τί δεῖ τρέφειν 
μητρῷον, ἥτις μηδὲν ὡς τεχοῦσω δροῷ; 

ἀλλ ἑρπέτω χαίρουσα " τὴν δὲ τέρψιν ἣν 
820 τὠμῷ δίδωσι πατρὶ, τήνδ᾽ αὐτὴ λάβοι. 

Ὁ ΟΣΟΘΙΣΣ. 

ἴδ᾽ οἷον. ὦ παῖδες, προσέμιξεν ἄφαρ 
τοῦπος τὸ ϑεοπρόπον ἡμῖν 

τῶς παλαιφάτου προνοίας, 

ὅ τ᾽ ἔλαχεν, ὁπότε τελεόμηνος ἐχεέροι 

826 δωδέκατος ἄροτος, ἀναδοχὰν τελεῖν πόνων 
τῷ “τὸς αὐτόπαιδι" καὶ τάδ᾽ ὀρϑὼς 
ἔιιπεδα κατουρίζει. 

πῶς γὰρ ἂν ὁ μὴ λεύσσων 
830 ἔτι ποτ᾽ ἔτ᾽ ἐπίπονον ἔχοι ϑανὼν λατρείαν; 

εἰ γάρ σφε Κενταύρου φονίᾳ νεφέλᾳ 
χρίει δολοποιὸς ἀνάγχα 
πλευρὰ προστακέντος ἰοῦ, 
ὃν τέχετο ϑάνατος, ἔτεχε δ᾽ αἰόλος δράχων, 

885 πῶς ὅδ᾽ ἂν ἀέλιον ἕτερον ἢ τανῦν ἴδοι, 
δεινοτάτῳ μὲν ὕδρας προστετακὼς 
φάσματι; μελαγχαίτα τ᾽ 

ἐμμιγώ νιν αἰχίζει 
8420 Νέσσου ὅ᾽ ὕπο φόνια δολόμυϑα χέντρ᾽ ἐπιζέ- 

σαντε.- 

ὧν ἅδ᾽ ἃ τλάμων ἄοχνον 
μεγάλαν προσορῶσα δόμοισι βλάβαν νέων 
ἀϊσσόντων γάμων 
τὰ μὲν οὔτι προσέβαλε, τὰ δ᾽ ἀπ᾽ ἀλλόϑρου 

815 γνώμας μολόντ᾽ ὀλεϑρίαισι συναλλαχαῖς, 
ἢ που ὀλοὰ στένει, 
ἢ που ἀδινῶν χλωρὰν 
τέγγει δαχρύων ἔχναν. 

“860 ἁ δ᾽ ἐρχομένα μοῖρα προφαίνει δολίαν καὶ με- 
γάλαν ἄταν. 

ἔροωγεν παγὰ δαχρύων, 
χέχυται νόσος, ὦ πόποι, οἷον ἀναρσίων 
οὔπω Ἡρακλέους 

865 ἀγακλειτὸν ἐπέμολε πάϑος οἱχτίσαι. 
Ἰὼ χελαινὰ λόγχα προμάχου δορὸς, 
ἃ τότε ϑοὰν νύμφαν 
ἄγαγες ἀπ᾽ αἱἰπεινᾶς 

τάνδ᾽ Οἱχαλίας αἰχμᾷ" 
860 ἁ δ᾽ ἀμφίπολος Κύπρις ἄναυδος (φανερὰ τῶνδ᾽ 

ἐφάνη πράχτωρ. 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

πότερον ἐγὼ μάταιος, ἢ “λύω τινὸς 
821. 880. ---- 881 - 840. 
84] -- 861, --- 862 --- 862. 

ῬΟΡΤΔΕ 5ΟΈΝΤΟΙ:. 

οἴκτου δι᾿ οἴκων ἀρτίως ὁρμωμένου; 
8θ5 τί φημι; 

ἩΗΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

ἠχεῖ τις οὐκ ἄσημον, ἀλλὰ δυστυχῆ 

κωκυτὸν εἴσω" καί τι καινίζει στέγη. 
ἩΗἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

ξύνες δὲ 
τήνδ᾽ ὡς ἀήϑης καὶ ξυνωφρυωμένη 

810 χωρεῖ πρὸς ἡμᾶς γραῖα σημανοῦσά τι. 
ΤΡΟΦΟΣ. 

ὦ παῖδες, ὡς ἄρ᾽ ἡμὶν οὐ σμικρῶν κακῶν 
ἦρξεν τὸ δῶρον Ἡρακλεῖ τὸ πόμπιμον. 

ΧΟΡΟΣ. 

τί δ᾽, ὦ γεραιὰ, χαινοποιηϑὲν λέγεις ; 

ΤΡΟΦΟΣ. 

βέβηκε Δηάνειρα τὴν πανυστάτην 

515 ὁδῶν ἁπασῶν ἐξ ἀκινήτου ποδός. 
ΧΟΡΟΣ. 

οὐ δή ποϑ᾽ ὡς θανοῦσα; 

ΤΡΟΦΟΣ. 

πάντ᾽ ἀκήχοας. 
ΧΟΡΟΣ. 

τέϑνηχεν ἡ τάλαινα; 
ΤΡΟΦΟΣ. 

δεύτερον κλύεις. 
ΧΟΡΌΣ: 

τάλαιν᾽ ὀλεϑρία, τίνι τρόπῳ ϑανεῖν σφε φής; 

ΤΡΟΦΟΣ. 

σχετλιώτατα πρός γε πρᾶξιν. 
ΧΟΡΟΣ. 

εἰπὲ τῷ μόρῳ, 

880 γύναι, ξυντρέχει. 
ΤΡΟΦΟΣ. 

αὑτὴν διηίστωσε. 
ΧΟΡΟΣ. 

τίς ϑυμὸς, ἢ τίνες 
νόσοι τάνδ᾽ αἰχμὰν 
βέλεος κακοῦ ξυνεῖλε; πῶς ἐμήσατο 

885 πρὸς ϑανάτῳ ϑάνατον 

ἀνύσασα μόνα; 
ΤΡΟΦΟΣ. 

στονόεντος ἐν τομῷ σιδήρου. 
ΧΟΡῸΣ. 

ἐπεῖδες, ὦ ματαία, τάνδ᾽ ὕβριν; 
ΤΡΟΦΟΣ. 

ἐπεῖδον, ὡς δὴ πλησία παραστάτις. 
Ξ ὍΡΟΣ. 

δοοτίς ἦν; πῶς; φέρ᾽ εἰπέ. 
ΤΡΟΦΟΣ. 

αὐτὴ πρὸς αὑτῆς χειροποιεῖται τάϑε. 

ΧΟΡΟΣ. 

τί φωνεῖς ; 
ΤΡΟΦΟΣ. 

σαφηνῆ. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἔτεκεν ἔτεχεν μεγάλαν 
ἃ νέορτος ἅδε νύμφα 

896 δόμοισι τοῖσδ᾽ ᾿Ερινύν. 
ΤΡΟΦΟΣ. 

ἄγαν γε" μᾶλλον δ᾽. εἰ παροῦσα πλησία 
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᾿ 7 ϑιδοστς ἔλευσσες οἵ᾽ ἔδρασε. χάρτ᾽ ἂν ᾧχτισας. 

ΧΟΡΟΣ. 
χιὺ ταῦτ᾽ ἔτλη τις χεὶρ γυναικεία κτίσαι; 

ΤΡΟΦΟΣ. 

δεινῶς γε" πεύσει δ᾽, ὥστε μαρτυρεῖν ἐμοί. 

900 ἐπεὶ παρῆλθε δωμάτων εἴσω μόνη, 
Ν ἀκ ψανο με ἐξ ᾿ 

γχαὶ παῖδ᾽ ὃν αὐλαῖς εἶδε χοῖλα δέμνικ 
στοονύνϑ᾽. ὕπως (ζινορρον ἀντῴη πατοὶ, 

Ν ὟΝ ω ᾿ ἜΣΤΟΤΣ ἧς ἘΣ ΩΣ Στ ς ᾿ ΑΝ 
χρύψασ ἐστ» ἔνϑα μὴ τις εἰσίδοις Ξ 

βρυχᾶτο μὲν βωμοῖσι προσπίπτουσ᾽ ὅτε 

900 γένοιτ᾽ ἐρήμη, “λαῖε δ᾽ ὀργάνων ὅτου 
ψναύσειεν οἷς ἐχρῆτο δειλαία πάρος " 

ἄλλῃ δὲ χἄλλῃ δωμάτων στρωφωμένη, 
εἴ του φίλων βλένψειεν οἱχετῶν δέμας, 

ἔχλαιεν ἡ δύστηνος εἰσορωμιένη, 
ΕΞ, ν ᾿Ξ, ΄ ΕΣ ᾿ 

910 αὐτὴ τὸν αὑτῆς δαίμον᾽ ἀγχαλουμένη, 
ἀτῖς Ἁ . ; 

χαὶ τὰς ἀπαιδὰας ὃς τὸ λοιπὸν οὐσίας. 

ἐπεὶ δὲ τῶνδ᾽ ἔληξεν, ἐξαίφνης σφ᾽ ὁρῶ 
᾿ ΠΑ ὸ β 

τὸν “Πράκλειον ϑάλαμον εἰσορμωμένην. 

χἀγὼ λαθραῖον ὄμμ᾽ ἐπεσχιασμένη 
916 φρούρουν" ὁρῶ δὲ τὴν γυναῖχα δεμνίοις 

ἸἜγτς ἤ ΠΕΣ ; 
τοῖς “Πραχλείοις στρωτὰ βάλλουσαν «άρη. 

ὅπως δ᾽ ἐτέλεσε τοῦτ᾽, ἐπενϑοροῦσ᾽ ἄνω 
χαϑέζετ᾽ ἐν μέσοισιν εὐναστηρίοις, 

χαὶ δακρύων ῥήξασα ϑερμὸ νάματα 
» - τ Μ δι ν 

920 ἔλεξεν, ὦ λέχη τε χαὶ γυμᾳεῖ᾽ ἐμὰ 

τὸ λοιπὸν ἤδη χαίρεϑ᾽, ὡς ἔμ᾽ οὔποτε 

δέξεσϑ᾽ ἔτ᾽ ἐν χοίταισι ταῖσδ᾽ εὐνήτριαν. 
τοσαῦτα φωνησασα συντόνῳ χερὶ 

λύει τὸν αὑτῆς πέπλον. ᾧ χρυσήλατος 

926 προύχειτο μαστῶν περογὶς, ἔχ δ᾽ Σλώπισεν 
πλευρὰν ἅπασαν ὠλένην τ᾿ εὐώνυμον. 

χἀγὼ δρομαία βᾶσ᾽, ὅσονπερ ἔσϑενον, “ἀγὼ δρο; ᾿ 9 ἔσϑενον, ε ἷ ΠΑΥΣΕΣ 
τῷ παιδὶ φράζω τῆς τεγνωμένης τάδε. 

χάν ᾧ τὸ χεῖσε δεῦρό τ᾿ ἐξορμιώμεϑα, 
ΡΞ τ δι ξ 

930 ὁρώμε» αὖτ ἣν ἀμφιπλῆγε (φασγάνῳ 

σιλευρὰν ὑφ᾽ ἧπαρ χαὶ φρένας πεπληγμένην. 

ἰδὼν δ᾽ ὁ παῖς ᾧμωξεν. ἔγνω 3 γὰρ τάλας 
τοὔργον» χατ᾽ ὀργὴν ὡς ἐφάννειεν τόδε, 
πριν ϑσΗν ἢ - 2 ΟΡ ε 
οψ᾽ ἐχδιδαχϑεὶς τῶν χατ᾽ οἶκον οὕνεχα 

985 ἔχουσα πρὸς τοῦ ϑηρὸς ἔρξειεν τάδε. 
ἐν πρενο ρτοξυμάνον ον Ἀν 51 5 , 

χἀνταῦϑ᾽ ὁ παῖς δύστηνος οὔτ᾽ ὀδυρμάτων 
ἐλείκετ᾽ οὐδὲν, ἀμφί νιν γοώμενος, 

ἘΣ τ τς Α , 3 
οὔτ᾽ ἀμφιπίπτων στόμασιν, ἀλλὰ πλευρόϑεν 
σιλευρὰν παρεὶς ἔχειτο πιόλλ᾿ἀναστένων, 

9410 ὥς γι» ματαίως αἰτίᾳ βάλοι χαχῆ, 

χλαίων ὁϑούνεχ᾽ ἐχ δυοῖν ἔσοιϑ᾽ ἅμα, 
ΠΕ Ὸς , , πιατρύς τ᾽ ἐκείνης τ΄, ὠριανισμένος βίου. 

Σ ΕΣ Ὁ ΟΡ ἀξοόνηνε , 
τοιαῦτα τἀνϑάδ᾽ ἐστίν. ὥστ᾽ εἴ τις δύο 

ἢ χαὶ πλέους τις ἡμέρας λογίζεται, 
«ὦ ΤΑΣ ΒΩ Αὐτν εν 

9450 μάταιός ἐστιν. οὐ γάρ ἐσϑ᾽ ἣ γ᾽ αὔριον, 
᾿ τ ᾿ - « 

πιοὶν εὖ πάϑη τις τὴν παροῦσαν ἡμέραν. 
ΧΟΡΟΣ. 

φιότερα πρότερον ἐπιστένω, 
πύτερα τέλει περαιτέρω, 

ΝΡ Υδις : 
δύσχριτ᾽ ἔμοιγε δυστάνῳ. 

960 τύδε μὲν ἔχομεν ὁρῶν δόμοις, 
τάδε δὲ μελόμεν᾽ ἐπ᾽ ἐλπίσιν" 

χοιγὰ δ᾽ ἔχειν τε χαὶ μέλλειν. 

947 -- 949. -- 950-952. 
προσ τσ τυ ὁ ὁ ὁ π᾿ πο τ τ 

εἴθ᾽ ἀνεμόεσσά τις 

γένοιτ᾽ ἔπουρος ἑστιῶτις αὔρα, 

9660 ἥτις μ᾿ ἀποιχίσειεν ἐκ τόπων. ὅπως 
Α ἐν Ἀκῖη ἢ 

τὸν «1ιὸς ἀλχιμον γόνον 

μὴ ταρβαλέα ϑάνοιμι 
μοῦνον εἰσιδοῦσ᾽ ζαρ" 
ἐπεὶ ἐν δυσαπαλλάχτοις ὀδύναις 

ε Ἢ ΟΣ ᾿ ἘΞ 
οὐῦ χωρεῖν πρὸ δόμων λέγουσιν 

Ω ; 
(σπετον τι ϑαῦμα. 

ἐγχοῦ δ᾽ ἄρα κοὐ μαχρὰν ἀγχοῦ ἄρα κοὺ μαχρὰν 
προὐυσλαιον, ὀξύφωνος ὡς ἀηδών. 

ξένων γὰρ ἐξόμιλος ἥδε τις βάσις. 

906 πᾶ δὲ φορεῖ νιν; ὡς φίλου 

σιροχηδομένα,, βαρεῖαν 

ἄννοφον φέρει βάσιν. 

αἴαῖ, ὅδ᾽ ἀναύδατος «φέρεται. 
΄ Ν " ΄ ΕΝ Ε 

τί χρὴ, ϑανόντα γι». ἢ καϑ 

970 ὕπνον ὄντα χρῖναι; 
Υ.4.20Σ. , Ξ 

ὦμοι ἐγὼ σοῦ, 
γι γ ἐς ἀπ - 

πάτερ, ὠκοι ἐγὼ σοῦ μέλεος. 

τί πάϑω; τί δὲ μήσομαι; οἴμοι. 
ΡῈ ΣΙ ΒῸΈΣ,: 

σίγα, τέχνον, μὴ χκινήσης 
3 ΄ 29 ἈΒΙ Ε ᾽΄ 

975 «γρίαν ὀδύνην πατρὸς ὠμοζφρρογος. 

ζῇ γὰρ προπετής. ἀλλ ἴσχε δακὼν 
στόμα σόν. 

ὙΓΟΞΆΘΙΣΙ 
- . ΄ ΜΕ - 

πῶς φὴς, γέρον; ἡ ζῆ; 

ΤΡ ΣΊΒΟΣ, 
ἀλη Ἄυντο : 

οὐ μὴ ᾿ξεγερεῖς τὸν ὕπνῳ κάτοχον 
χἀχχινήσεις χἀναστήσεις 

980 φοιτάδα δεινὴν 
, τ ᾿ 

γόσον, ὦ τέχγνον. 
Υ4.4ΟΣ. 
ἀλλ ἐπί μο: μελέῳ 

βάρος ἄπλετον ἐμμέμονεν «ρήν. 
ΠΡΑΚ.ΗῊΗΣ. 

δὰ - 
ω Ζεῦ, 

σιοῖ γῶς ἥχω; παρὰ τοῖσι βροτῶν 
οϑό χεῖμιαι πεπονημένος ἀλλήχτοις 

ὀδύναις; οἴμοι ἐγὼ τλάμων" 
« ὟΣ χ 5 ΄ - 

ἡ δ᾽ κὖ μιαρὰ βούχει. «φεῦ. 

ΤΡ ΣΞΒ ΕΣ 
ν ΠΩ -» - τ 
ἀρ᾽ ἔξήδης ὅσον ἣν χέοδος 

σιγὴ κεύϑειν, χαὶ μὴ σχεδάσαι 
990 τῷδ᾽ ἀπὸ χρατὸς 

βλεφάρων ϑ᾽ ὕπνον; 
ὙΦ ΌΣΣ: ἧς πε ττ ἫΝ 

οὐ γὰρ ἔχω πῶς ἄν 
Ρ , ͵ 

στέρξαιμι καχὸν τόδε λεύσσων. 
ΠΠΡΑΚ.ΖΗΙΣ. 

ω Κηνκία κρηπὶς βωμῶν, 

ἱερῶν οἵαν οἵων ἐπί μοι 
γεϑν ν περ τὺ-ς 

996 μελέῳ χάριν ἡνύσω." ὦ Ζεῦ. 
- ΩΝ ον ν, ΄ Ψ 

οἵαν μεὐ αὐ᾽ ἔϑου λώβαν, οἵαν, 

ἣν μή ποτ᾽ ἐγὼ προσιδεῖν ὁ τάλας 
ΕἸ ΒΩ Ω γ 3. , 

ὠφέελον ὅσσοις, τόδ᾽ ἀχήλητον 

1000 μανίας ι᾿ἄνϑος καταδερχϑῆναι. 
"Ξ . ΕῚ ἦν »Ξ..Ὁ 

τίς γὰρ ἀοιδὸς, τίς ὁ χειροτέχνης 
9608 --- 961. ΞΞΞ 962 --- 970. 

" 

ΙΝ 
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Ἰατορίας, ὃς τήνδ᾽ ἄτην 
χωρὶς Ζηνὸς καταχηλήσει; 
ϑαῦμ᾽ ἂν πόρρωϑεν ἰδοίμην. 
ΜῊΝ ἢ ἢ, 

1006 4 ἐᾶτέ μ᾽. ἐᾶτέ με δύσμορον εὐγάσαι, 
1006» ἐᾶϑ᾽ ὕστατον εὐνάσαι. 

πῶ μου. ψαύεις ; ποῖ «λίνεις; 
ἀπολεῖς μ΄, ἀπολεῖς. 

ἀνατέτροιρας ὅ τι καὶ μύσῃ. 
1009 ἥπταί μου, τοτοτοῖ. ἣδ᾽ αὖϑ 

ἔστ᾽, ὦ 

πάντων Ἑλλάνων ἀδιχώτατοι ἀνέρες, οὕς δὴ 

πολλὰ μὲν ἐν πόντῳ, κατά τε δρία πάντα χα- 
ϑαίρων, 

ὠλεχόμαν ὁ τάλας, καὶ νῦν ἐπὶ τῷδε νοσοῦντι 
οὐ πῦρ, οὐκ ἔγχος τις ὀνήσιμον οὐκ ἀποτρέψει; 

ἔ τε) 
1016 οὐδ᾽ ἀπαράξαι χρᾶτα βίου ϑέλεε 

μολὼν τοῦ στυγεροῦ; φεῦ «εῦ, 

ΤΓΡΕΣΒΎΣ: 

1018 ὦ παῖ τοῦδ᾽ ἀνδρὸς, τοὔργον τόδε μεῖζον ἀνήκει 

» 
ἕρπει. πόϑεν 

ἢ κατ᾿ ἐμὰν ῥώμαν" σὺ δὲ σύλλαβε. σοί τε γὰρ 
ὄμμα 

1020 ἔμπλεον ἢ δι᾿ ἐμοῦ σώζειν. 

ἈΠ ΔῸΣ, 

ψψαύω μὲν ἔγωγε, 
λαϑίσιονον δ᾽ ὀδυνῶν οὔτ᾽ ἔνδοϑεν οὔτε ϑύραϑεν 
ἔστι μοι ἐξανίσαι βίοτον. τοιαῦτα γέμει Ζεύς. 

ΠΡΑΚΔΑΗΣ. 

ὦ παῖ, ποῦ ποτ᾽ εἶ; 

1021 τῷδέ μὲ τᾷδέ με πρόσλαβε χουφίσας. 
ἔ ἢ, Ἰὼ Ἰὼ δαῖμον. 
ϑρώσχει δ᾽ αὖ, ϑοώσκχει δειλαία 
διολοῦσ᾽ ἡμᾶς 

1080 ἀποτίβατος ἀγρία νόσος. 

ὦ Παλλὰς, τόδε μ᾽ αὖ λωβᾶται. Ἰὼ παῖ τὸν 
φύσαντ᾽ οἰχτείρας ἀνεπίφϑονον εἴρυσον ἔγχος, 

πλευραῖσι γὰρ προσμαχϑὲν ἐκ μὲν ἐσχάτας 
βέβρωχε σάρχας, πνεύμονός τ᾽ ἀρτηρίας 

1006 ῥο(εῖ ξυνοικοῦν" ἐκ δὲ χλωρὸν αἷμά μου 
πέπωχεν ἤδη, χαὶ διέφϑαρμαι δέμας 
τὸ πᾶν, ἀφράστῳ τῆδε χειρωϑεὶς πέδη. 
χοὺ ταῦτα λόγχη πεδιὰς, οὔϑ᾽ ὁ γηγενὴς 
στρατὸς Γιγάντων, οὔτε ϑήρειος βία, 

1060 οὔϑ᾽ Ἑλλὰς, οὔτ᾽ ἄγλωσσος, οὔϑ᾽ ὅσην ἐγὼ 
γαῖαν χαϑαίρων ἱκόμην, ἔδρασέ πω" 

γυνὴ δὲ, ϑῆλυς οὖσα χοὺς ἀνδρὸς (ύσιν, 

μόνη μὲ δὴ καϑεῖλε φασγάνου δίχα. 
ὦ παῖ, γενοῦ μοι παῖς, ἐτήτυμος γεγὼς, 

1066 καὶ μὴ τὸ μητρὸς ὄνομα πρεσβεύσης πλέον. 
δός μοι χεροῖν σαῖν αὐτὸς ἐξ οἴχου λαβὼν 

εἰς χεῖρα τὴν τεχοῦσαν, ὡς εἰδῶ σάφα 

εἰ τοὐμὸν ἀλγεῖς μᾶλλον ἢ κείνης δρῶν 
λωβητὸν εἶδος ἐν δίχη χαχούμενον. 

1070 ἴδ᾽, ὦ τέκνον, τόλμησον - οἴχτειρόν τέ μα 

πολλοῖσιν οἰχτρὸν, ὕστις ὥστε παρϑένος 
βέβρυχα κλαίων, χαὶ τόδ᾽ οὐδ᾽ ἂν εἷς ποτε 
τύνδ᾽ ἄνδρα φαίη πρόσϑ᾽ ἰδεῖν δεδραχότα, 
ἀλλ᾽ ἀστένακτος αἰὲν ἑσπόμην χακοῖς. 

1076 νῦν δ᾽ ἐχ τοιούτου ϑῆλυς εὕρημαι τάλας. 
καὶ νῦν προσελϑὼν στῆϑι πλησίον πατρὸς, 
σχέψαι δ᾽ ὁποίας ταῦτα συμφορᾶς ὕπο 

πέπονθα. δείξω γὰρ τάδ᾽ ἐκ χαλυμμάτων, 
ἰδοὺ, ϑεᾶσϑε πάντες ἄϑλιον δέμας, 

1080 ὁρᾶτε τὸν δύστηνον, ὡς οἰκτρῶς ἔχω. 
αἰαῖ, ὦ τάλας, 
Ἔτδ 
ἔϑαλψεν ἄτης σπασμὸς ἀρτίως ὅδ᾽ αἷ, 
διῆξε πλευρῶν" οὐδ᾽ ἀγύμναστόν μ᾽ ἐὰν 
ἔοιχεν ἡ τάλαινα διάβορος νόσος. 

1086 ὠναξ ᾿Τίδη, δέξαι μ᾽, 

ὦ “ιὸς ἀχτὶς, παῖσον. 

ἔνσεισον, ὦναξ, ἐγκατάσχηνψνον βέλος, 

πάτερ, κεραυνοῦ. δαίνυται γὰρ αὖ πάλιν, 
ἤνϑηκεν, ἐξώρμηχεν. ὦ χέρες χέρες, 

1086 παῖσον. ἐμᾶς ὑπὸ χλῆδος" ἀχοῦ δ᾽ ἄχος, ᾧ μ᾽ 1000 ὦ νῶτα χαὶ στέρον", ὦ «ἕλοι βοαχίονέ ἱ : ζ ὦ γῶτα χο ον᾽, ὦ φίλοι βραχίονες, 
᾿ 

ἐχόλωσεν 
Α ᾿ ΕΣ - ον ΄ .- 

σὰ μάτηρ αϑεος. ἂν ὧδ᾽ ἐπίδοιμι πεσοῦσαν 

1040 αὔτως, ὧδ᾽ αὔτως, ὥς μ᾽ ὥὦλεσεν. ὦ γλυχὺς 
τ 
“ιδας, 

τ ν 2 ἄδυ; 
ὦ «Τιὸς αὐθϑαίμων, 

εὔνασον εὔνασον ὠχυπέτῳ μόρῳ 

τὸν» μέλεον «(ϑίσας. 

ΧΟΡῸ Σ. 

χλύουσ᾽ ἔφριξα τάσδε συμφορὰς, «ἴλαι, 
1010 ἄνακτος, οἵας οἷος ὧν ἐλαύνεται. 

ἩΡΑ͂Κ.ΗΣ. 
τ " 

ὦ πολλὰ δὴ χαὶ ϑερμὼ χοὺ λόγῳ χαχὰ 
χαὶ χειρὶ χαὶ νώτοισι μοχϑήσας ἐγώ" 
κοὔπω τοιοῦτον οὔτ᾽ ζχοιτις ἡ “Τιὸς 

προὔϑηχεν οὔϑ᾽ ὁ στυγνὸς Εὐρυσϑεὺς ἐμοὶ, 

1060 οἷο» τόδ᾽ ἡ δολῶπις Οἰνέως χόρη 
χαϑῆψεν ὦμοις τοῖς ἐμοῖς ᾿Βοινύων 
ξ- ΄ ε ὑφαντὸν ἀμφίβληστρον, ᾧ διόλλυμαι. 

1006 «ἃ. Ρ. Ξξξ 1015--- 1017. 

4006 --- 1014. ---- 1027 --- 1040. 

1028 --- 1026. ΞΞΞ 104: --- 1043, 

ὑμεῖς ἐχεῖνοι δὴ καϑέσταϑ᾽, οἵ ποτε 
Νεμέας ἔνοικον, βουκόλων ἀλάστορα, 
λέοντ᾽, ἄπλατον θρέμμα χἀπροσήγορον, 
βίᾳ χατειργάσασϑε, «ερναίαν ὃ᾽ ὕδραν, 

1096 διφυῆ τ᾽ ἄμικτον ἱπποβάμονα στρατὸν 
ϑηρῶν, ὑβριστὴν, ἄνομον, ὑπέροχον βίαν, 
Ῥρυμάνϑιόν τε ϑῆρα, τόν ϑ᾽ ὑπὸ χϑογὸς 

“Ἅιδου τρίχρανον σχύλακ᾽, ἀπρόσμαχον τέρας, 

δεινῆς ᾿Εχίδνης ϑρέμμα,, τόν τε χρυσέων 

1100 δράκοντα μήλων φύλακ᾽ ἐπ᾽ ἐσχάτοις τόποις, 
ἄλλων τε μόχϑων μυρίων ἐγευσάμην, 
χοὐδεὶς τροπαῖ᾿ ἔστησε τῶν ἐμῶν χερῶν. 

γῦν δ᾽ ὧδ᾽ ἄναρϑρος χαὶ κατερραχωμένος 
τυφλῆς ὑπ᾽ ἄτης ἐχπεπόρϑημαι τάλας, 

1106 ὁ τῆς ἀρίστης μητρὸς ὠνομασμένος, 

ὁ τοῦ χατ᾽ ἄστρα Ζηνὸς αὐδηϑεὶς γόνος. 

ὀλλ᾽ εὖ γέ τοι τάδ᾽ ἴστε, κἂν τὸ μηδὲν ὦ 
χἂν μηδὲν ἕρπω, τήν γε δράσασαν τάδε 
χειρώσομαι κἀκ τῶνδε. προσμόλοι μόνον, 

1110 ἵν᾽ ἐχδιδϑαχϑῇ πᾶσιν ἀγγέλλειν ὅτι 

χαὶ ζῶν καχούς γε χαὶ ϑαγὼν ἐτισάμην. 
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ΧΟΡΟΣ. 

ὦ τλῆμον Ἑλλὰς, πένϑος οἷον εἰσορῶ 
ἕξουσαν, ἀνδρὸς τοῦδέ γ᾽ εἰ σφαλήσεται. 

Υ4.70Σ. 

ἐπεὶ παρέσχες ἀντιφωνῆσαι, πάτερ 
1116 σιγὴν παρασχὼν κλῦϑί μου, νοσῶν ὅμως. 

αἰτήσομαι γάρ σ᾽ ὧν δίκαια τυγχάνειν. 
δός μοι σεαυτὸν, μὴ τοσοῦτον ὡς δάχνῃ 
ϑυμῷ δϑύσοργος. οὐ γὰρ ἂν γνοίης ἐν οἷς 
χαίρειν προϑυμεῖ κἀν ὅτοις ἀλγεῖς μάτην. 

᾿ ἩΡΑΚΖΗΣ. 

1120 εἰπὼν ὃ χρήζεις λῆξον" ὡς ἐγὼ νοσῶν 

οὐδὲν ξυνίημ᾽ ὧν σὺ ποικίλλεις πάλαι. 

ΘΕ 

τῆς μητρὸς ἥχω τῆς ἐμῆς φράσων ἐν οἷς 
ν»νὺν ἐστιν οἷς θ᾽ ἥμαρτεν οὐχ ἑχουσία. 

ἩΡ “4 Κ͵ΠὌΠΗΣ. 

ὦ παγχάκιστε, καὶ παρεμνήσω γὰρ αὖ 
1126 τῆς πατροφόντου μητρὸς, ὡς χλύειν ἐμέ; 

Υ.4..10Σ. 

ἔχει γὰρ οὕτως ὥστε μὴ σιγῶν πρέπειν. 
ἩΡΑΚΛΗ͂Σ. 

οὐ δῆτει τοῖς γε πρύόσϑεν ἡμαρτημένοις. 

Υ  ΖΦ(ΟἿΣ: 

ἀλλ᾽ οὐδὲ μὲν δὴ τοῖς γ᾽ ἐφ᾽ ἡμέραν ἐρεῖς. 
ΠΡΑΚΖΗΣ. 

λέγ᾽ - εὐλαβοῦ δὲ μὴ φανῆς χκαχὸς γεγώς. 
Ὑ0Ζ52.Ζ ΘῈΣ: 

1180 λέγω. τέϑνηχκεν ἀρτίως γεοσ(αγής. 

ἜΓΙΡΕΣ ΚΝ ΥΥΕΓῈΣ. 

πρὸς τοῦ; τέρας τοι διὰ κακῶν ἐϑέσπισας. 
Υ.3..20Σ. 

αὐτὴ πρὸς αὑτῆς, οὐδενὸς πρὸς ἐκτόπονυ. 
ὙΨΡΑΊΜΗΣΣ. 

οἴμοι" πρὶν, ὡς χρῆν, σφ᾽ ἐξ ἐμῆς ϑανεῖν χερός ; 
Υ24.2ΟΣ. 

κἂν σοῦ στραφείη ϑυμὸς, εἰ τὸ πᾶν μάϑοις. 
ἩΡΑΚΜΖΗΣ. 

1135 δεινοῦ λόγου κατῆρξας" εἰπὲ δ᾽ 
Υ.4.100Ὸ Σ. 

ἅπαν τὸ χρῆμ᾽, ἥμαρτε χρηστὰ μωμένη. 
ἩΩΦ ΚΟΖΈΓΣ, 

τὰ Ὁ 
ἢ ν»Ὁεῖς. 

Υ.2.120Σ. 

στέργημα γὰρ δοχοῦσα προσβαλεῖν σέϑεν, 

ἀπήμπλοχ᾽, ὡς προσεῖδε τοὺς ἔνδον γάμους. 
ἩΡΑ͂ΚΖΗΣ. 

1110 καὶ τίς τοσοῦτος φαρμαχεὺς Τρυχινίων; 

ὙΧΟΖΟΣ. 

ΜΜέσσος πάλαι Κένταυρος ἐξέπεισέ νιν 
τοιῦδε (φίλτρῳ τὸν σὸν ἐχμῆναι πόϑον. 

ἩΡΑΚΛΗ͂Σ. 

Ἰοὺ Ἰοὺ δύστηνος, οἴχομαι τάλας. 

ὄλωλ᾽ ὄλωλα, φέγγος οὐκ ἔτ᾽ ἐστί μοι. 

.1186 οἴμοι. φρονῶ δὴ ξυμφορᾶς ἵν᾿ ἕσταμεν. 

ἱ ἴϑ᾽, ὦ τέχνον" πατὴρ γὰρ οὐκ ἔτ᾽ ἐστί σοι" 

κόλει τὸ πᾶν μοι σπέρμα σῶν ὁμαιμόνων, 
κάλει δὲ τὴν τάλαιναν ᾿Δλκμήνην,, Διὸς 
μάτην ἄχοιτιν, ὡς τελευταίαν ἐμοῦ 

1160 φήμην πύϑησϑε ϑεσφάτων ὅσ᾽ οἶδ᾽ ἐγώ. 

----- ----τὔο--Ξ“ὦς,ἡ  .ττΤτττττθτὔθὔΌὔὃὔὃΘὃθΘθΘῬοψγᾷ͵͵͵ 

ΞΟ ΦΡΌΖΕ Ὁ Ἐ ΟΟὝΤΣ 

Χ..40Σ. 

ἀλλ᾽ οὔτε μήτηρ ἐνϑάδ᾽, ἀλλ᾽ ἐπαχτίᾳ 
Τίρυνϑι συμβέβηχεν ὥστ᾽ ἔχειν ἕδραν, 
παίδων δὲ τοὺς μὲν ξυλλαβοῦσ᾽ αὐτὴ τρέφει, 

τοὺς δ᾽ ἂν τὸ Θήβης ἄστυ ναίοντας μάϑοις " 

1186 ἡμεῖς δ᾽ ὅσοι πάρεσμεν, εἴ τι χρὴ, πάτερ, 
πράσσειν, “λύοντες ἐξυπηρετήσομεν. 

ἩΡΑΚ.ΖΦ(Ά,ΒΣ. 

σὺ δ᾽ οὖν ἔχουε τοὔργον" ἐξήχεις δ᾽ ἵνα 
φανεῖς ὁποῖος ὧν ἀνὴρ ἐμὸς χαλεῖ. 
ἐμοὶ γὰρ ἣν πρόφαντον ἐκ πατρὸς πάλαι, 

1100 πρὸς τῶν πνεόντων μηδενὸς θανεῖν ὕπο, 
ἀλλ᾽ ὕστις “δου φϑίμενος οἱχήτωρ πέλοι. 
ΓΟ τως ᾿ "" « . - δ 
ὅδ᾽ οὐν ὃ ϑὴρ Κένταυρος, ὡς τὸ ϑεῖον ἣν 

σιρόφαντον, οὕτω ζῶντά μ᾽ ἔχτεινεν ϑανών. 
φανῶ δ᾽ ἐγὼ τούτοισι συμβαίνοντ᾽ ἴσα 

1166 μαντεῖα καινὰ, τοῖς πάλαι ξυνήγορα, 
ἃ τῶν ὀρείων χαὶ χαμαιχοιτῶν ἐγὼ 
“Σελλῶν ἐσελϑὼν ἄλσος εἰσεγραψάμην 

πρὸς τῆς πατρῴας καὶ πολυγλώσσου δρυὸς, 
ἣ μοι χρόνῳ τῷ ζῶντι χαὶ παρόντι νῦν 

1170 ἔφασχε μόχϑων τῶν ἐφεστώτων ἐμοὶ 

λύσιν τελεῖσθαι" χἀδόχουν πράξειν χαλῶς. 

τὸ δ᾽ ἣν ἄρ᾽ οὐδὲν ἄλλο πλὴν ϑανεῖν ἐμέ. 
τοῖς γὰρ ϑανοῦσι μόχϑος οὐ προσγίγνεται. 
ταῦτ᾽ οὖν ἐπειδὴ λαμπρὰ συμβαίνει, τέχνον, 

1176 δεῖ σ᾽ αὖ γενέσϑαι τῷδε τἀνδρὶ σύμμαχον, 
χαὶ μὴ ᾿᾽πιμεῖναι τοὐμὸν ὀξῦναι στόμα, 

ἀλλ᾽ αὐτὸν εἰχαϑόντι συμπράσσειν, νόμον 

κάλλιστον ἐξευρόντιι, πειϑαρχεῖν πατοί. 

γ ΧΟἿΣ, 

ἀλλ᾽, ὦ πάτερ, ταρβῶ μὲν εἰς λόγου στάσιν 

1180 τοιών δ᾽ ἐπελθὼν, πείσομαι δ᾽ ἅ σοι δοχεὶῖ, 
ἩΡΑΧΚΖΗΣ. 

ἔμβαλλε χεῖρα δεξιὰν πρώτιστά μοι. 

ὙΦ 

ὡς πρὺς τί πίστιν τήνδ᾽ ἐγαν ἐπιστρέφεις; 

ἜΓΡΡ ΟΤΓ ΣΣ 

οὐ ϑᾶσσον οἴσεις μηδ᾿ ἀπιστήσεις ἐμοί; 
ΥΖΦΧΦΖΌΟΣ.: 

ἰδοὺ προτείνω. χοὐδὲν ἀντειρήσεται. 
ἜΓΡΑἝΚΙΣ 

, δ Ρ ἣ , , Ε Ἐ ἘΞ , 
χοῆστ᾽, ὦ χάκιστε, πατέρα σὺν χτείνασα δρᾷ; 1186 ὄμινυ “Τιὸς νῦν τοῦ με (φύσαντος κάρα. 

Χο ΠΟΘ. 

ἢ μὴν τί δράσειν, καὶ τόδ᾽ ἐξειρήσεται; 
ἘΡ,..Ἂ ΚΟ ΤΣ 

ἢ μὴν ἐμοὶ τὸ λεχϑὲν ἔργον ἐκτελεῖν. 
ΥΧΨ2ΖΌ 

ὄμνυμ᾽ ἔγωγε, Ζῆν᾽ ἔχων ἐπώμοτον». 
ἩΗΡΑΚΜΗΣ. 

εἰ δ᾽ ἐχτὸς ἔλθοις, πημονὰς εὔχου λαβεῖν. 
Υ,4.Χ50ΟΣ. 

1190 οὐ μὴ λάβω" δράσω γάρ. εὔχομαι δ᾽ ὅμως. 
ΠΡΑΚΜΗΣ. 

οἶσϑ᾽ οὖν τὸν Οἴτης Ζηνὸς ὕψιστον πάγον; 
ΥΑΣΟΣ. 

οἶδ᾽, ὡς ϑυτήρ γε πολλὰ δὴ σταϑεὶς ἄγω. 
ἩΡΧ“ΧΚΗΣ. 

ἐνταῦϑά νυν χρὴ τοὐμὸν ἐξάραντιί σε 
σῶμ᾽ αὐτόχειρα, καὶ ξὺν οἷς χρήζεις φίλων, 

] 
Ι 
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1196 πολλὴν μὲν ὕλην τῆς βαϑυρρίζου δρυὸς ἕλοιτο; κρεῖσσον κἀμέ γ᾽, ὦ πάτερ, ϑανεῖν 
χείραντα, πολλὸν δ᾽ ἄρσεν᾽ ἐχτεμόνϑ᾽ ὁμοῦ ἢ τοῖσιν ἐχϑίστοισι συνναίειν ὁμοῦ. ] 
ἄγριον ἔλαιον, σῶμα τοὐμὸν ἐμβαλεῖν, ΠΡΑΚΠἍΗ͂Σ. 
καὶ πευκίνης λαβόντα λαμπάδος σέλας ἁνὴρ ὅδ᾽ ὡς ἔοικεν οὐ νεμεῖν ἐμοὶ 
πρῆσαι. γόου δὲ μηδὲν εἰσίτω δάχρυ, φϑίγοντι μοῖραν " ἀλλά τοι ϑεῶν ἀρὰ 

1200 ἀλλ᾽ ἀστέναχτος χἀδάκρυτος, εἴπερ εἴ .1240 μενεῖ σ᾽ ἀπιστήσαντα τοῖς ἐμοῖς λόγοις. 

τοῦδ᾽ ἀνδρὸς, ἔρξον" εἰ δὲ μὴ, μενῶ σ᾽ ἐγὼ Υ..ΔΟῸΟΣ. 

καὶ γνέρϑεν ὧν ἀραῖος εἰσαεὶ βαρύς. οἴμοι, τάχ᾽, ὡς ἔοιχας, ὡς νοσεῖς φράσεις. 
ΥΧΜ.ΜΦΟΣ. ἩΡΑΚΠΊΗΣ. 

οἴμοι, πάτερ, τί εἶπας; οἷά μ᾽ εἴργασαι. σὺ γάρ μ᾽ ἀπ᾿ εὐνασϑέντος ἐχκινεῖς κακοῦ. 
ἩΡΑΚ.ΜΗΣ. Υ.1.,10Σ. 

ὁποῖα δραστέ᾽ ἐστίν - εἰ δὲ μὴ, πατρὸς δείλαιος, ὡς ἐς πολλὰ τἀπορεῖν ἔχω. 
1206 ἄλλου γενοῦ του μηδ᾽ ἐμὸς χληϑῆς ἔτι. ἩΡΑΚΜΗΣ. 

Υ.1.10Σ. οὐ γὰρ διχαιοῖς τοῦ φυτεύσαντος κλύειν. 

οἴμοι μάλ᾽ αὖϑις, οἷά μ᾽ ἐκχαλεῖ, πάτερ, ΥΑ.ΟΣ. 
φονέα γενέσθαι καὶ παλαμναῖον σέϑεν. 1245 ἀλλ᾽ ἐχδιδαχϑῶ δῆτα δυσσεβεῖν, πάτερ; 

ἩΠΡΑΚΜἍΗΣ. ἩΡΑΧΚΜΖΗΣ. ᾿ 

οὐ δῆτ᾽ ἔγωγ᾽, ἀλλ᾽ ὧν ἔχω παιώνιον οὐ δυσσέβεια, τοὐμὸν εἰ τέρψεις κέαρ. Ϊ 
χαὶ μοῦνον ἰατῆρα τῶν ἐμῶν καχῶν. Υ...10Σ. 

ΧΕ ΟἿΣ, πράσσειν ὥνωγας οὖν μὲ πανδίχως τάδε; ᾿ 
1210 καὶ πῶς ὑπαίϑων σῶμ᾽ ὧν Ἰῴμην τὸ σόν; ΠΡΑΚΜΛΗΣ. 

ἩΡΑΚΛΗ͂Σ. ἔγωγε. τούτων μάρτυρας καλῶ ϑεούς. 

ἀλλ᾽ εἰ φοβεῖ πρὸς τοῦτο, τἄλλα γ᾽ ἔργασαι. ΥΖΖΟΣ 

Υ.1.10Σ. τοιγὰρ ποιήσω, κοὐκ ἀπώσομαι, τὸ σὸν 
φορᾶς γέ τοι φϑόνησις οὐ γενήσεται. 1260 ϑεοῖσι δειχνὺς ἔργον. οὐ γὰρ ἄν ποτά 
ἡ τὴ τς: ΚΑΗΣ. χαχὸς φανείην σοί γε πιστεύσας, πάτερ. 
ἡ χαὶ πυρᾶς πλήρωμα τῆς εἰρημένης; ἩΡΑΚΊΗΣ. 

ἕ πε δμνν ἢ ΠΕ το ος Ρ καλῶς τελευτᾷς, κἀπὶ τοῖσδε τὴν χάριν 
ΟΟΌΗΜΤ ἀὐνν πο τῇ πρὸ ον ρώρ ώβῇ ταχεῖαν, ὦ παῖ, πρόσϑες " ὡς πρὶν ἐμπεσεῖν 

1215 τὰ δ᾽ ἀλλα πράξω χοὺ καμεῖ ΤΟΜΟΣ μέρος. Ὀπιο ϑρος τερον τ ΡΣ ϑνσμ α Ἐ Ε ΤΕΣ 

ἬἜΡΦΚΌΉΗΣ. 1255 (γ᾽ ἐγκχονεῖτ᾽, αἴρεσϑε. παῦλά αχῶν ἀν δὰ, ἜΣ Ξ Ἷ γ᾽ ἐγχονεῖτ᾽, αἴρε αὔλά τοι χαχ 
ἀλλ᾽ ἀρχέσει χαὶ ταύταν προσμειχιαι δέ μοι αὕτη, τελευτὴ τοῦδε τἀνδρὸς ὑστάτη. 

χάριν βραχεῖαν πρὸς μαχροῖς ἄλλοις διδούς. Υ, 
Υ..10Σ. ὙΧΧΟΣΣ. Ϊ 

εἰ καὶ μαχηὰ χάρτ᾽ ἐστὰν, ἐργασϑήσεται: ἐχ οὐδὲν εἴργει σοὶ τελείου σθαι τάϑε, 
ἩΡΑΚΛἍΗΣ. πεὶ κελεύεις κἀξαναγκάζεις, πάτερ. 

τὴν ἙΕὐρυτείαν οἶσθα δῆτα παρϑένον; μ ἩΡΑἁΑ͂ΚΜΗΣ. 
ΥὙ..7ΟΣ. ἄγε νυν, πρὶν τήνδ᾽ ἀναχινῆσαι 

1220 ἸΙόλη» ἔλεξας, ὥς γ᾽ ἐπειχάζειν ἐμέ. 1260 νόσον, ὠ ψυχὴ σχληρὰ, χάλυβος 
ΠΠΡΑΚ ΤΗΣ λιϑοχόλλητον στόμιον παρέχουσ᾽, 

ἔγνως. τοσοῦτον δή σ᾽ ἐπισκήπτω, τέχνον»" ἀνάπαυε βοὴν, ὡς ἐπίχαρτον 
ταύτην, ἐμοῦ θανόντος, εἴπερ εὐσεβεῖν τελέουσ᾽ ἀεχούσιον ἔργον. 
βούλει, πατρῴων ὁρχίων μεμνημένος, Υ..10 Σ. 

πρόσϑου δώμαρτα, μηδ᾽ ἀπιστήσης πατρί" αἴρετ᾽, ὀπαδοὶ, μεγάλην μὲν ἔμοὶ 
1226 μηδ᾽ ἄλλος ἀνδρῶν τοῖς ἐμοῖς πλευροῖς ὁμοῦ 1266 τούτων θέμενοι συγγνωμοσύνην, 

χλιϑεῖσαν αὐτὴν ἀντὶ σοῦ λάβοι ποτέ" μεγάλην δὲ ϑεοῖς ἀγνωμοσύνην 
ἀλλ᾽ αὐτὸς, ὦ παῖ, τοῦτο κήδευσον λέχος. εἰδότες ἔργων τῶν πρασσομένων, 
πείϑου. τὸ γάρ τοι μεγάλα πιστεύσαντ᾽ ἐμοὶ οἱ φύσαντες χαὶ κληζόμενοι 
σμιχροῖς ἀπιστεῖν τὴν πάρος αὐυγχεῖ χάριν. πατέρες τοιαῦτ᾽ ἐφορῶσι πάϑη. 

Υ...00Σ. 1270 τὰ μὲν οὖν μέλλοντ᾽ οὐδεὶς ἐφορᾷ, 

1230 οἴμοι. τὸ μὲν νοσοῦντι ϑυμοῦσϑαι χεχὸν, τὰ δὲ νῦν ἑστῶτ᾽ οἰχτρὰ μὲν ἡμῖν, 
τὸ δ᾽ ὧδ᾽ ὁρᾶν φρονοῦντα τίς ποτ᾽ ἂν φέροι; αἰσχρὰ δ᾽ ἐχείνοις, 

ἩΡΑ͂ΧΚΜΛΗΣ. χαλεπώτατα δ᾽ οὖν ἀνδρῶν πάντων 
ὡς ἐργασείων οὐδὲν ὧν λέγω ϑροεῖς. τῷ τήνδ᾽ ἄτην ὑπέχοντι. 

Υ..10Σ. 1275 λείπου μηδὲ σὺ, παρϑέν᾽, ἀπ᾽ οἴχων, 

τίς γάρ ποϑ᾽, ἢ μοι μητρὲ μὲν ϑανεῖν μόνη μεγάλους μὲν ἰδοῦσα νέους θανάτους, 
μεταίτιος σοί τ᾿ αὖϑις ὡς ἔχεις ἔχειν, πολλὰ δὲ πήματα χαὶ καινοπαϑῆ, 

1285 τίς ταῦτ᾽ ἄν, ὅστις μὴ ᾽ξ ἀλαστόρων γοσοῖ, κοὐδὲν τούτω» ὕὅ τι μιὴ Ζεύς. 

, 

ΝΞ  Ύ ͵ἜἕΞιὺύὺὼθςσ--ςἘςςς.ςς 0. 



ΞοΟΦΟΙ ΔΘ. ΦΙΛΟ ΤΉ  σς 

ΤᾺ, ΤῸ ΔΡΑΜΑΤΟΙΞ, ΠΡΟΣ ΣΙΓΆ 

ΘΔ ΣῈ ΎΣΣ; ΝΕΟΠΤΟ.ΊΕΙΜΟ.Σ. 

ΧΟΡΟΣ. ΦΊΞΟΚΥΤΙΥΓΕΊΓΣ. 

Σ ΚΌΠΟΣ ὡς ΕἸ ΠΟΡΟΣ. ΓΡΆΚ ΟΣΕ. 

ΦΑΠ Ὁ ΘῈ ΕΣ Ξ: 

᾿Ξ“ παγωγὴ «Ριλοχιήτου ἔχ -Ἰήμνου εἰς Τροίαν ὑπιὸ Νεοπτολέμου χαὶ ᾿Οδυσσέως χαϑ᾽ Ἑλένου μαντείαν ὃς 

χατὰ μαντείαν Κάλχαντος, ὡς εἰδὼς χρησμοὺς συντελοῦντας πρὸς τὴν Τροίας ἅλωσιν, ὑπὸ ᾿Οδυσσέως νύχ- 

τωρ ἐνεδρευϑεὶς, δέσμιος ἤχϑη τοῖς “Πλλησιν" ἡ δὲ σχηνὴ ἐν Τήμνῳ. ὁ δὲ χορὸς ἐκ γερόντων τῶν Νεο- 

πτολέμῳ συμπλεόντων. χεῖται, δὲ καὶ παρ᾽ «Τσχύλῳ ἡ μυϑοποιία. ἐδιδάχϑη ἐπὶ Γλαυκίππου ἢ". πρῶτος 
τ . “" 

ἣν «Σοῳ οχλῆς- 

ΠΟΘΕ.ΣΙΣ ἘΜ ΠΕ ΟΣ: 

ὁ ΕΣ - 
«Χρύσης ᾿“ϑηνῶς βωμὸν ἐπιχεχωσμένον, 

μ“ ογὸς ἔφ᾽ οὗσιερ ᾿Ἰχαιοῖς χρησθὲν ἣν θῦσαι, 

ἸΙοίαντος ἤθει παῖς ποϑ Πραχλεῖ συνών. 

ζητῶν δὲ τοῦτον ναυάτῃ δεῖξαι στόλῳ, 

γιληγεὶς ὑτι᾿ ἔχεως, ἐλίπετ᾽ ἐν Τήμνῳ νοσῶν. 

Ἕλενος δ᾽ ᾿ἡχαιοῖς εἴφ᾽ ἁλώσεσϑ᾽ Ἴλιον 

τοῖς Πραχλέους τόξοισι πιαιδί τ᾿ ᾿Ἵχιλλέως. 

τὼ τόξ᾽ ὑπῆρχε παρὰ «Ριλοχτήτη μόνῳ" 

σιεμρϑεὶς δ᾽ Ὀδυσσεὺς ἀμφοτέρους συνήγαγεν. 

οι, ΣΟΙ, 5. 



Φλυνβ λυ ῥλύκ ἀξ 1 ..»Ὲ} 

ὭΣ Σ ΡΟ ΥΟΣ, 
37 ι " Ξ' , ι 

χτὴ μὲν ἥδε τῆς περιρρύτου γϑονὸς 
«Ἰήμνου, βροτοῖς ἔστειπιτος οὐδ᾽ οἱχουμένη, 

ἘΣ ὥ " » ᾿ 
ἔνϑ'᾽, ὦ χρατίστου πατρὸς Ἑλλήνων τραφεὶς 

᾿Ἱχιλλέως παὶ Νεοπτόλεμε, τὸν ΠΙηλιᾶ 
ὅ Ποίαντος͵ υἱὸν ἐξέϑη"᾽ ἐγώ ποτε, 

Ἐρ᾿ταα ΕΟΟΜΝΣ Ξ ας : ς 
ταχϑεὶς τόδ᾽ ἔρδειν τῶν ἀνασσόντων ὕπο, 
γ»νύσῳ χαταστάζοντα διαβόρῳ πόδα" 
«5 ἘῈ"» Ευωττ «., ἐ ϑΩ , 
ὅτ᾽ οὔτε λοιβῆς: ἡμὴν οὔτε ϑυμάτων 
παρῆν ἑχήλοις προσϑιγεῖν, ἀλλ ἀγρίαις 

ΑΝ ΎΝ, ΜΕ - , ΄ 
10 χατεῖχ᾽ ἀεὶ πᾶν στρατόπεδον δυσφημίαις, 

- - ιν ΄ - 

βοῶν, ᾿ύζων. ἀλλὰ ταῦτα μὲν τί δεῖ 
5 παν α - ΠΥ ΕΛ, ϑαΙ 

λέγειν; ἀχμὴ γὰρ οὐ μαχρῶν ἡμῖν λόγων, 
Ι . Ἐπ: ΎὝ " αἷν μὴ χαὶ μάϑῃ μ᾽ ἥκοντα χἀχχέω τὸ πᾶν 

σόφισμα τῷ νιν αὐτίχ᾽ αἱρήσειν δοχῶ. 
16 ἀλλ᾿ ἔργον ἤϑη σὸν τὰ λοίφ᾽ ὑπηρετεῖν, 

σχοπεῖν ὅ ὅπου ᾽στ᾽ ἐνταῦθα δίστομος πέτρα 
τοιάδ᾽, ἵν᾽ ἐν ψύχει μὲν ἡλίου διπλῆ 
πάρεστιν ἐνθάχησις, ἐν ϑέρει δ᾽ ὕπνον 
δε ἀμιφιτρῆτος αὐλίου πέμπει πνοή. 

20 βαιὸν δ᾽ ἔνερϑεν ἐξ ἀριστερᾶς τάχ᾽ ἂν 

ἴδοις ποτὸν χρηγναῖον,, εἴπερ ἐστὶ σῶν. 
ὥ μοι προσελϑὼν σῖγα σήμαιν᾽ εἴτ᾽ ἔχει 

Ξ : πὴ"; Ἢ Ξ 
χῶρον πρὸς αὐτὸν τόνδε γ᾽ εἴτ᾽ ἄλλῃ χυρεῖ, 

ὡς τἀπίλοιπια τῶν λόγων σὺ μὲν χλύης, 
26 ἐγὼ δὲ φράζω, χοινὰ δ᾽ ἐξ ἀμφοῖν ἴη. 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΜΕΜἝΟΣ. 

ἄναξ Ὀδυσσεῦ, τοὔργον οὐ μαχρὰν λέγεις. 
δοχῶ γὰρ οἷον εἶπας ἔντρον εἰσορῶν. 

ΟΣ ΣΧ ΣΞΕΈ ΟΣ 
ν ἘΜΈ ἘΠῊΝ Ξ 
ἄνωϑεν, ἢ κάτωθεν; οὐ γὰρ ἐννοῶ. 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΜΟΣ. 

τόδ᾽ ἐξύπερϑε, καὶ στίβου γ᾽ οὐδεὶς τύπος. 
ΟΖ ΣΣΣΕΥΣ. 

80 ὅρα χαϑ᾽ ὕπνον μὴ χαταυλισϑεὶς κυρῆ. 

ΝΕΟΠΤΟΖΕΙΜΟΣ. 

χενὴν οἴχησιν ἀνθρώπων δίχα. 
ΟΣ ΥΣΣΕΎΥΣ. 

οὐδ᾽ ἔνδον οἰχοποιός ἐστί τις τροφή; 
ΝΕΟΠΤΟΜΖΕΜΟΣ. 

στειπτή γε. υλλὰς ὡς ἐναυλίζοντέ τῳ. 

ΘἸΕΣΕΣΕΣΊΕΥΧΟΣ: 

τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἔρημα, κοὐδέν ἐσϑ᾽ ὑπόσιεγον; 
ΝΕ ΟΙΤΟ.ΈΕΙ͂ΤΟΣ. 

8ὅ αὐτόξυλόν γ᾽ ἔχπωμα,, φλαυρούργου τινὸς 
; Ἔ , Ἐωτοσ τον 

τεχνήματ᾽ ἀνδρὸς, χαὶ πυρεῖ᾽ ὁμοῦ τάδε. 

ΘΌΚΣΈΣΩΣ ΕῪ Σ: 

κείνου τὸ ϑησαύρισμα σημαίνεις τόδε. 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΕΜΙΙΟΣ. 
5 ὐττς 

Ἰοὺ ἰού" χαὶ ταῦτά γ᾽ ἄλλα ϑάλπεται 

ῥάχη, βαρείας του νοσηλείας πλέα. 

ε 
οὐυ 

ἐν δῶ. 

ΟΟΥΣΙΣΈΜΕΣΙ 

40 ἁνὴρ χατοιχεῖ τούσδε τοὺς τόπους σαιρῶς, 
χστ᾽ οὐχ ἑχάς που. πῶς γὰρ ἂν νοσῶν ἀνὴρ 
χῶλον παλαιᾷ χηρὶ προσβαίη μαχράν;, 
ἀλλ᾿ ἢ ̓ πὶ φορβῆς νόστον ἐξελήλυϑεν, 
ἢ φύλλον εἴ τι νώδυνον κάτοιδέ που- 

λὅ τὸν οὖν παρόντα πέμψον εἰς κατασχοπὴν, 
μὴ καὶ λάϑη μὲ προσπεσών" ὡς μᾶλλον ἂν 
ἕλοιτό μ᾽ ἢ τοὺς πάντας ᾿Δργείους λαβεῖν. 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΜΟΣ. 
ἀλλ ἔρχεταί τε χεὺ φυλάξεται στίβος. 

σὺ δ᾽ εἴ τι χρήζεις, φράζε δευτέρῳ λόγῳ. 
ΟΧΣΞΟΥΕ. 

δ0᾽ ἡχιλλέως παῖ, δεῖ σ᾽ ἐφ᾽ οἷς ἐλήλυϑας 
γενναῖον εἶναι, μὴ μόνον τῷ σώματι, 
ἀλλ ἢν τι καινὸν, ὧν πρὶν οὐκ ἀκήκοας, 
χλύης, ὑπουργεῖν. ὡς ὑπηρέτης πάρει. 

ΝΕΟΠΜΤΟΜΕΙΜΟΣ. 

τί δῆτ᾽ ἄνωγας; 
ΟΣ ΣΕ ΕΣ: 

τὴν «Ῥιλοχτήτου σε δεῖ 
δὅ ψυχὴν ὅπως λόγοισιν ἐχχλέψεις λέγων. 

ὅταν σ᾽ ἐρωτᾷ τίς τε καὶ πόϑεν πάρει, 
λέγειν, ᾿Ἰχιλλέως παῖς " τόδ᾽ οὐχὶ χλεπτέον " 
πλεῖς δ᾽ ὡς πρὸς οἶχον, ἐχλιπὼν τὸ ναυτικὸν 

στράτευμ᾽ ᾿Αχαιῶν, ἔχϑος ἐχϑήρας μέγα, 

60 οἵ σ᾽ ἐν λιταῖς στείλαντες ἐξ οἴχων μολεῖν, 

μόνην ἔχοντες τήνδ᾽ ἅλωσιν ᾿Ιλέου, 

οὐχ ἠξίωσαν τῶν ᾿Αχιλλείων ὅπλων 
ἐλθόντι δοῦναι χυρίως αἰτουμένῳ, 
ἀλλ αὔτ᾽ ᾿Οϑυσσεῖ παρέδοσαν " λέγων ὅσ᾽ ἂν 

θὅ ϑέλης καϑ᾿ ἡμῶν ἔσχατ᾽ ἐσχάτων χαχά. 
τούτων γὰρ οὐδὲν ἀλγυνεῖ μ᾽ - εἰ δ᾽ ἐργάσει 
μὴ ταῦτα, λύπην πᾶσιν ᾿]ργείοις βαλεῖς. 

εἰ γὰρ τὰ τοῦδε τόξα μὴ ληφϑήσεται, 
οὐχ ἔστι πέρσαι σοι τὸ «1αρδάνου πέδον. 

70 ὡς δ᾽ ἔστ᾽ ἐμοὶ μὲν οὐχὶ, σοὶ δ᾽ ὁμιλία 
σιρὸς τόνδε πιστὴ χαὶ βέβαιος, ἔχμαϑε. 

σὺ μὲν τιέπλευχας οὔτ᾽ ἔνορχος οὐδενὶ 

οὔτ᾽ ἐξ ἀνάγκης οὔτε τοῦ πρώτου στόλου, 
ἐμοὶ δὲ τούτων οὐδέν ἐστ᾽ ἀονήσιμον. 

70 ὥστ᾽ εἴ με τόξων ἐγκρατὴς αἰσϑήσεται, 
ὄλωλα καὶ σὲ προσϑδικιρϑερῶ ξυνών. 

ἀλλ αὐτὸ τοῦτο δεῖ σοφισϑῆναι, κλοπεὺς 

ὅπως γενήσει τῶν ἀνικήτων ὅπλων. 
ἔξοιδα, παῖ, φύσει σε μὴ πεφυχότα 

80 τοιεῦτα φωνεῖν μηδὲ τεχνᾶσϑαι καχά. 

ἀλλ ἡδὺ γάρ τοι χτῆμα τῆς νίχης λαβεῖν, 

τόλμα" δίκαιοι δ᾽ αὖϑις ἐχφανούμεϑα. 
νὺν δ᾽ εἰς ἀναιδὲς ἡμέρας μέρος βοαχὺ 
δός μοι σεαυτὸν, κᾷτα τὸν λοιπὸν χρόνον 

8ὅ χέχλησπο πάντων εὐσεβέστατος βροτῶν. 



Ϊ 

] 

-Ξ: 

200 ΣΟΦΟΈΆΛΕΟΥΣΝ ΝΤ 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΜΜΟΣ. 

ἐγὼ μὲν οὖς ἂν τῶν λόγων ἀλγῶ χλύων, 
«Ἰκερτίου παῖ, τούσδε καὶ πράσσειν στυγῶ. 
ἔφυν γὰρ οὐδὲν ἐχ τέχνης πράσσειν χακῆς, 
οὔτ᾽ αὐτὸς οὔϑ᾽, ὥς φασιν, οὑχφύσας ἐμέ. 

90 ἀλλ᾽ εἴμ᾽ ἕτοιμος πρὸς βίαν τὸν ἄνδρ᾽ ἄγειν 
χαὶ μὴ δόλοισιν, οὐ γὰρ ἐξ ἑνὸς ποδὸς 

ἡμῶς τοσούσδε πρὸς βίαν χειρώσεται. 
σιεμρϑείς γε μέντοι σοὶ ξυνεργάτης ὀχνῶ 
σιροδότης καλεῖσϑαι" βούλομαι δ᾽, ἄναξ, χαλῶς 

956 δρῶν ἐξαμαρτεῖν μᾶλλον ἢ γικᾶν χαχῶς. 

ΟΣ ΧΟΩΣΣ ΣΕ ΧΩΣ: 

ἐσθλοῦ πατρὸς παῖ, χαὐτὸς ὧν νέος ποτὲ 

γλῶσσαν μὲν ἀργὸν, χεῖρα δ᾽ εἶχον ἐργάτιν" 
»ῦὺν δ᾽ εἰς ἔλεγχον ἐξιὼν ὁρῶ βροτοῖς 
τὴν γλώοσαν, οὐχὶ τἄργα, πάνϑ'᾽ ἡγουμένην. 

ΝΕΟΠΤΟΜΛΊΞΕΜΤΟΣ. 

100 τί οὖν μ᾽ ἄνωγας ἄλλο τιλὴν ψευδῆ λέγειν; 
ΟΔΥΣΣΕΎῪΥΣ. 

λέγω σ᾽ ἐγὼ δόλῳ «ριλοχτήτην λαβεῖν. 
ΝΕΟΠΤΟΜΕΜΜΟΣ. 

τί δ᾽ ἐν δόλῳ δεῖ μᾶλλον ἢ πείσαντ᾽ ἄγειν; 
ΟΥ̓ ΣΣΕΥΣ. 

οὐ μὴ πίϑηται" πρὸς βίαν δ᾽ οὐχ ὧν λάβοις. 
ΝΕΟΠΤΟ.ΕΙΖΙΟΣ. 

οὕτως ἔχει τι δεινὸν ἰσχύος ϑράσος; 
ΟΖ ΣΙ Σ ΑΧΟΣΙ 

106 ἰοὺς ἀφύχτους καὶ προπέμποντας (φόνον. 
ΝΕΟΠΊΤΊΟ“ΕΜΟΣ. 

οὐχ ἄρ᾽ ἐχείνῳ γ᾽ οὐδὲ προσιῖξαι ϑρασύ; 
ΟΥΥΣΧΈΣ ΖΣῈΕ ὙΕΣ: 

οὔ, μὴ δόλῳ λαβόντα γ᾽, ὡς ἐγὼ λέγω, 
ΝΕΟΠΤΟΜΊΕΜΟΣ. 

οὐχ αἰσχρὸν ἡγεῖ δῆτα τὰ ψευδὴ λέγειν; 

ΟΥ̓ ΥΣΣΕΎΥΣ. 

οὔχ, εἰ τὸ σωϑῆναί γε τὸ ψεῦδος φέρει. 
ΝΕΟΠΤΟΜΕΜΟΣ. 

110 πῶς οὖν βλέπων τις ταῦτα τολμήσει λαλεῖν. 
ΟἸΧΣΣ ΣΎΕΣ, 

ὅταν τι δρᾷς εἰς κέρδος, οὐχ ὀχνεῖν πρέπει. 
ΝΕΟΠΤΟΜΕΜΟΣ. 

κέρδος δέ μοι τί τοῦτον εἰς Τροίαν μολεῖν; 
ΟΣ ΣΟ ΣΙΕΡΧΙΟΣ, 

αἱρεῖ τὰ τόξα ταῦτα τὴν Τροίαν μόνα. 
ΝΕΟΠΤΟΜ.ΜΕΛΙΟΣ. 

οὐκ ἄρ᾽ ὁ πέρσων γ᾽, ὡς ἐφάσχετ᾽, εἴμ᾽ ἐγώ; 
ΟΔΥΣΣΕῪΥΣ. 

116 οὔτ᾽ ἂν σὺ χείνων χωρὶς οὔτ᾽ ἐχεῖνα σοῦ. 
ΝΕΟΠΤΟΖΕΜΜΟΣ. 

ϑηρατέ᾽ ἂν γίγνοιτ᾽ ἂν, εἴπερ ὧδ᾽ ἔχει. 
ΟΥΣΏΣΙΕΧΟΣ. 

ὡς τοῦτό γ᾽ ἔρξας δύο φέρει δωρήματα. 

ΝΕΟΠΤΟΜΊΕΙΙΟΣ. 

ποίω; μαϑὼν γὰρ οὐχ ἂν ἀρνοίμην τὸ δρᾶν. 
ΟΔΥΣΣΈΈΎΥΣ. 

σοφός τ᾽ ἂν αὐτὸς χἀγαϑὸς χεχλῆ᾽ ἅμα. 
ΝΕΟΠΤΟΜΊΕΜΟΣ. 

120 ἴτω " ποιήσω, πᾶσαν αἰσχύνην ἀφείς. 

ΟἿΧΙ ΧΌΏΣΩΣ ΕΥΧΌΕΣΣ 

ἣ μνημονεύεις οὖν ἐξέ σοι παρήνεσα; 

ΕΣ Ἐν 

ΝΕΟΠΤΟΜΛΜΕΜΟΣ. 

σάφ᾽ ἴσϑ᾽, ἐπείπερ εἰσάπαξ συνήνεσα. 
ΟΦ ΣΣΎΨΙΣ. 

σὺ μὲν μένων γυν κεῖνον ἐνθάδ᾽ ἐχϑέχου, 
ἐγὼ δ᾽ ἄπειμι, μὴ χατοπτευϑῶ παρὼν, 

120 χαὶ τὸν σχοπὸν πρὸς ναῦν ἀποστελῶ πάλιν. 
χεὰ δεῦρ᾽, ἐάν μοι τοῦ χρόνου δοχῆτέ τι 
χατασχολάζειν,, αὖϑις ἐχπέμιψω πάλιν 

τοῦτον τὸν αὐτὸν ἄνδρα, γαυχλήρου τρόποις 
μορφὴν δολώσας, ὡς ἂν ἀγνοία προσῇ " 

130 οὗ δῆτα, τέχνον, ποικίλως αὐδωμένου 

δέχου τὰ συμφέροντα τῶν ἀεὶ λόγων. 

ἐγὼ δὲ πρὸς ναῦν εἶμι, σοὶ παρεὶς τάδε" 
ἹἙομῆς δ᾽ ὃ πέμπων δόλιος ἡγήσαιτο νῷν 
Νίχη τ᾿ ᾿ϑάνα Πολιὰς, ἢ σώζει μ᾽ ἀεί. 

ΧΟΡΟΣ. 

136 τί χρὴ τί χρή με, δέσποτ᾽, ἐν ξένᾳ ξένον 1 
στέγειν; ἢ τί λέγειν πρὸς ἄνδρ᾽ ὑπόπταν; ' 
φράζε μοι. | 
τέχνα γὰρ τέχνας ἑτέρας προὔχει 

καὶ γνώμα παρ᾽ ὅτῳ τὸ ϑεῖον 
140 “Πὸς σχῆπτρον ἀνάσσεται. 

σὲ δ᾽, ὦ τέχνον, τόδ᾽ ἐλήλυϑεν 

σιῶν χράτος ὠγύγιον " τό μοι ἔννεπΕε 
τί σοι χρεὼν ὑπουργεῖν. 

ΝΕΟΠΤΟΖΒΕΜΜΟΣ. 

νῦν μὲν ἴσως γὰρ τόπον ἐσχατιαῖς 
145 προσιδεῖν ἐϑέλεις ὅντινα χεῖται, 

δέρχου ϑαρσῶν" ὁπόϊαν δὲ μόλῃ 
δεινὸς ὁδίτης τῶνδ᾽ ἐχ μελάϑρων, 
σιρὸς ἐμὴν ἀεὶ χεῖρα ποοχωρῶν 
πειρῶ τὸ παρὸν ϑερωπεύειν. 

ΣΟΦΌΣ 

1590 μέλο» πάλαι μέλημά μοι λέγεις, ἄναξ, 
φρουρεῖν ὄμμ᾽ ἐπὶ σῷ μάλιστα χαιρῷ" 
γὺν» δέ μοι 

λέγ᾽ αὐλὰς ποίας ἔνεδρος ναίει 

χαὶ χῶρον τίν᾽ ἔχει. τὸ γάρ μοε 
1556 μαϑεῖν οὐχ ἀποχαίριον, 

μὴ προσπεσών μὲ λάϑη ποϑὲν, 
τίς τόπος, ἢ τίς ἕδρα, τίν᾽ ἔχει στίβον, 
ἔναυλον, ἢ ϑυραῖον. 

ΝΕΟΠΤΟΜΈΛΤΟΣ. 

οἶχον μὲν ὁρᾷς τόνδ᾽ ἀμφίϑυρον 

160 πετρίνης κοίτης. 

ΧΟΡΟΣ. 
σιοῦ γὰρ ὁ τλήμων αὐτὸς ἔπεστιν ; 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΜΕΜΟΣ. 

δῆλον ἔμοιγ᾽ ὡς φορβῆς χρείᾳ 

στίβον ὀγμεύει τόνδε πέλας που. 
ταύτην γὰρ ἔχειν βιοτῆς αὐτὸν 

1606 λόγος ἐστὶ φύσιν, ϑηροβολοῦντα 

πιτηνοῖς ἰοῖς στυγερὸν στυγερῶς, 
οὐδέ τιν᾽ αὑτῷ 
παιῶνα χαχῶν ἐπινωμᾶν. 

ΧΟΡΟΣ. 

οἰχτείρω νι» ἔγωγ᾽, ὅπως, 
170 μή του χηδομένου βροτῶν 

135. 148. --- 100.-- 168. 

169 --- 179. --- 180 -- 190. 



ΦΙΛΟΒΤΗΤΗΣ. 

μηδὲ σύντροφον ὄμμ᾽ ἔχων, 
δύστανος, μόνος ἀεὶ, 
γοσεῖ μὲν νόσον ἀγρίαν, 
ἀλύει δ᾽ ἐπὶ παντί τῳ 

176 χρείας ἱσταμένῳ. πῶς ποτε πῶς δύσμορος ἀν- 
τέχει; 

παλάμαι ϑνητῶν, 
δύστανα γένη βροτῶν, 

οἷς μὴ μέτριος αἰών. 
180 οὗτος πρωτογόνων ἴσως 

οἴχων οὐδενὼὺς ὕστερος, 

πάντων ἄμμορος ἐν βίῳ 
χεῖται μοῦνος ἀπ᾿ ἄλλων 
στιχτῶν ἢ λασίων μετὰ 

186 ϑηρῶν, ἔν τ᾽ ὀδύναις ὁμοῦ 
λιμῷ τ᾽ οἰχτρὸς, ἀνήκεστα 

βάρη. 

τ 
ω 
δ 
ω 

μεριμνήματ᾽ ἔχων 

τ ΡΝ, 
ἁ δ᾽ ἀϑυρόστομος 
ἀχὼ τηλεφανὴς πικρᾶς 

ἐπίνοενςς. Αρολθήρτα 
190 οἰμωγᾶς ὕπ᾽ ὀχεῖται. 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΕΜΟΣ. 
ΜΝ , Ἶ Ν 

οὐδὲν τούτων ϑαυμαστὸν ἐμοί. 

ϑεῖα γὰρ, εἴπερ κἀγώ τι φρονῶ, 
χαὶ τὰ παϑήματα κεῖνα πρὸς αὐτὸν 

τῆς ὠμόφρονος Χούσης ἐπέβη, 
196 χαὶ νῦν ἃ πονεῖ δίχα κηδεμόνων, 

οὐχ ἔσϑ᾽ ὡς οὐ ϑεῶν του μελέτῃ, 

τοῦ μὴ πρότερον τόνδ᾽ ἐπὶ Τροίᾳ 
τεῖναι τὰ ϑεῶν ἀμάχητα βέλη, 
πρὶν ὅδ᾽ ἐξήχοι χρόνος, ᾧ λέγεται 

200 χρῆναί σφ᾽ ὑπὸ τῶνδε δαμῆναι. 
ΧΟΡΟΣ. 

εὔστομ᾽ ἔχε, παῖ. 
ΝΕΟΠΤΟΖΕΙΙΟΣ. 

τί τόδε; 

ΧΟΡΟΣ. 

προὐφάνη 
χτύπος, φωτὸς σύντροιρος ὡς τειρομένου του, 

ἢ που τῇδ᾽ ἢ τῆδε τόπων. 
205 βάλλει βάλλει μ᾽ ἐτύμα φϑογγά 

του στίβου χατ᾽ ἀνάγχαν 
ἕρποντος, οὐδέ μὲ λάϑει 
βαρεῖα τηλόϑεν αὐδὰ 
τρυσάνωρ " διάσημα γὰρ ϑρηνεῖ. 

ΧΟΡΟΣ. 

210 ἀλλ᾿ ἔχε, τέχνον, 
ΝΕΟΠΤΟΜΕΜΙΜΟΣ. 

λέγ᾽ ὃ τι. 
ΧΟΡΟΣ. 

φροντίδας 

νέας" ὡς οὐχ ἔξεδρος, ἀλλ ἔντοπος ἁνὴρ, 
οὐ μολπὰν σύριγγος ἔχων, 
ὡς ποιμὴν ἀγροβότας, ἀλλ ἤ 

21ὅ που πταίων ὑπ᾿ ἀνάγχας 
βοᾷ τηλωπὸν Ἰωὼν, “ 
ἢ ναὸς ἄξενον αὐγά- 

ζων ὅρμον - προβοᾷ τι γὰρ δεινόν. 
“»ΙΙΧΖΟΚΤΗΤΗ͂Σ. 

Ἰὼ ξένοι, ᾿ 

201 --- 209. ---Ξ- 210 --- 218. 
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220 τίνες ποτ᾽ ἐς γῆν τήνδε ναυτίλῳ πλάτῃ 

χατέσχετ᾽ οὔτ᾽ εὔορμον οὔτ᾽ οἰχουμένην; 
ποίας πάτρας ὑμᾶς ἂν ἢ γένους ποτὲ 

τύχοιμ᾽ ἂν εἰπών; σχῆμα μὲν γὰρ Ἑλλάδος 
στολῆς ὑπάρχει προσφιλεστάτης ἐμοί" 

225 φωνῆς δ᾽ ἀκοῦσαι βούλομαι" χαὶ μή μ᾽ ὄκνῳ 
δείσαντες ἐχπλαγῆτ᾽ ἀπηγριωμένον, 
ἀλλ οἰκτίσαντες ἄνδρα δύστηνον, μόνον, 
ἔρημον ὧδε χἄφιλον χαλούμενον, 
φωνήσατ᾽, εἴπερ ὡς φίλοι προσήκετε. 

230 ἀλλ᾿ ἀνταμείψασϑ᾽ - οὐ γὰρ εἰχὸς οὔτ᾽ ἐμὲ 
ὑμῶν ἁμαρτεῖν τοῦτό γ᾽ οὔϑ᾽ ὑμᾶς ἐμοῦ." 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΜΙΜΟΣ. 

ἀλλ, ὦ ξέν᾽, ἴσϑι τοῦτο πρῶτον, οὕνεκα 
“Ἑλληνές ἐσμεν. τοῦτο γὰρ βούλει μαϑεῖν. 

ΜΙΤΟΚΤΗΤΉΗΣ. 

ὦ φίλτατον φώνημα. φεῦ τὸ καὶ λαβεῖν 
235 πρόσφϑεγμα τοιοῦδ᾽ ἀνδρὸς ἐν χρόνῳ μαχρῷ. 

τίς σ᾽, ὦ τέχνον, προσέσχε, τίς τιροσήγαγεν 
χρεία; τίς ὁρμή; τίς ἀνέμων ὃ φίλτατος; 
γέγωνέ μοι πᾶν τοῦϑ᾽, ὅπως εἰδῶ τίς εἶ. 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΊΕΜΟΣ. 

ἐγὼ γένος μέν εἶμι τῆς περιρρύτου 

240 Σχύρου " πλέω δ᾽ ἐς οἶχον " αὐδῶμαι δὲ παῖς 
᾿Αχιλλέως, Νεοπτόλεμος. οἶσϑα δὴ τὸ πᾶν. 

“ΨΙΤΟΚΤΠΤΗ͂Σ. 

ὦ φιλτάτου παῖ πατρὸς, ὦ φίλης χϑονὸς, 
ὦ τοῦ γέροντος ϑρέμμα “Πυχομήϑδους, τίνε 
στόλῳ προσέσχες τήνδε γῆν; πόϑεν πλέων; 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΜΜΟΣ. 

246 ἐξ Ιλίου τοι δῆτα νῦν γε ναυστολῶ. 

“ῬΙΤΟΚΤΗΉΗΤΗΣ. 

γ᾽ ἦσϑα ναυβάτης 
ἡμῖν χατ᾿ ἀρχὴν τοῦ πρὸς Ἴλιον στόλου. 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΛΜΙΟΣ. 

μετέσχες καὶ σὺ τοῦδε τοῦ πόνου ; 

“ῬΙΙΧΟΚΤΗΤΗ͂Σ. 

ὦ τέχνον, οὐ γὰρ οἶσϑά μ᾽ ὅντιν᾽ εἰσορᾷς; 
ΝΕΟΠΤΟΜΕΜῸΟΣ. 

2600 πῶς γὰρ χκάτοιδ᾽ ὅν γ᾽ εἶδον οὐδεπώποτε; 

ΨΙΜΙΟΚΤΠΤΗΣ. 

οὐδ᾽ οὔνοιε᾽ οὐδὲ τῶν ἐμῶν χαχῶν χλέος 

ἤσϑου ποτ᾽ οὐδὲν, οἷς ἐγὼ διωλλύμην; 
ΝΕΟΠΤΟΜΖΜΕΜΙΜΟΣ. 

ὡς μηδὲν εἰδότ᾽ ἴσδε μ᾽ ὧν ἀνιστορεῖς. 
“ΜΙΤΟΚΤΠΤΗ͂Σ. 

ὦ πόλλ ἐγὼ μοχϑηρὸς, ὦ πιχρὸς ϑεοῖς, 

2δὅ οὗ μηδὲ χληδὼν ὧδ᾽ ἔχοντος οἴκαδε 
μηδ᾽ Ἑλλάδος γῆς μηδαμοὶ διῆλθϑέ που. 
ἀλλ οἱ μὲν ἐχβαλόντες ἀνοσίως ἐμὲ 
γελῶσι σῖγ᾽ ἔχοντες, ἡ δ᾽ ἐμὴ νόσος 

ἀεὶ τέϑηλε χἀπὶ μεῖζον ἔρχεται. 

200 ὦ τέχνον, ὦ παῖ πατρὸς ἐξ ᾿ϊχιλλέως, 

ὅδ᾽ εἴμ᾽ ἐγώ σοι κεῖνος. ὃν χλύεις ἴσως 

τῶν Πραχλείων ὄντα δεσπότην ὅπλων, 
ὁ τοῦ Ποίαντος παῖς Φιλοχτήτης, ὃν οὗ 

πῶς εἶπας; οὐ γὰρ δὴ σύ 

εχ . 

ἡ γὰρ Ν 

δισσοὶ στρατηγοὶ χὠ Κειραλλήνων ἄναξ 
266 ἔρριψαν αἰσχρῶς ὧδ᾽ ἔρημον, ἀγρίᾳ 

γόσῳ χαταφϑίνοντα, τῆς ἀνδροφϑόρου 
πληγέντ᾽ ἐχίδνης ἀγρίῳ χαράγματι" 
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202 5 Θὲ Φ' ΘΕ ΤΙ ΔΕΕ ΟΥΎ 5 

Γ - - , ξὺν ἡ μ᾽ ἐχεῖνοι, παῖ. προϑέντες ἔνϑάδε 
ᾧχοντ᾽ ἔρημον, ἡνίκ᾽ ἐκ τῆς ποντίας 

270 Χρύσης χατέσχον δεῦρο ναυβάτῃ στόλῳ. 
γί 5 »»2} ΑΝ δ τ᾿ τ - ΄ 

τότ᾽ ἀσμενοί μ᾽ ὡς εἶδον ἐκ πολλοῦ σάλου 

εὕδοντ᾽ ἐπ᾿ ἀχτῆς ἐν χατηρεφεῖ πέτρῳ, 
λιπόντες ᾧχονϑ᾽, οἷα φωτὶ δυσμόρῳ 
ῥάκη προϑέντες βαιὰ καί τι χαὶ βορᾶς 

276 ἐπωφέλημα σμιχρὸν,, οἷ᾽ αὐτοῖς τύχοι. 
ἀν ος 4 ο 

σὺ δὴ, τέχνον, ποίαν μ᾽ ἀνάστασιν δοκεῖς 

αὐτῶν βεβώτων ἐξ ὕπνου στῆναι τότε; 
ποῖ᾽ ἐχδαχρῦσαι, ποῖ᾽ ἀποιμῶξαι χακώ; 
ὁρῶντα μὲν ναῦς ἃς ἔχων ἐναυστόλουν 

280 πάσας βεβώσας, ἄνδρα δ᾽ οὐδέν᾽ ἔντοπον, 
οὐχ ὅστις ἀρχέσειεν, οὐδ᾽ ὅστις νόσου 
χάμνοντι συλλάβοιτο, πάντα δὲ σχοπῶν 
εὕρισχον οὐδὲν πλὴν ἀνιᾶσθαι παρὸν, 

κ᾿ ᾿ τ ΄ τούτου δὲ πολλὴν εὐμάρειαν, ὦ τέχνον. 
28ὅ ὁ μὲν χρόνος δὴ διὰ χρόνου προὔβαινέ μοι, 

δας τορι ονεϑόκε ας, , 
χάδει τι βαιῇ τῆδ᾽ ὑπὸ σεέγη μόνον 

ξ ἀρ πε τος» ὦ 
διαχονεῖσϑαι. γαστρὶ μὲν τὰ σύμφορα 

ἐπ ὸ πὰ ΑΘΘῈ 
τόξον τόδ᾽ ἐξεύρισχε, τὰς ὑποπτέρους 

βάλλον πελείας" πρὸς δὲ τοῦϑ᾽, ὅ μοι βάλοι 
290 νευροσπαδὴς ἄτρακτος, αὐτὸς ἂν τάλας 

5.4.7. , Ἐπ ς , 
εἰλυόμην δύστηνον ἐξέλχων πόδα 

᾿ -“ν "ἡ Ὁ ἘΣ ον, ᾿ " - 
πρὸς τοῦτ᾽ ἀν" εἴ τ᾿ ἔδει τι καὶ ποτὸν λαβεῖν, 

καί που πάγου χυϑέντος, οἷα χείματι, 
ξύλον τι θραῦσαι, ταῦτ᾽ ἂν ἐξέρπων τάλας 

295 ἐμηχανώμην " εἶτα πῦρ ἂν οὐ παρῆν, 

ἀλλ ἐν πέτροισι πέτρον ἐχτρίβων, μόλις 
ἔφην᾽ ἄφαντον φῶς, ὃ καὶ σώζει μ᾽ ἀεί. 
οἰκουμένη γὰρ οὖν στέγη πυρὸς μέτα 
δα ΝΣ τῶ χα κεῖ δα Ξ 

πάντ ἐχπορίζει σιλὴν τὸ μὴ νοσεῖν ἐμέ, ᾿ 
» Ξ αν ἘΡ ΞαρχωΝ 

8300 φέρ᾽, ὦ τέχνον, νῦν χαὶ τὸ τῆς νήσου μαϑῆς. 

ταύτῃ πελάζει ναυβάτης οὐδεὶς ἑκών. 
οὐ γάρ τις ὅρμος ἐστὶν, οὐδ᾽ ὅποι πλέων 

ἐξεμπολήσει χέρδος, ἢ ξενώσεται. 

οὐκ ἐνθάδ᾽ οἱ πλοῖ τοῖσι σώφροσιν βροτῶν. 
306 τάχ᾽ οὖν τις ἰίκων ἔσχε" πολλὰ γὰρ τάδε Ἷ 6 Ξ ἄρον ἥ ; 

ἐν τῷ μακρῷ γένοιτ᾽ ἂν ἀνϑρώπῶν χρόνῳ. 

οὗτοί μ᾽, ὅταν μόλωσιν, ὦ τέχνον, λόγοις 
ἐλεοῦσι μὲν. χαί πού τι καὶ βορᾶς μέρος 

» , , 

προσέδοσαν οἰχτείραντες., ἢ τινα στολήν" 

810 ἐχεῖνο δ᾽ οὐδεὶς, ἡνίχ᾽ ἂν μνησϑῶ, ϑέλει, 
σῶσαί μ᾽ ἐς οἴχους, ἀλλ᾿ ἀπόλλυμαι τάλας 

ἔτος τόδ᾽ ἤδη δέχατον ἐν λιμῷ τε καὶ 
χαχοῖσι βόσχων τὴν ἀδηφάγον νόσον. 
τοιαῦτ᾽ ᾿“τρεῖδαί μ᾽ ἣ τ᾽ Ὀδυσσέως βία, 
ἊΝ "- } ; “ " 

816 ὦ παῖ, δεδράκασ᾽ - οἷς Ὀλύμπιοι ϑεοὶ 
δοῖέν ποτ᾽ αὐτοῖς ἀντίποιν᾽ ἐμοῦ παϑεῖν. 

 ΘΡΙΟἿΣ: 

ἔοικα κἀγὼ τοῖς ἀφιγμένοις ἴσα 
ξένοις ἐποιχτείρειν σε, Ποίαντος τέχνον. 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΜΕΜΟΣ. 

ἐγὼ δὲ χαὐτὸς τοῖσδε μάρτυς ἐν λόγοις, 

320 ὡς εἴσ᾽ ἀληϑεῖς οἶδα, συντυχὼν καχῶν 
Πα ΥΙΣ πΟλΩς Ρ 
ἀνδρῶν ᾿Ἱτρειδῶν τῆς τ᾽ ᾿Οδυσσέως βίας. 

ΦῬΙΖΧΟΚΤΗΤΗΣ. 
τ ᾿ ι ᾿ τὸ »ν 
ἡ γάρ τι καὶ σὺ τοῖς πανωλέϑροις ἔχεις 

ἔγκλημ᾽ ᾿Ἱτρείδαις, ὥστε ϑυμοῦσϑαι παϑών; 

ΝΕΟΠΤΟΜΈΕΠΛΠΙΟΣ. 

ϑυμὸν γένοιτο χειρὶ πληρῶσαί ποτε, 
ἵν᾽ αἱ Μυχῆναι γνοῖεν ἡ Σπάρτη ϑ᾽ ὅτι 
χὴ “Σκῦρος ἀνδρῶν ἀλκίμων μήτηρ ἔφυ. 

ΙΖΟΚΤΗΤΗΣ. 

εὖ γ᾽, ὦ τέκνον. τίνος γὰρ ὧδε τὸν μέγαν 
χόλον κατ᾽ αὐτῶν ἐγκαλῶν ἐλήλυϑας; 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΜΟΣ. 

ὦ παῖ ΠΟοίαντος, ἐξερῶ, μόλις δ᾽ ἐρῶ, 

380 ἅγωγ᾽ ὑπ᾽ αὐτῶν ἐξελωβήϑην μολών. 
ἐπεὶ γὰρ ἔσχε μοῖρ᾽ ᾿Ἵχιλλέα ϑανεῖν, 

“ῬΙΙΟΚΤΗΤΗΣ. 

οἴμοι " φράσης μοι μὴ πέρα, πρὶν ἂν μάϑω 
πρῶτον τόδ᾽, ἢ τέϑνηχ᾽ ὃ Πηλέως γόνος; 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΜΟΣ. 

τέϑνηχεν, ἀνδρὸς οὐδενὸς, ϑεοῦ δ᾽ ὕπο, 
8335 τοξευτὸς, ὡς λέγουσιν. ἐκ «Ῥοίβου δαμείς. 

ῬΙΑΟΚΤΗΤΉΗΣ. τ 
ἀλλ εὐγενὴς μὲν ὁ χτανών τὲ χὠ ϑανών. 

ἀμηχανῶ δὲ πότερον, ὦ τέχνον. τὸ σὸν 
πάϑημ᾽ ἐλέγχω πρῶτον, ἢ κεῖνον στένω. 

ΝΕΟΠΊΟΜΖΜΕΜΟΣ. 

οἶμαι μὲν ἀρκεῖν σοί γε καὶ τὰ σ᾽, ὦ τάλας, 
8340 ἀλγήμαϑ'᾽, ὥστε μὴ τὰ τῶν πέλας στένειν. 

325 

ΜΙΜΤΟΚΤΗΤΗ͂Σ. 

ὀρϑῶς ἔλεξας. τοιγαροῦν τὸ σὸν φράσον 

αὖϑις πάλιν μοι πρᾶγμ᾽, ὅτῳ σ᾽ ἐνύβρισαν. 
ΝΕΟΠΤΟΜΈΜΟΣ. 

τ ᾽΄ 4 

ἤλθόν μὲ γηὶ ποιχιλοστόλῳ μέτα 
δῖός τ᾽ Ὀδυσσεὺς χὠ τροφεὺς τοὐμοῦ πατρὸς, 

Ζ. Ε ΄ Ὄ , 345 λέγοντες, εἴτ᾽ ἀληϑές εἴτ᾽ ἄρ᾽ οὖν μάτην, 
ὡς οὐ ϑέμις γίγνοιτ᾽, ἐπεὶ κατέφϑιτο 

ἢ Η Ν 5 » “Ὁ, ἐὰν νυ ὄχι γϑαν ἐν 
πατὴρ ἐμὸς, τὰ πέργαμ᾽ ἄλλον ἢ ᾿μὶ ἑλεῖν. 

ταῦτ᾽, ὦ ξέν᾽, οὕτως ἐννέποντες οὐ πολὺν 

χρόνον μ᾽ ἐπέσχον μή μὲ ναυστολεῖν ταχὺ, 
350 μάλιστα μὲν δὴ τοῦ θανόντος ἱμέρῳ, 

Ξ ἀν ἘΣ; ταῦ της Σ 
ὅπως ἴδοιμ᾽ ἄϑαπτον" οὐ γὰρ εἰδόμην" 
ἔπειτα μέντοι χὠ λόγος καλὸς προσὴν, 

εἰ τἀπὶ Τροίᾳ πέργαμ᾽ αἱρήσοιμ᾽ ἰών. 
δ ἂν ἘᾺΝ 2, ΄ ΄ ΄ 
ἣν δ᾽ ἡμαρ ἤδη δεύτερον πλέοντί μοι, 

365 χἀγὼ πιχρὸν Σίγειον οὐρίῳ τιλάτῃ 

χατηγόμην" καί μ᾽ εὐθὺς ἐν κύχλῳ στρατὸς 
ἐχβάντα πᾶς ἠσπάζετ᾽, ὀμνύντες βλέπειν 
τὸν οὐκ ἔτ᾽ ὄντα ζῶντ᾽ ᾿Ἵχιλλέκ πάλιν. 

- ᾿ Ψ' » ε ᾿ 
κεῖνος μὲν οὖν ἔχειτ᾽ " ἐγὼ δ᾽ ὁ δύσμορος, 

,. 360 ἐπεὶ δάχρυσα χεῖνον οὐ μαχρῷ χρόνῳ, ᾿ 
ἐλθὼν ᾿“τρείδας πρὸς «φίλους, ὡς εἰκὸς ἣν, 
καΡΙ ἘπΕ πτεταν, τ ΕΟ πο ΡΝ 

τά ϑ᾽ ὅπλ ἀπήτουν τοῦ πατρὸς τώ τ᾽ αλλ ὅσ 

οἱ δ᾽ εἶπον, οἴμοι, τλημονέστατον λόγον, 
ὦ σπέρμ᾽ ᾿Ἰχιλλέως, τἄλλα μὲν πάρεστί σοι 

8365 πατρῷ᾽ ἑλέσϑαι, τῶν δ᾽ ὅπλων κείνων ἀνὴρ 
ἄλλος χρατύνει νῦν, ὃ «Ταέρτου γόνος. 
χἀγὼ δακρύσας εὐθὺς ἐξανίστωμαι 

᾿ 

ον 
ἡ». 

ὀργῆ βαρείᾳ, χαὶ χαταλγήσας λέγω, 
᾿Χ ΄ ΟΣ τ Ω ΕΣ - 

ὦ σχέτλι᾽, ἡ τολμήσατ᾽ ἀντ᾽ ἐμοῦ τινι 
αξαι τα ρον τος : ἰτλδὲ ΞᾺ 

370 δοῦναι τὰ τεύχη τἀμὰ, πρὶν μαϑεῖν ἐμοῦ; 
«ε » ἢ χες ὙΡΗΣ ᾿ , 9 ν᾿ ΕΝ , 

ὁ δ᾽ εἰπ᾿ Ὀδυσσεὺς, πλησίον γὰρ ὧν χύρει, 

γαὶ, παῖ, δεδώχασ᾽ ἐνδίκως οὗτοι τάδε. 

ἐγὼ γὰρ αὔτ᾽ ἔσωσα χἀχεῖνον παρών. 
χἀγὼ χολωϑεὶς εὐθὺς ἤρασσον καχοῖς 



ΦΙΛΟΜΒΤΗΤΗΣ. 

376 τοῖς πᾶσιν, οὐδὲν ἐνδεὲς ποιούμενος, 

εἰ τἀμὰ χεῖνος ὅπλ᾽ ἀφαιρήσοιτό με. 
ὁ δ᾽ ἐνθάδ᾽ ἥχων, καίπερ οὐ δύσοργος ὦν, 
δηχϑεὶς πρὸς ἁξήχουσεν ὧδ᾽ ἠμείψατο, 
οὐκ ησϑ᾽ ἵν᾽ ἡμεῖς, ἀλλ᾿ ἀπῆσϑ' ἵν᾿ οὔ σ᾽ ἔδει. 

380 χαὶ ταῦτ᾽ ἐπειδὴ χαὶ λέγεις ϑρασυστομῶν, 

οὐ μή ποτ᾽ ἐς τὴν Σχῦρον ἐχπλεύσης ἔχων. 
τοιαῦτ᾽ ἀχούσας χκἀξονειδισϑεὶς χαχὰ 

πλέω πρὸς οἴχους, τῶν ἐμῶν τητώμενος 

πρὸς τοῦ χαχίστου κἀκ χαχῶν Ὀδυσσέως. 

386 χοὐχ αἰτιῶμαι κεῖνον ὡς τοὺς ἐν τέλει. 

πόλις γάρ ἐστι πᾶσα τῶν ἡγουμένων 

στρατός τε σύμπας" οἱ δ᾽ ἀχοσμοῦντες βροτῶν 
διδασχάλων λόγοισι γίγνονται χαχοί. 
λόγος λέλεκται πᾶς. ὁ δ᾽ ᾿ἡτρείδας στυγῶν 

390 ἐμοί θ᾽ ὁμοίως χαὶ ϑεοῖς εἴη «ίλος. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὀρεστέρα παμβῶτι Γᾶ, μᾶτερ αὐτοῦ “ΤΠιὸς, 
ἃ τὸν μέγαν Παχτωλὸν εὔχρυσον νέμεις, 

896 σὲ χἀχεῖ, μᾶτερ πότνι᾽, ἐπηυδώμαν, 
ὅτ᾽ ἐς τόνδ᾽ ᾿“τρειδᾶν ὕβρις πᾶσ᾽ ἐχώρει, 
ὅτε τὰ πάτρια τεύχεα παρεδίδοσαν, 

400 ἐὼ μάχαιρα ταυροχτόνων 
λεόντων ἔφεδρε, τῷ “Ἰαρτίου 
σέβας ὑπέρτατον. 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗ͂Σ. 
ἔχοντες. ὡς ἔοιχε, σύμβολον σαςὲς 
λύπης πρὸς ἡμᾶς, ὦ ξένοι, πεπλεύχατε, 

406 χαί μοι προσάδεϑ᾽ ὥστε γιγνώσχειν ὅτι 
ταῦτ᾽ ἐξ ᾿“τρειδῶν ἔργα χἀξ Ὀδυσσέως. " 

ἔξοιδα γάρ νιν παντὸς ἂν λόγου χαχοῦ 
γλώσσῃ ϑιγόντα καὶ πανουργίας, ἀφ᾽ ἧς 
μηδὲν δίχαιον ἐς τέλος μέλλει ποιεῖν. 

410 ἀλλ᾽ οὔ τι τοῦτο ϑαῦμ᾽ ἔμοιγ᾽. ἀλλ᾽ εἰ παρὼν 

«Ἄἴας ὁ μείζων ταῦϑ᾽ ὁρῶν ἠνείχετο. 

ΝΕΟΠΤΟΜΛΜΕΜΜΟΣ. 

οὐχ ἣν ἔτι ζῶν, ὦ ξέν᾽ - οὐ γὰρ ἄν ποτε 
ζῶντός γ᾽ ἐχείνου ταῦτ᾽ ἐσυλήϑην ἐγώ. 

ΦΦΙΧΟΚΤΗΤΗΣ. 

πῶς εἶπας; ἀλλ ἡ χοῦτος οἴχεται ϑανών; 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΜΜΟΣ. 

416 ὡς μηκέτ᾽ ὄντα χεῖνον ἐν φάει νόει. 

“ΜἊ.ΙΟΚΤΗΤΗΣ. 

οἴμοι τάλας. ἀλλ᾿ οὐχ ὁ Τυδέως γόνος, 
οὐδ᾽ οὑμπολητὸς Σισύφου “χερτίου, 
οὐ μὴ ϑάνωσι. τούσδε γὰρ μὴ ζῆν ἔδει. 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΜΟΣ. 

οὐ δῆτ᾽ - ἐπίστω τοῦτό γ᾽ " ἀλλὰ καὶ μέγα 
420 ϑάλλοντές εἰσι νῦν ἐν ᾿Τργείων στρατῷ. 

ΦΙΔΟΚΤΗΤΗΣ. 

τί δ᾽ ὃς παλαιὸς χἀγαϑὸς «φίλος τ᾽ ἐμὸς, 
Νέστωρ ὁ Πύλιος ἔστιν; οὗτος γὰρ τά γε 
χείνων κάκ᾽ ἐξήρυχκε, βουλεύων σοφῶς. 

ΝΕΟΠΤΟΜΈΕΜΟΣ. 

χεῖνός γε πράσσει νῦν χαχῶς, ἐπεὶ ϑανὼν 
425᾽ Ἀντίλοχος αὐτῷ φροῦδος, ὃς παρῆν, γόνος. 

391 ---402. ---- 507 -- 518. 
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ΦΙΜΨΜΟΚΤΗΤΗ͂Σ. 

οἴμοι, δύ᾽ αὔτως δείν᾽ ἔλεξας, οἷν ἐγὼ 
ἥκιστ᾽ ἄν ἠϑέλησ᾽ ὀλωλότοιν κλύειν. 
φεῦ φεῦ" τί δῆτα δεῖ σκοπεῖν, ὅϑ'᾽ οἵδε μὲν 
τεϑνᾶσ᾽, Ὀδυσσεὺς δ᾽ ἔστιν αὖ χἀνταῦϑ᾽ ἵνα 

480 χρῆν ἀντὶ τούτων αὐτὸν αὐδᾶσϑαι νεχρόν; 

ΝΕΟΠΤΟΜΈΕΜΟΣ. 

σοφὸς παλαιστὴς κεῖνος, ἀλλὰ χαὶ σοφαὶ 
γνῶμαι, «Ῥιλοχτῆτ᾽, ἐμποδίζονται ϑαμά. 

“ΨΙΜΟΚΊΎΠΤΗΣ. 

φέρ᾽ εἰπὲ πρὸς ϑεῶν, ποῦ γὰρ ἦν ἐνταῦϑά σοι 
Πάτροκλος, ὅς σοι πατρὸς ἦν τὰ φίλτατα; 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΕΙΜΟΣ. 

᾿ϑὅ χοῦτος τεϑνηχὼς ἦν" λόγῳ δέ σε βραχεῖ 
τοῦτ᾽ ἐχδιδάξω. πόλεμος οὐδέν᾽ ἄνδρ᾽ ἑχὼν 
αἱρεῖ πονηρὸν, ἀλλὰ τοὺς χρηστοὺς ἀεί. 

“μΙΔΙΟΚΤΗΤΗ͂Σ. 

ξυμμαρτυρῶ σοι" καὶ κατ᾽ αὐτὸ τοῦτό γε 
ἀναξίου μὲν φωτὸς ἐξερήσομαι, 

440 γλώσσῃ δὲ δεινοῦ καὶ σοφοῦ, τί νῦν κυρεῖ. 

ΝΕΟΡΤΟΖΊΕΜΟΣ. 

ποίου γε τούτου πλήν γ᾽ Ὀδυσσέως ἐρεῖς; 

“ἩΜΙΜΟΚΤΗΤΗ͂Σ. 

οὐ τοῦτον εἶπον, ἀλλὰ Θερσίτης τις ἣν, 
ὃς οὐχ ἂν εἵλετ᾽ εἰσάπαξ εἰπεῖν, ὅπου 

μηδεὶς ἐῴη - τοῦτον οἶσϑ᾽ εἰ ζῶν κυρεῖ; 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΜΕΜΟΣ. 

4λ5 οὐχ εἶδον αὐτὸν, ἠσθόμην δ᾽ ἔτ᾽ ὄντα γιν. 

Ὁ ΥΖΘΣἝἿ ΤῊ ΤῊΣ: 

ἔμελλ. ἐπεὶ οὐδέν πω κακόν γ᾽ ἀπώλετο, 
ἀλλ εὖ περιστέλλουσιν αὐτὰ δαίμονες, 

χαί πως τὰ μὲν πανοῦργα χαὶ παλιντριβῆ 

χαίρουσ᾽ ἀναστρέφοντες ἐξ “τδου, τὰ δὲ 
450 δίχαια καὶ τὰ χρήστ᾽ ἀποστέλλουσ᾽ ἀεί. 

ποῦ χρὴ τίϑεσϑαι ταῦτα, ποῦ δ᾽ αἰνεῖν, ὅταν 

τὰ ϑεῖ᾽ ἐπαινῶν τοὺς ϑεοὺς εὕρω χακούς; 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΜΟΣ. 

ἐγὼ μὲν, ὦ γένεϑλον ΟἸταίου πατρὸς, 
τὸ λοιπὸν ἤδη τηλόϑεν τό τ᾽ Ἴλιον 

466 χαὶ τοὺς ᾿Ἵτρείδας εἰσορῶν φυλάξομαι, 
ὅπου ϑ᾽ ὁ χείρων τἀγαϑοῦ μεῖξον σϑένει 
χἀποφϑίένει τὰ χρηστὰ χὠ δειλὸς χρατεῖ, 
τούτους ἐγὼ τοὺς ἄνδρας οὐ στέρξω ποτέ" 

ἀλλ ἡ πετραία “ΣΣχῦρος ἐξαρχοῦσά μοι 

400 ἔσται τὸ λοιπὸν, ὥστε τέρπεσϑαι δόμῳ. 

γῦν δ᾽ εἶμι πρὸς ναῦν. καὶ σὺ, Ποίαντος τέκνον, 
χαῖρ᾽ ὡς μέγιστα, χαῖρε" καί σε δαίμονες 

νόσου μεταστήσειαν, ὡς αὐτὸς ϑέλεις. 

ἡμεῖς δ᾽ ἴωμεν " ὡς ὁπηνίχ᾽ ἂν ϑεὸς 
4θ6 πλοῦν ἡμὶν εἴχῃ, τηνικαῦϑ᾽ ὁομώμεϑα. 

“ΊῚΤΟΚΤΗΤΗΣ. 

ἤδη, τέχνον, στέλλεσϑε; 

ΝΕΟΠΤΟΖΕΜΟΣ. 

- χαιρὸς γὰρ χαλεῖ 

πλοῦν μὴ ᾽ξ ἀπόπτου μᾶλλον ἢ ̓γγύϑεν σκοπεῖν. 



204 ΟΦΟΒΛΕΟΥ͂Σ 

«“ΨφΑΥἸΙΟΚΤΗΤΗ͂Σ. 52Ὁ ξένῳ φανῆναι πρὸς τὸ χαίριον πονεῖν. 

ἀλλ εἰ δοχεῖ, πλέωμεν, ὁρμάσϑω ταχύς " 
χὴ ναῦς γὰρ ἄξει κοὐκ ἀπαρνηϑήσεται. 
μόνον ϑεοὶ σώζοιεν ἔκ γε τῆσδε γῆς 
ἡμᾶς ὅποι τ᾽ ἐνθένδε βουλοίμεσθϑα πλεῖν. 

πρὸς »ῦν σε πατρὸς, ϑπερός τε μητρὸς, ὦ τέχνον, 

πρός τ᾽ εἴ τί σοι χατ᾽ οἶκόν. ἐστι προσφιλὲς, 

470 ἱκέτης ἱχνοῦμαι, μὴ λίπης μ᾽ οὕτω μόνον, 

ἔρημον ἐν χιεικοῖσι τοῖσδ᾽ οἵοις ὁρᾷς 

ὅσοισί τ᾽ ἐξήκουσας ἐνναίοντά μὲ" ΦῬΙΜΟΚΤΗΤΉΗΣ. 

ἀλλ ἐν παρέργῳ ϑοῦ με. δυσχέρεια μὲν, 
ἔξοιδα, πολλὴ τοῦδε τοῦ φορήματος 

475 ὅμως δὲ τλῆϑι. τοῖσι γενναίοισί τοι 

τό τ᾽ αἰσχρὸν ἐχϑοὸν χαὶ τὸ χϑηστὸν εὐχλεές. 
σοὶ δ᾽ ἐχλιπόντι τοῦτ᾽ ὄνειδος οὐ χαλὸν, 

δράσαντι δ᾽, ὦ παῖ, πλεῖστον εὐκλείας γέρας, 
ἐὰν μόλω ᾽γὼ ζῶν πρὸς Οἰταίαν χϑόνα. ] 

480 ἴϑ᾽ - ἡμέρας τοι μόχϑος οὐχ ὕλης μιᾶς. 

τόλμησον. ἐμβαλοῦ μ᾽ ὅπη ϑέλεις ἄγων, 
εἰς ἀντλίαν,, εἰς πρῷραν, εἰς πρύμνην, ὅποι 

τ ᾿ Ν ε' 
ὅ80ὦ φίλταιον μὲν ἥμαρ, ἥδιστος δ᾽ ἀνὴρ, 

Ρ ἜΤ, ο Ἐπ τος ϑῶ : 
Φίλοι δὲ ναῦται, πῶς ὧν ὑμῖν ἐμφανὴς 

Μ ἐν προς ΡΥ ΒΞ 
ἔργῳ ΣΟ μΠχῸ ὡς μ᾽ ἔϑεσϑε προσφιλῆ. 

ἴωμεν, ὦ παῖ ᾿ προσχύσαντε τὴν ἔσω 

οιχον εἰσοίχησιν., ὡς με χαὶ μάϑης 

536 ἀφ᾽ ὧν διέζων, ὥς τ᾽ ἔφυν εὐχάρδιος. 
οἶμαι γὰρ οὐδ᾽ ἂν ὄμμασιν μόνην ϑέαν 

ἰλλον λαβόντα πλὴν ἐμοῦ τλῆναι τάδε" 
ἐγὼ δ᾽ ἀνάγχῃ προὔμαϑον στέργειν κειχκά. 

ν ΣᾺ εἶ Ξ - 
ἥχιστα μέλλω τοὺς ξυνόντας ἀλγυνεῖν. ΧΟΡΟΣ. 

γεῦσον, πρὸς αὐτοῦ Ζηνὸς ἱχεσίου. τέκνον, ἐπίσχετον. μάϑωμεν. ἄνδρε γὰρ δύο, 

486 πείσϑητι. προσπίτνω σὲ γόνασι, χαίπερ ὧν δά ὁ μὲν νεὼς “σῆς γαυβάτης.. ὁ δ᾽ ἀλλόϑρους, 

ἀκράτωρ ὁ τλήμων. χωλός. ἀλλὰ μή μ᾽ ἀφὴς χωρεῖτον, ὧν μαϑόντες αὖϑις εἴσιτον. 

ἔρημον οὕτω χωρὶς ἀνϑρώπων στίβου. ἘΜΠΟΡΟΣ. 
δ οτ τρι τ Τρ τον ον τ ἐρετδ τ τς 
ἀλλ ἢ πρὸς οἶκον τὸν σὸν ἔχσωσον μα'ὶ ἄγων, 

ἢ πρὸς τὰ Χαλκώδοντος Εὐβοίας σταϑμά" 

490 χἀχεῖϑεν οὔ μοι μαχρὸς εἰς Οἴτην στόλος 
Τραχινίαν τε δεράδα καὶ τὸν εὔροον ἕ ὕ 
Σπερχειὸν ἔσται, πατρί μ᾽ ὡς δείξης φίλῳ, 

τς Ἂν ἀπ 5 
ὃν δὴ παλαί᾽ ἂν ἐξύτου δέδοιχ᾽ ἐγὼ 
μή μοι βεβήχη. πολλὰ γὰρ τοῖς ἱγμένοις 

495 ἔστελλον αὐτὸν ἱχεσίους πέμπων λιτὰς, 

«ὐτόστολον πέμψαντά μ᾿ ἐχσῶσαι δόμοις. 
δετε τα τὴν; βρνε  τρ τ : 
ἀλλ ἢ τέϑνηχεν, ἢ τὰ τῶν διακόνων, 

ὡς εἰκὸς, οἶμαι, τοὐμὸν ἐν σμιχρῷ μέρος 

᾿Ἡχιλλέως παῖ, τόνδε τὸν ξυνέμπορον, 

ὃς ἦν νεὼς σῆς σὺν δυοῖν ἄλλοιν φύλαξ, 
ἐχέλευσ᾽ ἐμοί σε ποῦ χυρῶν εἴης φράσαι, 

᾿ δ ἐπείπερ ἀντέχυρσα, δοξάζων μὲν οὔ, 
τύχη δέ πως πρὸς ταυτὸν ὁρμισϑεὶς πέδον. 

σιλέων γὰρ ὡς γναύχληρος οὐ πολλῷ στόλῳ 
] ἐξ Ἰλίου πρὸς οἶχον ἐς τὴν εὔβοτρυν 

Πεπάρηϑον, ὡς ἤχουσα τοὺς ναύτας ὅτε 
550 σοὶ πάντες εἶεν οἱ νεναυστοληκότες, 

ἔδοξέ μοι μὴ σῖγα, πρὶν φοάσαιμίέ σοι, 
τὸν πλοῦν ποιεῖσϑαι, προστυχόντι τῶν ἴσων 

οὐδὲν σύ που χάτοισϑα τῶν σαυτοῦ πέρι, ποιούμενοι τὸν οἴχαδ᾽ ἤπειγον στόλον. 

500 »γῦν ἿΝ , εἰς σὲ γὰρ πομπόν τε χκαὐτὸν ἄγγελον ἢ 

ἥχω, σὺ σῶσον, σύ μ᾽ ἐλέησον, εἰσορῶν 

ὡς πάντα δεινὰ κἀπικινδύνως βοοτοῖς 

ἕν Ἂ», Ὁ 
ἃ τοῖσιν ᾿Ἱργείοισιν ἀμφὶ σοῦ νέα 

ὅ ; ᾿ , 
555 βουλεύματ᾽ ἐστί" χοὺὐὺ μόνον βουλεύματα, 

Ὕ 2 ἣν ᾿ ᾿ ΕῚ »»ὁ - ἰά 

ἘΡΡΑ ἘΣ ἀλλ ἔργα δρώμεν᾽, οὐχ ἔτ᾽ ἐξαργουμεγα. 
χεῖται παϑεῖν μὲν εὖ, παϑεῖν δὲ θάτερα. ΕΣ 0 ᾿ ΠΑ Άσεν 

5 ᾿ ε»ν ] 

χρὴ δ᾽ ἐχτὸς ὄντα πημάτων τὰ δείν᾽ ὁρῶν" ΝΕΟΠΤΟΜΕΜΟΣ. 
2 τ ω- “- ᾿ ΄ ε Η - -. 

ὅ06 χώταν τις εὖ ζῆ. τηνικαῦτα τὸν βίον ἀλλ ἡ χάρις μὲν τῆς προιμηϑίας, ξένε, 
-- , ὡ » , ᾿ Ε Ξ » Ξ 

σκοπεῖν μάλιστα, μὴ δια ϑαρεὶς λάϑη. εἰ μὴ καχὸς πέφυχα, προσφιλὴς μενεῖ" 

ΣΌΡΟΣΣ. φράσον δ᾽ ἅπερ γ᾽ ἔλεξας, ὡς μάϑω τί μοι 
] , τῆν ἦὰ ἀρ. ΧΩ ΞΈΝΟ ΕΓΕΙ͂ΟΕ 

οἴχτειρ᾽, ἄναξ" πολλῶν ἔλεξεν δυσοίστων πόνων ὅ60 νεώτερον βούλευμ᾽ ἀπ᾽ ᾿Αργείων ἔχεις. 

- ᾿ ἥ δ Ξ , Ἔ 
ἀσλ, ὅσσα μηδεὶς τῶν ἐμῶν τύχοι φίλων. ἘΜΠΟΡΟΣ. 

] ἐ ΚΕ αν τ τ ᾽ ᾿ 
ὲ πιχροὺς νκξ, ἔχϑεις ᾿Ατρείδας. τ - 

510 εἰ δὲ ἀκ στο ΚΟ ΉτΙΣ ἔχνύεις πρν δὴ φροῦδοι διώχοντές σὲ ναυτιχῷ στόλῳ 
7) , ᾿ ἔν " χεα(ζ ". { σέρ. « τς ᾿ 

ἐγὼ μὲν. ποι χερῶν σοχον τῶσε σέρῦος Ϊ «Ροίνιξ ὁ πρέσβυς οἵ τε Θησέως χόροι. 
515 μετατιϑέμενος. ἔνϑαπερ ἐπιμέμονεν, ᾿ 

, ΄ ἐπ᾿ εὐστόλου ταχείας νεὼς 
Σ τρΞι ᾿ ῖ - 

πορεύσαιμι᾽ ἂν ἐς δόμους, τὰν ϑεῶν ᾿ 

τ, ΝΕΟΠΤΟΜΈΕΜΟΣ. 

ὡς ἐχ βίας μ᾽ ἄξοντες, ἢ λόγοις πάλιν; 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΜΟΣ. 
5.2} ἀκ κῶν. ᾿ ἀλλ αἰσχρὰ μέντοι σοῦ γέ μ᾽ ἐνδεέστερον 

πῶς οὖν Ὀδυσσεὺς πρὸς τάδ᾽ οὐχ αὐτάγγελος 
-- Ἕ; ᾿ ἣ 

πιλεῖν ἣν ἕτοιμος; ἢ φόβος τις εἶργέ νι»; 

γέμεσιν ἐχφυγών. ] ΠΗΉΠΟΡΟΣ. 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΕΜΟΣ. οὐχ οἵδ᾽. ἀκούσας δ᾽ ἄγγελος πάρειμι σοι. 

ὅρα σὺ μὴ νῦν μέν τις εὐχερὴς παρῆς, ΝΕΟΠΤΟΜΕΜΟΣ. 

ὅ20 ὅταν δὲ πλησϑῆς τῆς νόσου ξυνουσίᾳ, , δθδὴ ταῦτα δὴ «“Ροίνιξ τε χοὶ ξύνναυβάται 

τότ᾽ οὐκ ἔϑ᾽ αὑτὸς τοῖς λόγοις τούτοις (φανῆς. οὕτω χαϑ᾽ ὁρμὴν δρῶσιν» ᾿Ἵτρειδῶν χάριν; 

ΧΟΡΟΣ. ] ἘΜΡΟΡΟΣ. ] 
ἥχιστα. τοῦτ᾽ οὐχ ἔσϑ᾽ ὅπως ποτ᾽ εἷς ἐμὲ ' ὡς ταῦτ᾽ ἐπίστω δρώμεν᾽, οὐ μέλλοντ᾽ ἔτι. : 

τοὔνειδος ἕξεις ἐνδίχως ὀνειδίσαι. ΝΕΟΠΤΟΜἍΕΛΙΟΣ. Ι 

.-ςς  ς ς φΦΨΨὁΠΠὃὁοὃςςςὃςςἊςςςἘςἘἘςςςςςςςὀὀ :- - ε---.- 9 Ἐ-- - ΞΟ ΘΟ ΩΝ 
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ΠΊΆΙΠΟΡΟΣ. 
ὅ70 χεῖνός γ᾽ ἐπ᾿ ἄλλον ἄνδρ᾽ ὁ Τυδέως τε παῖς 

ἔστελλον, ἡνίχ᾽ ἐξανηγόμην ἐγώ. 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΕΜΟΣ. 

πρὸς ποῖον ἂν τόνδ᾽ αὐτὸς οὑδυσσεὺς ἔπλει; 

ἘΜΠΟΡΟΣ. 

ἦν δή τις. ἀλλὰ τόνδε μοι πρῶτον φράσον 
τίς ἐστίν: ἃν λέγῃς δὲ μὴ φώνει μέγα. 

ἣ ΝΕΟΠΤΟΜΖΜΕΜΜΟΣ. 

ὅ76 ὅδ᾽ ἔσϑ᾽ ὁ χλεινός σοι «ῬΡιλοκτήτης,, ξένε. 

ἘΠΠΟΡΟΣ. 

μή νύν μὲ ἔρῃ τὰ πλείον᾽, ἀλλ᾿ ὅσον τάχος 
ἔχπλει σεαυτὸν ξυλλαβὼν ἐχ τῆσδε γῆς. 

ΦΙΔΟΚΤΗΤΗΣ. 
τί φησιν, ὦ παῖ; τί μὲ χατὰ σχότον ποτὲ 
διεμπολᾷ λόγοισι πρός σ᾽ ὃ ναυβάτης; 

ΝΕΟΠΤΟ.ΖΕΜΟΟΣ. 

ὅ80 οὐχ οἷδά πω τί φησι" δεῖ δ᾽ αὐτὸν λέγειν 
εἰς φῶς ὃ λέξει, πρὸς σὲ χἀμὲ τούσδε τε. 

ἘΜΊΣΟΡΟ Σ. 

ὦ σπέρμ᾽ ᾿Αχιλλέως, μή με διαβάλῃς στρατῷ 

λέγονϑ᾽ ἃ μὴ δεῖ" πόλλ᾽ ἐγὼ κείνων ὕπο 
δρῶν ἀντιπάσχω χρηστά γ᾽, οἷ᾽ ἀνὴρ πένης. 

ΝΕΟΠΤΟ.ΖΕΜΟΣ. 

586 ἐγώ εἰιὐ ᾿“τρείδαις δυσμενής " οὗτος δέ μοι 
φίλος μέγιστος, οὕνεκ᾽ ᾿“τρείδας στυγεῖ. 
δεὶ δή σ᾽ ἔμοιγ᾽ ἐλθόντα προσιιλὴ λόγον 
χρύψαι πρὸς ἡμᾶς μηδέν᾽ ὧν ἀκήκοας. 

ἘΜΠΟΡΟΣ. 

ὅρα τέ ποιεῖς, παῖ. 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΜΕΜΙΜΟΣ. 

σχοπῶ χἀγὼ πάλαι. 

ἘΜΠΟΡΟΣ. 

590 σὲ ϑήσομαι τῶνδ᾽ αἴτιον. 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΕΠΙΙΟΣ. 

ποιοῦ λέγων. 

ἘΜΠΟΡΟΣ. 

λέγω. ᾽πὶ τοῦτον ἄνδρε τώδ᾽ ὥπερ κλύεις, 
ὁ Τυδέως παῖς ἥ τ Ὀδυσσέως βία, 
διώμοτοι πλέουσιν ἡ μὴν ἢ λόγῳ 
πείσαντες ἐξειν, ἢ πρὸς ἰσχύος χράτος. 

596 χαὶ ταῦτ᾽ ᾿χαιοὶ πάντες ἤχουον σαφῶς 

Ὀδυσσέως λέγοντος, οὗτος γὰρ πλέον 

τὸ ϑάρσος εἶχε ϑάτέρου, δράσειν τάδε. 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΙΙΟΣ. 
τίνος δ᾽ ᾿1ιρεῖδαι τοῦδ᾽ ἄγαν οὕτω χρόνῳ 
τοσῷδ᾽ ἐπεστρέφοντο πράγματος χάριν, 

600 ὅν γ᾽ εἶχον ἤδη χρόνιον ἐχβεβληχότες; 
τίς ὃ πόϑος αὐτοὺς ἵχετ᾽, ἢ ϑεῶν βία 
χαὶ νέμεσις, οἵπερ ἔργ᾽ ἀμύνουσιν χαχά; 

ἘΔΙΠΟΡΟΣ. 
, “ρον ν᾿ ἜΑ, ξγιβανγα 

ἐγώ σε τοῦτ᾽, ἴσως γὰρ οὐκ ἀκήκοας, 
Ν 

-.. ν πᾶν ἐχδιδάξω. μάντις ἦν τις εὐγενὴς, 

605 Πριάμου μὲν υἱὸς, ὄνομα δ᾽ ὠνομάζετο 
[ «᾿ Γ ᾿" ξ ᾿ 7 

Ἕλενος, ὃν οὗτος νυχτὸς ἐξελϑὼν μόνος, 
ππεν ὁ ἣ Ξ 
ὁ πάντ᾽ ἀχούων αἰσχρὰ χαὶ λωβήτ᾽ ἔπη 
δόλιος Ὀδυσσεὺς εἰλε- δέσμιον δ᾽ ἄγων 
ἔδειξ᾽ ᾿Ἰχαιοῖς ἐς μέσον, ϑήραν χαλήν" 

610 ὃς δὴ τά τ᾽ ἄλλ᾽ αὐτοῖσι πάντ᾽ ἐϑέσπισεν 

χαὶ τἀπὶ Τροίᾳ πέργαμ᾽ ὡς οὐ μή ποτε 

πέρσοιεν, εἰ μὴ τόνδε πείσαντες λόγῳ 
2 ΄ - ΠῚ τ " 
ἄγοιντο νήσου τῆσδ᾽ ἐφ᾽ ἧς ναίει τανῦν. 

χαὶ ταῦϑ' ὕπως ἤχουσ᾽ ὁ “Ἱαέρτου τόκος 
6156 τὸν μάντιν εἰπόντ', εὐϑέως ὑπέσχετο 

τὸν ἄνδρ᾽ ᾿ἡχαιοῖς τόνδε δηλώσειν ἄγων" 
οἴοιτο μὲν μάλισϑ᾽ ἑχούσιον λαβὼν, 
εἰ μὴ ϑέλοι δ᾽, ἄκοντα" καὶ τούτων χάρα 
τέμνειν ἐςξεῖτο τῷ ϑέλοντι μὴ τυχών. 

ΣΣ “ ΄ Ρ 

Θ2Οήἤχουσας, ὦ παῖ, πάντα " τὸ σπεύδειν δέ σοι 

χαὐτῷ παραινῶ κεῖ τινος κήδει πέρι. 

ΦΙΑΟΚΤΗΤΗ͂Σ. 
οἴμοι τάλας. ἡ κεῖνος, ἡ πᾶσα βλάβη, 
ἔμ᾽ εἰς ᾿Ἰχαιοὺς ὥμοσεν πείσας στελεῖν; 

πεισϑήσομαι γὰρ ὧδε χἀξ Ἅτδου ϑανὼν 
- - τ ᾿ 

626 πρὸς φῶς ἀνελδεῖν, ὥσπερ οὑκείνου πατὴρνι 

ἘΜΠΟΡΟΣ. 
ι - ᾿ ΥΎ οὐκ οἶδ᾽ ἐγὼ ταῦτ᾽. ἀλλ᾿ ἐγὼ μὲν εἰμὐ ἐπὶ 

γαῦν, σφῷν δ᾽ ὕπως ἄριστα συμφέροι ϑεύς. 

“ΙΤΟΚΤΉΗΤΗΣ. 

οὔχουν τάδ᾽, ὦ παῖ, δεινὰ, τὸν «Τκερτίου 
ἔμ᾽ ἐλπίσαι ποτ’ ἂν λύγοισι μαλϑακχοῖς 

680 δεῖξαι νεὼς ἄγοντ᾽ ἐν ᾿Δργείοις μέσοις ; 

οὔ. θᾶσσον ἂν τῆς πλεῖστον ἐχϑίστης ἐμοὶ 
᾿ ΄ Ἷ » Γὴ 2} 

χλύοιμἡ ἐχίδνης, ἥ μὴ ἔϑηχκεν ὧδ᾽ ἄπουν. 

ἀλλ ἔστ᾽ ἐκείνῳ πάντα λεχτὰ, πάντα δὲ ] 
, ᾿ - σὰ τ » φς τολμητά. χαὶ νῦν οἱδ᾽ ὀϑούνεχ ἵξεται. 

τ : Ε: ς 
685 ἀλλ᾽, ὦ τέχνον, χωρῶμεν, ὡς ἡμᾶς πολὺ 

πέλαγος ὁρίζει. τῆς ᾿Οδυσσέως νεώς. 

ἕωμεν. ἥ τοι καίριος σπουδὴ πόνου 

λήξαντος ὕπνον χἀνάπαυλαν ἤγαγεν. 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΜΟΣ. 
᾿ Ξ - , ΣΙ 

οὐχοῦν ἐπειδὰν πνεῦμα τοὐὺχ πρῴρας γῇ, 

Θ40 τότε στελοῦμεν " γῦν γὰρ ὀντιοστατεῖ. 

ΦΙΔΑΟΚΤΗΤΗΣ. 
ι ΕΝ : - , 

ἀεὶ χαλὸς πλοῦς ἔσϑ᾽, ὅταν φεύγῃης χαχαᾶ, 

ΝΕΟΠΤΟΜΊΕΜΈΟΣ. 

οὔκ, ἀλλὰ κἀκείνοισι ταῦτ' ἐναντία. 

ἘΠ ΟΠ ΠΣ: 

οὐχ ἔστι λησταῖς πνεῦμ ἐναντιούμενον, 
ὅταν παρῇ χλένψναι τε χἀρπάσαι βίᾳ. 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΜΕΜΜΟΣ. 

645 ἀλλ εἰ δοχεῖ, χωρῶμεν, ἔνδοϑεν λαβὼν 

ὅτου σε χρεία χαὶ πιόϑος μάλισι᾽ ἔχει. ] 
Ϊ 

“1 ΔΟΚΤΉΤΗΣ. ] 
γ᾿ »" ΕΣ 

ἀλλ ἔστιν ὧν δεῖ, καίπερ οὐ πολλῶν ἀπο. 

ΝΕΟΠΤΟΔΕΜΟΣ. 
τί τοῦϑ᾽ ὃ μὴ νεώς γε τῆς ἐμῆς ἔνι; 
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ΦΙΙΟΚΤΗΤΗ͂Σ. 

φύλλον τί μοι πάρεστιν; ᾧ μάλιστ᾽ ἀεὶ ᾿ 

660 χοιμιῶ τόδ᾽ ἕλκος, ὥστε πραὕὔνειν πάνυ. ] 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΜΟΣ. 
» 5 

ἀλλ ἔχφερ᾽ αὐτό. τί γὰρ ἔξ αλλ ἐρᾷς λαβεῖν ; 

“ῬΥἫΙΧΟΚΤΗΤΗῊΣ. 

εἴ μοί τι τόξων τῶνδ᾽ ἀπημελημένον 

παρερρύηχεν ὡς λίπω μή τῳ λαβεῖν. 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΜΟΣ. 

ἢ ταῦτα γὰρ τὰ κλεινὰ τόξ᾽ ἃ νῦν ἔχεις; 

“3)’͵ΙΔΧΟΚΤΗΤΗΣ. 

ὅδ ταῦτ᾽, οὐ γὰρ ἄλλα γ᾽ ἔσθ᾽, ἃ βαστάζω χεροῖν. 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΜΙΜΟΣ. 

ἀῤ ἔστιν ὥστε κἀγγύϑεν ϑέαν ἌΡΗ 

χαὶ βαστάσαι μὲ προσκύσαι ϑ' ὥσπερ ϑεόν; 

ΦΙΤΟΚΤΠΤΗ͂Σ. 

σοί γ᾽, ὦ τέχνον, καὶ τοῦτο χἄλλο τῶν ἐμῶν 

ὁποῖον ἄν σοι ξυμφέρη γενήσεται. 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΜΕΜΟΣ. 

660 καὶ μὴν ἐρῶ γε" τὸν δ᾽ ἔρωϑ᾽ οὕτως ἔχω" 

εἴ μοι ϑέμις, ϑέλοιμ᾽ ἄν" εἰ δὲ μὴ, πάρες. 

“ἩΙΛΙΟΚΤΗΤΗΣ. 

ὅσιά τε φωνεῖς ἔστι τ᾽, ὦ τέκνον, ϑέμις, 

ὅς γ᾽ ἡλίου τόδ᾽ εἰσορᾶν ἐμοὶ φάος 

μόνος δέδωχας, ὃς χϑόν Οἰταίαν ἰδεῖν, 

θ0ὅ ὃς πατέρα πρέσβυν, ὃς φίλους, ὃς τῶν ἐμῶν ᾿ 

ἐχϑρῶν μὲ ἔνερϑεν ὄντ᾽ ἀνέστησας πέρα. 

ϑάρσει. παρέσται ταῦτά σοι χαὶ ὅιγ γάνειν 

χαὶ δόντι δοῦναι χἀξεπεύξασϑαι βροτῶν 

ἀρετῆς ἕκατι τῶνδ᾽ ΟΊ ΠΤΙΟ: μόνον. 

6010 ΕὐεουΕτΩΣ γὰρ χαὐτὸς αὔτ᾽ ἐχτησάμην. 

οὐκ ἄχϑομαί σ᾽ ἰδών. τε καὶ λαβὼν φίλον. 

ὅστις γὰρ εὖ δρᾶν εὖ παϑὼν ἐπίσταται, 

παντὸς γένοιτ ἂν χτήματος χρείσσων φίλος. 

ΝΕΟΠΤΟΜΛΜΈΕΛΙΟΣ. 

χωροῖς ἂν εἴσω. 

᾿ “,͵ΙΙΤΟΚΤΗΤΗ͂Σ. 

χαὶ σέ γ᾽ εἰσάξω. τὸ γὰρ 
᾿ 675 νοσοῦν ποϑεῖ σὲ ξυμπαραστάτην λαβεῖν. 

ΧΟΡΟΣ. 
λόγῳ μὲν ἐξήχουσ᾽, ὄπωπα δ᾽ οὐ μάλα, 

τὸν πελάταν λέχτρων ποτὲ τῶν «1ιὸς 

680᾽1ξῶον ἀν ἄμπυχα δὴ δρομάδ᾽ ὡς ἔβαν ὁ 

παγχρατὴς Κρόνου πεῖς" 

ἄλλον δ᾽ οὔτιν ἔγωγ᾽ οἶδα χλύων οὐδ᾽ ἐσίδον 
μοίρᾳ 

τοῦδ᾽ ἐχϑίονι συνευχύντα ϑνατῶν, 
Ἐρας τς οαῆναι δ τῷ 
ὃς οὔτ᾽ ἔρξας τιν οὔτε νοσᾳίσας, 

686 ἀλλ᾿ ἴσος εἰν ἴσοις ἀνὴρ, 
ὠλλυϑ' ὧδ᾽ 

τόϑε ϑαῦι 

ἀναξίως, 

ἔχει με, 
πῶς ποτὲ πῶς ποτ᾿ ἀμιιπλήχτων δοϑίων μό- 

γος χλύων, 

690 πῶς ἄρα πανδάχρυτον οὕτω βιοτὰν κατέσχεν " 

691 ἵν αὐτὸς ἦν πρύσουρος, οὐχ ἔχων βάσιν, 
Ϊ 676 --- 690. --ΞΞ-Ξ 691 --- 705. 

οὐδέ 

696 παρ᾽ 

τιν᾽ ἐγχώρων χαχογείτονα, 
ᾧ στόνον ἀντίτυπον βαρυβρῶτ᾽ ἀποκλαύ- 

σειεν αἱματηρόν " 
ὃς τὸν ϑερμοτάταν αἱμάδα χηκιομέναν ἕλ-- 

χέων 

ἐνθϑήρου ποδὸς ἠπίοισι φύλλοις 
χατευνάσειεν,, εἴ τις ἐμσιέσοι, 

700 φορβάδος ἔχ τε γᾶς ἑλεῖν " 
εἶρπε “γὰρ ἄλλοτ ἄλλᾳ, 
τότ ἂν εἰλυόμενος, 

παῖς ἄτερ ὡς Πένας τιϑήνας, ὅϑεν εὐμάρεὴ ὑπάρ- 

706 χοι, πόρον, ἁνίχ᾽ ἐξανείη δαχκέϑυμος ἄτα: 

706 οὐ φορβὰν ἱερᾶς γᾶς σπόρον, οὐχ ἄλλων 
αἴρων τῶν νεμόμεσϑ' ἀνέρες ἀλφησταὶ, 

710 πλὴν ἐξ ὠχυβόλων εἴ ποτε τόξων 

πτανοῖς Ἰοῖς ἀνύσειε γαστρὶ φορβάν. 
ὦ μελέα ψυχὰ, 

715 ὃς μηδ᾽ οἰνοχύτου πώματος ἥσϑη δεχέτει χρόνῳ, 
λεύσσων δ᾽ ὅπου γνοίη στατὸν εἰς ὕδωρ, 
ἀεὶ προσενώμα. 

οὐδ᾽ 

νῦν δ᾽ ἀνδρῶν ἀγαϑῶν παιδὸς ὑπαντήσας 

720 εὐδαίμων ἀνύσει χαὶ μέγας ἐχ κείνων 

ὅς νιν ποντοπύρῳ δούρατι, πλήϑει 
πολλῶν μηνῶν, πατρῴαν ἄγει πρὸς αὐλὰν 

726 μΠηλιάδων νυμφᾶν, 
Σπερχειοῦ τὲ παρ᾽ ὄχϑαις, ἵν ὃ χάλχασπις, 

ἀνὴρ ϑεοῖς 
πλάϑει πᾶσιν, ϑείῳ πυρὶ παμφαὴς, 
Οἴτας ὑπὲρ ὕὄχϑων. 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΜΟΣ. 
730 ἕρπ᾽, εἰ ϑέλεις. τί δή ποϑ' ὧδ᾽ ἐξ οὐδενὸς 

λόγου σιωπᾷς χἀπόπληκτος ὧδ᾽ ἔχει; 

“ἩΙΜΖΜΟΚΤΠΤΗΣ. 

ΝΕΟΠΤΟΖΕΜΙΟΣ. 

τί ἔστιν ; 
«ΙΖ ΟΚΠΤΉΤΪΤΤΙΣ: 

οὐδὲν δεινόν. ἀλλ ἴϑ', ὦ τέχνον. 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΜΕΜΙΟΣ. 

μῶν ἄλγος ἴσχεις τῆς παρεστώσης νόσου; 

“,μΙΑΛΟΚΤΗΤΗ͂Σ. 

735 οὐ δῆτ᾽ ἔγωγ᾽, ἀλλ ἄρτι χκουφίζειν δοχῶ. 
Ἰὼ ϑεοί. 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΜΜΟΣ. 

τί τοὺς ϑεοὺς οὕτως ἀναστένων βοᾷς; 

“ΙΧ ΟΚΙΣΙΟΣ, 

σωτῆρας αὐτοὺς ἠπίους ϑ᾽ ἡμῖν μολεῖν. 

ἁ ἃ ἁ ἀ. 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΜΕΙΙΟΣ. 

740 τί ποτε πέπονθας; οὐκ ἐρεῖς, ἀλλ ὧδ᾽ ἔσει 
σιγηλός; ἐν καχῷ δέ τῳ φαίνει κυρῶν. 

ΤΙΖΧΟΚΤΗΤΗ͂Σ. 

ἀπόλωλα, τέχνον, κοὐ δυνήσομαι χακὸν 
χρύψαι παρ᾽ ὑμῖν, ἀτταταῖ" διέρχεται 

διέρχεται. δύστηνος, ὦ τάλας ἐγώ. 

745 ἀπόλωλα, τέχνον" βρύχομαι, τέκνον " παπαῖ, 
706 --- 717. ΞξΞΞ 718 --- 729. 



ΦΙΛΟΙΝΤΗΤῊΣ. 

ἀπαππαπαῖ, παπαππαπαππαπαππαπαῖ. ἡ 
πρὸς ϑεῶν, πρόχειρον εἴ τί σοι, τέχνον, πάρα 
ξίφος χεροῖν, πάταξον εἰς ἔχρον πόδα" 
ἀπάμησον ὡς τάχιστα " μὴ φείσῃ βίου. 

750 ἴϑ᾽, ὦ παῖ. 
ΝΕΟΠΤΟΜΕΜΟΣ. 

τί δ᾽ ἔστιν οὕτω νεοχμὸν ἐξαίφνης, ὅτου 
τοσήνδ᾽ Ἰυγὴν χαὶ στόνον σαυτοῦ ποιεῖς ; 

ΦΨΙΨΙΔΧΟΚΊΠΤΗΣ. 

οἶσϑ᾽, ὦ τέχνον. 

ΝΕΟΠΤΟΜΊΕΜΟΣ. 

τί δ᾽ ἔστιν ; 

ΞΨΨῬΙΧΟΚΤΗΤΉΣ. 

οἶσϑ᾽, ὦ παῖ. τί σοί; 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΜΙΜΟΣ. 

οὐχ οἶδα. 
ῬΙΜΟΚΤΗΤΗΣ. 

πῶς οὐχ οἶσϑα; παππαπαππαπᾶϊ. 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΜΙΜΟΣ. 

785 δεινόν γε τοὐπίσαγμα τοῦ νοσήματος. 

“ὋΙΔΧΟΚΤΗΤΗ͂Σ. 

δεινὸν γὰρ οὐδὲ ῥητόν " ἀλλ᾿ οἴχτειρέ με. 

ΝΕΟΠΤΟΜ.ΜΕΜΙΜΟΣ. 

τί δῆτα δράσω; 

ΜΙΙΠΟΚΤΗΤΗ͂Σ. 

μή μὲ ταρβήσας προδῷς. 
ἥκει γὰρ αὕτη διὰ χρόνου τιλάνοις ἴσως 
ὡς ἐξεπλήσϑη. 

ΝΕΟΠΤΟΖΕΙΜΟΣ. 

Ἰὼ Ἰὼ δύστηνε σὺ, 
7600 δύστηνε δῆτα διὰ πόνων πάντων φανείς. 

βούλει λάβωμαι δῆτα καὶ ϑίγω τί σου; 

“ΨΜΙΑΟΚΤΉΤΗΣ. 

μὴ δῆτα τοῦτό γ᾽ - ἀλλά μοι τὰ τόξ᾽ ἑλὼν 
τάδ᾽. ὥσπερ ἤτου μ᾿ ἀρτίως, ἕως ἀνὴ 

106 τὸ πῆμα τοῦτο τῆς νόσου τὸ νῦν παρὸν, 

σῶζ᾽ αὐτὰ χαὶ φύλασσε. λαμβάνει γὰρ οὖν 
ὕπνος μ᾽, ὅταν πὲρ τὸ καχὸν ἐξίῃ τόδε" 
κοὐχ ἔστι λῆξαι πρότερον " ἀλλ ἐᾶν χρεὼν 
ἕχηλον εὕδειν. ἢν δὲ τῷδε τῷ χρόνῳ 

710 μόλωσ᾽ ἐχεῖνοι, πρὸς θεῶν, ἐφίεμαι 
ἑχόντα μήτ᾽ ἄχοντα, μηδέ τῳ τέχνη 
κείνοις μεϑεῖναι ταῦτα, μὴ σαυτόν ϑ᾽ ἅμα 
χἄμ᾽, ὄντα σαυτοῦ πρόστροπον,, χτείνας γένῃ. 

ΝΕΟΠΤΟΜΊΕΜΙΟΣ. 

ϑάρσει προνοίας οὕνεχ᾽. οὐ ϑοϑήσεται 
775 πλὴν σοί τε κἀμοί" ξὺν τύχῃ δὲ πρόσφερε. 

7 ΟΥΚΥΣ ΤΕ ΕΗ Σ. 

Ἰδοὺ δέχου, παῖ" τὸν φϑόνον δὲ πρόσχυσον, 
μή σοι γενέσϑαι πολύπον᾽ αὐτὰ, μηδ᾽ ὅπως 
ἐμοί τε καὶ τῷ πρόσϑ᾽ ἐμοῦ χεχτημένῳ. 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΜΟΣ. 

ὦ ϑεοὶ, γένοιτο ταῦτα νῷν" γένοιτο δὲ 
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780 πλοῦς οὔριός τε χεὐσταλὴς ὅποι ποτὲ 

ϑεὸς δικαιοῖ χὠ στόλος πορσύνεται. 

“ὋΠΑΟΚΤΗΤΩΗΣ. 

ἀλλὰ δέδοιχ᾽, ὦ παῖ, μή μ᾽ ἀτελὴς εὐχή" 
ῳ-- . τ ΄ “69 “- 

στάζει γὰρ αὖ μοι φοίνιον τόδ᾽ ἐκ βυϑοῦ 

χηκῖον αἷμα, καί τι προσδοκῶ νέον. 
78ὅ παπαῖ, φεῦ. 

παπαῖ μάλ, ὦ ποὺς, οἷά μ᾽ ἐργάσει καχά. 
προσέρπει, 

προσέρχεται τόδ᾽ ἐγγύς. οἴμοι μοι τάλας. 
ἔχετε τὸ πρᾶγμα" μὴ φύγητε μηϑαμῆ. 

790 ἀτταταῖ. - 
ὦ ξένε Κειφαλλὴν, εἴϑε σου διαμπερὲς 
στέρνων» ἔχοιτ᾽ ἄλγησις ἥδε. φεῦ, παπαῖ. 

- “» δ. Ἔ! ΞΞ ΄ 

παπαῖ μάλ᾽ αὖὐϑις. ὦ διπλοῖ στρατηλάται, 

᾿ἠγάμεμνον, ὦ Μενέλαε, πῶς ἂν ἀντ᾽ ἐμοῦ 
795 τὸν ἴσον χρόνον τρέφοιτε τήνδε τὴν νόσον; 

ὦμοι μοι. 

ὦ ϑάνατε ϑάνατε, πῶς ἀεὶ χαλούμενος 
οὕτω κατ᾿ ἥμαρ οὐ δύνᾳ μολεῖν ποτε; 
ὦ τέχνον., ὦ γενναῖον, ἀλλὰ συλλαβὼν 

800 τῷ “7ημνίῳ τῷδ᾽ ἀνακαλουμένῳ πυρὶ 

ἔμπρησον, ὦ γενναῖε" χἀγώ τοι ποτὲ 
τὸν τοῦ «1ιὸς παῖδ᾽ ἀντὶ τῶνδε τῶν ὅπλων, 
ἃ νῦν σὺ σώζεις, τοῦτ᾽ ἐπηξίωσα δρᾶν. 

τί φὴς. παῖ; 

806 τί φής; τί σιγᾷς; ποῦ ποτ᾽ ὧν, τέκνον, κυρεῖς; 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΜΟΣ. 
ἀλγῶ πάλαι δὴ τἀπὶ σοὶ στένων χαχά. 

“ἥΦΙΔΧΜΟΚΤΗΤῊΣ. 

ἀλλ᾽, ὦ τέχνον, καὶ ϑάρσος ἴσχ᾽ " ὡς ἥδε μοι 
ὀξεῖα φοιτᾷ χαὶ ταχεῖ ἀπέρχεται. 
ἀλλ ἀντιάζω, μή μὲ χαταλίπῃς μόνον. 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΜΟΣ. 
810 ϑάρσει, μενοῦμεν. 

“ΜΙΙΤΟΚΤΗΤΗ͂Σ. 

ἢ μενεῖς ; 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΠΟΣ. 
σαφῶς φρόνει. 

“ἹΠΟΚΤΗΉΗΤΗΣ. 

οὐ μήν σ᾽ ἔνορχόν γ᾽ ἀξιῶ ϑέσϑαι, τέχγνον. 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΜΟΣ. 
ὡς οὐ ϑέμις γ᾽ ἐμοῦστι σοῦ μολεῖν ἄτερ. 

“ΜἩἩΙΨΖΟΚΤΗΤΗΣ. 

ἔμβαλλε χειρὸς πίστιν. 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΜΕΜΜΟΣ. 

ἐμβάλλω μενεῖν. 

“ΙΨΖΟΚΊΤΗΤΗΣ. 

ἐχεῖσε νῦν μ᾽, ἐχεῖσε 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΜΜΌΣ. 

ποῖ λέγεις; 

“ΨΜΙΠΙΟΚΊΤΊΠΤΗΣ. 

ἄνω 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΕΠΙ͂Ι͂ΟΣ. 

816 τί παραφρονεῖς αὖ; τέ τὸν [νω λεύσσεις χύσλον; 
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«ΨΙΜΟΚΤΗΤΗ͂Σ. 

μέϑες μέϑες με. 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΕΙΙΟΣ. 

ποῖ μεϑῶ; 

ΦΙΖΧΟΚΤΗΤΉῊΣ. 

μέϑες ποτέ. 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΕΜΜΟΣ. 

οἵ; φημ᾽ ἐάσειν. 

“ΙΤΟΚΊΥΎΠΤΠΙ͂Σ. 

ἀπό μ᾽ ὀλεῖς, ἢν προσϑίγης. 

ΝΕΟΠΤΟΜΊΕΜΟΟΣ. 

χαὶ δὴ μεϑίημ᾽, εἴ τι δὴ πλέον φρονεῖς. 

ΦΙΤΟΚΤΗΤΗ͂Σ. 

ὦ γαῖα, δέξαι ϑανάσιμόν μ᾽ ὅπως ἔχω. 
820 τὸ γὰρ χαχὸν τόδ᾽ οὐχ ἔτ᾽ ὀρϑοῦσϑαί μ᾽ ἐᾷ. 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΕΜΙΙΟΣ. 

τὸν ἄνδο᾽ ἔοιχεν ὕπνος οὐ μαχροῦ χρόνου 
ἕξειν. χάρα γὰρ ὑπτιάζεται τόδε. 
ἑδρώς γέ τοί νιν πᾶν καταστάζει δέμας, 
μέλαινά τ᾿ ἄχρου τις παρέρρωγεν ποδὸς 

826 αἱμορραγὴς φλέψ. ἀλλ᾽ ἐάσωμεν, φίλοι, 
ἔχηλον αὐτὸν, ὡς ἂν εἰς ὕπνον πέσῃ. 

ΟΡ ΌΣΣ: 

Ὕπν᾽ ὀδύνας ἀδαὴς, Ὕπνε δ᾽ ἀλγέων, 
εὐαὲς ἡμῖν ἔλϑοις, 
εὐαίων εὐαίων, ὦναξ" 

830 ὄμμασι δ᾽ ἀντίσχοις 

τάνδ᾽ αἴγλαν, ἃ τέταται τανῦν. 
ἴϑι ἴϑι μοι παιών. 

ὦ τέχνον, ὅρα ποῦ στάσει, 
ποῖ δὲ βάσει, πῶς δέ μοι τἀντεῦϑεν 

835 φροντίδος. ὁρᾷς ἤδη. 

πρὸς τί μένομεν πράσσειν ; 
χαιρός τοι πάντων γνώμαν ἴσχων 
πολὺ παρὰ πόδα κράτος ἄρνυται. 

ΝΕΟΠΤΟΜΊΕΜΟΟΣ. 

ἀλλ᾽ ὅδε μὲν χλύει οὐδὲν, ἐγὼ δ᾽ ὁρῶ οὕνεχα 
ϑήραν 6 

810 τήνδ᾽ ἁλίως ἔχομεν τόξων, δίχα τοῦδε πλέοντες. 
τοῦδε γὰρ ὁ στέφανος, τοῦτον ϑεὸς εἶπε χομίζειν. 

χομπεῖν δ᾽ ἔστ᾽ ἀτελῆ σὺν ψεύδεσιν αἰσχρὸν, 
ὄνειδος. 

ΧΌΡΙΘΟΙΩΣΙι 

ἀλλὰ, τέχνον, τάδε μὲν ϑεὸς ὄψεται" 
ὧν δ᾽ ἂν ἀμείβη μ᾽ αὖϑις, 

846 βαιάν μοι, βαιὰν, ὦ τέχνον, 
πέμπε λόγων φήμαν" 
ὡς πάντων ἐν νόσῳ εὐδραχὴς 
ὕπνος ζὔπνος λεύσσειν». 

ἀλλ᾽ ὅτι δύνᾳ μάχιστον. 
8ῷ0 χεῖνό μοι, χεῖνο λάϑοα 

ἐξιδοῦ, ὅ τι πράξεις. 

οἶσϑα γὰρ ὃν αὐδῶμαι, 

827- 888. --- 848-864. 

, ᾿ 
εἰ ταύταν τούτῳ γνώμαν ἴσχεις, 

ο Ξ ἀρ νήνανδ 
μάλα τοι ἄπορα πυκινοῖς ἐνιδεῖν πάϑη. 

8δὅ οὐρός τοι, τέχνον, οὖρος" 
ἁνὴρ δ᾽ ἀνόμματος, οὐδ᾽ ἔχων ἀρωγὰν, 
ἐχτέταται νύχιος, 
ἀλεὴς ὕπνος ἐσϑλὸς, 

860 οὐ χερὸς, οὐ ποδὸς, οὔ τινος ἄρχων, 
ἀλλ᾽ ὡς τίς τ᾽ ᾿1ίδᾳ παραχείμενος 

ὁρᾷ. βλέπ᾽ εἰ χαίρια φϑέγγει" 
τὸ δ᾽ ἁλώσιμον ἐμᾷ φροντίδι, παῖ, 
πόνος ὃ μὴ φοβῶν χράτιστος. 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΜΟΣ. 

866 σιγᾶν χελεύω, μηδ᾽ ἀφεστάναι φρενῶν. 
χιγεῖ γὰρ ἁνὴρ ὄμμα κἀνάγει κάρα. 

“ΜἩΜΗΙΤΙΟΚΊΤΠΤΗ͂Σ. 

ὦ φέγγος ὕπνου διάδοχον, τό τ᾽ ἐλπίδων 
ἄπιστον οἰχούρημα τῶνδε τῶν ξένων. 

οὐ γάρ ποτ᾽, ὦ παῖ, τοῦτ᾽ ἂν ἐξηύχησ᾽ ἐγὼ 
810 τλῆναί σ᾽ ἐλεινῶς ὧδε τἀμὰ πήματα 

μεῖναι παρόντα χαὶ ξυνωφελοῦντά μοι. 
οὔκουν ᾿άτρεῖϑαι τοῦτ᾽ ἔτλησαν εὐφύρως 
οὕτως ἐνεγκεῖν, ἀγαϑοὶ στρατηλάται. 
ἀλλ᾽ εὐγενὴς γὰρ ἡ φύσις κἀξ εὐγενῶν, 

87 ὦ τέχνον, ἡ σὴ, πάντα ταῦτ᾽ ἐν εὐχερεῖ 
ἔϑου, βοῆς τε χαὶ δυσοσμίας γέμων. 
χαὶ νῦν ἐπειδὴ τοῦδε τοῦ κακοῦ δοχεῖ 

λήϑη τις εἶναι χἀνάπαυλα δὴ, τέχνον, 
» » εν ΄ , - 

σύ μ᾽ αὐτὸς ἄρον, σύ μὲ κατάστησον, τέκνον, 

880 ἵν᾿, ἡνίχ᾽ ἂν χόπος μ᾽ ἀπαλλάξῃ ποτὲ, 
ἘΣ Ἔν δῖ Ξὰ Ἑ Ἢ Μ 
ὁρμιώμεϑ᾽ ἐς ναῦν μηδ᾽ ἐπίσχωμεν τὸ πλεῖν. 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΜΟΟΣ. 

ἀλλ᾽ ἥδομαι μέν σ᾽ εἰσιδὼν παρ᾽ ἐλπίδα 

ἀνώδυνον βλέποντα χἀμπνέοντ᾽ ἔτι" 
ὡς οὐχ ἔτ᾽ ὄντος γὰρ τὰ συμβόλαιά σοι 

880 πρὸς τὰς παρούσας ξυμφορὰς ἐφαίνετο. 
Ξ 5 5 Ξ 

γὺν δ᾽ αἶρε σαυτόν" εἰ δέ σοι μᾶλλον φίλον, 
οἴσουσί σ᾽ οἵδε: τοῦ πόνου γὰρ οὐκ ὄκνος, 

ἐπείπερ οὕτω σοί τ᾿ ἔδοξ᾽ ἐμοί τε δρῶν. 

ΦΙΔΤΟΚΊΤΊΗΤΗΣ. 

αἰνῶ τάδ᾽, ὦ παῖ, καί μ᾽ ἔπαιρ᾽, ὥσπερ νοεῖς" 

800 τούτους δ᾽ ἔασον, μὴ βαρυνϑῶσιν καχῇ 

ὀσμῇ πρὸ τοῦ δέοντος " οὑπὶ νηὶ γὰρ 
ἅλις πόνος τούτοισι συνναίειν ἐμοί. 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΕΙΜΟΣ. 

ἔσται τάδ᾽ - ἀλλ᾽ ἵστω τε χαὐτὸς ἀντέχου. 

“,᾽ἘΙΤΟΚΤΗΤΗ͂Σ. 

ϑάρσει. τό τοι σύνηϑες ὀρϑώσει μ᾽ ἔϑος. 

ΝΕΟΠΤΟΖΕΜΟΣ. 
896 παπαῖ" τί δῆτ᾽ ἂν δρῷμ᾽ ἐγὼ τοὐνθένδε γε; 

“Ἣ,ΙΖΟΚΤΗΤΉΣ. 

τί δ᾽ ἔστιν, ὦ παῖ; ποῖ ποτ᾽ ἐξέβης λόγῳ; 

ΝΕΟΠΤΟ.ΖΕΜΤΟ Σ. 

οὐκ οἶδ᾽ ὅποι χρὴ τἄπορον τρέπειν ἔπος. 

“ἩΜΜΙΜΠΟΚΤΗΤΗΣ. 

ἀπορεῖς δὲ τοῦ σύ; μὴ λέγ᾽, ὦ τέχνον,, τάδε. 
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ΝΕΟΠΤΟΜΖΜΈΕΜΟΣ. 

ἀλλ᾽ ἐνθάδ᾽ ἤδη τοῦδε τοῦ πάϑους κυρῶ. 

““ΙΖΟΚΤΗΤΗ͂Σ. 

900 οὐ δή σε δυσχέρεια τοῦ νοσήματος 
ἔπεισεν ὥστε μή μ᾽ ἄγειν ναύτην ἔτι; 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΕΠΜΟΣ. 

ἅπαντα δυσχέρεια, τὴν αὑτοῦ «φύσιν 
ὅταν λιπών τις δρᾷ τὰ μὴ προσεικότα. 

“ΨΙΖΟΚΊΎΠΤΗΣ. 

ἀλλ᾽ οὐδὲν ἔξω τοῦ φυτεύσαντος σύ γε 
906 δρᾷς οὐδὲ φωνεῖς, ἐσϑλὸν ἄνδρ᾽ ἐπωφελῶν. 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΜΕΙΤΟΣ. 

αἰσχρὸς φανοῦμαι" τοῦτ᾽ ἀνιῶμαι πάλαι. 

ΦΙΜΟΚΤΗΤΗ͂Σ. 

οὔχουν ἐν οἷς γε δρᾷς" ἐν οἷς δ᾽ αὐδᾷς ὀχνῶ. 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΙΤΟΣ. 

Ζεῦ, τί δράσω; δεύτερον ληφρϑῶ χαχὸς. 
χρύπτων ϑ᾽ ἃ μὴ δεῖ καὶ λέγων αἴσχιστ᾽ ἐπῶν; 

ΦΙΖΟΚΤΗΤΗ͂Σ. 

910 ἁνὴρ ὅδ᾽, εἰ μὴ ᾽γὼ χαχὸς γνώμην ἔφυν, 
προδούς μ᾽ ἔοιχε χἀχλιπὼν τὸν πλοῦν στελεῖν. 

ΝΕΟΠΤΟΖΕΜΜΟΣ. 

λιπὼν μὲν οὐκ ἔγωγε, λυπηρῶς δὲ μὴ 
πέμπων σε μᾶλλον, τοῦτ᾽ ἀνιῶμαι πάλαι. 

ΦΙΖΟΚΤΗῊΉΤΗΣ. 

τί ποτε λέγεις, ὦ τέχνον; ὡς οὐ μανϑάνω. 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΜΙΟΣ. 

915 οὐδέν σε χρύψω. δεῖ γὰρ ἐς Τροίαν σὲ πλεῖν 
πρὸς τοὺς ᾿ἡχαιοὺς χαὶ τὸν ᾿“τρειδῶν στόλον. 

ΦΟΙΧΟΚΤΗΤΗΣ. 

οἴμοι, τί εἶπας; 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΜΈΕΙΙΟΣ. 

μὴ στέναζε, πρὶν μάϑης. 

ΦΙΤΟΚΤΗΤΗ͂Σ. 
ποῖον μάϑημα; τί μὲ νοεῖς δρᾶσαί ποτε; 

ΝΕΟΠΤΟΖΕΜΟΣ. 

σῶσαι χαχοῦ μὲν πρῶτα τοῦδ᾽, ἔπειτα δὲ 
920 ξὺν σοὶ τὰ Τροίας πεδία πορϑῆσαι μολών. 

ΦΨΙΖΟΚΤΗ͂ΤΗ͂Σ. 

χιὴ ταῦτ᾽ ἀληϑὴῆ δρῶν νοεῖς ; 

ΝΕΟΠΤΟΖΕΜΙΟΣ. 

πολλὴ κρατεῖ 
τούτων ἀνάγκη" χαὶ σὺ μὴ ϑυμοῦ κλύων. 

ΦΙΤΟΚΤΗΤΗ͂Σ. 
ἀπόλωλα τλήμων, προδέδομιαι. τί μ᾽, ὦ ξένε, 
δέδρακας; ἀπόδος ὡς τάχος τὰ τόξα μοι. 

ΝΕΟΠΤΟΜΛΕΜΙΙ͂ΟΣ. 

920 ἀλλ᾽ οὐχ οἷόν τε" τῶν γὰρ ἐν τέλει χλύειν 
τό τ᾽ ἔνδιχόν μὲ χαὶ τὸ συμφέρον ποιεῖ. 

ΨῚΙΠΤΠΟΚΊΠΤΗΣ. 
ΜΝ - - - ΄ 
ὦ πῦρ σὺ χαὶ πᾶν δεῖμα χαὶ πανουργίας 

τ 
ω 

Ϊ 

δεινῆς τέχνημ᾽ ἔχϑιστον, οἷά μ᾽ εἰργάσω, 
οἷ᾽ ἠπάτηχας " οὐδ᾽ ἐπαισχύνει μ᾽ ὁρῶν 

980 τὸν προστρόπαιον. τὸν ἱχέτην, ὦ σχέτλιε; 
ἀπεστέρηχας τὸν βίον τὰ τόξ" ἑλών. 

ἀπόδος, ἱχνοῦμαί σ᾽, ἀπόδος, ἱχετεύω, τέχνογ. 
πρὸς ϑεῶν πατρῴων, τὸν βίον μὲ μάφέλης. 
ὦμοι τάλας. ἀλλ᾽ οὐδὲ προσφωνεῖ μ᾽ ἔτι, 

9865 ἀλλ᾽ ὡς μεϑήσων μήποϑ᾽, ὧδ᾽ ὁρᾷ πάλιν. 
ὦ λιμένες, ὦ προβλῆτες, ὦ ξυνουσίαι 

ϑηρῶν ὀρείων. ὦ χαταρρῶγες πέτραι, 

ὑμῖν τάδ᾽, οὐ γὰρ ἄλλον οἶδ᾽ ὅτῳ λέγω, 
ἀναχλαίομαι παροῦσι τοῖς εἰωϑόσιν, 

940 οἷ᾽ ἔργ᾽ ὁ παῖς μ᾽ ἔδρασεν οὑξ ᾿Αχιλλέως" 
ὀμόσας ἀπάξειν οἴχαδ᾽, ἐς Τροίαν μ᾽ ἄγει: 

προσϑείς τε χεῖρα δεξιὰν, τὰ τόξα μου 
ἱερὰ λαβὼν τοῦ Ζηνὸς Ἡρακλέους ἔχει, 
χαὶ τοῖσιν ᾿Δργείοισι φήνασϑαι ϑέλει. 

945 ὡς ἔνδο᾽ ἑλὼν ἰσχυρὸν ἐκ βίας μ᾽ ἄγει, 

εἴϑωλον ἄλλως. οὐ γὰρ ἂν σϑένοντά γε 
χοὺχ οἶδ᾽ ἐναίρων νεχρὸν, ἢ χαπνοῦ σχιὰν, 

εἶλέν μ᾽" ἐπεὶ οὐδ᾽ ἂν ὧδ᾽ ἔχοντ᾽, εἰ μὴ δϑόλω". 
νῦν δ᾽ ἠπάτημαι δύσμορος. τί χρή μὲ δρᾶν; 

900 ἀλλ᾽ ἀπόδος. ἀλλὰ νῦν ἔτ᾽ ἐν σαυτῷ γενοῦ. 
τί φής; σιωπᾷς. οὐδέν εἶμ᾽ ὁ δύσμορος. 

ὦ: σχῆμα πέτρας δίπυλον, αὖϑις αὖ πάλιν 

εἴσειμι πρὸς σὰ ψιλὸς, οὐκ ἔχων τροφήν" 

ἀλλ᾽ αὐανοῦμαι τῷδ᾽ ἐν αὐλίῳ μόνος, 
᾿ 906 οὐ πτηνὸν ὄρνιν, οὐδὲ ϑῆρ᾽ ὀρειβάτην 

τόξοις ἐναίρων τοισίδ᾽, ἀλλ᾽ αὐτὸς τάλας 

Ϊ 

᾿ Ἰ 
Ϊ 

' ϑανὼν παρέξω δαῖϑ᾽ ὑφ᾽ ὧν ἐφερβόμην, 

᾿ 
Ϊ 

Ϊ 

! 
] 

Ϊ 

Ϊ χαί μ'ὶ οὗς ἐϑήρων πρόσϑε ϑηράσουσι νῦν" 

φόνον φόνου δὲ ῥύσιον τίσω τάλας 

960 πρὸς τοῦ δοκοῦντος οὐδὲν εἰδέναι κακόν. 
ὄλοιο μή πω, πρὶν μάϑοιμ᾽ εἰ καὶ πάλιν 
γνώμην μετοίσεις " εἰ δὲ μὴ. ϑάνοις χαχῶς. 

ΧΌΡΟΣ. 

τί δρῶμεν; ἐν σοὶ καὶ τὸ πλεῖν ἡμᾶς, ἄναξ, 
ἤδη ᾽στὶ χαὶ τοῖς τοῦδε προσχωρεῖν λόγοις. 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΜΕΙΟΣ. 

9060 ἐμοὶ μὲν οἶχτος δεινὸς ἐμπέπτωπέ τις 

τοῦδ᾽ ἀνδρὸς οὐ νῦν πιρῶτον, ἀλλὰ καὶ πάλαι. 

“}11ΖΟΚΤΗΤΗΣ. 

ἐλέησον, ὦ παῖ, πρὸς ϑεῶν, καὶ μὴ παρῆς 
σαυτοῦ βροτοῖς ὄνειδος, ἐχχλέψας ἐμέ. 

ΝΕΟΠΊΤΟΖΕΜΜΟΣ. 

οἴμοι, τί δράσω; μή ποτ᾽ ὥφελον λιπεῖν 
970 τὴν Σιχῦρον " οὕτω τοῖς παροῦσιν ἄχϑομαι. 

ΤῬΙΖΧΖΟΚΤΉΤΗΣ. 

οὐχ εἰ χαχὸς σύ" πρὸς καχῶν δ᾽ ἀνδρῶν μαϑὼν 
ζοιχας ἥχειν αἰσχρί. νῦν δ᾽ ἄλλοισι δοὺς 
οἷς εἰχὺς, ἔχπλει, τἀμά μοι μεϑεὶς ὅπλα. 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΕΜΜΟΣ. 

τί δρῶμεν, ἄνδρες; 

ΟΠΥΣΣΕΥΣ. 
ὦ χάχιστ᾽ ἀνδρῶν, τί δρᾷς; 

- » τ " ΄ - ΄ 

, 975 οὐχ εἶ μεϑεὶς τὰ τόξα ταῦτ᾽ ἐμοὶ πάλιν; 

ΡΟΕΤ ΑΕ ΒΟΕΝΊΟΙ. Ὁ 7 
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“ἜΠΟΚΊΠΤΗΣ. 

τίς ἁνήρ; ἄρ᾽ Ὀδυσσέως χλύω; 

ΟΣ ΣΙ ΣΙΕΧῸΣ: 

Ὀδυσσέως, σάφ᾽ ἴσϑ᾽, ἐμοῦ γ᾽, ὃν εἰσορᾷς. 

“ΜἩἫἨἫΙΦΟΚΤΗΤΉΣ. 

οἴμοι" πέπραωμαι χἀπόλωλ᾽. ὅδ᾽ ἣν ἄρα 
ὁ ξυλλαβών μὲ χἀπονοσφίσες ὅπλων. 

ΟΔΥΣΣΕῪΥΣ. 

980 ἐγὼ, σάφ᾽ ἴσϑ'᾽. οὐχ ἄλλος ὁμολογῶ τάδε. 

“ΜἨἨΙΠΖΟΚΎΠΤΗΣ. 

ἀπόδος, ἄφες μοι, παῖ, τὰ τόξα. 

ΟΔΥΣΣῈΕ 

» οἴμοι, 

225 
τοῦτο μὲν, 

οὐδ᾽ ἢν ϑέλη, δοάσει ποτ᾽ " ἀλλὰ χαὶ σὲ δεῖ 
στείχειν ἅμ᾽ αὐτοῖς. ἢ βίᾳ στελοῦσί σε. 

«2.0 ΠῚ ΓΙΈ ΓΝ 

ἔμ, ὦ χαχῶν χάχιστε χαὶ τολμήστατε, 
980 οἵδ᾽ ἐκ βίας ἄξουσιν; 

ΟΔΎΥΣΣΕῪΥΣ. 
ἢν μὴ ἕρπῃς ἑκών. 

ΦΙΔΛΟΚΤΗΤΗ͂Σ. 
ὦ «Τημνία χϑὼν χαὶ τὸ παγχρατὲς σέλας 

ἩΗφαιστότευχτον, ταῦτα δῆτ᾽ ἀνασχετὰ, 
εἴ μι οὗτος ἐκ τῶν σῶν ἀπάξεται βίᾳ; 

ΟΦΥΣΣΈΕΎΥΣ. 

Ζεὺς ἔσθ᾽, ἵν᾽ εἰδῆς, Ζεὺς, ὁ τῆσδε γῆς κρατῶν, 
990 Ζεὺς, ᾧ δέδοκται ταῦϑ᾽ - ὑπηρετῶ δ᾽ ἐγώ. 

ΦΎΤΞ Ο ΤΉ ΤΙ ΕΓΙΣ: 

ὦ μῖσος. οἷα χἀξανευρίσχεις λέγειν " 

ϑεοὺς προτείνων τοὺς ϑεοὺς τνευδεῖς τίϑης. 

ΟΣ ΣΣΣΊΕΈ ΠΣ: 

οὔκ, ἀλλ᾽ ἀληϑεῖς. ἡ δ᾽ ὁδὸς πορευτέα. 

“ΙΖΟΚΤΗΤΗΣ. 

οὔ φημ ἔγωγε. 

ΟΦΥΣΣΈΥΣ. 

«ημί, πειστέον τίδε. 

ΦΙΖΧΟΚΤΉΚΗΣ. 

99ὅ οἴμοι τάλας. ἡμῶς μὲν ὡς δούλους σαωρῶς 

πατὴρ ζρ᾽ ἐξέφυσεν οὐδ᾽ ἐλευϑέρους. 

ΟΖΧΥΣ ΣΈ Χ ΣΙ: 

οὔκ, ἀλλ᾽ ὁμοίους τοῖς ἀρίστοισιν, μεθ ὧν 
Τροίαν σ᾽ ἑλεῖν δεῖ καὶ χατασχάψαι βίᾳ. 

“ΜΙ ΦΖΟΚΤΗΤΗΣ. 

οὐδέποτέ γ᾽ - οὐδ᾽ ἢν χρῇ μὲ πᾶν παϑεῖν χαχὸν, 
1000 ἕως ὧν ἤ μοι γῆς τόδ᾽ ακἰπεινὸν βάϑρον. 

ΟΖΦΥΣΣΕῪΣ. 

τί δ᾽ ἐργασείεις; 

ΦΙΖΧΖΟΚΤΉΤΗΣ. 

χρᾶτ᾽ ἐμὸν τόδ᾽ αὐτίέχα 

πέτρᾳ πέτρας νωϑεν αἱμάξω πεσών. 

ΟΣ ΎΣΣΕΥΣ. 

ξυλλάβετέ γ᾽ αὐτόν" μὴ ᾽πὶ τῷδ᾽ ἔστω τάδε. 

ῬΙΟΙΚΟΡ ἸΠῊ Σ. 

ὦ χεῖρες, οἷα πάσχετ᾽ ἐν χρείᾳ φίλης 
1000 γευρᾶς, ὑπ᾽ ἀνδρὸς τοῦδε συνϑηρώμεναι. 

ὦ μηδὲν ὑγιὲς μηδ᾽ ἐλεύϑερον φρονῶν, 
οἷός μ᾽ ὑπῆλθες, ὥς μ᾽ ἐθϑηράσω, λαβὼν 

πρόβλημα σαυτοῦ παῖδα τόνδ᾽ ἀγνῶτ᾽ ἐμοὶ, 
ἀνάξιον μὲν σοῦ. χκατάξιον δ᾽ ἐμοῦ, 

1010 ὃς οὐδὲν ἤδη πλὴν τὸ προσιαχϑὲν ποιεῖν, 
δῆλος δὲ χαὶ νῦν ἔστιν ἀλγεινῶς «φέρων 
οἷς τ᾽ αὐτὸς ἐξήμαρτεν οἷς τ᾿ ἐγὼ ᾽παϑον. 
ἀλλ᾽ ἡ χαχὴ σὴ διὰ μυχῶν βλέπουσ᾽ ἀεὶ 

ψυχή νιν ἀφυὴ τ᾿ ὄντα χοὐ ϑέλονθ" ὅμως 
1016 εὖ προὐδίδαξεν ἐν χαχοῖς εἶναι σοφόν. 

χαὶ νῦν ἔμ᾽, ὦ δύστηνε, συνδήσας νοεῖς 
ἄγειν ἀπ᾽ ἀχτῆς τῆσδ᾽, ἐν ἣ μὲ προὐβάλου 

ἄφιλον ἔρημον πολιν ἐν ζῶσιν γεχρύν. 
φεῦ. 

θλοιο" καί σοι πολλάκις τόδ᾽ ηὐξάμην. 
1020 ἀλλ᾽ οὐ γὰρ οὐδὲν ϑεοὶ νέμουσιν ἡδύ μοι, 

σὺ μὲν γέγηϑας ζῶν, ἐγὼ δ᾽ ἀλγύνομαι 
τοῦτ᾽ αὔϑ', ὅτι ζῶ σὺν χακοῖς πολλοῖς τάλας, 

γελώμεγος πρὸς σοῦ τὲ χαὶ τῶν ᾿Ἵτρέως 
δισσῶν στρατηγῶν. οἷς σὺ ταῦϑ᾽ ὑπηρετεῖς. 

1026 καίτοι σὺ μὲν χλοπῇ τε κἀνάγκῃ ζυγεὶς 
ἔπλεις ἅμ᾽ αὐτοῖς, ἐμὲ δὲ τὸν πανάϑλιον 

ἑχόντα πλεύσανϑ᾽ ἑπτὰ ναυσὶ ναυβάτην 
ἄτιμον ἔβαλον, ὡς σὺ «φὴς. κεῖνοι δὲ σέ. 

χιὰὼ νῦν τί μὲ ἄγετε; τί μὶ ἀπάγεσϑε; τοῦ χάριν; 
1080 ὃς οὐδέν εἶμι χαὶ τέϑνηχ᾽ ὑμῖν πάλαι. 

πῶς, ὦ ϑεοῖς ἔχϑιστε, γῦν οὐχ εἰμί σοι 
χωλὸς, δυσώδης; πῶς ϑεοῖς εὔξεσϑ᾽, ἐμοῦ 
σιλεύσαντιος, αἴϑειν ἱρώ; πῶς σπένδειν ἔτι; 
αὕτη γὰρ ἣν σοι πρόφασις ἐχβαλεῖν ἐμέ. 

1030 χαχῶς θλοισϑ᾽. ὀλεῖσϑε δ᾽ ἠδικηκότες 

τὸν ἄνδρα τόνδε. ϑεοῖσιν εἰ δίκης μέλει. 
ἔξοιδα δ᾽ ὡς μέλει γ᾽" ἐπεὶ οὔποτ᾽ ἂν στόλον 
ἐπλεύσατ᾽ ἂν τόνδ᾽ οὕνεχ ἀνδοὺὸς ἀϑλίου, 
εἰ μή τι κέντρον ϑεῖον ἦγ᾽ ὑμᾶς ἐμοῦ. 

[1010 ἀλλ᾽, ὦ πατρῴα γῆ ϑεοί τ᾽ ἐπόψιοι, 
τίσασϑε. τίσασϑ᾽ ἀλλὰ τῷ χρόνῳ ποτὲ 
ξύμπαντες αὐτοὺς, εἴ τι κῦμ οἱχτείρετε. 

ὡς ζῶ μὲν οἱχτρῶς. εἰ δ᾽ ἴδοιμι ὀλωλότας 
τούτους, δοχοῖμὶ ἂν τῆς νόσου πεφευγέναι. 

ΧΟΡΟΣ. 

ι1040 βαρύς τε καὶ βαρεῖαν ὁ ξένος φάτιν 
τήνδ᾽ εἶπ᾽, Ὀδυσσεῦ, κοὐχ ὑπείχουσαν κακοῖς. 

ΟΦΥΣΣΕΎΥΣ. 

πόλλ᾽ ἂν λέγειν ἔχοιμι πρὸς τὰ τοῦδ᾽ ἔπη, 
εἴ μοι παρείχοι" νῦν δ᾽ ἑνὸς χρατῶ λόγου. 
οὗ γὰρ τοιούτων δεῖ, τοιοῦτός εἰμ᾽ ἐγώ" 

1060 χώπου διχαίων κἀγαθῶν ἀνδρῶν χρίσις, 

οὐχ ἂν λάβοις μου μᾶλλον οὐδέν᾽ εὐσεβῆ. 
γιχῶν γε μέντοι πανταχοῦ χρήζων ἔφυν, 

σιλὴν εἷς σέ" νῦν δὲ σοί γ᾽ ἑχὼν ἐχστήσομαι. 
ἄφετε γὰρ αὐτὸν, μηδὲ προσιψαύσητ᾽ ἔτι. 

“ ἥ ἔν; ὅν 
ἐᾶτε μίμνειν. οὐδέ σου προσχρήζομιεν, 
ΟΝ δλον ΝΑ ΝΑ ι 

τί γ᾽ ὅπλ᾽ ἔχοντες ταῦτ᾽ " ἐπεὶ πάρεστι μὲν 
΄ τ ΒῈΑΝ - 2 δὲ δι δὴ δ, 

Τεῦχρος παρ᾽ ἡμῖν, τηνδ᾽᾿ ἐπιστήμην ἔχων, 
ΕΣ ’ ὕ .«“ ἣ - ᾿ γφΦν ΕΗ 

ἐγώ ϑ᾽, ὃς οἶμαι σοῦ κάκιον οὐδὲν ἂν 



ΦΙΛΟΙΒΤΊΤΗΤΗῊΗΣ. 

τούτων χρατύνειν, μηδ᾽ ἐπιϑύνειν χερί. 
1060 τί δῆτα σοῦ δεῖ; χαῖρε τὴν «“Τἤμνον πατῶν. 

ἡμεῖς δ᾽ ἴωμεν. χαὶ τάχ᾽ ἂν τὸ σὸν γέρας 
τιμὴν ἐμοὶ γνείμειεν, ἥν σ᾽ ἐχρῆν ἔχειν. 

“1 ΖΟΚΤΗΤΗΣ. 

οἴμοι" τί δοάσω δύσμορος, σὺ τοῖς ἐμοῖς 
ὅπλοισι χοσμηϑεὶς ἐν ᾿Ἱργείοις φανεῖ; 

ΟΥΥΣ ΣΕΥ Σ: 

1066 μή μ᾿ ἀντιρώνει μηδὲν, ὡς στείχοντα δή. 

“ΜἩῃΑΦΨΧΖΟΚΤΉΤΗΣ. 
ἘΞ ΄ » ΕΠ - - 
ὦ σπέρμ᾽ ᾿χιλλέως, οὐδὲ σοῦ φωνῆς ἔτε 
γενήσομαι προσφϑεγχτὸς, ἀλλ: οὕτως ἄπει; 

ΟΣ ΞΙΕΥΣΣ; 

χώρει σύ" μὴ πρόσλευσσε, γενναῖός περ ὦν, 
ἡμῶν ὅπως μὴ τὴν τύχην διαιρϑερεῖς. 

“ΤῬΙΖ“ΟΚΤΗΤΕΗΣ. 

1010 ἢ καὶ πρὸς ὑμῶν ὧδ᾽ ἔρημος, ὦ ξένοι, 
λειφϑήσομ᾽ ἤδη κοὐκ ἐποιχτερεῖτέ με; 

ΧΟΡΟΣ. 

ὅδ᾽ ἐστὶν ἡμῶν ναυχράτωρ ὁ παῖς" ὅσ᾽ ἂν 
οὗτος λέγη σοι, ταῦτά σοι χἠμεῖς φαμέν. 

ΝΕΟΠΤΊΟΜΕΙΤΟΣ. 
ΓΕ, Ξν}: ᾿ ΠΕ »᾿ Ζ 
αχουσομαι μὲν ὡς ἕί(υν οἰχτου σιλέως 

1070 πρὸς τοῦδ᾽ - ὅμως δὲ μείνατ᾽, εἰ τούτῳ δοχεῖ, 

χρόνον τοσοῦτον, εἷς ὅσον τί τ᾽ ἐκ νεὼς 
στείλωσι. ναῦται χαὶ ϑεοῖς εὐξώμεϑα. 

χοῦτος τάχ᾽ ἂν φρύνησιν ἐν τούτῳ λάβοι 
λῴω τιν᾽ ἡμῖν. νὼ μὲν οὖν ὁομώμεϑον, 

1080 ὑμεῖς δ᾽, ὅταν χαλῶμεν, ὁρμᾶσϑαι ταχεῖς. 

ΙΜΟΚΤΗΤΆΗΙ͂Σ. 

ὦ κοίλας πέτρας γύαλον 
ϑερμὸν καὶ παγετῶδες, ὡς σ᾽ 
οὐχ ἔμελλον ἄρ᾽, ὦ τάλας, 
λείψειν οὐδέποτ᾽, ἀλλά μοι 

1086 χαὶ ϑνήσχοντι συνοίσει. 

͵ ὦμοι μοί μοι. 
ὦ πληρέστατον αὔλιον 

λύπας τὰς ἀπ᾿ ἐμοῦ τάλαν, 

τί ποτ᾽ αὖ μοι τὸ χατ᾽ ἦμαρ 
1090 ἔσται; τοῦ ποτε τεύξομαι 

σιτονόμου μέλεος πόϑεν ἐλπίδος ; 
εἴϑ᾽ αἰϑέρος ἄνω 

πτωχάδες ὀξυτόνου διὰ πνεύματος 
ἕλωσέ μ᾽. οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἴσχω. 

ΧΟΡΟΣ. 

1096 σύ τοι σύ τοι κατηξίωσας, 

ὦ βαρύποτμ᾽", οὐκ ἄλλοϑεν, 
ἔχει τύχᾳ τῷδ᾽ ἀπὸ μείζονος, 
εὖτέ γε παρὸν φρονῆσαι 

1100 τοῦ λῴογος δαίμονος εἵλου τὸ κάκιον ἑλεῖν. 

ΦῬΙΖΜΟΚΤΗΤΉΗΣ. 

1102 ὦ τλάμων τλάμων ἄρ᾽ ἐγὼ 
χαὶ μόχϑῳ λωβατὸς, ὃς ἤ- 

1081] --- 101. ΞΞΞ-Ξ- 1102 --- 1122. 

δὴ μετ᾽ οὐδενὸς ὕστερον 
1106 ἀνδρῶν εἰσοπίσω τάλας 

γαίων ἐνθάδ᾽ ὀλοῦμαι, 
αἰαὶ αἰαῖ, 

οὐ φορβὰν ἔτι προσφέρων, 

οὐ πτανῶν ἀπ᾿ ἐμῶν ὅπλων 
1110 χραταιαῖς μετὰ χερσὶν 

ἴσχων: ἀλλά μοι ὥσχοπα 

χρυσιτά τ᾿ ἔπη δολερῶς ὑπέδυ φρενός" 

ἐδοίμων δέ νιν, 

τὸν τάδε μησάμενον, τὸν ἴσο» χρόνον 
1116 ἐμὰς λαχόντ᾽ ἀνίας. 

ΧΟΡΟΣ. 

πότμος πότμος σὲ δαιμόνων τάδ᾽, 
οὐδὲ σέ γε δόλος ἔσχ᾽ ὑπὸ 
χειρὸς ἐμᾶς. στυγερὰν ἔχε 

1120 δύσποτμον ἀρὰν ἐπ᾿ ἄλλοις. 

ΦΙΔΜΟΚΤΗΤΗΣ. 

1128 οἴμοι μοι. καί που πολιῶς 

πόντου ϑινὸς ἐφήμενος, 
1126 γελᾷ μου, χερὶ πάλλων 

τὰν ἐμὼν μελέου τρο(ζὰν, 
." Ε , ) ΄ 

τὼν οὐδείς ποτ᾽ ἐβάστασεν. 
ἀρ κε ὕες τ Ε 
ὦ τόξον «ςίλον. ὦ φίλων 

χειρῶν ἐχβεβιασμένον, 
Φ ᾿ ΓΟ ἢ 

1180ὴ που ἐλεινὸν ὁρᾷς, φρένας εἴ τινάς 
ἔχεις, τὸν «Ἡράκλειον 

ἄϑλον ὧδέ σοι 
οὐχ ἔτι χρησόμενον τὸ μεϑύστερον, 
52} τ 
ἀλλ ἐν μεταλλαγᾷ 

118ὅ πολυμηχάνου ἀνδρὸς ἐρέσσει, 

--..ὕ--,ΠΠΡΠΠΠΠΠΠΡὅΠπΠρΠΠΓΠΠΠΠΓΠΓ΄Ρ΄ἷΡἷὔἷὃἷὃτ- 

ὁρῶν μὲν αἰσχρὰς ἀπάτας, στυγνόν τὲ (φῶτ ἐχ- 
ϑοδοπὸν, 

μυρί᾽ ἀπ᾿ αἰσχρῶν ἀνατέλλονθ᾽, ὅσ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν 
χάχ᾽ ἐμήσατ᾽ Ὀδυσσεύς. 

ΧΟΡΟΣ. 

1140 ἀνδρός τοι τὸ μὲν εὖ δίχαιον εἰπεῖν, 
εἰπόντος δὲ μὴ φϑονερὰν 

ἐξῶσαι γλώσσας ὀδύναν. 

χεῖνος δ᾽ εἷς ἀπὸ πολλῶν 
ταχϑεὶς τοῦδ᾽ ἐφημοσύνᾳ 

1146 χοινὰν ἤνυσεν ἐς (φίλους ἀρωγών. 

ΦΙΖΟΚΤΗΤΗΣ. 

ὦ πταναὶ ϑῆραι χαροπῶν τ᾽ 
ἔϑνη ϑηρῶν, οὺς ὅδ᾽ ἔχει 
χῶρος οὐρεσιβώτας, 
φυγᾷ μ᾽ οὐκ ἔτ᾽ ἀπ᾿ αὐλίων 

[1160 πελᾶτ᾽ - οὐ γὰρ ἔχω χεροῖν 
τὰν πρύσϑεν βελέων ἀλκὰν, 
ὦ δύστανος ἐγὼ τανῦν, 
ἀλλ ἀνέδην ὅδε χῶρος ἐρύκεται, 
οὐχ ἔτι φοβητὸς ὑμῖν. 

᾿115ὅ ἕρπετε, νῦν χαλὸν 
ἀντίφονον χορέσαι στόμα πρὸς χάριν 
ἐμᾶς σαρχὸς αἰόλας. 
ἀπὸ γὰρ βίον αὐτίχα λείψω. 

1128 --- 1145. --Ξ- 1146 -- Π168. 

καὶ γὰρ ἐμοὶ τοῦτο μέλει. μὴ «φιλόιτητ᾽ ἀπώσῃ. 

ἷκ......-. τΠρΡὖᾷρΡρῸρΠρΠΠὖὅΠὖΠὖΠὖΠΠΠΠΓΠΠ΄ΠἷΠΘΠΠΠΠΠΠΠρ “ΤὩτττττσἧ ..-660Ό0Ά,νἍ..---.---«.-ς----.ς--.ςς-ς--ὀ----«-.Ον--ς----ς-ςςς-' 



.-.---Φ--.-.-.Θ.Θ..Θ.ἝΘ.Ψ.:.:.--- τ ὁ 
212 Σ΄ Θε ΦΡΘΓ ΔΕΈΠΟΚΎΣ 5 | 

͵ ΦΣ ὑμα ΄ τ 4» 3» ᾿ 
1100 πόϑεν γὰρ ἔσται βιοτώ; τίς ὧδ᾽ ἐν αὔραις τρέ- ΧΟΡΟΣ. 

φεται, βᾶϑί νυν, ὦ τάλαν, ὥς σε κελεύομεν. 
ὸ ΄ ὅ ἔμπει βιόδ μηχέτε μηδενὸς γροτέσαῃ ὕσα πέμπει βιόδωρος ὩΣ ΕΣ ΣΕ: 

ἶ οὐδέποτ᾽ οὐδέποτ᾽. ἴσϑι τόδ᾽ ἔμπεδον, 
ΧΟΡΟΣ. Ἔν , 5 ᾿ 

οὐδ᾽ εἰ πυρφόρος ἀστεροπητὴς 

πρὸς ϑεῶν, εἴ τι σέβει ξένον, πέλασσον, βροντῶς αὐγαῖς μ᾽ εἶσι φλογίζων. 

εὐνοίᾳ πάσᾳ, πελάταων" 1200 ἐρρέτω Ἴλιον, οἵ ϑ᾽ ὑπ᾽ ἐχείνῳ | 
1166 ἀλλὰ γνῶϑ᾽, εὖ γνῶϑ᾽ ὅτι σοὶ πάντες ὅσοι τόδ᾽ ἔτλασαν ἐμοῦ ποδὸς ἄρϑρον! 

χῆρα τάνδ᾽ ἀποφεύγειν. ἘΣΤΙ ΤΣ ] 

οἵχτρὰ γὰρ βόσχειν, ἀδαὴς δ᾽ ἀλλ᾽, ὦ ξένοι, ἕν γέ μοι εὖχος ὀρέξατε. 
ἔχειν μυρίον ἄχϑος, ᾧ ξυγοιχεῖ. τ ΘΙ ΔΩΣΕ | 

ΨῬΙΔΜΟΚΤΗΤΗΣ. ποῖον ἐρεῖς τόδ᾽ ἔπος; 

1169 πάλιν πάλιν παλαιὸν ὥλγημ᾽ ὑπέμνασας, ὦ ΦΙΔΟΚΤΗΤΗ͂Σ. 
λῷστε τῶν πρὶν ἐντόπων. 

" , ὙΠῸ ξίφος, εἴ ποϑεν. 
τό μ᾽ ὥλεσας; τί μ᾽ εἴργασαε; δέφος, δ 

1205 ἢ γένυν » ἢ βελέων τι, προπέμψατε. 
ΡΟΣ. 

ΡΥ 0 ΧΟΡΟΣ. 
τί τοῦτ᾽ ἔλεξας; ἘΣ, ὙΜΣ ΘΕῈ , 

ὡς τίνα ῥέξης παλάμαν ποτέ; 
Ὦ ΤΗΣ. 

ῬΕ.Ὁ ΕΟ “ΨΙΙΠΟΚΤΗΤΗ͂Σ. 
εἰ σὺ τὰν ἐμοὶ στυγερὰν 

1176 Τρῳάδα γαῖάν μ᾽ ἤλπισας ἄξειν. χρᾶτ᾽ ἀπὸ πάντα καὶ ὥρϑρα τέμω χερί" | 

φονᾷ φονᾷ γόος ἤδη. 

ΧΟΡΟΣ. ΧΟΡΟΣ. , 

τόδε γὰρ νοῶ κράτιστον. 1210 τέ ποτε; 

ΨῬΙΔΛΟΚΤΗΤΗ͂Σ. ΦΙΛΟΚΤΉΤΗΣ, 
ἀπό νύν μὲ λείπετ᾽ ἤδη. πατέρα ματεύων. 

ΧΟΡΟΣ. ΧΟΡΟΣ. 
«φίλα μοι, (φίλα ταῦτα παρήγγειλας, ἑκόντε τε, ποῖ γῶς; 

πράσσειν. ΦΙΔΟΚΤΗΤΗ͂Σ. Ϊ 
ἴωμεν ἴωμεν ἣ ᾿ 

1180 γαὺὸς ἕν᾿ ἡμῖν τέταχται. βοῦς ἐς τον, ΕΣ 
] οὐ γάρ ἐστ᾽ ἐν φάει γ᾽ ἔτι. 

ΦΨΙΛΔΟΚΤΗΤΗΣ. ὦ πόλις ὦ πόλις πατρία, 

μὴν πρὸς ἀραίου “Τιὸς, ἔλϑῃς, ἱκετεύω. πῶς ἂν εἰσίδοιμί σ᾽ ἄϑλιός γ᾽ ἀνὴρ, 
[121ὅ ὅς γε σὰν λιπὼν ἱερὰν λιβάδ᾽, 

ΧΟΡΟΣ. ἘΞ ΤΕΣ Ἷ 
ἐχϑροῖς ἔβαν «Ἰαναοῖς ) ! 

ἰετοίαζες ἀρωγός - ἔτ᾽ οὐδέν εἰμι. 
“ΦΙΔΟΚΊΠΥΗΣ. 

ΤΣ ΧΟΡΟΣ. 
τ ξένοι, ᾿ ᾿ Ἄ 4 ΄ Η͂ « “- 

118ὅ μεέγατε, πρὸς ϑεῶν. ἐγὼ μὲν ἤδη καὶ πάλαι νεὼς ὁμοῦ 
Ν στείχων ἂν ἦν σοι τῆς ἐμῆς, εἰ μὴ πέλας 

ΞΘ ΕΟ ο39 1220 Ὀδυσσέα στείχοντα τόν τ᾽ ᾿Αχιλλέως 
τέ ϑροεῖς ; γόνον πρὸς ἡμᾶς δεῦρ᾽ ἰἸόντ᾽ ἐλεύσσομεν. 

ΔΙ ΛΔΟΚΤΗΤΗΣ. ΟΠΥΣΣΕΥΎΣ. 

αἰαὶ αἰαῖ, δαίμων δαίμων. 

ἀπόλωλ᾽ ὁ τάλας" 
τ ; " ΄ ἌΝΩ, ΄ 

ὦ ποὺς ποὺς. τί σ᾽ ἔτ᾽ ἂν βίῳ 

Ἴ Εν ᾿ [ » ᾿ 

οὐκ ἂν (φράσειας ἥντιν᾽ αὖ παλίντροπος 
σ΄ δι ν᾿ - ΄ 

χέλευϑον ἕρπεις ὧδε σὺν σπουδῇ ταχύς; 

τεύξω τῷ μετόπιν τάλας; ΝΕΟΠΤΟΜΕΜΟΣ. 
1190 ὦ ξένοι, ἔλϑετ᾽ ἐπήλυδες αὖϑις. ᾿ λύσων ὅσ᾽ ἐξήμαρτον ἐν τῷ πρὶν χρόνῳ. 

ΧΟΡΟΣ. ΟΔΥΣΣΕῪΣ. 
τί ῥέξοντες ἀλλοχότῳ 1226 δεινόν γε φωγεῖς" ἡ δ᾽ ἁμαρτία τίς ἦν; 
γνώμᾳ τῶν πάρος, ὧν προὔφαινες; 
Η ΤΣ ΝΕΟΠΤΟΜΛΕΜΙΟΣ. 

ἣν σοὶ πιϑόμενος τῷ τὲ σύμπαντι στρατῷ “ΜΙΙΤΟΚΤΗΤῊΣ. 

οὔτοι νεμεσητὸν, 
») , γα τιν τ 

ἀλύοντα χειμερίῳ ΟΑΥΣΣΒΕΥΣ. 

1195 λύπᾳ χαὶ παρὰ νοῦν ϑροεῖν. ἔπραξας ἔργον ποῖον ὧν οὔ σοι πρέπον; 
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ΝΕΟΠΤΟΜΕΙΟΣ. 

ἀπάταισιν αἰσχραῖς ἔνδρα χαὶ δόλοις ἑλών. 

ΟΔΥΣΣΕΎΥΣ. 

τὸν ποῖον ; ὦμοι" μῶν τι βουλεύει γέον; 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΙΙΟΣ. 

1280 νέον μὲν οὐδὲν, τῷ δὲ Ποίαντος τόκῳ 

ΟΟΠΥΣΣΕΎΥῪΣ. 

τί χρῆμα δράσεις; ὥς μ᾽ ὑπῆλϑέ τις φόβος. 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΜΕΜΟΣ. 

παρ᾽ οὗπερ ἔλαβον τάδε τὰ τόξ᾽, αὖϑις πάλιν 

ὈΖΥΣΣΕΎΥΣ. 

ὦ Ζεῦ, τί λέξεις; οὔ τί που δοῦγαι γοεῖς; 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΜΟΣ. 

αἰσχρῶς γὰρ αὐτὰ κοὐ δίχῃ λαβὼν ἔχω. 

ὈΖΦΎΥΣΙΣΕΎῪΥΣ. 

1286 πρὸς ϑεῶν, πότερα δὴ κερτομῶν λέγεις τάδε; 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΕΜΙΟΣ. 

εἰ χερτόμησίς ἔστι τἀληϑῆ λέγειν. 

ΟΔΥΣΣΕῪΥΣ. 

τί φὴς, ᾿Αχιλλέως παῖ; τίν᾽ εἴρηκας λόγον; 

ΝΕΟΠΊΤΟΜΊΕΜΟΣ. 

δὶς ταὐτὰ βούλει χαὶ τρὶς ἀναπολεῖν μ᾽ ἔπη; 

ΟΔΥΣΣΕῪΣ. 

ἀρχὴν κλύειν ἂν οὐδ᾽ ἅπαξ ἐβουλόμην. 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΙΟΣ. 

1240 εὖ γῦν ἐπίστω, πάντ᾽ ἀκήκοας λόγον. 

ὈΔΥΣΣΕΎΣ. 

ἔστιν τις ἔστιν ὅς σε κωλύσει τὸ δρῶν. 

ΝΕΟΠΊΤΟΖΕΙΙΟΣ. 

τέ φής; τίς ἔσται μ᾽ οὑπικωλύσων τάδε; 

ΟΔΥΣΣΕῪΣ. 

ξύμπας ᾿Ἰχαιῶν λαὸς, ἐν δὲ τοῖσδ᾽ ἐγώ. 

ΝΕΟΠΤΟΤΊΠΕΙΙΕΟΟΣ. 

σοφὸς πειρυκὼς οὐδὲν ἐξαυδᾷς σοφόν. 

ΘΩ͂ ΧΞΣΈΣΣ. 

1245 σὺ δ᾽ οὔτε «(ωνεῖς οὔτε δρασείεις σοφά. 

ΝΕΟΠΤΟΜΠΕΜΟΣ. 

ἀλλ εἰ δίχαια, τῶν σοιῶν χρείσσω τάδε. 

ΟΣ ΎΞΣΕΈῈΣ. 

χαὶ πῶς δίχαιον, ἅ γ᾽ ἔλαβες βουλαῖς ἐμαῖς, 
πάλιν μεϑεῖναι ταῦτα; 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΜΟΣ. 

τὴν ἁμαρτίαν 
αἰσχρὰν ἁμαρτὼν ἀναλαβεῖν πειράσομαι. 

ΟΔΦΥΣΣΕῪΥΣ. 

1280 στρατὸν δ᾽ ᾿Αχαιῶν οὐ φοβεῖ, πράσσων τάδε; 

Ϊ ΝΕΟΠΤΟΜΕΜΙΟΣ. 

' ξὺν τῷ δικαίῳ τὸν σὸν οὐ ταρβῶ φόβον. 

ΟΔΥΣΣΕΎῪΥΣ, 

ἀλλ᾽ οὐδέ τοι σῇ χειρὶ πείϑομαι τὸ δρῶν. 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΜΟΣ. 

οὔ τώρα Τρωσὶν, ἀλλὰ σοὶ μαχούμεϑα. 

ΟΦΥΣΖΕῪΣ. 

ἔστω τὸ μέλλον. 

ΝΕΟΠΤΟΊΠΙΙΟΣ. 

χεῖρα δεξιὰν ὁρᾷς 
1265 χώπης ἐπιψαύουσαν; 

ΟΣΥΣ ΣΈ ὩΣ. 

ἀλλὰ χἀμέ τοι 
ταυτὸν τόδ᾽ ὄψει δρῶντα κοὐ μέλλοντ᾽ ἔτι. 
χαίτοι σ᾽ ἐάσω" τῷ δὲ σύμπαντι στρατῷ 
λέξω τάδ᾽ ἐλθὼν, ὅς σε τιμωρήσεται. 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΠΟΣ. 
ἐσωφρόνησας - κἂν τὰ λοί(ρ᾽ οὕτω φοονῆς, 

1200 ἴσως ἂν ἐχτὸς χλαυμάτων ἔχοις πόδα. 
σὺ δ᾽, ὦ Ποίαντος παῖ, «Ριλοχτήτην λέγω, 

ἔξελϑ᾽, ἀμείψας τάσδε πετρήρεις στέγας. 

“ἥΨΙΙΜΟΚΤΗΤΗΣ. 

τίς αὖ παρ᾽ ἄντροις ϑόρυβος ἵσταται βοῆς; 

τί μ᾽ ἐχχαλεῖσϑε; τοῦ κεχρημένοι, ξένοι; 

1206 ὦμοι" χαχὸν τὸ χρῆμα. μῶν τέ μοι μέγα 

πάρεστε πρὸς κακοῖσι πέμποντες κακόν; 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΜΟΣ. 
ϑάρσει" λόγους δ᾽ ἄχουσον ος ἥκω φέρων. 

ΦΙΛΑΟΚΤΗΤΗΣ. 
δέδοικ᾽ ἔγωγε. χαὶ τὰ πρὶν γὰρ ἔκ λόγων 
χαλῶν χακῶς ἔπραξα, σοῖς πεισϑεὶς λόγοις. 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΙΜΟΣ. 

1270 οὔχουν ἔνεστι καὶ μεταγνῶναι πάλιν; 

“͵ΤΟΚΤΗΤΗ͂Σ. 

τοιοῦτος ἦσϑα τοῖς λόγοισι χῶτε μου 

τὼ τόξ᾽ ἔχλεπτες, πιστὸς, ἀτηρὸς λάϑρα. 

ΝΕΟΠΊΤΟΜΖΕΜΟΣ. 

ἀλλ οὔ τι μὴ νῦν" βούλομαι δέ σου κλύειν, 
πότερα δέδοχταί σοι μένοντι χαρτερεῖν, 

1275 ἢ πλεῖν μεϑ᾽ ἡμῶν. 

“ἥῊΜἨἨΔΙΤΟΚΤΗΤΉΗΣ. 

παῦε, μὴ λέξης πέρα. 

μάτην γὰρ ὃν εἴπης γε πάντ᾽ εἰρήσεται. 

ΝΈΕΟΠΤΟΜΖΕΙΙΟΣ. 

οὕτω δέδοχται; 

“ΜἩΥΙΜΟΚΤΉΗΉΤΗΣ. 

χαὶ πέρα γ᾽ ἴσϑ᾽ ἢ λέγω. 

ΝΕΟΠΤΟΜΊΕΙΜΟΣ. 

ἀλλ ἤϑελον μὲν ἄν σὲ πεισϑῆναι λόγοις 
ἐμοῖσιν - εἰ δὲ μή τι πρὸς καιρὸν λέγων 

1280 κυρῶ, πέπαυμιαι. 

ΦΙΛΔΜΟΚΤΗΉΤΗΣ. 

πάντει γὰρ φράσεις μάτην. 

πο τ΄ “ὁ Ὁ ὁ ςἜὁἜὦἜὦἜὦὁὦὁὦὁὦὁὦὁ. 
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οὐ γάρ ποτ᾽ εὔνουν τὴν» ἐμὴν» στήσει «φρένα, 
ὅστις γ᾽ ἐμοῦ δόλοισι τὸν βίον λαβὼν 
ἀπεστέρηχας. χᾷτα γουϑετεῖς ἐμὲ 
ἐλθὼν, ἀρίστου πατρὸς αἴσχιστος γεγώς. 

1285 ὑλοισϑ. ἐπτρεῖδαι μὲν μάλιστ᾽, ἔπειτα δὲ 

ὁ «Τμρτίου παῖς, καὶ σύ. 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΕΙ͂ΤΟΣ. 

μὴ ᾿πεύξη πέρα" 

ἐμῆς βέλη τάδε. 

“7. ΟΚΤΧΤΉΟΗΣ: 
ΠΥ, κχξ - , εἰ 

πῶς εἶπας; ἄρα δεύτερον δολούμεθα; 

ΝΕΟΠΊΤΟ.ΖΕΜΜΟΣ. 

ἀπώμοσ᾽ ἁγνοῦ Ζηνὸς ὕνψιστον σέβας. 

ΦΨΙΧΟΚΤΗΤΗΣ. 

1290 ὦ φίλτατ᾽ εἰπὼν, εἰ λέγεις ἐτήτυμα. 

ΝΕΟΠΤΟΖΕΜΟΣ. 
-, ᾿ οὐ ορ ψ 

τοὔργον παρέσται φανερόν. ἀλλὰ δεξιὰν 

δέχου δὲ χειρὸς ἐξ 

πρότεινε χεῖρα, χαὶ χράτει τῶν σῶν ὕπλων. 

ΟΥΥΣΣΣΎΨΥΣΣ. 

ἐγὼ δ᾽ ἀπαυδῶ γ᾽, ὡς ϑεοὶ ξυνίστορες, 
ὑπέρ τ᾽ ᾿“τρειδῶν τοῦ τε σύμπαντος στρατοῦ. 

ΦΦΙ“ΖΧΖΟΚΊΤΗΤΗΣ. 

1290 τέχνον. τίνος φτώνημα; τῶν Ὀδυσσέως 

ἐπησϑόμην; 

ΟΣ ΧΕ ΎΣ. 

σάφ᾽ ἴσϑι" χαὶ πέλας γ᾽ ὁρᾷς, 
ὅς σ᾽ ἐς τὰ Τροίας πεδί᾽ ἀποστελῶ βίᾳ, 
ἐάν τ᾿ ᾿ἡχιλλέως παῖς ἐών τε μὴ ϑέλη. 

“ΦΙΖΟΙΙΙ ΤΎΖΣ: 

ἀλλ οὔ τι χαίρων, ἢν τόδ᾽ ὀρϑωϑῆ βέλος. 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΙΤΟΣ. 

1200 ὦ, μηδαμῶς, μὴ πρὸς ϑεῶν, μεϑῆς βέλος. 

ΦΤῬΙΔΧΔΟΚΤΗΤΗΣ. 

μέϑες με, πρὸς ϑεῶν, χεῖρα, φίλτατον τέχνον. 

ΝΕΟΠΤΊΟΖΕΜΙΜΟΟΣ. 
Ύ ἋἊ 7 

οὐχ ἂν μεϑείην. 

«ΦΙ“ΟΣΟΤΧΙΣΓΊΙΣ. 

φεῦ" τί μ᾽ ἄνδρα πολέμιον 
ἐχϑρόν τ᾽ ἀφείλου μὴ χτανεῖν τόξοις ἐμοῖς; 

ΝΕΟΠΙΤΟΖΕΙΤΟΣ. 

1306 ἀλλ οὔτ᾽ ἐμοὶ τοῦτ᾽ ἐστὶν οὔτε σοὶ καλόν. 

ΦΨΙΤΟΚΤΠΤΗΣ. 

ἀλλ οὖν τοσοῦτόν γ᾽ ἴσϑι, τοὺς πρώτους στρατοῖ;, 
τοὺς τῶν ᾿χαιῶν ψευδοχήρυχας, χαχοὺς 

ὄντας πρὸς αἰχμὴν, ἐν δὲ τοῖς λόγοις θρασεῖς. 

ΝΕΟΠΤΟΖΕΜΟΣ. 

εἶεν. τὰ μὲν δὴ τόξ᾽ ἔχεις, χοὺχ ἔσϑ᾽ ὅτου 

ὀργὴν ἔχοις ἂν οὐδὲ μέμψιν εἰς ἐμέ. 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗ͂Σ. 
1310 ξύμφημι. τὴν φύσιν δ᾽ ἔδειξας, ὦ τέχνον, 

ἘΝ ᾿ , ν᾿ 
ἐξ ἧς ἔβλαστες " οὐχὶ Σισύφου πατρὸς, 

Ἴ - ᾿ ΟΣ » “ ΕΣ 
ἀλλ ἐξ ᾿ἀχιλλέως, ὃς μετὰ ζώντων ὥ᾽ ὅτ᾽ ἣν 
τ Ἶ ὡς Ξξ ; 
ἤχου ἄριστα, νῦν δὲ τῶν τεϑνηχότων. 

ΝΕΟΠΤΟΚ.ΕΜΜΟΣ. 
σ΄ Η 5 ὃ πξβϑρς: 
ἤσϑην πατέρα τε τὸν ἐμὸν εὐλογοῦντά σε 
αὐτόν τέ μ᾽" ὧν δέ σου τυχεῖν ἐφίεμαι 
τ, Ξ ᾿ ΣΕ τα Σ 
ἀχουσον. ἀνθρώποισι τὰς μὲν ἐκ ϑεῶν 

τύχας δοθείσας ἔστ᾽ ἀναγκαῖον «έρειν" 

ὅσοι δ᾽ ἑχουσίοισιν ἔγχεινται. βλάβαις, 
ὥσπερ σὺ, τούτοις οὔτε συγγνώμην ἔχειν 

1910 

1320 δίχαιόν ἐστιν οὔτ᾽ ἐποιχτείρειν τινά. 
σὺ δ᾽ ἠγρίωσαι, χοὔτε σύμβουλον δέχει, 
ἐών τε νουϑετῇ τις εὐνοίᾳ λέγων, 
στυγεῖς, πολέμιον δυσμενῆ 8 ἡγούμενος. 

ὌΧ ΕΞ 3 ᾿ ἐε 
ὅμως δὲ λέξω: Ζῆνα δ᾽ ὅρχιον χαλῶ" 

1920 χαὶ ταῦτ᾽ ἐπίστω. χαὶ γράφου φρενῶν ἔσω. 
ἘΉΡΕΣ τῷ ἘΠΩ͂Ν ΞΕ ᾿ 

σὺ γὰρ νοσεῖς τόδ᾽ ἄλγος ἐκ ϑείας τύχης, 
Ξμ τι , ΠΕ Ξ 

Χρύσης πελασϑεὶς φύλαχος, ὃς τὸν ἀχαλυφὴ 
3 ἁ ἐεγζῶν 

σηχὸν «υλάσσει ζρυίριος οἰχουρῶν ὄφις " 

ἣν Ν , Ἶ 
χαὶ παῦλαν ἴσϑι τῆσδε μὴ ποτ᾽ ἐντυχεῖν 

1380 γύσου βαρείας, ὡς ἂν αὑτὸς ἥλιος 
ταύτη μὲν αἴρῃ, τῆδε δ᾽ αὖ δύνῃ πάλιν. 

Α ν᾿ ν᾿ ΄ ᾽“ ς λ ΠΝ [ πρὶν ἂν τὰ Τροίας πεδί᾽ ἑκὼν αὐτὸς ᾿μόληῃς, 
χαὶ τῶν παρ᾽ ἡμῖν ἐντυχὼν ᾿᾿σχληπιδῶν 
γόσου μαλαχϑῆὴς τῆσδε, χαὶ τὰ πέργαμα ἡ 

1335 ξὺν τοῖσδε τόξοις ξύν τ᾽ ἐμοὶ πέοσας φανῆς. 

ὡς δ᾽ οἶδα ταῦτα τῇδ᾽ ἔχοντ᾽ ἐγὼ φράσω. 
᾿ ; ᾿ Φ - » τ " ε ν 

ἀνὴρ γὰρ ἡμῖν ἔστιν ἐχ Τροίας ἁλοὺς, 

Ἕλενος ἀριστόμαντις, ὃς λέγει σαφῶς 
ξ ξ ὯΣ Σ; τ ΑτΑ Ομ αν τον 
ὡς δεῖ γενέσθαι ταῦτα" καὶ πρὸς τοῖσδ᾽ ἔτι, 

1840 ὡς ἔστ᾽ ἀνάγχη τοῦ παρεστῶτος ϑέρους 
Τροίαν ἁλῶναι πᾶσαν" ἢ δίδωσ᾽ ἑχὼν 

; τὰς τβην νος, ἢ, ὑτῖν ἘΡΝΤΝ 
χτείνειν ἑαυτὸν, ἣν τάδε ψευσϑῆ λέγων. 

- Μ᾿ τὸ ᾿ Ω ΄' 
ταῦτ᾽ οὖν ἐπεὶ χάτοισϑα, συγχώρει ϑέλων. 

καλὴ γὰρ ἡ ᾿πίχτησις, “Ἑλλήνων ἕνα 

1345 χριϑέντ᾽ ἄριστον, τοῦτο μὲν παιωνίας 

εἰς χεῖρας ἐλϑεῖν, εἶτα τὴν πολύστονον 
Τροίαν ἑλόντα κλέος ὑπέρτατον λαβεῖν., 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 
Μ . " - 
ὦ στυγνὸς αἰὼν. τί με, τί δῆτ᾽ ἔχεις ἄνω 

βλέποντα κοὐκ ἀφῆχας εἷς “Ππδου μολεῖν; 

1360 οἴμοι, τί δράσω; πῶς ἀπιστήσω λόγοις 
τοῖς τοῦδ᾽, ὃς εὔνους ὧν ἐμοὶ παρήνεσεν; 
ἀλλ εἰχάϑω δῆτ᾽; εἶτα πῶς ὁ δύσμορος 
εἷς φῶς τάδ᾽ ἔρξας εἶμι; τῷ προσήγορος; 

- γ " ΄ - ΄ 

πῶς, ὦ τὰ πάντ᾽ ἰδόντες ἀμφ᾽ ἐμοῦ χύκλοι 

1356 ταῦτ᾽, ἐξανασχήσεσϑε τοῖσιν ᾿“τρέως 

ἐμὲ ξυνόντα παισὶν, οἵ μ᾽ ἀπώλεσαν; 

πῶς τῷ πανώλει παιδὶ τῷ «Ἱκερτίου; 

οὐ γάρ μὲ τἄλγος τῶν παρελϑόντων δάχνει, 
ἀλλ οἷα χρὴ παϑεῖν μὲ πρὸς τούτων ἔτι 

1800 δοχῶ προλεύσσειν. οἷς γὰρ ἡ γνώμη χαχῶν 
, : ψ , ; 

μήτηρ γένηται, τἄλλα παιδεύει χαχά. 
χαὶ σοῦ δ᾽ ἔγωγε ϑαυμάσας ἔχω τόδε. 
χρῆν γάρ σὲ μήτ᾽ αὐτόν ποτ᾽ ἐς Τροίαν μολεῖν, 
ἜΝ ΑΘ ῪΣ 
ἡμᾶς τ᾽ ἀπείργειν, οἵ γέ σου χαϑύβρισαν, 

ς ᾿ 
πατρὸς γέρας συλῶντες. [οἱ τὸν ἄϑλιον 
«Αἴανϑ᾽ ὅπλων σοῦ πατρὸς ὕστερον δίκῃ 

1906 Ὀδυσσέως ἔχριναν.] εἶτα τοῖσδε σὺ 
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μὴ δῆτα, τέκνον" ἀλλ ἅ μοι ξυγώμοσας, 
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, ἘΣ - 
ἃ δ᾽ ἥνεσάς μοι δεξιᾶς ἐμῆς ϑιγὼν, 

ἌΝ ΞΣ 
σεέμσεειν σιρὸς οἴχους, ταῦτά μοι πρῶξον, τέχνον, 

πέμψον πρὸς οἴχους " καὐτὸς ἐν Σχύρῳ μένων 1400 χαὶ μὴ βράδυνε μηδ᾽ ἐπιμνησϑῆς ἔτι 
ἔα χαχῶς αὐτοὺς ἀπόλλυσθαι χαχούς. 

1370 χοὔτω διπλῆν μὲν ἐξ ἐμοῦ χτήσει χάριν, 
δισλὴν δὲ πατρός" χοὐ χαχοὺς ἐπωφελῶν 
δόξεις ὅμοιος τοῖς χαχοῖς πεφρυχέναι. 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΕΜΟΣ. 

λέγεις μὲν εἰχότ᾽, ἀλλ᾽ ὅμως σὲ βούλομαι 
ϑεοῖς τε πιστεύσαντα τοῖς τ᾿ ἐμοῖς λόγοις 

.13765 φίλου μετ᾿ ἀνδρὸς τοῦδε τῆσδ᾽ ἐχπλεῖν χϑογός. 
Ι 

«ΦΦΙΖΟΚΤΗΤΗΣ. 

τς. ΄ ΡΣ τσ τᾺ “- φ; 
ξε ξυμμαχήησων.ς χαμ ἀναγχάζξεις τάδε; 

ἢ πρὸς τὰ Τροίας πεδία χαὶ τὸν ᾿τρέως 
ἔχϑιστον υἱὸν τῷδε δυστήνῳ ποδί; 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΕΜΟΣ. 

πρὸς τοὺς μὲν οὖν σε τήνδε τ᾽ ἔμπυον βάσιν 
παύσοντας ἄλγους χἀποσώζοντας γόσου. 

ΦΙΧΔΟΚΤΗΤΗΣ. 

1380 ὦ δεινὸν αἶνον αἰνέσας, τί φἧς ποτε; 

ΝΕΟΠΤΟΖΕΜΙΜΟΣ. 

ἃ σοί τε χἀμοὶ λῷσϑ᾽ ὁρῶ τελούμενα. 

ΡΌ ΟΣ Τ ΓΤ Σ. 

χαὶ ταῦτα λέξας οὐ καταισχύνει ϑεούς 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΕΠΙΟΣ. 

πῶς γάρ τις αἰσχύμοιτ᾽ ἂν ὠφελούμενος; 

ΦἥΦΙἭΙΙΖΧΟΚΤΗΤΗΣ. 

λέγεις δ᾽ ᾿Ἱτρείδαις ὄφελος, ἢ ̓ π᾿ ἐμοὶ τάδε; 

ΝΕΟΠΤΟΖΕΙΜΟΣ. 

1386 σοί που φίλος γ᾽ ὧν, χὠ λόγος τοιόσδε μου. 

β ΦΙΔΟΚΤΗΤΗΣ. 
πῶς, ὅς γε τοῖς ἐχϑροῖσί μι ἐχϑδοῦναι ϑέλεις ; 

ΝΕΟΠΤΟΜΛΕΠΙΙΟΣ. 

ὦ τῶν, διϑάσχου μὴ ϑοασύνεσθαι χαχοῖς. 

«ΦἸΟΘ ΚΕ ΓΤ Σ. 

ὀλεῖς με, γιγνώσχω σε, τοῖσδε τοῖς λόγοις. 

ΝΕΟΠΊΤΟΜΖΕΜΟΣ. 

οὔχουν ἔγωγε" φημὶ δ᾽ οὔ σε μανϑάνειν. 

“ΜἩΙΧΟΚΤΗΤΗ͂Σ. 

1890 ἔγωγ᾽ ᾿“τρείδας ἐχβαλόντας οἶδά με. 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΜΜΟΣ. 

ἀλλ ἐχβαλόντες εἰ πάλιν σώσουσ᾽ ὅρα. 

“ΜΙΧΟΚΤΉΤΗΣ. 

οὐδέποϑ᾽ ἑχόντα γ᾽ ὥστε τὴν Τροίαν ἰδεῖν. 

ΝΕΟΠΤΟΜΊΕΙΤΟΣ. 

τί δῆτ᾽ ἂν ἡμεῖς δοῷμεν, εἰ σέ γ᾽ ἐν λόγοις 
πείσειν δυνησόμεσθα μηδὲν ὧν λέγω; 

1396 ὡς ῥᾷστ᾽ ἐμοὶ μὲν τῶν λόγων λῆξαι, σὲ δὲ 
ζῆν ὥσπερ ἤδη ζῆς ἄνευ σωτηρίας. 
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“ΦΙΧΟΚΤΗΤΉΣ. 
, πὴ Ξ - 

ἔα μὲ πάσχειν ταῦϑ'᾽ ἅπερ παϑεῖν μὲ δεῖ" 

Τροίας. ἅλις γάρ μοι τεϑρύληται γόοις. 

ΝΕΟΠΤΟΖΕΙΖΤΟΣ. 

εἰ δοχεῖ, στείχωμεν. 

“ΙΖΟΚΤΉΤΗΣ. 

ὦ γενναῖον εἰρηκὼς ἔπος. 

ΝΕΟΠΤΟΖΕΠΙΟΣ. 

ἀντέρειδε νῦν βάσιν σήν. 

ΦΙΑΜΟΚΤΗΤΉΣ. 
εἰς ὅσον γ᾽ ἐγὼ σϑέγω. 

ΝΕΟΠΤΟΜΊΕΜΜΟΣ. 

αἰτίαν δὲ πῶς ᾿Ἰχαιῶν φεύξομαι; 

ΦΙΔΜΟΚΤΗΤΗ͂Σ. 
μὴ φροντίσης. 

ΝΕΟΠΤΟΜΖ“ΕΜΟΣ. 

1406 τί γὰρ, ἐὰν πορϑῶσι χώραν τὴν ἐμήν; 

“Ῥ͵ΙΖΟΚΤΗΉΤΗΣ. 

ἐγὼ παρὼν 

ΝΠΟΠΤΌΜΕΠΟΣ. 
τίνα προσωςφέλησιν ἔρξεις ; 

Ι “ΟΝ ΠΙΤΖΤΈΖΕΣ: 

βέλεσι τοῖς “Πραχλέους 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΙΤΟΣ. 

πῶς λέγεις; 

ῬΙΔΟΚΤΠΤΗ͂Σ. 

εἴρξω πελάζειν. 

ΝΕΟΠΤΟΖΕΙ͂ΤΟΣ. 

στεῖχε προσχύσας χϑύνα. 

ΤΡΩ4ΚΖΗΣ. 

μήπω γε, πρὶν ἂν τῶν ἡμετέρων 
1410 ἀΐης μύϑων, παὶ Ποίαντος " 

φάσχειν δ᾽ αὐδὴν τὴν “Πραχλέους 
ἀχοῇ τε χλύειν λεύσσειν τ᾽ ὄψιν. 

τὴν σὴν δ᾽ ἥχω χάριν οὐρανίας 

ἕδρας προλιπὼν, 

1416 τὰ “]ός τε φούόσων βουλεύματά σοι, 
χατερητύσων ὃ.᾽ ὁδὸν ἣν στέλλει " 

σὺ δ᾽ ἐμῶν μύθων ἐπάκουσον. 
χαὶ πρῶτα μέν σοι τὰς ἐμὰς λέξω τύχας, 

ὅσους πονήσας χαὶ διεξελϑὼν πόνους 

1420 ἀϑάνατον ἀρετὴν ἔσχον, ὡς πάρεσϑ᾽ ὁρᾶν. 

χαὶ σοὶ, σάφ᾽ ἴσϑιε, τοῦτ᾽ ὀφείλεται παϑεῖν, 

ἐχ τῶν πόνων τῶνδ᾽ εὐχλεῖ ϑέσϑαι βίον. 

ἐλθὼν δὲ σὺν τῷδ᾽ ὠνδοὶ πρὸς τὸ Τρωιχὸν 
πόλισμα πρῶτον μὲν νόσου παύσει λυγρᾶς, 

] - - , 

1425 ἀρετὴ τε πρῶτος ἐχχριϑεὶς στρατεύματος, 

Πάριν μὲν, ὃς τῶνδ᾽ αἴτιος χαχῶν ἔφυ, 



᾿ 
Ϊ 
Ι 

210 ΣΟΦΟΒΛΕΟΥ͂Σ ΦΙΛΟΒΝΤΗΤΗΣ. 

τόξοισι τοῖς ἐμοῖσι νοσφιεῖς βίου, 1450 χαιρὸς χαὶ πλοῦς 

πέρσεις τε Τροίαν, σχῦλά τ᾽ εἰς μέλαϑρα σὰ ὅδ᾽ ἐπείγει γὰρ χατὰ πρύμναν. 
πέμιψεις, ἀριστεῖ ἐχλαβὼν στρα τεύμισεοῦν ΦΙΧΟΚΤΗΤΕΗ͂Σ, 

1480 Ποίαντι πατρὶ πρὸς πάτρας Οἴτης πλάχα. 4 

ἃ δ᾽ ἂν λάβης σὺ σκῦλα τοῦδε τοῦ στρατοῦ, φέρε ΟΝ, ΠΣ ΎΟΝ, χώραν χαλέσω. 

τόξων ἐμῶν μνημεῖα πρὸς πυρὰν ἐμὴν χαίραν ΜΕΛΟΘΟῸΝ ξύμφρουρον ἐμοὶ, 

χόμιζε. χαὶ σοὶ ταῦτ᾽, ᾿Ἱχιλλέως τέχνον, τες ἘΠ αΤοΙ τ ἔνυδροι λειμωνιάδες, ᾿ 

παρήνεσ᾽ " οὔτε γὰρ σὺ τοῦδ᾽ ἄτερ σϑένεις ἀαεισευτίος ΟΡ σε ΟΣ ΤΟΣ σε Ὁ ΒΟΔΤΟΣ 
1486 ἑλεῖν τὸ Τροίας πεδίον οὔϑ᾽ οὗτος σέϑεν. οὔ, Ἐπο λοι δὴ τοὐμὸν ἐτέγχϑη 

ἀλλ᾽ ὡς λέοντε συννόμω φυλάσσετον τϑῖ τς ἐνδόμυχον πληγαῖσι νότου, 
οὗτος σὲ καὶ σὺ τόνδ᾽. ἐγὼ δ᾽ ᾿Ἰσχληπιὸν ΠΟ Δι δὲ ΡΟ ΡΠΘ ΤΟ ἡμετέρας 
παυστῆρα πέμψω σῆς νόσου πρὸς Ἴλιον. Ἔθλρασοτη ρος παρέπεμιψεν ἐμοὶ 

τὸ δεύτερον γὰρ τοῖς ἐμοῖς αὐτὴν χρεὼν 1460 ΘΤΟΧΟΣ, οπείευπον χειμαξομένῳ. 

1440 τόξοις ἁλῶναι. τοῦτο δ᾽ ἐννοεῖσϑ᾽, ὅταν ΕΣ δ᾽, Τ᾽ πρήκαν Ἄυκίον τῷ ποτὸν, 
πορϑῆτε γαῖαν, εὐσεβεῖν τὰ πρὸς ϑεούς. λείπομεν ΧΟ λείπομξν ἤδη, 
ὡς τἄλλα πάντα δεύτερ᾽ ἡγεῖται πατὴρ δόξης ΟΥ̓ΈΣΟΣΕ τῆσδ : ἐπιβάντες. 
Ζεύς. ἡ γὰρ εὐσέβεια συνϑνήσχει βροτοῖς. Εν τῳ Ξέρξεω πέδον ΠΠΙΠΕΣΔΟΣ; 
[χἂν ζῶσι χἂν ϑάνωσιν, οὐχ ἀπόλλυται." 1468 ἘΤΩ͂Ν Εὐπιλοίς πέμιψον ἀμέμπτως, 

ΔΙΖΟΚΊΤΠΤΗΣ. ἔνϑ'᾽ ἡ μεγάλη Ποῖρα κομίζει, 

τ445 ὦ φϑέγμα ποϑεινὸν ἐμοὶ πέμψας, ἜΣ ΟΜη δ φλθνς χὠ πανδαμάτωρ 
χρόνιός τε φανεὶς, δαίμων, ὃς ταῦτ᾽ ἐπέχρανεν. 

οὐχ ἀπιϑήσω τοῖς σοῖς μύϑοις. ΧΟΡΟΣ. 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΙΙΟΣ. χωρῶμεν δὴ πάντες ἀολλεῖς, 
χἀγὼ γνώμῃ ταύτη τίϑεμιαι. 1470 Νύμφαις ἁλίαισιν ἐπευξάμεγος 

ἩΡ.Ω͂ΚΖΗΣ. γόστου σωτῆρας ἱχέσϑαι. 
μή νυν χρόνιοι μέλλετε πρόσσει». 



τ. ΠῚ ἀκ 

ὌΠ Α  σρ", 4.. 



ΕἸ ΡΙΙΤῚ ΔΘ Σ, ΘΣ. 

τὰ ΤΟΥ ΔΡΑΝ ΑΙ Τ ΟΣ ΡΟΣΞΟΤΡΆ 

ΧΟΡΟΣ ΦΥΛΆΚΩΝ ΤΡΩΙΚΩ Ν. ΟΘΟΦΥΣΣΕΎΣ. 
ΕΚΤΩΡ. ΑἸΙΟΜΗΜΗΣ. 
ΑΙΝΕΤΙΑΣ. ΘΗΝ 4. 
40.112 Ν. ΠΆΡΙΣ. 
ὙΠ ΟΝΣ, ΔΟΥΣ 4. 
ΡΗΣΟΣ. ΡΗΣΟῪΥῪ ἩΝΙΟΧΟΣ. 

0, ΘΕ ΣΕῚΣ 5 
“Ῥῆσος παῖς μὲν ἣν Στρυμόνος τοῦ ποταμοῦ καὶ Τερψιχόρης, Πουσῶν μιᾶς, ᾿Θρᾳχῶν δὲ ἡγούμενος εἰς. 

Ἴλιον παραγίγνεται νυχτὸς, στρατευομένων Τρώων παρὰ ταῖς ναυσὶ τῶν “Ἑλλήνων. τοῦτον Ὀδυσσεὺς καὶ 

“Ἰιομήδης κατάσχοποι ὄντες ἀναιροῦσιν, ᾿1ϑηνῶς αὐτοῖς ὑποϑεμένης ὡς μέγαν ἐσόμενον τοῖς Ἕλλησι χίν- 

δυνον ἐχ τούτους Τερψιχόρη δὲ ἐπιφρανεῖσα τὸ τοῦ παιδὸς σῶμα ἀνείλετο. ὡς ἐν παρόδῳ δὲ διαλαμβάνει 

καὶ περὶ τοῦ φόνου τοῦ “Ἱόλωνος. 

Ἢ σκηνὴ:τοῦ δράματος ἐν Τροίᾳ. ὁ δὲ χορὸς συγέστηχεν ἐχ φυλάχων Τρωιχῶν, οἱ καὶ προλογίζουσι. 

περιέχει δὲ νυχκτεγερσίαν. 

Τὸ δὲ δρᾶμα ἔνιοι νόϑον ὑπενόησαν, ὡς οὐκ ὃν Εὐριπίδου" τὸν γὰρ Σοιόχλειον μᾶλλον ὑποφαίνει 

χαρακτῆρα. ἐν μέντοι ταῖς διδασκαλίαις ὡς γνήσιον ἀναγέγραπται, καὶ ἡ περὶ τὰ μετάρσια δὲ ἐν αὐτῷ 

πολυπραγμοσύνη τὸν Εὐριπίδην ὁμολογεῖ. 

Πρόλογοι δὲ διττοὶ φέρονται " ὁ γοῦν διχαίαν ἐχτιϑεὶς τὴν ὑπόϑεσιν τοῦ Ῥήσου γράφει χατὰ λέξιν 

οὕτως 
Νῦν εὐσέληνον φέγγος ἡ διφρήλατος. 

; πε 5 , - ᾿ δι ; ᾿ 
ἐν ἑνίοις δὲ τῶν ἀντιγράφων ἕτερός τις φέρεται πρόλογος, πεζὸς πάνυ καὶ οὐ πρέπων Ἐῤριπίδη " καὶ 
ΒΕ, ΝᾺ Ξ , ΡΟΣ ἌΡ᾿ τα 

τάχα ἂν τιγὲς τῶν ὑποχριτῶν διεσχευαχότες εἶεν αὐτόν. ἔχει δὲ οὕτως 
Σ - “} ᾿ ͵η ΄ 
Ὁ τοῦ μεγίστου Ζηνὸς ἄλχιμον τέχος 

Παλλὰς, παρῶμεν" οὐκ ἐχρῆν ἡμᾶς ἔτι 

μέλλειν ᾿Ἱχκαιῶν ὠφελεῖν στρατεύματα. 

γὺν γὰρ χαχῶς πράσσουσιν ἐν μάχῃ δορὸς, 

λόγχῃ βιαίᾳ γ᾽ ἭἝἭχτορος στροβούμενοι. 
ἐμοὶ γὰρ οὐδέν ἔστιν ἄλγιον βάρος, 

- - 5 Ὁ ΄’ “- ᾿ 
ἐξ οὐ γ᾽ ἔχρινε Κύπριν ᾿λέξανδρος ϑεὼν 

χάλλει προήχειν τῆς ἐμῆς εὐμορφίας 
χαὶ σῆς. ᾿ϑάνα, φιλτάτης ἐμοὶ ϑεῶν, 

εἰ μὴ κατασχαφεῖσαν ὄψομαι πόλιν 

Πριάμου, βίᾳ πρόρριζον ἐκτετριμμένην. 

3 7.72: τὸ  Σ: 
ἽἝ»τωρ τοῖς Ἕλλησιν ἐπιχοιτῶν ἀχούσας αὐτοὺς πυρκαίειν, εὐλαβήϑη μὴ φύγωσιν. ἐξοπλίζειν δὲ 

διεγνωχὼς τὰς δυνάμεις μετεγόησεν Αἱϊνείου συμβουλεύσαντος ἡσυχάζειν, κατάσκοπον δὲ πέμψαντες δι᾿ 

"ἐκείνου τὴν ἀλήϑειαν ἱστορῆσαι, «Ἰόλωνα δὲ πρὸς τὴν χρείαν ὑπαχούσαντα ἐχπέμπεσϑαι. καὶ τόπον εἰς 

τὴν παρεμβολὴν ἀφώρισεν αὐτῷ. ἐπιφανέντες δὲ οἱ περὶ τὸν Ὀδυσσέα καὶ “όλωνα μὲν ἀνηρηκότες, ἐπὶ 

δὲ τὴν Ἕκτορος κοίτην ἐλϑόντες πάλιν ὑπέστρεφον οὐχ εὑρόντες τὸν στρατηγόν. οὃς ᾿4ϑηνᾶ ἐπιφανεῖσα 

χατέσχεν. χαὶ τὸν μὲν Ἕχτορα ἐχέλευσε μὴ ζητεῖν, Ῥῆσον δὲ ἀναιρεῖν ἐχέλευσε. τὸν γὰρ ἐχ τούτου χί»- 

'δυνον μείζονα ἔσεσϑαι, ἐὰν βιώσῃ" τούτων δὲ ἐπιφανεὶς ᾿ἡλέξανδρος . .« «Ὁ «τῳ νων 

ἐξαπατηϑεὶς δὲ ὑπὸ ᾿Ιϑηνᾶς, ὡς δῆϑεν ὑπὸ Ἱφροδίτης ἄπρακτος ὑπέστρεφεν " οἱ δὲ περὶ «ἸΠιομήϑην φονεύ- 
ἐχ)ν" , αὐνϑε 5 - ᾽ "ξ: «“ τ Η͂ , 

σαντὲς Ῥῆσον ἐχαρίσϑησαν. καὶ ἡ συμφορὰ τῶν ἀνῃρημένων καϑ᾽ ὅλον ἢλϑὲ τὸ στράτευμα. 



ἜΕΦΟΣ ΟΣ: 

ΧΟΡΟΣ. 

Βᾶϑι σιρὸς εὐνὰς τὰς “Πχτορέους 
τις ὑπασπιστῶν ἄγρυπνος βασιλέως, 
εἰ τευχοιόρων δέξαιτο γέων 
κληδόνα μύϑων, 

ὅ οἱ τετράμοιρον νυχτὸς φρουρὰν 
πάσης στρατιᾶς προχάϑηνται. 

ὄρϑου χεφαλὴν πῆχυν ἐρείσας, 

λῦσον βλεφάρων γοργωπὸν ἕδραν, 
λεῖπε χαμεύνας φυλλοσιρώτους, 

10 Ἕχτορ" καιρὸς γὰρ ἀκοῦσαι. 
ἜΚ ΤΙΣ. 

τίς ὅδ᾽, ἢ φίλιος φϑόγγος; τίς ἀνήρ; 
τί τὸ σῆμα ϑρόει" 
τίνες ἐκ νυχτῶν τὰς ἡμετέρας 
κοίτας πλάϑουσ᾽ ἐνέπειν χρή. 

ΧΟΡΟΣ. 

15 φύλακες στρατιᾶς. 
ἜΚΤΩΡ. 

τί φέρει ϑορύβῳ; 

ΧΟΡΟΣ. 
ϑάρσει. 

- ἘΚΤΩΡ. 
ϑαρσῶ. 

μῶν τις λόχος ἐκ γυχτῶν; 
ΧΟΡΟΣ. 

οὐχέτι. 
; ἜΚΤΩΡ. 

τί σι γὰρ φυλαχὰς προλιπὼν ἤδη 
κινεῖς στρατιὰν, εἰ μή τιν᾽ ἔχων 

20 νυχτηγορίαν ; οὐχ οἶσϑα δορὸς 
πέλας ᾿“ργείου νυχίαν ἡμᾶς 

χοίταν πανόπλους χατέχοντας; 

δ ΟΥΡΙΟΣΣ: 

ὁπλίζου χέρα" συμμάχων, 
Ἕχτορ, βᾶϑι πρὸς εὐνάς" 

26 ὄτρυνον ἔγχος ἀείρειν, ἀφύπνισον " 

πέμσιε φίλους Ἰέναι ποτὶ σὸν λόχον, 

ἁρμόσατε ψαλίοις ἵππους. 

τίς εἰσ ἐπὶ Πανϑοίδαν, 
ἢ τὸν Εὐρώπας, «Τυκίων ἀγὸν ἀνδρῶν; 

80 ποῦ σφαγίων ἔφοροι; 

ποῦ δὲ γυμνήτων μόναρχοι; 
τοξοφόροι τε Φρυγῶν 
ζεύγνυτε χερόδετα τόξα νευραῖς. 

ἘΠΕ ὩΣ 

τὰ μὲν ἀγγέλλεις δείματ᾽ ἀχούειν, 
86 τὰ δὲ ϑαρσύνεις, κοὐδὲν χαϑαρῶς " 

ἀλλ᾽ ἦ “Κρονίου Πανὸς τρομερᾷ 
μάστιγι φοβεῖ, φυλαχὰς δὲ λιπὼν 
κινεῖς στρατιάν " τί ϑροεῖς; τί σὲ φῶ 

28 --- 38, -ΞΞ 4] --- 51. 

νέον ἀγγέλλειν; πολλὰ γὰρ εἴπων 
40 οὐδὲν τρανῶς ἀπέδειξας. 

ΧΟΡΟΣ. 

πυραίϑει στρατὸς ᾿Δργόλας, 
Ἕχτορ, πᾶσαν ἀν᾽ ὄρφναν, 
διιπετὴ δὲ νεῶν πυρσοῖς σταϑμά. 

πᾶς δ᾽ ᾿ἡγαμεμνονίαν προσέβα στρατὸς 
46 ἐνγύχιος ϑορύβῳ σχηνὰν, 

γέαν τιν᾽ ἐφιέμενοι 
βάξιν. οὐ γάρ πω πάρος ὧδ᾽ ξφοβήϑη 
γαυσιπόρος στρατιά. 
σοὶ δ᾽, ὑποπτεύων τὸ μέλλον, 

δ0 ἤλυϑον ἄγγελος, ὡς 

μήποτ᾽ ἐς ἐμέ τινα μέμψιν εἴπῃς. 
ἘΧΚΤΩ,ΡΦ. 

ἐς χαιρὸν ἦλθες, καίπερ ἀγγέλλων φόβον" 

ἅνδρες γὰρ ἐχ γῆς τῆσδε νυχτέρῳ πλάτῃ 
λαϑόντες ὄμμα τοὐμὸν αἴρεσϑαι φυγὴν 

δύ μέλλουσι" σαίνει μὴ ἔννυχος (φρυχτωρία. 

ὦ δαῖμον, ὅστις μὐ εὐτυχοῦντ᾽ ἐνόσφισας 

ϑοίνης λέοντα, πρὶν τὸν ᾿Ἱργείων στρατὸν 
σύρδην ἅπαντα τῷδ᾽ ἀναλῶσαι δορί, 
εἰ γὰρ φαενγοὶ μὴ ξυνέσχον ἡλίου 

ΘΟ λαμπτῆρες, οὐκ ἂν ἔσχον εὐτυχοῦν δόρυ, 
πρὶν ναῦς πυρῶσαι χαὶ διὰ σκηνῶν μολεῖν 
κτείνων ᾿ἡχαιοὺς τῆδε πολυφόνῳ χερί. 
κἀγὼ μὲν ἦν πρόϑυμος ἱέναι δόρυ 
ἂν γυχτὶ χρῆσϑαί τ᾽ εὐτυχεῖ ῥύμῃ ϑεοῦ" 

θὅ ἀλλ᾽ οἱ σοφοί μὲ χαὶ τὸ ϑεῖον εἰδότες 
μιάντεις ἔπεισαν ἡμέρας μεῖναι φάος, 
χἄπειτ᾽ ᾿ἡχαιῶν μηδέν᾽ ἐν χέρσῳ λιπεῖν. 
οἱ δ᾽ οὐ μένουσι τῶν ἐμῶν ϑυοσκόων 
βουλάς" ἐν ὄρφνη δραπέτης μέγα σϑένει. 

70 ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα χρὴ παραγγέλλειν στρατῷ 
τεύχη πρόχειρα λαμβάνειν λῆξαί ϑ᾽ ὕπνου, 
ὡς ἄν τις αὐτῶν χαὶ νεὼς ϑρώσχων ἔπι 

γῶτον χαραχϑεὶς κλίμαχας ῥάνη φόνῳ, 
οἱ δ᾽ ἐν βρόχοισι δέσμιοι λελημμένοι 

76 «τρυγῶν ἀρούρας ἐχμάϑωσι γασον εἴν. 

ΧΟΡΟΣ. 

Ἕχτορ, ταχύνεις, πρὶν μαϑεῖν τὸ δρώμενον " 
ἅνδρες γὰρ εἰ φεύγουσιν οὐκ ἴσμεν τορῶς. 

ἘΚΤΟΩΡ. 

τίς γὰρ πυραίϑειν πρόφασις ᾿Ἱργείων στρατόν; 
ΧΟΡΟΣ. 

οὐκ οἶδ᾽ - ὕποπτον δ᾽ ἐστὶ κάρτ᾽ ἐμῇ φρενί. 
ἘΆΚΤΟΩΡ. 

80 πάντ᾽ ἂν φοβηϑεὶς ἴσϑι, δειμαίνων τόδε. 
ΧΟΡΟΣ. 

οὕπω πρὶν ἦψαν πολέμιοι τοσόνδε φῶς. 
ἘΚΤΩΡ. 

οὐδ᾽ ὦϑέ γ᾽ αἰσχρῶς ἔπεσον ἐν τροπῇ δορός. 
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ΧΟΡΟΣ. 

σὺ ταῦτ᾽ ἔπραξας" καὶ τὰ λοιπά γυν σχόπει. 
ἘΚΤΩ͂. 

ἁπλοῦς ἐπ᾿ ἐχϑοοῖς μῦϑος ὁπλίζειν χέρα. 
ΣΟΣΕΙΟΤΣΣ 

86 χαὶ μὴν ὅδ᾽ “4ἰνέας καὶ μάλα σπουδῇ ποδὸς 
στείχει, γέον τι πρᾶγμ᾽ ἔχων φίλοις φράσαι. 

ΦΙΝΕΊΙΑΣ. 

Ἕχτορ, τί χρῆμα νύχτεροι χατὰ στρατὸν 
τὰς σὰς πρὸς εὐνὰς φύλακες ἐλϑόντες φόβῳ 

γυχτηγοροῦσι χαὶ χεχίνηται στρατός; 
ἘΚΤΩΡ. 

90 17Ἱνέα, πυχκάζου τεύχεσιν δέμας σέϑεν. 

«ΧΑ ΙΝΕΙ.“Σ. 

τί δ᾽ ἔστι; μῶν τις πολεμίων ἀγγέλλεται 
δόλος χρυφαῖος ἑστάναι χατ᾽ εὐφρόνην; 

ἘΚΤῸΡ: 

φεύγουσιν ἅνδρες χἀπιβαίνουσιν νεῶν. 
ΑΙΝΕΊΙΑ͂Σ. 

τί τῶνδ᾽ ὧν εἴποις ἀσφαλὲς τεχμήριον; 

ἘΚΤΏΩ: 

96 αἴϑουσι πᾶσαν νύχτα λαμπάδας πυρός" 

χαί μοι δοχοῦσιν οὐ μενεῖν ἐς αὔριον, 
ἀλλ᾽ ἐχχέαντες πύρσ᾽ ἐπ᾿ εὐσέλμων νεῶν 

φυγῆ πρὸς οἴχους τῆσδ᾽ ἀφορμήσειν χϑογός. 
“ΙΝΈΕΤΟΑΣ. 

σὺ δ᾽ ὡς τί δράσων πρὸς τάδ᾽ ὁπλίζει χέρα; 

ἘΚΤΩΡ: 

100 φεύγοντας αὐτοὺς χἀπιϑοώσχοντας νεῶν 

λόγχῃ καϑέξω χἀπιχείσομαι βαρύς " 

αἰσχρὸν γὰρ ἡμῖν χαὶ πρὸς αἰσχύνῃ κακὸν 
Ἶ { ΠΩ : 

ϑεοῦ διδόντος πολεμίους ἄνευ μάχης 
φεύγειν ἐᾶσαι πολλὰ δράσαντας χαχά. 

“ΙΝΕΙΑ.Σ. 
Φ . - 106 εἴϑ᾽ ησϑ᾽ ἀνὴρ εὔβουλος, ὡς δρᾶσαι χερί. 

ΕΡ ς ; : ᾿: 
ἀλλ᾽ οὐ γὰρ αὑτὸς πάντ᾽ ἐπίστασϑαι βροτῶν 

τ Σ οὶ ἢ ; 
πέφυκεν" ἄλλῳ δ᾽ ἄλλο πρόσχειται γέρας, 

σοὶ μὲ ἔχεσϑ' ἴς δὲ λεύειν χαλῶς. μεν μαχεσι (ες τοις θὲ βου ξευξει» χάλως. 

ὅστις πυρὸς λαμπτῆρας ἐξήρϑης χλύων 
ἥ ιν ἢ " ᾿ 

110 φεύγειν ᾿Ἱχαιοὺς, καὶ στρατὸν μέλλεις ἄγειν, 

τάφρους ὑπερβὰς νυχτὸς ἐν καταστάσει. 
χαίτοι περάσας χοῖλον αὐλώνων βάϑος, 

εἰ μιὴ χυρήσεις πολεμίους ἀπὸ χϑονὸς 
] φεύγοντας, ἀλλὰ σὸν βλέποντας ἐς δόρυ, 

116 γικώμενος μὲν τήνδε μὴ οὐ μόλῃς πόλιν" 

πῶς γὰρ περάσεις σχόλοπας ἐν τροπὴ δορός; 
- τ ΄ - ΄ 

πῶς δ᾽ αὖ γεφύρας διαβαλοῦσ᾽ ἱππηλάται, 
᾿ Ε ͵ ; 
ἢν ἄρα μὴ ϑραύσαντες ἀντύγων χνόας; ᾿ 

- ν Ξ » ἢ . Ϊ 
γιχῶν δ᾽ ἔφεδρον παῖδ᾽ ἔχεις τὸν Πηλέως, 

120 ὅς σ᾽ οὐχ ἐάσει ναυσὶν ἐμιβαλεῖν «φλόγα, 
οὐδ᾽ ὧδ᾽ ᾿Ἡχαιοὺς ὡς δοχεῖς ἀναρπάσαι. 

αἴϑων γὰρ ἁνὴ ὶ ἤργωται ϑράσ. ἴϑων γὰρ ἁνὴρ καὶ πεπύργωται ϑράσει. 
ἐἘΒΑ͂Σ ἥ Σ ἘΡΕΡΟΝΣ 
ἀλλὰ στρατὸν μὲν ἥσυχον παρ ἀσπίδας 

εὕδειν ἐῶμεν ἐκ χύπων ἀρειφάτων, | 
125 χατίσχοπον δὲ πολεμίων, ὃς ἂν ϑέλῃ, ] ᾿ Ἔ - ΕΞ ᾿ 

πέμπειν δοχεῖ μοι" χἂν μὲν αἴρωνται φυγὴν, ! 

στείχοντες ἐμπέσωμεν ᾿Ἱργείων στρατῷ, ᾿ 

εἰ δ᾽ ἐς δόλον τιν᾽ ἥδ᾽ ἄγει. φουχτωρία, 
3 ΕΣ - ν ΄ 

μάϑοντες ἐχϑρῶν μηχανὰς κατασχύπου 

130 βουλευσόμεσϑα " τήνδ᾽ ἔχω γνώμην, ἄναξ. 

ΕΥΡΕΙΓΕΔΘΟΥ 

ΣΟΤΟΟΣ. 

τάδε δοχεῖ. τάδε μεταϑέμενος γόει. 
σφαλερὰ δ᾽ οὐ φιλῶ στρατηγῶν χρότη. 
τί γὰρ ἄμεινον ἢ 
ταχυβάταν νεῶν χατόπτην μολεῖν 

135 πέλας ὅτι ποτ᾽ ἄρα δαΐοις 
πυρὰ κατ᾽ ἀντίπρῳρα ναυστάϑμων δαίεται. 

ἘΚΤΩΡ. 

γιχᾶτ᾽, ἐπειδὴ πᾶσιν ἁἀνδάνει τάδε. 
στείχων δὲ χόσμει συμμάχους " τάχ᾽ ὧν στρατὸς 
χινοῖτ᾽ ἀχούσας γνυχτέρους ἐχχλησίας. 

140 ἐγὼ δὲ πέμιψω πολεμίων χατάσκοπον. 
χἂν μέν τιν᾽ ἐχϑρῶν μηχανὴν πυϑώμεϑα, 
σὺ πάντ᾽ ἀχούσει χαὶ παρὼν εἴσει λόγους " 

ἐὰν δ᾽ ἀπαίρωσ᾽ ἐς φυγὴν ὁρμώμενοι, 
σάλπιγγος αὐδὴν προσδοχῶν χαραδόζχει, 

116 ὡς οὐ μενοῦντά μ᾽ " ἀλλὰ προσμίξω νεῶν 
ὁλχοῖσι νυχτὸς τῆσδ᾽ ἐπ᾿ ᾿1ργείων στρατῷ. 

ΔΑΙΝΕΙΑ͂Σ. 

πέμφ᾽ ὡς τάχιστα" νῦν γὰρ ἀσφαλῶς φρονεῖς. 

σὺν σοὶ δέ μ᾽ ὄψει χαρτεροῦνϑ᾽, ὅταν δέῃ. 
ἘΚΤ ΣΡ. 

τίς δῆτα Τρώων οἱ πάρεισιν ἐν λόγῳ 
150 ϑέλει χατόπτης γαῦς ἐπ᾿ ᾿Ἱργείων μολεῖν; 

τίς ἂν γένοιτο τῆσδε γῆς εὐεργέτης ; 

τίς φησιν; οὔτοι πάντ᾽ ἐγὼ δυνήσομιι 
πόλει πατρῴᾳ συμμάχοις ϑ᾽ ὑπηρετεῖν. 

410. 4.2 Ν. 

ἐγὼ πρὸ γαίας τόνδε χίνδυνον ϑέλω 
1565 ῥίψας χατόπτης ναῦς ἐπ᾿ ᾿Ἱργείων μολεῖν, 

χαὶ πάντ᾽ ᾿Αχαιῶν ἐχμαϑὼν βουλεύματα 
ἥξω " ᾽πὶ τούτοις τόνδ᾽ ὑφίσταμαι πόνον. 

ἘΠΊΎΩῬ. 

ἐπώνυμος μὲν κάρτα χαὶ φιλόπτολις 

“Ἱόλων" πατρὸς δὲ χαὶ πρὶ» εὐχλεῶ δόμον 
1600 »γῦν» δὶς τόσως ἔϑηχας εὐχλεέστερον. 

40.141 2.Κ. 

οὐχοῦν πονεῖν μὲ χρὴ. πονοῦντα δ᾽ ἄξιον 
μισϑὸν φέρεσθαι. παντὶ γὰρ σιροσχείμενον 

χέρδος πρὸς ἔργῳ τὴν χάριν τίχτει διπλῆν. 
ἘΠῚ ΩΡ. 

ναὶ, χαὶ δίχαια ταῦτα χοὺχ ἄλλως λέγω. 

1665 τάξαι δὲ μισϑὸν πλὴν ἐμῆς τυραννίδος. 

Ζ 0.2 Ν-: 

οὐ σῆς ἐρῶμεν πολυόχλου τυραννίδος. 
ἘΧΝΚΊΜΙ͂. 

σὺ δ᾽ ἀλλὰ γήμας Πριαμιδῶν γαμβρὸς γενοῦ. 
40.112 Ν. 

οὐχ ἐξ ἐμαυτοῦ μειζόνων γαμεῖν ϑέλω. 
ἘΚΤΩΨ. 

χουσὸς πάρεστιν. εἰ τόδ᾽ αἰτήσει γέρας. 

40.Ζ2ΩΝ: 

170 ἀλλ᾽ ἔστ᾽ ἐν οἴκοις " οὐ βίου σπανίζομεν. 

ἘΚΊΤΩΡ. 

τί δῆτα χρήζεις ὧν χέχευϑεν Ἴλιος; 

“0.2.Ν- 

ἑλὼν ᾿Ἰχαιοὺς δῶρά μοι ξυναίνεσον. 
ἘΚΤΩΡ̓. 

δώσω" σὺ δ᾽ αἴτει τιλὴν στοατηλάτας νδῶν. 

131 -- 196. -ΞΞ 19ὅ --- 200. 
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“10.4.2 Ν. 

χτεῖν᾽, οὔ σ᾽ ἀπαιτῶ Μενέλεω σχέσϑαι χέρα. 

ἘΡ ὩΣΒΣ 

1756 οὐ μὴν τὸν Οἰλέως παῖδά μ᾽ ἐξαιτεῖς λαβεῖν; 

ΦΟΣΦΝ: 

χακαὶ γεωργεῖν χεῖρες εὖ τεϑραμμέναι. 

ἘΚΤΏΡ. 

τίν᾽ οὖν ᾿ἠχαιῶν ζῶντ᾽ ἀποινᾶσθϑαι ϑέλεις; 

“40.2.2 Ν. 

χαὶ πρόσϑεν εἶπον " ἔστι χρυσὸς ἐν δόμοις. 

ΠΟ Ὁ Ῥ' 

χαὶ μὴν λαφύρων γ᾽ αὐτὸς αἱρήσει παρών. 
40.4.2 Ν. 

180 ϑεοῖσιν αὐτὰ πασσάλευε πρὸς δόμους. 

ἘΚΤΩΏΡ. 

τί δῆτα μεῖζον τῶνδέ μ᾽ αἰτήσει γέρας; 

“40.2.2 Ν. 

ἵππους ᾿Ἰχιλλέως " χρὴ δ᾽ ἐπ᾿ ἀξίοις πονεῖν, 
ψυχὴν προβάλλοντ᾽ ἐν χύβοισι δαίμονος. 

ἘΜΕΧΡΙΩΝΡ, 

χαὶ μὴν ἐρῶντί γ᾽ ἀντερᾷς ἵππων ἐμοί" 
185 ἐξ ἀφϑίτων γὰρ (φϑιτοι πεφυχότες 

τὸν Πηλέως φέρουσι ϑούριον γόνον" 
δίδωσι δ᾽ αὐτοὺς πωλοδαμνήσας ἄναξ 

Πηλεῖ Ποσειδῶν. ὡς λέγουσι. πόντιος. 

ἀλλ οὔ σ᾽ ἐπάρας ψεύσομαι: δώσω δέ σοι 
190 χάλλιστον οἴχοις χτῆμ᾽ ᾿Ἱχιλλέως ὄχον. 

40.2.0. Ν. 

αἰνῶ" λαβὼν δέ (φημι κάλλιστον «Ῥρυ; ὧν 
δῶρον δέχεσϑαι τῆς ἐμῆς εὐσπλαγχνίας. 

σὲ δ᾽ οὐ φϑονεῖν χρή" μυρί᾽ ἔστιν ζλλα σοι, 
ἐφ᾽ οἷσι τέρψει, τῆσδ᾽ ἀριστεύων χϑονός. 

ΧΟΡΟΣ. 

195 μέγας ἀγών". μεγάλα δ᾽ ἐπινοεῖς ἑλεῖν. 
μακάριός γὲ μὴν χυρήσας ἔσει - 
πόνος δ᾽ εὐχλεής. 
μέγα δὲ χοιράνοισι. γαμβρὸν πέλειν. 
τὰ ϑεόϑεν ἐπιδέτω «“Ἰίχα, 

200 τὰ δὲ παρ᾽ ἀνδράσιν τέλειά σοι φαίνεται. 
“40.2.2 Ν. 

στείχοιμ᾽ ἄν" ἐλϑὼν δ᾽ ἐς δόμους ἐφέστιος 
σχευῇ πρεπόντως σῶμ᾽ ἐμὸν χαϑάιμοιιαι, 
κἀκεῖϑεν ἥσω ναῦς ἐπ᾿ ᾿“ρογείων πόδα. 

ΣΧ ΘΥΡΙΘΝΣ: 

εἴπ᾽ εἴ τιν᾽ ἄλλην ἀντὶ τήσδ᾽ ἕξεις στολήν. 
“10.4.2 Ν. 

206 πρέπουσαν ἔργῳ χλωπιχοῖς τε βήμασιν. 

ΧΟΡΟΣ. 

σοιροῦ παρ᾽ ἀνδρὸς χρὴ σοφόν τι μεν ϑεξει)"" 
λέξον τίς ἔσται τοῦδε σώματος σάγη. 

“410... Ν. 

λύχειον ἀμφὶ νῶτον ἅννομαι δορὰν, 
χαὶ χάσμα ϑηρὸς ἀμφ᾽ ἐμῷ ϑήσω χάος, 

210 βάσιν τε χερσὶ προσϑίαν χαϑαρμόσας 
χαὶ κῶλα χώλοις τετράπουν μιμήσοκειι 
λύχου χέλευϑον. πολεμίοις δυσεύρετον, 

τάφροις πελάζων χαὶ γεῶν ποοβλήμασιν. 
ὅταν δ᾽ ἔρημον χῶρον ἐμβαίνω ποδὶ, 

210 δίβαμος εἶμι" τῆδε σύγχειται δόλος. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ εὖ σ᾽ ὃ Μαίας παῖς ἐχεῖσε χαὶ πάλιν 

πέμψειεν Ἑρμῆς, ὅς γε φηλητῶν ἄναξ. 
ἔχεις δὲ τοὔργον, εὐτυχεῖν μόνον σὲ δεῖ. 

Ζ 0.4. Ν. 

σωϑήσομαί τε χαὶ χτανὼν Ὀδυσσέως 
220 οἴσω κάρα σοι, σύμβολον δ᾽ ἔχων σαφὲς 

φήσεις «Ἰόλωνα ναῦς ἐπ᾿ ᾿Αργείων μολεῖν, 

ἢ παῖδα Τυδέως - οὐδ᾽ ἀναιμάχτῳ χερὶ 
ἥξω πρὸς οἴχους, πρὶν (φάος μολεῖν χϑόνα. 

ΟΣ ΟἿΣ: 

Θυμβραῖε χαὶ “1άλιε χαὶ «1υχίας 
225 ναὺν ἐιιβατεύων, 

Ἄπολλον, ὦ δία χεφαλὰ, μόλε τοξήρης, ἱχκοῦ 
ἐγνύχιος 

χαὶ γενοῦ σωτήριος ἀνέρι πομπῶς 

220 ἁγεμὼν χαὶ ξύλλαβε «Ἰαρδανίδαις, 

ὦ παγκρατὲς, ὦ Τροΐας τείχη παλαιὰ δείμας. 

μόλοι δὲ ναυχλήρια;, χαὶ στρατιᾶς 

“Ελλάδος διόπτας 

ϑοΐχοιτο, χαὶ χάμψειε πάλιν ϑυμέλας οἴχων πα- 
τοὺς ᾿Ιλιάδας. 

«Ὀϑιάδων ἵππων τότ᾽ ἐπ᾿ ἄντυγα βαίη, 
δεσπότου πέρσαντος ᾿Ἰχαιὸν ΄ρη, 

210 τὰς πόντιος «ἽἹακίδα 11ηλεῖ δίδωσι δαίμων" 

242 ἐπεὶ πρό τ᾽ οἴχων πρό τε γᾶς ἔτλα μόνος 
γναύσταϑμα βὰς χατιδεῖν - ἄγαμαι 

245 λήματος" ἦ σπανία 
τῶν ἀγαϑῶν; ὅταν ἢ 
δυσώλιος ἐν πελάγει 
καὶ σαλεύῃ πόλις, ἔστι «Ῥουγῶν τις 

200 ἔστιν ἄλκιμος" ἔνι δὲ ϑράσος 

ἐν αἰχμᾷ- ποτὶ Μυσῶν ὃς ἐμὰν συμμαχίαν 
ἀτίζει. 

5208 τίν᾽ ἄνδρ᾽ ᾿Ἰχαιῶν ὃ πεδοστιβὴς σφαγεὺς 

205 οὐτάσει ἐν χλισίκις, τετράπουν 

μῖμον ἔχων ἐπὶ γᾶν 
ϑηρός; ἕλοι Πενέλαν, 
χτανὼν δ᾽ ᾿γαμεμνόνιον 

200 χρᾶτ᾽ ἐνέγκοι “Ἑλένᾳ χαχόγαμβρον 
ἐς χέρας γόον, ὃς ἐπὶ πτόλιν 
ὃς ἐπὶ γᾶν Τροΐαν χιλιόναυν. ἤλυϑ᾽ ἔχων στοι- 

τείαν. 

ΦΙΓΓΈΜ.ῸΟΣ. 

ἄναξ, τοιούτων δεσπόταισιν ἄγγελος 
2605 εἴην τὸ λοιπὸν οἷά σοι φέρω μαϑεῖν. 

ἘΚΤΏΡΦ. 

ἢ πόλλ᾽ ἀγρώσταις σχαιὰ πρόσχειται φρενί" 
καὶ γὰρ σὺ ποίμνας δεσπόταις τελεσιρόρους 
ἥχειν ἔοιχας ἀγγελῶν ἵν᾽ οὐ πρέπει. 

οὐχ οἶσϑα δῶμα τοὐμὸν ἢ ϑρόνους πατρὸς, 
210 οἱ χρῆν γεγωνεῖν σ᾽ εὐτυχοῦντα ποιμινίων; 

«ΑΓΤ7Ε.70ΟΣ-: 

σχαιοὶ βοτῆρές ἔσμεν" οὐκ ἄλλως λέγω. 

ἀλλ οὐδὲν ἧσσόν σοι «φέρω χεδγοὺς λόγους. 
ἘΚΤΟΩΡ. 

παῦσαι λέγων μοι τὰς προσαυλείους τύχας" 
μάχας πρὸ χειρῶν καὶ δόρη βαστάζομεν. 

224. -232. τξξΒ 232. - 241. 

242.-- 252. -ΞΞ 258 --- 263. 
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ΠΊΕ ΦῸ.Σ. 

270 τοιαῦτα χἀγὼ σημανῶν ἐλήλυϑα " 

ἀνὴρ γὰρ ἀλχῆς μυρίας στρατηλατῶν 
στείχει φίλος σοὶ σύμμαχός τε τῇδε γῆ. 

ἘΠΕ Τ 2: 

ποίας πατρῴας γῆς ἐρημώσας πέδον; 

Φ,ΓΤΈ“ΟΣ. 

Θρήκης" πατρὸς δὲ Στρυμόνος χικλήσχεται. 

ἘΚΤΊΘΩΡῬ. 

280 Ῥῆσον τιϑέντ᾽ ἔλεξας ἐν Τροίᾳ πόδα. 

ΦΙΓΈΟΣ. 

ἔγνως" λόγου δὲ δὶς τόσου μ᾽ ἐχούφισας. 

ΕΚ ὩῈΡ; 

καὶ πῶς πρὸς Ἴδης ὀργάδας πορεύεται, 

πλαγχϑεὶς πλατείας πεδιάδος δ᾽ ἁμαξιτοῦ; 

ΠΡ ΒΕΖΊΘΩΣ. 

οὐχ οἶδ᾽ ἀχριβῶς, εἰχάσαι γε μὴν πάρα. 
286 νυχτὸς γὰρ οὔτι φαῦλον ἐμβαλεῖν στρατὸν, 

κλύοντα τιλήρη πεδία πολεμίας χερός. 

φόβον δ᾽ ἀγρώσταις, οἱ χατ᾽ ᾿Ιδοῖον λέπας 
οἰχοῦμεν αὐτόρριζον ἑστίαν χϑονὺς, 
παρέσχε, δουμὸν νυχτὸς ἔνϑηρον μολών. 

290 πολλὴ γὰρ ἠχὴ Θρήχιος δέων στρατὸς 

ἔστειχε: ϑάμβει δ᾽ ἐκπλαγέντες ἵεμεν 
ποίμνας πρὸς ἰΐχρας, μή τις ᾿Ἱργείων μόλῃ 

λεηλατήσων καὶ σὰ πορϑήσων σταϑμὼ, 

πρὶν δὴ δι᾿ ὦτων γῆρυν οὐχ Ἑλληνιχὴν 
296 ἐδεξάμεσθϑα χαὶ μετέστημεν φόβου. 

στείχων δ᾽ ἄναχτος προὐξερευνητὰς στρατοῦ 
ἀνιστόρησα Θρῃκίοις προσφϑέγμασι 

τίς ὁ στρατηγὸς καὶ τίνος χεχλημένος 

στείχει τιρὸς ἄστυ ΤΠριαμίδαισι σύμμαχος. 
᾿ 200 χαὺὶ πάντ᾽ ἀχούσας ὧν ἐφιέμην μαϑεὶν 

ἔστην ὁρῶ δὲ Ῥῆσον ὥστε δαίμονα 
ἑστῶτ᾽ ἐν ἱππείοισι Θρῃχίοις ὄχοις. 
χρυσῆ δὲ πλάστιγξ αὐχένα ζυγηφόρον 
πώλων ἔχληε χιόνος ἐξαυγεστέρων. 

306 πέλτη δ᾽ ἐπ᾿ ὦμων χρυσοχολλήτοις τύποις 

ἔλαμπε: Γοργὼ δ᾽ ὡς ἀπ᾽ αἰγίδος ϑεᾶς 
χαλκῆ μετώποις ἱππιχοῖσι πρόσδετος 

πολλοῖσι σὺν κώδωσιν ἐχτύπει «φόβον. 
στρατοῦ δὲ πλῆϑος οὐδ᾽ ἂν ἐν ψήφου λόγῳ 

810 ϑέσϑαι δύναι᾽ ἂν, ὡς ἄπλατον ἦν ἰδεῖν, 
πολλοὶ μὲν ἱππῆς, πολλὰ πελταστῶν τέλη, 

πολλοὶ δ᾽ ἀτράκτων» τοξόται, πολὺς δ᾽ ὄχλος 
γυμνὴς ὁμαρτῆ Θρῃχίαν ἔχων στολήν. 
τοιόσδε Τροίᾳ σύμμαχος πάρεστ᾽ ἀνὴρ, 

, 815 ὃν οὔτε φεύγων οὔϑ᾽ ὑποσταϑεὶς δορὶ 
ὁ Πηλέως παῖς ἐκφυγεῖν δυνήσεται. 

ΣΟΟΊΡΌΟΩΣΣ. 

ὅταν πολίταις εὐσταϑῶσι δαίμονες, 

ἕρπει χατάντης συμφορὰ πρὸς τἀγαϑά. 
ἘΚΤΩΡ. 

πολλοὺς, ἐπειδὴ τοὐμὸν εὐτυχεῖ δόρυ 
320 χαὶ Ζεὺς πρὸς ἡμῶν ἐστιν, εὑρήσω «ίλους. 

ἀλλ οὐδὲν αὐτῶν δεόμεϑ᾽, οἵτινες πάλαι 
μὴ ξυμπονοῦσιν, ἡνίκ᾽ ἐξώστης “ρης 

ἔϑραυε λαίφη τῆσδε γῆς μέγας πνέων. 

Ῥῆσος δ᾽ ἔδειξεν οἷος ἦν Τροίᾳ φίλος " 

ῈΎΞΡ ΑΘ 

326 ἥχει γὰρ ἐς δαῖτ᾽, οὐ παρὼν χυνηγέταις 
αἱροῦσι λείαν οὐδὲ συγχαμὼν δορί. 

ΧἸΟΙΡΙΟΣΣΙ 
᾿ - ϑο τῷ 5 ΄ τ “΄ 

ὀρϑῶς ατίζεις καπίμομιος εἰ (φίλοις " 

δέχου δὲ τοὺς ϑέλοντας ὠφελεῖν πόλιν. 
ὙΦ ΟΜ ΚΘ 

ἀρχοῦμεν οἱ σώζοντες Ἴλιον πάλαι. ἰ 
ΧΟΡΟΣ. 

] 330 πέποιϑας ἤδη πολεμίους ἡρηχέναι; 
ῬΑ Ω. 

πέποιϑα" δείξει τοὐπιὸν σέλας ϑεοῦ. 
ΟΡ ΟΣ ἢ 

ὅρα τὸ μέλλον " πόλλ ἀναστρέφει ϑεύς. 
ἜἘ ΕΙ ΟΣ Σ 

μισῶ φίλοισιν ὕστερον βοηδρομεῖν. 
ΦΙΓΓΈΟ“ΟΣ. 

ἄναξ, ἀπωϑεῖν συμμάχους ἐπίφϑονον. 
330 φόβος γένοιτ᾽ ἂν πολεμίοις ὀφϑεὶς μόνον. 

ΧΟΘΙΡΘΩΣ 

ὅδ᾽ οὖν, ἐπείπερ ἦλϑε, σύμμαχος μὲν οὔ, 

ξένος δὲ πρὸς τράπεζαν ἡκέτω ξένων 

χάρις γὰρ αὐτῷ Πριαμιδῶν διώλετο. 

ἘΚΤΩΨΦ. 

σύ τ᾽ εὖ παραινεῖς χαὶ σὺ καιρίως σχοπεῖς. 

, 840 ὁ χρυσοτευχὴς δ᾽ οὕνεκ᾽ ἀγγέλου λόγων 
ἱΡῆσος παρέστω τῇδε σύμμαχος χϑονί. 

ΧΟΡΟΣ. 

᾿Ἰδράστεια μὲν ἃ «]ιὸς παῖς 

| εἴργοι στομάτων φϑόνον " 
φοάσω γὰρ δὴ ὅσον μοι 

815 ψυχᾷ προσφιλές ἐστιν εἰπεῖν. 
ἥχεις, ὦ ποταμοῦ παῖ, 

ἥκεις, ἐπλάϑης Φρυγίαν πρὸς αὐλὰν 
ἀσπαστὸς, ἐπεί σε χρόνῳ 
Πιερὶς μάτηρ ὃ τε καλλιγέφυ-- 

360 οος ποταμὸς πορεύει 
Στρυμὼν, ὕς ποτὲ τᾶς μελῳδοῦ 
Διούσας δι᾿ ἀχηράτων 

δινηϑεὶς ὑδροειδὴς 

χόλπων σὰν ἐφύτευσεν ἥβαν. 
δύδ οὐ μοι Ζεὺς ὁ φαναῖος 

ἥκεις διφρεύων βαλιαῖσι πώλοις. 
γῦν, ὦ πατρὶς ὦ Φρυγία, 

ξὺν ϑεῷ νῦν σοι τὸν ἐλευϑέριον 

Ζῆνα πάρεστιν εἰπεῖν. 
860 ἄρά ποτ᾽ αὖϑις ἃ παλαιὰ 

Τροία τοὺς προπότας παναμερεύσει 

ϑιάσους ἐρώτων 

τϑαλμοῖσι χαὶ κυλίχων οἱνοπλανήτοις 
ἐπιδεξίαις ἁμίλλαις, 

3θ6 χατὰ πόντον ᾿Ατρειδᾶν 
Σπάρταν οἰχομένων Ἰλιάδος παρ᾽ ἀχτᾶς ; 
ὦ φίλος. εἴϑε μοι 

σᾷ χερὶ χαὶ σῷ δορὶ πράξας τάδ᾽ ἐς οἶκον ὄλϑοις " 
370 ἐλϑὲ, φάνηϑι, τὰν ζάχρυσον 

Πηλείδᾳ προβαλοῦ χατ᾽ ὄμμα πέλταν, 

δοχμίαν πεδαίρων 
σχιστὰν παρ᾽ ἄντυγα, πώλους ἐρεϑίζων ]: 

842 ---350. ΞξΞ 391 --859. 

| 860 --- 869. --- 370 -- 879. 



ῬΝ ΦΠΤΑ Σ᾽ τὶ Οἱ ΣΕ 223 

δίβολόν τ᾿ ἄχοντα πάλλων. ἠντλεῖτο λόγχη, Θρήξ τε συμμιγὴς φόνος, 
315 σὲ γὰρ οὔτις ὑποστὰς τοιάδε τοί μ᾽ ἀπεῖργε συμφορὰ πέδον 

ἀἡργείας ποτ᾿ ἐν Ἥρας δαπέδοις χορεύσει" Τροίας ἱκέσϑαι σύμμαχόν τέ σοι μολεῖν. 
ἀλλά νιν ἅδε γᾶ ἐπεὶ δ᾽ ἔπερσα, τῶνδ᾽ ὁμηρεύσας τέχνα, 
χαπῳφϑέμενον Θρῃχὶ μόρῳ φίλτατον ἄχϑος οἴσει. 43 τάξας ἔτειον δασμὸν ἐς δόμους φέρειν, 

380 ἰὼ Ἰώ. , ἥκω περάσας ναυσὶ πόντιον στόμα, 
μέγας ὦ βασιλεῦ, χαλὸν, ὦ Θρήκη, τὰ δ᾽ ἄλλα πεζὸς γῆς περῶν ὁρίσματα, 
σχύμνον ἔϑρεννας πολίαρχον ἰδεῖν. . οὐδ᾽ ὡς σὺ κομιπεῖς τὰς ἐμὰς ἀμύστιδας, 

ἴδε χρυσόδετον σώματος ἀλκὴν, οὔτ᾽ ἐν ζαχρύσοις δώμασιν χοιμώμενος, 
χλύε χαὶ χόμπους χωδωνοχρότους 4410 ἀλλ οἷα πόντον Θρήκιον (φυσήματα 

380 παρὰ πορπάχων χελαδοῦντας. χρυσταλλόπηχτα Παίονάς τ᾿ ἐπεζάρει, 

ϑεὸς, ὦ Τροία, ϑεὸς, αὐτὸς ἴάρης, ξὺν τοῖσδ᾽ ἄϊνπνος οἶδα τλὰς πορπάμασιν. 
ὁ Στρυμόνιος πῶλος ἀοιδοῦ ἀλλ ὕστερον μὲν ἤλϑον᾽, ἐν καιρῷ δ᾽ ὅμως" 
Μιούσης ἥκων χατατπνεῖ σε. σὺ μὲν γὰρ ἤδη δέχατον αἰχμάζεις ἔτος 

ΡῬΡΉΣΟΣ. 440 χοὐδὲν περαίνεις, ἡμέραν δ᾽ ἐξ ἡμέρας 

χαῖρ᾽, ἐσϑλὸς ἐσϑλοῦ παῖ, τύραννε τῆσδε γῆς, ῥίπτεις χυβεύων τὸν πρὸς ᾿ἡργείους Ἴρη" 
Ἕχτορ" παλαιᾷ σ᾽ ἡμέρᾳ προσεννέπω. ἐμοὶ δὲ φῶὥς ἕν ἡλίου χαταρχέσει, 

390 χαίρω δέ σ᾽ εὐτυχοῦντα καὶ προσήμενον πέρσαντι πύργους ναυστάϑμοις ἐπεισπεσεῖν 
πύργοισιν ἐχϑρῶν " συγχατασχάψων δ᾽ ἐγὼ “τεῖναί τ᾿ ᾿ἡχαιούς - ϑατέρᾳ δ᾽ ἀπ᾿ Ἰλίου 
τείχη πάρειμι χαὶ νεῶν πρήσων σχά(η. 400 πρὸς οἶχον εἶμι, συντεμὼν τοὺς σοὺς πόνους. 

ἘΠ ΤΩ ὑμῶν δὲ μή τις ἀσπίδ᾽ ἄρηται χερί" 
παῖ τῆς μελῳδοῦ μητέρος, Μουσῶν μιᾶς, ἐγὼ γὰρ ἕξω τοὺς μέγ᾽ αὐχοῦντας δορὶ 
Θρησός τὲ ποταμοῦ Στρυμόνος. «(ιλῶ λέγειν πέρσας ᾿Αἀχαιοὺς, καίπερ ὕστερος μολών. 

390 τἀληϑὲς ἀεὶ χοὐὺ διπιλοῦς πέφυκ᾽ ὀνήρ. ΧΟΡΟΣ. 

πάλαι πάλαι χρῆν τῆδε συγκάμνειν χϑονὶ Ἰὼ Ἰώ. 
ἐλθόντα, χαὶ μὴ τοὐπὶ σ᾽ ᾿Ἱργείων ὕπο 4δο φίλα θροεῖς, φίλος “1Πιόϑεν εἶ 
Τροίαν ἐᾶσαι. πολεμίων σιεσεῖν δορί. κα, παν δοτοσόνον 
οὐ γάρ τι λέξεις ὡς ἄχλητος ὧν φίλοις φϑόνον ἄμαχον ὕπατος 

400 οὐκ ἦλθες οὐδ᾽ ἤμυνας οὐδ᾽ ἐπεστράφης, Ζεὺς ἐθέλοι τὸν ἀμφὶ 

τίς γάρ σὲ χήουξ ἢ γερουσία «Ῥρυγῶν σοῖσι λόγοισιν εἴργειν. 

ἐλθοῦσ᾽ ἀμύνειν οὐκ ἐπέσκηνψνεν πόλει; τὸ δὲ νάϊον ᾿ἡργόϑεν δόρυ 
ποῖον δὲ δώρων χόσμον οὐκ ἐπέμψαμεν; οὔτε πρὶν οὔτε νῦν τιν᾽ ἀνδρῶν 
σὺ δ᾽ ἐγγενὴς ὧν βάρβαρός τε βαρβάρους 400 ἐπόρευσε σέϑεν χρείσσω, Ϊ 

406 Ἕλλησιν ἡμᾶς προὔπιες τὸ σὸν μέρος. πῶς μοι ᾿Αχιλλεὺς τὸ σὸν ἔγχος ἂν δύναιτο, ] 
καίτοι σὲ μιχρᾶς ἐκ τυραννίδος μέγαν πῶς δ᾽ «Αἴας ὑπομεῖναι; Ι 

Θρηχῶν ἄγαχτα τῇδ᾽ ἔϑηχ᾽ ἐγὼ χερὶ, εἰ γὰρ ἐγὼ τόδ᾽ ἥμαρ ἐσίδοιμ᾽, ἄναξ, ] 
ὅτ᾽ ἀμφὶ Πάγγαιόν τε Παιόνων τὲ γῆν 466 ὅπως πολυφόνου ] 
Θρῃχῶν ἀρίστοις ἐμπεσὼν χατὰ στόμα, χειρὸς ἀποινάσαιο λόγχᾳ. 

410 ἔρρηξα πέλτην, σοὶ δὲ δουλώσας λεὼν ΡΗΣΟΣ. 
παρέσχον " ὧν σὺ λαχτίσας πολλὴν χάριν, τοιαῦτα μέν σοι τῆς μαχρῶς ἀπουσίας 

φίλων νοσούντων ὕστερος βοηδρομεῖς. πρᾶξαι παρέξω" σὺν δ᾽ ᾿Αδραστείᾳ λέγω, 
οἱ δ᾽ οὐδὲν ἡμῖν ἐν γένει πειρυχότες, ἐπειδὰν ἐχϑρῶν τήνδ᾽ ἐλευϑέραν πόλιν 
πάλαι παρόντες, οἱ μὲν ἐν χωστοῖς τάφοις 470 ϑῶμεν ϑεοῖσί τ᾿ ἀκροϑίνι᾽ ἐξέλης, 

᾿ 41ὅ χεῖνται πεσόντες, πίστις οὐ σμιχρὰ πόλει, ξὺν σοὶ στρατεύειν γῆν ἐπ᾿ ᾿ἡργείων ϑέλω 

οἱ δ᾽ ἔν ϑ᾽ ὅπλοισι χαὶ παρ᾽ ἱππείοις ὄχοις χαὶ πᾶσαν ἐλϑὼν Ἑλλάδ᾽ ἐκπέρσαι δορὶ, 

ψυχρὰν ἄησιν δίψιόν τε σοῦ ϑεοῦ ὡς ἂν μάϑωσιν ἐν μέρει πάσχειν χαχῶς. 
᾿ Ξῇ ἅψις χεῆρρνεα , 

μένουσι Ξαρτεροῦντες ᾿ πρι ἐν δεμνίοις ἘΚΤΩΡ. ] 

ΤΌΣΕΙΝ Τὐυστε ως μμῃ ϑεξιούμενοι. Ν εἰ τοῦ παρόντος τοῦδ᾽ ἀπαλλαχϑεὶς χαχοῦ 
420 τάδ ῆς . ὡς ὧν εἰδῆς ΕχτρΌ ΟΡΖ ἐλεύϑερον, 475 πόλιν νεμοίμην ὡς τὸ πρίν ποτ᾽ ἀσφαλῆ, 

χαὶ μέμφομαί σοι καὶ λέγω κατ᾽ ὄμμα σόν. ἢ χάρτα πολλὴν ϑεοῖς ἂν εἰδείην χάριν. 

πον ᾿ ΠΝ ΠΣ ΊΟΣΣ; " τὰ δ᾽ ἀμφί τ᾽ Ἴάργος καὶ νομὸν τὸν Ἑλλάδος 
τοιοῦτός εἶμι χαὐτὸς, εὐθεῖαν λόγων ΤΟΣ ΠΕΣ ἘΟΟΣ ΟΣ ΠΕΣ ἡ 
τέμνων χέλευϑον, κοὺ διπλοῦς πέφυκ᾽ ἀνήρ. 

ΕΞ Ξ ἀν τς ἀν λῆς ΔΝ Ν ΡΗΣΟΣ. 
ἐγὼ δὲ μεῖζον ἢ σὺ τῆσδ᾽ ἀπὼν χϑονὸς ΜΡ ΡΩΝ Ἔ ΤᾺΣ ν 

, Ὑς τῆς - ͵ 480 οὐ τούσδ᾽ ἀριστῆς φασιν Ἑλλήνων μολεῖν; 
ἀό λύπῃ πρὸς ἧπαρ δυσφορῶν ἐτειρόμην " 5 

ἘΚΤΩΡ, ἀλλ ἀγχιτέρμων γαῖά μοι, Σαύϑης λεὼς, - ὃ βην τ ΟΣ ἤγ δὴ ὃ 
μέλλοντι νόστον τὸν πρὸς Ἴλιον περᾶν χοὺ μεμφόμεσϑά γ᾽, ἀλλ ἀδὴν ἐλαύνομεν. 
ξυνήψε πόλεμον " Πὐξένου δ᾽ ἀφικόμην ῬΡΗΣΟΣ. 

πόντου πρὸς ἀκτὰς, Θρῆκα πορϑμεύσας στρατόν. οὐκοῦν χτανόντες τούσδε πώντ᾽ εἰργάσιιεϑα. 
430 ἔνϑ᾽ αἱματηοὺς πέλαγος ἐς γαῖάν Σχύϑης ἠδά --- 466. ---Ξ- 820 --- 832. 
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τας, 

ἃ ἘΚΊΤΊΩΡ. 
μή νυν τὰ πόρρω τἀγγύϑεν μεϑεὶς σχόπει. 

ῬΟΠΌΣΙΘΣΣΙ 

ἀρχεῖν ἔοικέ σοι παϑεῖν, δρᾶσαι δὲ μή. 
ἘΚΤΌΣ: 

πολλῆς γὰρ ἄρχω χάνθάδ᾽ ὧν τυραννίδος. 
486 ἀλλ εἴτε λαιὸν εἴτε δεξιὸν χέρας 

εἴτ᾽ ἐν μέσοισι συμμάχοις, πάρεστί σοι 
πέλτην ἐρεῖσωι χαὶ καταστῆσαι στρατόν. 

ῬΕΣῸΟΣ, 

μόνος μάχεσϑαι πολεμίοις, Ἕχτορ, ϑέλω. 
εἰ δ᾽ αἰσχρὸν ἡγεῖ μὴ συνεμπρῆσαι νεῶν 

490 πρύμνας, πονήσας τὸν πάρος πολὺν χρόνον, 
τάξον μ᾽ ᾿ἸΙχιλλέως καὶ στρατοῦ χατὰ στόμα. 

ἜΞΟΤῸ;:, 

οὐχ ἔστ᾽ ἐχείνῳ ϑοῦρον ἐντάξαι δόρυ. 

ῬῬΗΣΟΣ. 

καὶ μὴν λόγος γ᾽ ἦν ὡς ἔπλευσ᾽ ἐπ᾿ Ἴλιον. 
ἘΚΤΟΩΡ. 

ν με: τῷ ἈΠΗ͂Ν ν 
ἔπλευσε καὶ πάρεστιν " ἀλλὰ μηνίων 

490 στρατηλάταισιν οὐ συναίρεται δόρυ. 
ῬΎΠΣΊΟΩΣΣ 

τίς δὴ μετ᾽ αὐτὸν ἄλλος εὐδοξεῖ στρατοῦ; 

ἘΚΤΩΡ. 
«Ἵἴας ἐμοὶ μὲν οὐδὲν ἡσσᾶσϑαι δοχεῖ 

᾿ ΄ Ξ "» ᾿ ξ ἔὰ 
χὠὼ Τυδέως παῖς - ἔστι δ᾽ αἱμυλώτατον 

χρότημι᾽ Ὀδυσσεὺς, λῆμά τ᾽ ἀρχούντως ϑρασὺς 
ΣΝ 5 , τα ατέναν Μδτ ας ᾿ 

ὅ00 ΖαΣ σιλεῖστα γώραν τήνδ᾽ ἀνὴρ χαϑυβρίσας. 

ὃς εἷς ᾿ϑάνας σηχὸν ἔννυχος μολὼν 
Ἔ » Ξ » Ὁ , 

χλέψας ἀγαλμα γαῦς ἐπ᾽ ᾿Αργείων φέρει. 

ἔχων στολὴν 

εἰσῆλθε πύργους, πολλὰ δ᾽ ᾿Ἱργείοις καχὰ 

ὅ06 ἠρᾶτο, πεμιϑεὶς ᾿Ιλίου χατάσχοπος " 
χτανὼν δὲ φρουροὺς καὶ παραστάτας πυλῶν 

υ δ μολονν . 
ἤδη δ᾽ ἀγύρτης πτωχιχὴν 

ἐξῆλθεν" ἀεὶ δ᾽ ἐν λόχοις εὑρίσχεται 
- κ᾿ ᾿ , ΄ 

Θυμβραῖον ἀμφὶ βωμὸν ἄστεως πέλας 

ϑάσσων" χκαχῷ δὲ μερμέρῳ παλαίομεν. : ἱμέρῳ ᾿ 
ῬΗ͂ΣΟΣ. 

ὅ10 οὐδεὶς ἀνὴρ εὔψυχος ἀξιοῖ λάϑρα 
ϑ, ἢ ἀαηρ το ΘΟ Ἶ Ὁ.» 

χτεῖναι τὸν ἐχϑρὸν, ἀλλ ἰὼν κατὰ στόμα. 

τοῦτον δ᾽ ὃν ἵζειν φὴς σὺ χλωπιχὰς ἕδοας 

χαὶ μηχανᾶσθαι, ζῶντα συλλαβὼν ἐγὼ 
πυλῶν ἐπ᾽ ἐξόδοισιν ἀμπείρας δάχιν 

516 στήσω πετεινοῖς γυψὶ ϑοινατήριον. 
χά τἢ αἰ τυ ας ἀν᾽ νη 

ληστὴν γὰρ ὄντα χαὶ ϑεῶν ἀνάχτορα 
συλῶντα δεὶ γιν τῷδε χατϑανεῖν μόρῳ. 

ἘΠΕῚ ὩΣ: 
τὰ νενς ὅν ἀολερα ΡΝ, 

γὺν μὲν χαταυλίσϑητε" καὶ γὰρ εὐφρόνη. 
πόβος ἡγε, τ ἘΣ Σ᾿ ἀρ Πδοϑῖρυ : 

δείξω δ᾽ ἐγώ σοι χῶρον ἔνϑα χρὴ στρατὸν 
520 τὸν σὸν νυχεῦσαι τοῦ τεταγμένου δίχα. 

ξύνϑημα δ᾽ ἡμῖν «Ῥοῖβος, ἤν τι χαὶ δέῃ, 
΄ ᾿ ΕΣ » 7 ϑ’ προ, ᾿ “ 

μέιμνησ᾽ ἀκούσας Θρηχί τ᾿ ἄγγειλον στρατῷ. 

ὑμᾶς δὲ βάντας χρὴ προταινὶ τάξεων 

᾿ «φοουρεῖν ἐγερτὶ, χαὶ νεῶν χατάσχοπον 

, ὅ36 δέχϑαι “Ἰόλωνα" χαὶ γὰρ, εἴπερ ἐστὶ σῶς, 

ηϑὴ πελάζει στρατοπέδοισι Τρωικοῖς. 

ἘΧΝΟΣΡΊΟΝΣΣ 
ἌΡΑ ΕΖ: , ἀξόνν ΑΞ 

τίνος ( φυλαχύώ; τις αμείρει 

Ϊ τὰν ἐμάν; πρῶτα 

527-45. ---- δ40.-- 568. 

δύεται σημεῖα χαὶ ἑπτάποροι 
530 Πλειάδες αἰϑέριαι " μέσα δ᾽ αἰετὸς οὐρανοῦ πο- 

τᾶται. 

γρεσϑε, τί μέλλετε; χοιτῶν 
γρεσϑε πρὸς φυλαχάν. 

ὑ λεύσσειε μηνάδος αἴγλαν; 

535 ἀὼς δὴ πέλας ἀὼς 

γίγνεται, καί τις πρὸ δόμων ὅδε γ᾽ ἐστὶν ἀστήρ. 

ν 
ἔ 

ἔ 

ο 

ἩΜΊΙΧΟΡΙΟΝ. 

τίς ἐχηρύχϑη πρώτην φυλακήν; 
αὐ ΕΑΝ ὅμὴν ἡ ϑμὸς 

ΠΠΜΠΙΧΟΡΙΟΝ. 

Διυγδόνος υἱόν φασι Κύόροιβον. 
ἩΜΊΙΧΟΡΙΟΝ. 

δλ0 τίς γὰρ ἐπ᾿ αὐτῷ; 
ἨἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

Κίλιχας Παίων 

στρατὸς ἤγειρεν, Μυσοὶ δ᾽ ἡμᾶς. 
ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

οὐχοῦν “Τ1υχίους πέμπτην φυλακὴν 

βάντας ἐγείρειν 

545 χαιρὸς χλήρου χατὰ μοῖραν. 

ὑχίΘ ῬΙΘῺΣΕ 

χαὶ μὴν ἀΐω,, Σιμόεντος 
ἡμένα χοίτας 

φοινίας ὑμνεῖ πολυχορδοτάτᾳ 
550 γήουϊ παιδολέτωρ μελοποιὸς ἀηδονὶς περίμνας" 

ἤϑη δὲ γέμουσι χατ᾽ Ἴδαν 

ποίμνια" νυχτιβοόμου 
σύριγγος Ἰὰν χαταχούω " 
ϑέλγει δ᾽ ὄμματος ἕδραν 

555 ὕπνος " ἅδιστος γὰρ ἔβα βλεφάροις πρὸς ἀοῦς. 

ἩΜΙΧΌΡΙΟΝ. 

τί ποτ᾽ οὐ πελάϑει σχοπὸς, ὃν ναῶν 

Ἕχτωρ ὦτρυνε καιότιταν; 

ΠΙΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

ταρβῶ - χρόνιος γὰρ ἄπεστιν. 
ἩΜΙΧΌΟΡΙΟ Ν. 

560 ἀλλ᾽ ἡ χρυπτὸν λόχον εἰσπαίσας 

διόλωλε; τάχ᾽ ἂν εἴη φοβερόν. 

ἩΜΠΙΧΟΡΙΟΝ. 

αὐδῶ «Τυχίους πέμπτην φυλακὴν 

βάντας ἐγείρειν 
ἡμᾶς χλήρου κατὰ μοῖραν. 

ΟΣ ΩΣ: 

505. .Τόμηδες, οὐχ ἤχουσας --- ἢ χενὸς ψόφος 
στάζει δι᾿ ὦτων; --- τευχέων τινὰ χτύπον; 

ΦΙΟΙΠΗΖΗΣ: 

οὔκ, ἀλλὰ δεσμὰ πωλικῶν ἐξ ἀντύγων 
χλάζει σιδήρου - χἀμέ τοι, πρὶν ἠσϑόμην 
δεσμῶν ἀραγμὸν ἱππικῶν, ἔδυ φόβος. 

ὉΖΎΥΣΣΕΎΥΣ. 

510 ὅρα χατ᾽ ὄρφνην μὴ φύλαξιν ἐντύχῃς. 

ΔΙΟΜΉΔΗΣ. 
φυλάξομαί τοι χάν σκότῳ τιϑεὶς πόδα. 

ΟΣ ΣΣΩΣΜΟΣΣ 

ἣν δ᾽ οὖν ἐγείρης, οἶσϑα σύγϑημα στρατοῦ; 

ΦΙΟΜΉΗῊΔΖΈΕΣ. 

«Ῥοῖβον «όλωνος οἶδα σύμβολον κλύων. 



ΒΟΌΣ ὩΣ 

ἔα. 

εὐνὰς ἐρήμους τάσδε πολεμίων ὁρῶ. 
ΤΙΟΜΉΗΉΜΖΗΣ. 

576 χαὶ μὴν «Ἰόλων γε τάσδ᾽ ἔφραζεν ἽὝχτορος 
χοίτας, ἐφ᾽ ᾧπερ ἔγχος εἵλκυσται τόδε. 

ὉΖΎΥΣΣΕΎΥΣ: 

τί δῆτ᾽ ἂν εἴη; μῶν λόχος βέβηχέ πη; 
ΤΙΟΜΓΗΖΗΣ. 

ἔσως ἐφ᾽ ἡμῖν μηχανὴν στήσων τινά. 
ΟΠΥΣΖΣΕΎΥΣ. 

ϑρασὺς γὰρ Ἕχτωρ νῦν, ἐπεὶ χρατεῖ, ϑρασύς. 

ΖΦ ΙΠΟΜΠΗΖΗΣ. 

580 τί δῆτ᾽, Ὀδυσσεῦ, δρῶμεν; οὐ γὰρ εὕρομεν 
τὸν ἄνδρ᾽ ἐν εὐναῖς, ἐλπίδων δ᾽ ἡμάρτομεν. 

ΟΔΥΣΣΕΎῪΥΣ. 

στείχωμεν ὡς τάχιστα ναυστάϑμων πέλας. 
σώζει γὰρ αὐτὸν ὅστις εὐτυχῆ ϑεῶν 

τίϑησιν" ἡμῖν δ᾽ οὐ βιαστέον τύχην. 

ΖΦΙἊΙΟΜΗΜΖΜΗΣ. 

ὅ8ὅ οὐχοῦν ἐπ᾿ «Αἰνέαν ἢ τὸν ἔχϑεστον «Ῥρυγῶν 
Πάριν μολόντε χρὴ χαρατομεῖν ξίφει. 

ΟΥΞΣΕΣΕΎῪΣ: 

πῶς οὖν ἐν ὄρρνῃ πολεμίων ἀνὰ στρατὸν 
ζητῶν δυνήσει τούσδ᾽ ὠκινδύνως χτανεῖν; 

ΦΙἊΟΜΗΖΗΣ. 

αἷσχοόν γε μέντοι ναῦς ἐπ᾽ ᾿Δργείων μολεῖν, 
590 δράσαντε μηδὲν πολεμίους νεώτερον. 

ΟΣ ΣΦ ΞΕ ΧΩ: 

πῶς δ᾽ οὐ δέδραχας; οὐ κτανόντε ναυστάϑμων 

χατάσχοπον “όλωνα σώζομεν τάδε 
σκυλεύματ᾽ ; ἢ πᾶν στρατόπεδον πέρσειν δοχεῖς ; 
πείϑου, πάλιν στείχωμεν. εὖ δ᾽ εἴη τύχη. 

ΘΗΝ 4. 

690 ποῖ δὴ λιπόντε Τρωιχῶν ἐκ τάξεων 
χωρεῖτε, λύπῃ χαρδίων δεδηγμένοι, 

εἰ μὴ χτανεῖν σφῷν Ἥχτορ᾽ ἢ Πάριν ϑεὸς 
δίδωσιν; ἄνδρα δ᾽ οὐ πέπυσϑε σύμμαχον 
Τροίᾳ μολόντα Ῥῆσον οὐ φαύλῳ τρόπῳ; 

Θ00 ὃς εἰ διοίσει νύκτα τήνδ᾽ ἐς αὔριον, 

οὔτ᾽ ἄν σφ᾽ ᾿ἡχιλλέως οὔτ᾽ ἂν «Αἴαντος δόρυ 
μὴ πάντα πέρσαι ναύσταϑμ᾽ ᾿Ἱργείων σχέϑοι, 
τείχη κατασχάψαντα χαὶ πυλῶν ἔσω 

λόγχη πλατεῖαν ἐσδρομὴν ποιούμενον " 

606 τοῦτον χαταχτὰς πάντ᾽ ἔχεις. τὰς δ᾽ ἍἝχτορος 

εὐνὰς ἔασον καὶ χαρατόμους σφαγάς" 

ἔσται γὰρ αὐτῷ ϑάνατος ἐξ ἄλλης χερός. 
ΟΥΥ ΣΕΩΣ. 

δέσποιν᾽ ᾿ϑάνα, φϑέγματος γὰρ ἠσϑόμην 
τοῦ σοῦ συνήϑη γῆρυν" ἐν πόνοισι γὰρ 

610 παροῦσ᾽ ἀμύνεις τοῖς ἐμοῖς ἀεί ποτε" 
τὸν ἄνδρα δ᾽ ἡμῖν ποῦ χατεύνασται φράσον, 
πόϑεν τέτακται βαρβάρου στρατεύματος. 

ΑΙ ΘΗΝ... 

ὅδ᾽ ἐγγὺς ἧσται κοὺ συνήϑροισται. στρατῷ, 
ἀλλ ἐχτὸς αὐτὸν τάξεων χατεύνασεν 

ΟΙο Ἵχτωρ, ἕως ἂν νὺξ ἀμείψηται φάος. 

πέλας δὲ πῶλοι Θρηχίων ἐξ ἁρμάτων 

λευχαὶ δέδενται, διαπρεπεῖς ἐν εὐφρόνη " 

στίλβουσι δ᾽ ὥστε ποταμίου κύκνου πτερόν. 

»--.-ς-ς. 

ῬΟΕΤΑΕ ΒΟΕΝΙΟΙ, 

Ο' ἼΣ, 
....-.-θθθρτττττιι.΄΄΄ῤρ͵͵..ὃ..΄΄΄ὃὅὃὅὅὦὃὁΘὁΘὁΘὁΘὁΘὁΘ ὅ 

ΟΦΔΥΣΣΕΥΣ. 
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ταύτας χτανόντε δεσπότην χομίζετε, 
620 κάλλιστον οἴχοις σχῦλον" οὐ γὰρ ἔσϑ᾽ ὅπου 

τοιόνδ᾽ ὄχημα χϑὼν χέχευϑε πωλικόν. 
ΟΣΥ ΣΙΣΕ ΥΣ. 

“Ἰιόμηδες, ἢ σὺ χτεῖνε Θρήχιον λεὼν, 
ἢ ̓ μοὶ πάρες γε, σοὶ δὲ χρὴ πώλων μέλειν. 

ΦΙΟΜΗΉΗΉΖΗΣ. 

ἐγὼ φονεύσω, πωλοδαμνήσεις δὲ σύ. 

626 τρίβων γὰρ εἶ τὰ κομψὰ καὶ νοεῖν σο(ρός. 
ν 2, ΄ --. ΄ - 

χρὴ δ᾽ ἄνδρα τάσσειν οὗ μάλιστ᾽ ἂν ὠφελῇ. ῖ 
ΑΘΗΝΑ. 

καὶ μὴν καϑ᾽ ἡμᾶς τόνδ᾽ ᾿Ἱλέξανδρον βλέπω 
στείχοντα, (φυλάχων ἔκ τινος πεπυσμένον 

δόξας ἀσήμους πολεμίων μεμιβλωχότων. 

ΖΦ ΠΙΟΜΗΖΗΣ. 
, ᾿ 

680 πότερα σὺν ἄλλοις ἢ μόνος πορεύεται; 

ΑΘΗΝ Α. 

μόνος" πρὸς εὐνὰς δ᾽, ὡς ἔοιχεν, Ἕχτορος 

χωρεῖ, κατόπτας σημανῶν ἥκειν στρατοῦ. 

ΖΦΙΟΜΉΜΗΣ. 

οὐχοῦν ὑπάρχειν τόνδε χατϑανόντα χρή; 
ΦΘΗΝ Ἅ. 

ον ΕΝ πῇ τ ὲ 
οὐχ ἄν δύναιο τοῦ πεπρωμένου πλέον. 

θ8ό τοῦτον δὲ πρὸς σῆς χειρὸς οὐ ϑέμις ϑανεῖν. 

ἀλλ ᾧπερ ἥχεις μορσίμους φέρων σφαγὰς, 
᾿ οὐρρνίες ἥ τὰ 

τύχυν᾽ " ἐγὼ δὲ τῷδε σύμμαχος Κύπρις 

δοχοῦσ᾽ ἀοωγὸς ἂν πόνοις παραστατεῖν, τότε Ὗ 3 τς ἐνρλα ον τρτ 
σαϑροῖς λόγοισιν ἐχϑρὸν ἀνδρ᾽ ἀμείψομαι. 

θ40 χαὶ ταῦτ᾽ ἐγὼ μὲν εἶπον" ὃν δὲ χρὴ παϑεῖν, 
οὐκ οἶδεν, οὐδ᾽ ἤκουσεν ἐγγὺς ὧν λόγου. 

ἹΓΖΡΥ͂Σ: 

σὲ τὸν στρατηγὸν καὶ κασίγνητον λέγω, 
Ἕχτορ, χαϑεύδεις; οὐκ ἐγείρεσϑαί σὲ χρῆν; 
ἐχϑρῶν τις ἡμῖν χρίμτιτεται στρατεύματι, 

αὐτο ϑμιναξ νῆα ᾿ : 
646 ἢ χλῶπες ἄνδρες ἢ χατάσχοποί τινὲς. 

ΦΘΗ͂Ν 4. 

ϑάρσει" φυλάσσει σ᾽ ἥδε πρευμενὴς Κύπρις. 
μιέλει δ᾽ ὁ σός μοι πόλεμος, οὐδ᾽ ἀμνημονῶ 
τιμῆς, ἐπαινῶ δ᾽ εὖ παϑοῦσα πρὸς σέϑεν. 

χαὶ νῦν ἐπ᾽ εὐτυχοῦντι Τρωιχῷ στρατῷ 

660 ἥχω, πορεύουσ᾽ ἄνδρα σοι μέγαν φίλον, 

τῆς ὑμνοποιοῦ παῖδα Θρήχιον ϑεῶς 

ΛΔιούσης, πατρὸς δὲ Στρυμόνος κιχλήσχεται. 
ΤΡῚΣ. 

᾿ “- ῃ 
ποτ᾽ εὖ φρονοῦσα τυγχάνεις πόλει 

χἀμοὶ, μέγιστον δ᾽ ἐν βίῳ χειμήλιον 
θ6ὅ χρίνας σέ φημι τῆδε προσϑέσϑαι πόλει. 

ἥχω δ᾽ ἀχούσας οὐ τορῶς, φήμη δέ τις 
φύλαξιν ἐμπέπτωχεν ὡς κατάσχοποι 
ἥχουσ᾽ ᾿Ἰχαιῶν. χὠ μὲν οὐκ εἰδὼς λέγει, 
ὃ δ᾽ εἰσιδὼν μολόντας οὐχ ἔχει φράσαι 

660 ὧν οὕνεκ᾽ εὐνὰς ἤλυϑον πρὸς Ἕχτορος. 
ΘΗΝ 4. 

μηδὲν φοβηϑῆς" οὐδὲν ἐν στρατῷ νέον " 
ἽἝἝχτωρ δὲ φροῦδος Θρῆχα χοσμήσων στρατόν. 

ΠΑΡΙῚΣ. 

οὐ τοί με πείϑεις, σοῖς τὲ πιστεύων λόγοις 
“Ἔ ὙΡΑΣ ΦΑΣΘΗΣ δ : 

τάξιν φυλάξων εἰμ᾽ ἐλεύϑερος φόβου. 

ΑΘΗΝ 4. 

666 χώρει" μέλειν γὰρ πάντ᾽ ἐμοὶ δόχει τὰ σὰ, 

».}. 
(ξε 
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ὥστ᾽ εὐτυχοῦντας συμμάχους ἐμοὺς ὁρᾶν, 
γνώσει δὲ καὶ σὺ τὴν ἐμὴν προϑυμίέαν. 

ὑμῶς δ᾽ ἀντῶ τοὺς ἄγαν ἐρρωμένους, 
«Ἱαερτίου παῖ, ϑηκτὰ χκοιμίσαι ξίφη. 

670 χεῖται γὰρ ἡμῖν Θρήκιος στρατηλάτης, 
ἵπποι τ᾿ ἔχονται, πολέμιοι δ᾽ ἠσϑημένοι 

χωροῦσ᾽ ἐφ᾽ ὑμᾶς" ἀλλ᾿ ὅσον τάχιστα χρὴ 
φεύγειν πρὸς ὁλκοὺς ναυστάϑμων. τί μέλλετε 
σχηπτοῦ ᾿πιόντος πολεμίων σῶσαι βίον; 

ΧΟΡΟΣ. 

ἔα ἔα" 
670 βάλλε βάλλε βάλλε βάλλε, 

ϑένε ϑένε" τίς ἀνήρ; 
λεύσσετε, τοῦτον αὐδῶ, 
χλῶπες οἵτινες χατ᾽ Ὀρφνὴν 

τόνδε κινοῦσι στρατόν. 
680 δεῦρο δεῦρο πᾶς. 

τούσδ᾽ ἔχω χαὶ τούσδ᾽ ἔμαρψα. 
τίς ὁ λόγος; πόϑεν ἔβας; ποδαπὸς εἶ; 

ὈΔΥΣΣΕΎΣ. 

οὔ σε χρὴ εἰδέναι" ϑανεῖ γὰρ σήμερον δράσας 
χαχῶς. 

ΤΠΉΓΧΟΡΙΟΝ. 

οὐκ ἐρεῖς ξύνϑημα, λόγχην πρὶν διὰ στέρνων 
μολεῖν; 

ΟΠΜΥΣΣΕΎΥῪΣ. 
686 ἕστω. ϑάρσει. 

ΠΠΙΧΟΡΙΟΝ. 

πέλας ἴϑι. παῖε πᾶῶς:- 

ΠΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

ἢ σὺ δὴ Ῥῆσον κατέχτας; 
ΟΔΦΥΣΣΕΎΣ. 

ἀλλὰ τὸν χτεγοῦντα σέ. 

ΠΙΗΙΧΟΡΙΟΝ. 

ἴσχε πᾶς τις. 

ΠΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

οὐ μενῶ. 
ΠΗΠΙΧΟΡΙΟΝ. 

ἃ, φίλιον ἄνδρα μὴ ϑένης. 
ΠΙΙΧΟΡΙΟΝ. 

χαὶ τί δὴ τὸ σῆμα; 
ΟΔΠΥΣΣΕΎῪΣ. 

«Ροῖβος. 

ἩΜΊΙΧΟΡΙΟΝ. 

ἔμαϑον" ἴσχε πᾶς δόρυ. 
ΠΗΠΙΧΟΡΙΟΝ. 

οἶσθ᾽ ὅποι βεβᾶσιν ἅνδρες ; 
ΠΙΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

τῆδέ πὴ χατείδομεν. 

ΠΙΙΧΟΡΙΟ Ν. 

690 ἕρπε πᾶς κατ᾽ ἴχνος αὐτῶν, ἢ βοὴν ἐγερτέον. 
ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

ἀλλὰ συμμάχους ταράσσειν δεινὸν ἐν νυκτῶν φόβῳ. 
ΧΟΡΟΣ. 

τίς ἀνδρῶν ὁ βάς; 

τίς, ὃς μέγα ϑράσος ἐπεύξεται 

χεῖρα φυγὼν ἐμάν; 
695 πόϑεν νιν χυρήσω; 

τίνι προσειχάσω; 

692 --- 709. ΞΞΞ 710 --- 727. 

ἘΠῚ ῬΥΠΠΙΤ  ΟὟ 

ὅστις δι᾿ ὄρφνης ἦλϑ' ἀδειμάντῳ ποδὲ 
διά τὲ τάξεων χαὶ φυλάχων ἕδρας, 
Θεσσαλὸς ἢ 

100 παραλίαν «Τοχρῶν νεμόμενος πόλιν; 
ἢ νησιώτην σποράδα χέχτηται βίον; 
τίς ἦν πόϑεν; ποίας πάτρας; 

ποῖον ἐπεύχεται τὸν ὕπατον ϑεῶν; 
ΠΠΜΠΙΧΟΡΙΟΝ. 

ἄρ᾽ ἔστ᾽ Ὀδυσσέως τοὔργον ἢ τίνος τόδε; 
ΠΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

106 εἰ τοῖς πάροιϑε χρὴ τεχμαίρεσϑαι, τί μή; 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

δοχεῖς γάρ; 
ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

τί μὴν οὔ; 

ΠΗΙΓΙΧΟΡΙΟΝ. 

ϑρασὺς γοῦν ἐς ἡμᾶς. 

ἩΜΙΧΟΡΙΟ Ν. 

τίς; ἀλχὴν τίν᾽ αἱνεῖς; 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

᾿Ὀδυσσῆ. 
ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

μὴ κλωπὸς αἴνει φωτὸς αἱμύλον δόρυ. 
ΧΟΡΟΣ. 

710 ἔβα χαὶ πάρος 

χατὰ πτόλιν, ὕπαφρον ὕμμ᾽ ἔχων 
δακοδύτῳ στολᾷ 
πυχασϑεὶς, ξιφήρης 

χρύφιος ἐν πέπλοις. 
71ὅ βίον δ᾽ ἐπαιτῶν εἴρπ᾽ ἀγύρτης τις λάτρις, 

ψαφαρόχρουν χάρα πολυπινές τ᾿ ἔχων" 

πολλὰ δὲ τὰν 
βασιλίδ᾽ ἑστίαν ᾿“τρειδᾶν χακῶς 
ἔβαζε δῆϑεν ἐχϑρὸς ὧν στρατηλάταις. 

720 ὕλοιτ᾽ ὄλοιτο πανδίχως, 

πρὶν ἐπὶ γᾶν «Ῥρυγῶν ποδὸς ἔχνος βαλεῖν. 
ΠΗΙΧΟΡΙΟΝ. 

εἴτ᾽ οὖν Ὀδυσσέως εἴτε μὴ, φόβος μ᾽ ἔχει. 
ἩΜΙΧΟΡΊΙΟΝ. 

Ἕχτωρ γὰρ ἡμῖν τοῖς φύλαξι μέμφεται. 
ἩΜΊΧΟΡΙΟ Ν. 

τί λάσχων; 

ΠΗΙΧΟΡΙΟ  Ν. 

δυσοίζων. 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

726 τί δρᾶσαι; τί ταρβεῖς ; 
ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

χαϑ᾽ ἡμᾶς περᾶσαι 

ΠΛΠΙΧΟΡΙΟΝ. 

τίν᾽ ἀνδρῶν; 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

οἱ τῆσδε νυχτὸς ἦλϑον εἰς «Ῥουγῶν στρατόν. 
ΠΝΙΟΧΟΣ. 

Ἰὼ Ἰὼ δαίμονος τύχα βαρεῖα. φεῦ φεῦ. 
ΧΌΟΙΡΙΟΣ, 

ξα. 

720 σῖγα πᾶς. ὕφιζ᾽ - ἴσως γὰρ εἰς βόλον τις ἔρχεται. 

ἩΜΝΙΟΧΟΣ. 

Ἰὼ Ἰὼ, 
συμφορὰ βαρεῖα Θρῃκῶν συμμάχων. 
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ΧΟΡΟΣ. 

τίς ὁ στένων; 
ΤΜΝΙΟΧΟΣ. 

Ἰὼ Ἰώ. 
δύστηνος ἐγὼ σύ τ᾽, ἄναξ Θρηκῶν, 
ὦ στυγνοτάτην Τροίαν ἐσιδών " 

735 οἷόν σὲ βίου τέλος εἴλεν. 
ΧΟΡΟΣ. 

τίς εἰ ποτ᾿ ἀνδρῶν συμμάχων; χατ᾽ εὐφρόνην 
ἀμβλῶπες αὐγαὶ, κοὔ σε γιγνώσκω τορῶς. 

ἩΝΙΟΧΟΣ. 

ποῦ τιν᾽ ἀνάχτων Τρωιχῶν εὕρω; 
ποῦ δῆϑ᾽ Ἕστωρ 

7410 τὸν ὑπασπίδιον χοῖτον Ἰαύει; 
τίνι σημήνω διόπων στρατιᾶς ; 
ΣΡ 
οἷα πεπόνθαμεν, οἷά τις ἡμᾶς 

δράσας ἀφανῆ φροῦδος, φανερὸν 
Θρηξὶν πένϑος τολυπεύσας. 

ΧΟ ΒΙΟἿΣΣ 

716 χαχὸν χυρεῖν τι Θρῃπίῳ στρατεύματε 

ἔοιχεν, οἷα τοῦδε γιγνώσχω “λύων. 
ἩΝΙΟΧΟΣ. 

ἔρρει στρατιὰ, 
πέπτωχεν ἄναξ δολίῳ πληγῆς. 
π ξυΣδΥ 
ἁ ἀ ἀ ἀ, 
οἵα μ᾽ ὀδύνη τείρει φονίου 

750 τραύματος εἴσω. πῶς ἂν ὀλοίμαν. 

χρῆν γάρ μ᾽ ἀχλεῶς Ῥῆσόν τε ϑανεῖν, 
Τροίᾳ κέλσαντ᾽ ἐπίχουρον; 

ἘΞ ΟΥΡΙΟἿΣ: 

τάδ᾽ οὐκ ἐν αἱἰνιγμοῖσι σημαίνει χακά" 
766 σαφῶς γὰρ αὐδᾷ συμμάχους ὀλωλότας. 

ἩΝΊΟΧΟΣ. 

χαχῶς πέπραχται, κἀπὶ τοῖς κακοῖσι πρὸς 

αἴσχιστα " καίτοι δὲς τόσον χαχὸν τόδε" 
ϑανεῖν γὰρ εὐχλεῶς μὲν, εἰ ϑανεῖν χρεὼν, 
λυπρὸν μὲν οἶμαι τῷ ϑανόντι. πῶς γὰρ οὔ; 

760 τοῖς ζῶσι δ᾽ ὄγχος χαὶ δόμων εὐδοξία. 

ἡμεῖς δ᾽ ἀβούλως χἀκλεῶς ὀλώλαμεν. 

ἐπεὶ γὰρ ἡμᾶς Ἕχτορέα χεὶρ εὔνασε 
ξύνϑημα λέξας, εὕδομεν πεδοστιβεῖς, 
χόπῳ δαμέντες, οὐδ᾽ ἐφρουρεῖτο στρατὸς 

766 (φυλαϊζαῖσι νυχτέροισιν, οὐδ᾽ ἐν τάξεσιν 
ἔχειτο τεύχη, τιλῆχτρά τ᾽ οὐκ ἐπὶ ζυγοῖς 

ἵππων καϑήρμοσϑ᾽, ὡς ἄναξ ἐπεύϑετο 
κρατοῦντας ὑμᾶς κἀφεδρεύοντας νεῶν 

σίρύμναισι" φαύλως δ᾽ εὕδομεν πεπτωκότες. 
770 κἀγὼ μελούσῃη χαρδίᾳ λήξας ὕπνου 

πώλοισι χόρτον, προσδοχῶν ἑωϑινὴν 
ζεύξειν ἐς ἀλχὴν, ἀφϑόνῳ μετρῶ χερί. 

λεύσσω δὲ φῶτε περιπολοῦνϑ᾽ ἡμῶν στοατὸν 
πυχνῆς δι᾿ ὄρφνης" ὡς δ᾽ ἐχινήϑην ἐγὼ, 

775 ἐπτηξάτην τε κἀνεχωρείτην πάλιν" 
ἡπυσα δ᾽ αὐτοῖς μὴ πελάζεσϑαι στρατῷ, 
χλῶπας ϑοχήσας συμμάχων σιλάϑειν τινάς. 

οἱ δ᾽ οὐδέν" οὐ μὴν οἶδ᾽ ἐγὼ τὰ πλείονα, 
εὗδον δ᾽ ἀπελϑὼν αὖϑις ἃς κοίτην πάλιν. 

780 χαί μοι χαϑ' ὕπνον δόξα τις παρίσταται" 

ἵππους γὰρ ἃς ἔϑρεψα κἀδιφρηλάτουν 

ἹῬήσῳ παρεστὼς εἶδον, ὡς ὄναρ δοκῶν, 

λύχους ἐπεμβεβῶτας ἑδραίαν ῥάχιν" 
ϑείνοντε δ᾽ οὐρᾷ πωλιχῆς δινοῦ τρίχα 

786 ἤλαυνον, αἵ δ᾽ ἔρεγχον ἐξ ἀντηρίδων 
ϑυμὸν πνέουσαι κἀνεχαίτιζον φόβῳ. 
ἐγὼ δ᾽ ἀμύνων ϑῆρας ἐξέγείρομαι 
πώλοισιν " ἔννυχος γὰρ ἐξώρμα φόβος. 
κλύω δ᾽ ἐπάρας χρᾶτα μυχϑισμὸν νεχρῶν. 

790 ϑερμὸς δὲ χρουνὸς δεσπότου πάρα σφαγαῖς 
βάλλει με δυσϑνήσχοντος αἵματος νέου. 
ὀρϑὸς δ᾽ ἀνάσσω χειρὶ σὺν κενῇ δορός. 
χαί μ᾽ ἔγχος αὐγάζοντα χαὶ ϑηρώμενον 
σαίει παραστὰς γειάτην πλευρὰν ξίφει 

796 ἀνὴρ ἀκμάζων" φασγάνου γὰρ ἠσϑόμην 
πληγῆς, βαϑεῖαν ἄλοχα τραύματος λαβών. 
πίπτω δὲ πρηνής" οἱ δ᾽ ὄχημα πωλιχὸν 
λαβόντες ἵππων ἵεσαν φυγῇ πόδα. 
ἃἀ ἁ. 
ὀδύνη με τείρει, χοὐχέτ᾽ ὀρϑοῦμαι τάλας. 

800 χαὶ ξυμφορὰν μὲν οἱδ᾽ ὁρῶν, τρόπῳ δ᾽ ὅτῳ 

τεϑνῶσιν οἱ ϑανόντες οὐκ ἔχω φράσαι, 
οὐδ᾽ ἐξ ὁποίας χειρός. εἰκάσαι δέ μοι 

πάρεστι λυπρὰ πρὸς «φίλων πεπονϑέναι. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἡνίοχε Θρῃχὸς τοῦ καχῶς πεπραγότος, 

806 μηδὲν δύσοιζ᾽ οὐ πολεμίους δρᾶσαι τάδε. 
Ἕχτωρ δὲ καὐτὸς, συμφορᾶς πεπυσμένος, 
χωρεῖ" συναλγεῖ δ᾽, ὡς ἔοιχε, σοῖς χαχοῖς. 

ἘΠΕ ΚΡ: 

πῶς, ὦ μέγιστα πήματ᾽ ἐξειργασμένοι, 
μολόντες ὑμᾶς πολεμίων κατάσκοποι 

810 λήϑουσιν αἰσχρῶς, καὶ κατεσφάγη στρατὸς, 
χοῦτ᾽ εἰσιόντας στρατόπεδ᾽ ἐξαπώσατε 

οὔτ᾽ ἐξιόντας; τῶνδε τίς τίσει. δίχην 
πλὴν σοῦ; σὲ γὰρ δὴ φύλαχά φημ εἶναι στρατοῦ. 
φροῦδοι δ᾽ ἄπληκτοι, τῇ «Ῥουγῶν “αχανδρίᾳ 

816 πόλλ᾽ ἐγγελῶντες τῷ στρατηλάτῃ τὴ ἐμοί. 

εὖ νὺν τόδ᾽ ᾿3Π:. Ζεὺς ὀμώμοσται πατὴρ, 
ἤτοι μάραγνά γ᾽ ἢ χαρανιστὴς μόρος 
μένει σε δρῶντα τοιάδ᾽ ἢ τὸν Ἕχτορα 
τὸ μηδὲν εἶναι καὶ χαχὸν νομίζετε. 

ΧΟΡΟΣ. 

820 )ὼ Ἰώ. 

μέγας ἐμοὶ μέγας πὰς 
ὦ "ΠΟ ΚΟΙΣΟΣ “ράτος, 

τότ᾽ ἄρ᾽ ἔμολον, ὅτε σοι 

ἄγγελος ἦλθον, ἀμφὶ 
γαυσὶν πυραίϑειν ᾿“ργείων στρατὸν, 

ἐπεὶ ἄγρυπνον ὄμμ᾽ ἐν εὐφρόνῃ 
826 οὔτ᾽ ἐχοίμισ᾽ οὔτ᾽ 

Σιμοεντίδας πηγάς" 

ΠΈΣ ΑΞ Υ Εν ΜΝ τς 
ἕβριξα, οὐ μὰ τὰς 

΄ ᾿ τ - -“ » ᾽, " 

μή μοι χότον, ὦναξ, ϑῆς - ἀναίτιος γὰρ 
ἐγὼ πάντων Ἐ 

ἣν δὲ χρόνῳ παρὰ καιρὸν ἔργον ἢ λόγον 
8830 πύϑη, κατά μὲ γᾶς 

ζῶντα πόρευσον " οὐ παραιτοῦμαι. 
ἩΝΊΟΧΟΣ. 

τί τοῖσδ᾽ ἀπειλεῖς, βάρβαρός τε βαρβάρου 
γνώμην ὑφαιρεῖ τὴν ἐμὴν, πλέχων λόγους; 

886 σὺ ταῦτ᾽ ἔδρασας" οὐδέν᾽ ἂν δεξαίμεϑα 



228 

οὐϑ'᾽ οἱ παϑόντες οὔτ᾽ ἂν οἱ τετρωμένοι 

ἄλλον" μαχροῦ γε δεῖ σε καὶ σοφοῦ λόγου, 
ὅτῳ μὲ πείσεις μὴ φίλους χατακτανγεῖν, 
ἵππων ἐρασϑεὶς, ὧν ἕχατι συμμάχους 

8ά0 τοὺς σοὺς (ονεύεις, πόλλ ἐπισχήπτων μολεῖν. 
ἦλθον, τεϑνᾶσιν " εὐπρεπέστερον Πάρις 
ξενίαν κατήσχυν᾽ ἢ σὺ συμμάχους χτανών. 
μὴ γάρ τι λέξης ὡς τις ᾿᾿ργείων μολὼν 
διώλεσ᾽ ἡμᾶς" τίς δ᾽ ὑπερβαλὼν λόχους 

846 Τρώων ἐφ᾽ ἡιμιᾶς ἦλθεν, ὥστε χαὶ λαϑεῖν; 

σὺ πρόσϑεν ἡμῶν ἧσο χαὶ Φρυγῶν στρατός. 
τίς οὖν τέτρωται, τίς τέϑνηχε συμμάχων 

τῶν σῶν, μολόντων ὡς σὺ πολεμίων λέγεις; 
ἡμεῖς δὲ χαὶ τετρώμεϑ᾽, οἱ δὲ μειζόνως 

800 παϑόντες οὐχ δρῶσιν ἡλίου «άος. 

ἁπλῶς δ᾽ ᾿Ἰχαιῶν οὐδέν᾽ αἰτιώμεϑα. 

τίς δ᾽ ἂν χαμεύνας πολεμίων κατ᾽ εὐφοόνην 

“Ῥήσου μολὼν ἐξεῦρεν, εἶ μή τις ϑεῶν 
ἔφραζε τοῖς χταγοῦσιν; οὐδ᾽ ἀφιγμένον 

δόδ τὸ πάμπαν σαν" ἀλλὰ μηχανῷᾷ τάδε. 

ἸΣΚΌ ΩΣ Ὁ 

χοόνον μὲν ἤδη συμμάχοισι χρώμεϑα 
ὅσονπερ ἐν γῆ τῆδ᾽ ᾿Ἱχαϊχὸς λεὼς, 
χοὐδὲν πρὸς αὐτῶν οἶδα πλημμελὲς χλύων" 

ἐν σοὶ δ᾽ ἂν ἀρχοίμεσθα. μή μ᾽ ἔρως ἕλοι 
860 τοιοῦτος ἵπιπων ὥστ᾽ ἀποκτείνειν φίλους. 

χαὶ ταῦτ᾽ Ὀδυσσεύς" τίς γὰρ ἄλλος ἄν ποτε 
ἔδρασεν ἢ ̓ βούλευσεν ᾿Ἱργείων ἀνήρ; 
δέδοιχα δ᾽ αὐτόν. χαί τί μου ϑράσσει φοένως 

μὴ καὶ “όλωνα συντυχὼν χαταχτάνη" 
80 χούνον γὰρ ἤδη φροῦδος ὧν οὐ φαίνεται. 

ἩΝΊΟΧΟΣ. 

οὐχ οἶδα τοὺς σοὺς ος λέγεις Ὀδυσσέας " 

ἡμεῖς δ᾽ ὑπ᾽ ἐχϑρῶν οὐδενὸς πεπλήγμεϑα. 
ἘΣ Ὁ Ρ, 

σὺ δ᾽ οὖν νόμιζε ταῦτ᾽, ἐπείπερ σοι δοκεῖ. 
ἩΝΊΤΊΟΣΧΟΣ. 

ὦ γαῖα πατρὶς, πῶς ἂν ἐνθάνοιμί σοι. 

ὙΡΡΙΣ ΛΟ ΥΩΣ 

570 μὴ ϑνῆσχ᾽ " ἅλις γὰρ τῶν τεϑνηχότων ὄχλος. 
ὙΠ ΟΣΧΕΟΣΣΣ 

ποῖ δὴ τράπωμαι δεσποτῶν πογνούμεενος; 
ἘΚΤΏΡ, 

οἶχός σε χεύϑων οὑμὸς ἐξιάσετειι. 

ΓΝ ΘΕΧΊΟΣΣ 

καὶ πῶς μὲ χκηδεύσουσιν αὐϑεντῶν χέρε 
ἘΣ Ῥ: 

ὅδ᾽ αὖ τὸν αὐτὸν μῦϑον οὐ λήξει λέγων. 

ἩΝΊΙΟΣΟΣ. 

875 ὑλοιϑ᾽ ὃ δοάσας. οὐ γὰρ ἐς σὲ τείνεται 

γλῶσσ᾽, ὡς σὺ κομπεῖς " ἡ “1Πίκη δ᾽ ἐπίσταται. 
ἜΤ Ρ. 

λάζυσϑ᾽ - ἄγοντες αὐτὸν ἐς δόμους ἐμοὺς, 
οὕτως ὅπως ἂν μὴ ᾿᾽γχαλῇ πορσύνετε " 

ὑμᾶς δ᾽ Ἰόντας τοῖσιν ἐν τείχει χρεὼν 
880 Πριάμῳ τε χαὶ γέρουσι. σημῆναι γεχροὺς 

ϑάπτειν χελεύειν λεωφόρους πρὸς ἐχτροπάς. 

ΧΟΡΟΣ. 
τί ποτ᾽ εὐτυχίας ἐκ τῆς μεγάλης 
Τροίαν ἀνάγει πάλιν εἰς πένϑη 

ΞΞΞξξ---- - - ὄ.--ὡςςςς τς πε πο του ταν Σ΄ 

ΕΥΥ ΠΤ 0 

δαίμων ἄλλος, τί φυτεύων; 
885 ἔα ἔα. ὦ ὦ. 

τίς ὑπὲρ κεφαλῆς ϑεὸς, ὦ βασιλεῦ, 
τὸν νεόχμητον γεχρὸν ἐν χειροῖν 
φοράδην πέμπει; 

ταρβῶ λεύσσων τόδε πῆμα. 
ΜΟῪΥΣ «Ψ. 

890 ὁρᾶν πάρεστι, Τρῶες: ἡ γὰρ ἐν σοφοῖς 
τιμὰς ἔχουσα Μοῦσα, συγγόνων μία, 

πάρειμι, παῖδα τόνδ᾽ ὁρῶσ᾽ οἰχτρῶς φίλον 
ϑαγνόνϑ᾽ ὑπ᾽ ἐχϑρῶν" ὅν ποϑ᾽ ὃ χτείνας χρόνῳ 
δόλιος Ὀδυσσεὺς ἀξίαν τίσει δίχην. 

896 Ἰαλέμῳ αὐϑιγενεῖ, 

τέχνον., σ᾽ ὀλοφύρομαι, ὦ 
ματρὸς ἄλγος, οἵαν 

ἔχελσας ὁδὸν ποτὶ Τροίαν, 
ἢ δυσδαίμονα καὶ μελέαν 

900 ἀπὸ μὲν φαμένας ἐμοῦ πορευϑεὶς, 
ἀπὸ δ᾽ ἀντομένου πατρὸς, βιαίως. 

ὦμοι ἐγὼ σέϑεν. ὦ φιλία φιλίᾳ χεφαλὰ, τέχνον, 
Ῥ 
ὠμοι. 

ΣΧ ΟἸΡΙΩΕΣ: 

ὅσον προσήχει μὴ γένους χοινωνίαν 
906 ἔχοντι, λύπῃ τὸν σὸν οἰχτείρω γόνον. 

ΜΟῪΣ Α. 

ὕλοιτο μὲν Οἱνεΐδας, 
ὕλοιτο δὲ “αρτιάϑας, 
ὅς μ᾽ ἄπαιδα γέννας 

ἔϑηχεν ἀριστοτόχοιο 

910 ἅ δ᾽ Ἑλένα προλιποῦσα δόμον 
«Ῥρυγίων λεχέων ἔπλευσε πλαϑεῖσ᾽, 
ὑπ᾽ Ἰλίῳ ὠλεσε μὲν σὲ χατὰ Τροίας, 
φίλτατε, μυριώδας τὲ πόλεις ἀνδρῶν ἀγαθῶν, 

ἐχένωσεν. 

φιδῆ πολλὰ μὲν ζῶν, πολλὰ δ᾽ εἰς ἍΔιδου μολὼν, 

«᾿ιλάμμονος παῖ, τῆς ἐμῆς ἥψω φρενός " 
ὕβοις γὰρ, ἣ σ᾽ ἔσφηλε, καὶ Διουσῶν ἔρις 

τεχεῖν (εὖ ἔϑηκε τόνδε δύστηνον γόνον. 
περῶσα γὰρ δὴ ποταμίους διὰ ῥοὰς 

920 λέχτροις ἐπλάϑην Στρυμόνος φυταλμίοις, 

ὅτ᾽ ἤλθομεν γῆς χρυσόβωλον ἐς λέπας 

Πάγγαιον ὀογάνοισιν ἐξησχημέναι 

ΤΙοῦσαι μεγίστην εἰς ἔριν μελῳδέας 

δεινῷ σοιριστῇ Θροησὶ, κἀτυφλώσαμεν 
926 Θάμυριν, ὃς ἡμῶν πόλλ ἐδέννασεν τέχνην. 

χἀπεὶ σὲ τίχτω, συγγόνους αἰδουμένη 
χαὶ παρϑενείαων, ἧ κ᾿ ἐς εὐύδρου πατρὸς 

δίνας - τρέφειν δέ σ᾽ οὐ βροτείαν ἐς χέρα 
Στρουμὼν δίδωσιν, ἀλλὰ πηγαίαις κόραις. 

920 ἔνϑ᾽ ἐχτοα(φεὶς κάλλιστα παρϑένων ὕπο, 
Θροήχης ἀνίσσων πρῶτος ἦσϑ᾽ ἀνδρῶν, τέχνον. 

χαί σ᾽ ἀμφὶ γὴν μὲν πατρίαν φιλαιμάτους 

ἀλκὰς κορύσσοντ᾽ οὐχ ἐδείμαινον ϑανεῖν" 
Τροίας δ᾽ ἀπηύϑδων ἄστυ μὴ κέλσαι ποτὲ, 

986 εἰδυῖα τὸν σὸν πότμον" ἀλλώ σ᾽ Ἕκτορος 

πρεσβεύμαϑ᾽ αἵ τε μυρίαι γερουσίαι 

ἔπεισαν ἐλϑεῖν χἀπιχουρῆσαι φίλοις. 

χαὶ τοῦδ᾽ ᾿Ιϑάνα παντὸς αἰτία μόρου, 

οὐδὲν δ᾽ Ὀδυσσεὺς οὐδ᾽ ὁ Τυδέως τόκος 

8995 -- 903. -ΞΞΞ 906--- 913. 
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ῬΡ Η 

940 ἔδρασε δράσας, μὴ δόχει λεληϑέναι. 
χαίτοι πόλιν σὴν σύγγονοι. πρεσβεύομεν 
ΠΙοῦσαι μάλιστα, χἀπιχορώμεϑα χϑονὶ, 

μυστηρίων τε τῶν ἀπορρήτων φανὼς 
ἔδειξεν ᾿Οσφεὺς, αὐτανέψιος νεχροῦ 

940 τοῦδ᾽ ὃν χαταχτείνεις σύ" Ἡουσαῖόν τε, σὸν 

σεμνὸν πολίτην κἀπὶ πλεῖστον ἄνδο᾽ ἕνα 
ἐλθόντα, «Ῥοῖβος σύγγονοί τ᾿ ἠσχήσαμεν. 
χαὶ τῶνδε μισϑὸν παῖδ᾽ ἔχουσ᾽ ἐν ἀγκάλαις 
ϑρηνῶ " σοφιστὴν δ᾽ ἄλλον οὐκ ἐπάξομαι. 

ΧΟΡΟΣ. 

960 μάτην ἄρ᾽ ἡμᾶς Θρήκιος στρατηλάτης 
ἐδέννασ᾽, Ἕχτορ, τῷδε βουλεῦσαι φόνον. 

ἘΚΤΩΡ. 

ἤδη τάδ᾽ - οὐδὲν μάντεως ἔδει φράσαι 
᾽Οδυσσέως τέχναισι τόνδ᾽ ὀλωλότα. 
ἐγὼ δὲ γῆς ἔφεδρον Ἑλλήνων στρατὸν 

906 λεύσσων, τί μὴν ἔμελλον οὐ πέμψειν φίλοις 
χήρυχας, ἐλϑεῖν χἀπιχουρῆσαι χϑονί; 
ἔπεμιν᾽ - ὀφείλων δ᾽ ἦλθε συμπονεῖν ἐμοί. 
οὐ μὴν ϑανόντι γ᾽ οὐδαμῶς συνήδομαι. 
χαὶ νῦν ἕτοιμος τῷδε χαὶ τεῦξαι τάφον 

960 χαὶ ξυμπυρῶσαι μυρίων πέπλων χλιδήν " 
φίλος γὰρ ἐλθὼν δυστυχῶς ἀπέρχεται. 

ΜΙΟῪΣ «4. 

οὐχ εἶσι γαίας ὃς μελόγχιμον πέδον" 
τοσόνδε Νύμφην τὴν ἔνερϑ᾽ αἰτήσομαε 
τῆς χαρποποιοῦ παῖδα “]ήμητρος ϑεῶς, 

965 ψυχὴν ἀνεῖναι τοῦδ᾽. ὀφειλέτις δέ μοι 
τοὺς Ὀρφέως τιμῶσα φαίνεσϑαι «φίλους. 

χἀμοὶ μὲν ὡς ϑανών τε χοὐ λεύσσων φάος 
ἔσται τὸ λοιπόν" οὐ γὰρ ἐς ταυτόν ποτε 
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οὔτ᾽ εἶσιν οὔτε μητρὸς ὄψεται δέμας, 
970 χρυπτὸς δ᾽ ἐν ἄντροις τῆς ὑπαργύρου χϑονὸς 

ἀνϑρωποδαίμων κείσεται βλέπων φάος, 
Βάχχου προφήτης ὥστε Παγγαίου πέτραν 
ᾧκησε σεμνὸς τοῖσιν εἰδόσιν ϑεύός. 
βαιὸν δὲ πένϑος τῆς ϑαλασσίας ϑεοῦ 

976 οἴσω" ϑανεῖν γὰρ καὶ τὸν ἐκ χείνης χρεών. 
ϑρήνοις δ᾽ ἀδελφαὶ πρῶτα μὲν σ᾽ ὑμνήσομεν, 

ἔπειτ᾽ ᾿“χιλλέα Θέτιδος ἐν πένϑει ποτέ. 
οὐ ῥύσεταί νιν Παλλὰς, ἥ σ᾽ ἀπέχτανε" 
τοῖον «ἀρέτρα «Τοξίου σώζει βέλος. 

980 ὦ παιδοποιοὶ συμφοραὶ, πόνοι βροτῶν, 

ὡς ὅστις ὑμᾶς μὴ χαχῶς λογίζεται, 
ἄπαις διοίσει κοὺ τεχὼν ϑάψει τέχνα. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὗτος μὲν ἤδη μητρὶ κηδεύειν μέλει" 
σὺ δ᾽ εἴ τι πράσσειν τῶν προκειμένων ϑέλεις, 

985 Ἕχτορ, πάρεστι" φῶς γὰρ ἡμέρας τόδε. 
ἜΜΕ ΣΡ; 

χωρεῖτε, συμμάχους ϑ᾽ ὁπλίζεσθαι τάχος 
ἄνωχϑε:" πληροῦτ᾽ αὐχένας ξυνωρίδων. 

πανοὺς δ᾽ ἔχοντας χρὴ μένειν Τυρσηνικῆς 
σάλπιγγος αὐδήν" ὡς ὑπερβαλὼν στρατὸν 

990 τείχη τ᾽ ᾿Ἱχαιῶν ναυσὶν αἶϑον ἐμβαλεῖν 
πέποιϑα Τρωσί ϑ᾽ ἡμέραν ἐλευϑέραν 
ἀχτῖνα τὴν στείχουσαν ἡλίου φέρειν. 

ΧΟΡΟΣ. 

πείϑου βασιλεῖ " στείχωμεν ὅπλοις 
χοσμησάμενοι, χαὶ ξυμμαχίᾳ 

906 τάδε φράζωμεν " τάχα δ᾽ ἂν γίχην 
δοίη δαίμων ὃ μεϑ᾽᾿ ἡμῶν. 
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ΤΥ ΡΙΔΘΥ. ΜΙ 

ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑᾺΑ 

ΤΡΟΦΟΣ. ΠΣ ΩΣ 
ΠΙΆ ΖΦ ΆΑΤΩΤΌΣ. ΣΡ Έατνλν 
ΜΉΔΕΙΑ. ᾿ 
ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΑΙΤΙΖΩ Ν. ἽΤΓΤΕ.ΟΣ. 
ΧΡΕΩΝ., ΠΑΙΖΦΕῈΣ ΜΗΜΖΕΙΑΣ. 

ὭΠ Ὁ ΘΕ ἘΣΣῚ 
Ἰάσων εἰς Κόρινϑον ἐλϑὼν, ἐπαγόμενος χαὶ Δ]ήδειαν, ἐγγυᾶται τὴν Κρέοντος τοῦ Κορινϑίων βασιλέως 

ϑυγατέρα Τλαύκην πρὸς γάμον. μέλλουσα δὲ ἡ Π]ήδεια φυγαδεύεσϑαι ὑπὸ Κρέοντος ἐκ τῆς Κορίνϑου, 

παραιτησαμένη πρὸς μίαν ἡμέραν μεῖναι, καὶ τυχοῦσα, μισϑὸν τῆς χάριτος δῶρα διὰ τῶν παίδων πέμπει 

τῇ Γλαύκῃ ἐσθῆτα χαὶ χρυσοῦν στέφανον, οἷς ἐκείνη χρησαμένη διαφϑείρεται" καὶ ὃ Κρέων δὲ περιπλα- 

χκεὶς τῇ ϑυγατοὶ ἀπόλλυται. Μήδεια δὲ τοὺς ἑαυτῆς παῖδας ἀποχτείνασα ἐφ᾽ ἅρματος δρακόντων πτερω- 

τῶν, ὃ παρ᾽ Ἡλίου ἔλαβεν, ἔποχος γενομένη ἀποδιδράσχει εἰς ᾿ϑήνας, κἀκεῖσε .«Δὶγεῖ τῷ Πανδίονος γα- 

μεῖται. «Ῥερεχύδης δὲ χαὶ Σιμωνίδης φασὶν ὡς ἡ Μήδεια ἀνεψήσασα τὸν ᾿Ιάσονα νέον ποιήσειε. περὶ δὲ 

τοῦ πατρὸς αὐτοῦ «ἀἴσονος ὃ τοὺς Νόστους ποιήσας φησὶν οὕτως 

«Αὐτίχα δ᾽ “Αἴσονα ϑῆχε φίλον χύρον ἡβώοντα, 

γῆρας ἀποξύσασα ἰδυίησι πραπίδεσσι, 

φάρμακα πόλλ᾽ ἕψουσ᾽ ἐπὶ χρυσείοισι λέβησιν. 

αΑϊσχύλος δ᾽ ὃν ταῖς “΄ιονύσου Τροφοῖς ἱστορεῖ ὅτι χαὶ τὰς “ἸΠιονύσου τροφοὺς μετὰ τῶν ἀνδρῶν αὐτῶν 

ἀνεψήσασα ἐνεοποίησε. Στάφυλος δέ φησι τὸν ᾿Ιάσονα τρόπον τινὰ ὑπὸ τῆς Μηδείας ἀναιρεϑῆναι" ἐγκε- 

λεύσασϑαι γὰρ αὐτὴν ὑπὸ τῇ πρύμνῃ τῆς ᾿Δργοῦς αὐτὸν καταχοιμηϑῆναι, μελλούσης τῆς νεὼς διαλύεσθαι 

ὑπὸ τοῦ χρόνου" ἐπιπεσούσης γοῦν τῆς πρύμνης τῷ ᾿Ιάσονι τελευτῆσαι αὐτόν. 

| Τὸ δρᾶμα δοχεῖ ὑποβαλέσϑαι τὰ Νεόφρονος διασχευάσας, ὡς “Πικαίαρχός τε περὶ τοῦ Ἑλλάδος 

βίου χαὶ ᾿Ἱριστοτέλης ἐν ὑπομνήμασι. μέμφονται δὲ αὐτῷ τὸ μὴ πεφρυλαχέναι τὴν ὑπόχρισιν τῇ Μηδείᾳ, 

ἀλλὰ πεσεῖν εἷς δάχρυα, ὅτε ἐπεβούλευσεν ᾿Ιάσονι χαὶ τῇ γυναιχί. ἐπαινεῖται δὲ ἡ εἰσβολὴ διὰ τὸ παϑη- 

'τιχῶς ἄγαν ἔχειν, χαὶ ἡ ἐπεξεργασία, μηδ᾽ ἐν νάπαισι, χαὶ τὰ ἑξῆς. ὅπερ ἀγνοήσας Τιμαχίδας τῷ ὑστέρῳ 

᾿φησὶ πρώτῳ χεχρῆσϑαι, ὡς χαὶ Ὅμηρος, 

ἑἱιιατά τ᾿ ἀμφιέσασα ϑυώδεα καὶ λούσασα. 

] ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ ΤΟΥ ΤΡΑΜΜΑΤΊΚΟΥ. 

Διήδεια διὰ τὴν τὴν ᾿Ιάσονα ἔχϑραν τῷ ἐχεῖνον γεγαμηχέναι Τλαύχην τὴν Κρέοντος ϑυγατέρα 

ἀπέχιεινε μὲν Τλαύχην χαὶ Κρέοντα χαὶ τοὺς ἰδίους υἱοὺς, ἐχωρίσϑη δὲ ᾿Ιάσονος «Αϊγεῖ συνοικήσουσα. 

αο᾽ οὐδετέρῳ χεῖται ἡ μυϑοποιία. 

ΜΙ μὲν σχηνὴ τοῦ δράματος ὑπόχειται ἐν Κορίνϑῳ, ὁ δὲ χορὸς συνέστηχεν ἐκ γυναικῶν πολιτίδων. 

"ἐδιδώχϑη ἐπὶ Πυϑοδώρου ἔρχοντος χατὰ τὴν ὀγδοηκοστὴν ἑβδόμην ὀλυμπιάδα. πρῶτος Εὐφορίων, δεύτε- 

οὺς Σοιροχλῆς, τρίτος Πὐριπίδης. Μήδεια, «Ῥιλοχτήτης, «]ίχτυς, Θερισταὶ σάτυροι. οὐ σώζεται. 

| 



ΤΡΟΦΟΣ. 

Εἰ’ ὠφελ᾽ ᾿ἀργοῦς μὴ διαπτάσϑαι σχάφος 
“Κύλχων ἐς αἷαν χυανέας Συμπληγάδας, 
μηδ᾽ ἐν γάπαισι Πηλίου πεσεῖν ποτε 
τμηϑεῖσα πεύχη, μηδ᾽ ἐρετμῶσαι χέρας 

ὅ ἀνδρῶν ἀριστέων, οἱ τὸ πάγχρυσον δέρος 
Πελίᾳ μετῆλθον. οὐ γὰρ ἂν δέσποιν᾽ ἐμὴ 
Μήδεια πύργους γῆς ἔπλευσ᾽ ᾿Ιωλχίας, 
ἔρωτι ϑυμὸν ἐχπλαγεῖσ᾽ ᾿Ιάσονος, 

οὐδ᾽ ἂν χτανεῖν πείσασα Πελιάδας χόρας 

10 πατέρα χατῴχει τήνδε γῆν Κορινϑίαν 

ξὺν ἀνδρὶ καὶ τέχνοισιν, ἁνδάνουσα μὲν 
φυγὴ πολιτῶν ὧν ἀφίχετο χϑόνα, 
αὐτή τε πάντα συμφέρουσ᾽ ᾿Ιάσονι, 
ἥπερ μεγίστη γίγνεται σωτηρία, 

16 ὅταν γυνὴ πρὸς ἄνδρα μὴ διχοστατῇ " 
γ»γὺν δ᾽ ἐχϑρὰ πάντα, χαὶ νοσεῖ τὰ φίλτατα. 
προδοὺς γὰρ αὑτοῦ τέχνα δεσπότιν τ᾿ ἐμὴν 
γάμοις ᾿Ιάσων βασιλιχοῖς εὐνάζεται, 

γήμας Κρέοντος παῖδ᾽, ὃς αἰσυμνᾷ χϑονός. 

20 Μήδεια δ᾽ ἡ δύστηνος ἠτιμασμένη 
βοᾷ μὲν ὅρχους, ἀναχαλεῖ δὲ δεξιᾶς 
πίστιν μεγίστην, καὶ ϑεοὺς μαρτύρεται 
οἵας ἀμοιβῆς ἐξ ᾿Ιάσονος χυρεῖ. 

χεῖται δ᾽ ἄσιτος, σῶμ᾽ ὑφεῖσ᾽ ἀλγηδόσι, 
26 τὸν πάντα συντήχουσα δαχρύοις χρόνον, 

ἐπεὶ πρὸς ἀνδρὸς ἤσϑετ᾽ ἠδιχημένη, 
οὔτ᾽ ὄμμ᾽ ἐπαίρουσ᾽ οὔτ᾽ ἀπαλλάσσουσα γῆς 
πρόσωπον" ὡς δὲ πέτρος ἢ ϑαλάσσιος 

κλύδων ἀκούει νουϑετουμένη «ίλων, 
80ὴν μή ποτε στρέψασα πάλλευκον δέρην 

αὐτὴ πρὸς αὑτὴν πατέρ᾽ ἀποιμώζῃ φίλον 
χαὶ γαῖαν οἴχους ϑ᾽, οὺς προδοῦσ᾽ ἀφίχετο 
μετ᾽ ἀνδρὸς ὅς σφε νῦν ἀτιμάσας ἔχει. 
ἔγνωκε δ᾽ ἡ τάλαινα συμφορᾶς ὕπο 

85 οἷον πατρῴας μὴ ᾿πολείπεσϑαι χϑονός. 
στυγεῖ δὲ παῖδας οὐδ᾽ ὁρῶσ᾽ εὐφραίνεται. 
δέδοιχα δ᾽ αὐτὴν μή τι βουλεύση νέον " 
βαρεῖα γὰρ φρὴν, οὐδ᾽ ἀνέξεται χαχῶς 

πάσχουσ᾽ - ἐγῴϑα τήνδε, δειμαίνω τέ νιν 
40 μὴ ϑηχτὸν ὥση φάσγανον δι᾿ ἥπατος, 

ἢ καὶ τύραννον τόν τε γήμαντα χτάνῃ, 
χἄπειτα μείζω ξυμφορὰν λάβη τινά" 

δεινὴ γάρ" οὔτοι ῥᾳδίως γε συμβαλὼν 
45 ἔχϑραν τις αὐτῇ χαλλίνιχον σεται. 

ἀλλ οἵδε παῖδες ἐχ τρόχων πεπαυμένοε 
στείχουσι, μητρὸς οὐδὲν ἐννοούμενοι 
χαχῶν, νέα γὰρ φροντὶς οὐκ ἀλγεῖν φιλεῖ. 

Ῥοπῖ 40 Ξϑαποθδίαν 

σιγῇ δόμους ἐσβᾶσ᾽, ἵν᾽ ἔστρωται λέχος. 

ΠΑΙΔΆΑΓΏΩΓΟΣ. 

παλαιὸν οἴχων χτῆμα δεσποίνης ἐμῆς, 
ὅ0 τί πρὸς πύλαισι τήνδ᾽ ἄγουσ᾽ ἐρημίαν 

ἕστηχας, αὐτὴ ϑρεομένη σαυτῇ κακά; 

πῶς σοῦ μόνη Μήδεια λείπεσϑαι ϑέλει; 
ΤΡΟΦΟΣ. 

τέχνων ὀπαδὲ πρέσβυ τῶν ᾿Ιάσονος, 
χοηστοῖσι δούλοις ξυμφορὰ τὰ δεσποτῶν 

δὅ χαχῶς πίτνοντα χαὶ φρενῶν ἀνϑάπτεται. 

ἐγὼ γὰρ ὃς τοῦτ᾽ ἐκβέβηκ᾽ ἀλγηδόνος 
ὥσϑ᾽ ἵμερός μ᾽ ὑπῆλϑε γῆ τε κοὐρανῷ 
λέξαι μολούση δεῦρο δεσποίνης τύχας. 

ΠΑΙΔΆΑΓΩΓΟΣ. 

οὔπω γὰρ ἡ τάλαινα παύεται γόων; 
ΤΡΟΦΟΣ. 

60 ζηλῶ σ᾽" ἐν ἀρχῆ πῆμα κοὐδέπω μεσοῖ. 
ΠΑΙΔΆΑΓΩΤΟΣ. 

ὦ μῶρος, εἰ χρὴ δεσπότας εἰπεῖν τόδε" 
ὡς οὐδὲν οἷδε τῶν νεωτέρων χαχῶν. 

ΤΡΟΦΟΣ. 

τί δ᾽ ἔστιν, ὦ γεραιέ; μὴ φϑόνει φράσαι. 
ΙΖ ΚΟΥ ΟΣ. 

οὐδέν - μετέγνων χαὶ τὰ πρόσϑ᾽ εἰρημένα, 
ΤΡΟΦΟΣ. 

θὅ μὴ, πρὸς γενείου, χρύπτε σύνδουλον σέϑεν" 
σιγὴν γὰρ, εἰ χρὴ, τῶνδε ϑήσομαι πέρι. 

ΠΑΙΔΜΆΑΓΩΓΟΣ. 

ἤχουσά του λέγοντος, οὐ δοχῶν κλύειν, 
πεσσοὺς προσελϑὼν, ἔνϑα δὴ παλαίτατοε 
ϑάσσουσι, σεμνὸν ἀμφὶ Πειρήνης ὕδωρ, 

70 ὡς τούσδε παῖδας γῆς ἐλᾶν Κορινϑίας 
ξὺν μητρὶ μέλλοι τῆσδε χοίρανος χϑονὸς 

“Κρέων. ὃ μέντοι μῦϑος εἰ σαφὴς ὅδε 
οὐχ οἶδα" βουλοίμην δ᾽ ἂν οὐκ εἶναι τόδε, 

ΤἸΡΟΦΟΣ. 

χαὶ ταῦτ᾽ Ἰάσων παῖδας ἐξανέξεται 

75 πάσχοντας, εἰ καὶ μητρὶ διαφορὰν ἔχει; 

Π.ΑΙΖΔ.“ΓΙΓΏΩΓΟΣ. 

παλαιὰ χαινῶν λείπεται κηδευμάτων, 

κοὺχ ἔστ᾽ ἐχεῖνος τοῖσδε δώμασιν φίλος. 
ΤΡΟΦΟΣ. 

ἀπωλόμεσϑ᾽ ἄρ᾽, εἰ χαχὸν προσοίσομεν 
ψέον παλαιῷ, πρὶν τόδ᾽ ἐξηντληκέναι. 

Π4ΑΙΖΔΑΤΙΤΏΩΓΟΣ. 

80 ἀτὰρ σύ γ᾽, οὐ γὰρ καιρὸς εἰδέναι τάδε 
δέσποιναν, ἡσύχαζε καὶ σίγα λόγον. 

ΤΡΟΦΟΣ. 

ὦ τέκν᾽, ἀκούεϑ'᾽ οἷος εἷς ὑμᾶς πατήρ; 

ὅλοιτο μὲν μή" δεσπότης γάρ ἐστ᾽ ἐμός" 

ἀτὰρ κακός γ᾽ ὧν ἐς φίλους ἁλίσχεται. 

ΠΑΙΜΆΑΓΩΓΟΣ. 

86 τίς δ᾽ οὐχὶ θνητῶν; ἄρτι γιγνώσχεις τόδε, 
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ὡς πῶς τις αὑτὸν τοῦ πέλας μᾶλλον φιλεῖ, 

οἱ μὲν δικαίως, οἱ δὲ καὶ χέρδους χάριν, 
εἰ τούσδε γ᾽ εὐνῆς οὕνεχ᾽ οὐ στέργει πατήρ; 

ΤΡΟΦΟΣΞΣ: 

ἔτ᾽, εὖ γὰρ ἔσται, δωμάτων ἔσω, τέχνα. 

90 σὺ δ᾽ ὡς μάλιστα τούσδ᾽ ἐρημώσας ἔχε, 
χαὶ μὴ πέλαζε μητρὶ δυσϑυμουμένη. 

ἤδη γὰρ εἶδον ὄμμα νιν ταυρουμένην 

τοῖσδ᾽, ὡς τε δρασείουσαν " οὐδὲ παύσεται 
χόλου, σάφ᾽ οἶδα, πρὶν χατασχῆνναί τινα. 

96 ἐχϑρούς γε μέντοι, μὴ (φίλους, δράσειέ τι. 
ΜΗΖ4ΖΕ 4. 

Ἰὼ, 
δύστανος ἐγὼ μελέα τε πόνων, 
Ἰώ μοί μοι, πῶς ἂν ὀλοίμαν. 

ΤΡΟΦΟΣ. 

τόδ᾽ ἐχεῖνο, φίλοι παῖδες" μάτηρ 
χιγεῖ χραδίαν, κινεῖ δὲ χόλον. 

100 σπεύσατε ϑᾶσσον δώματος εἴσω, 
χαὶ μὴ πελάσητ᾽ ὄμματος ἐγγὺς, 

μηδὲ προσέλϑητ᾽, ἀλλὰ φυλάσσεσϑ'᾽ 

ἄγριον ἦϑος στυγεράν τὲ φύσιν 
φρενὸς αὐθάδους. 

106 ἔτε γῦν χωρεῖ ὡς τάχος εἴσω. 
δῆλον δ᾽ ἀρχῆς ἐξαιρόμενον 

9 - ε ἘΣ Φὶ Τὦ 
γέᾳ ος οἴμωγὴς ὡς ταχ αἀνάαιμξι 

μείζονι ϑυμῷ " τί ποτ᾽ ἐργάσεται 

μεγαλόσπλαγχνος δυσχατάπαυστος 
110 ψυχὴ δηχϑεῖσα χαχοῖσιν; 

ΜΉ ΣῈ... 

αἰαῖ αἰαῖ, 

ἔπαϑον τλάμων ἔπαϑον μεγάλων 

ἄξι᾽ ὀδυρμῶν ὦ χατάρατοι 
παῖδες ὅλοισϑε στυγερᾶς ματρὸς 
ξὺν πατρὶ, χαὶ πᾶς δόμος ἔροοι." 

ΤΡΟΦΟΣ. 

116 ]ώ μοί μοι. Ἰὼ τλήμων. 
» τί δέ σοι παῖδες σχιατρὸς ἀμπλαχίας 

τς μετέχουσι; τί τούσδ᾽ ἔχϑεις; οἴμοι, 
τέχνα, μή τι πάϑηϑ᾽ ὡς ὑπεραλγῶ. 
δεινὰ τυράννων λήματα, καί πως 

120 ὀλίγ᾽ ἀρχόμενοι, πολλὰ χρατοῦνγτες, 
χαλεπῶς ὀργὰς μεταβάλλουσιν. 
τὸ γὰρ εἰϑίσϑαι ζὴν ἐπ᾿ ἴσοισιν 
χρεῖσσον " ἔμοιγ᾽ οὖν, εἰ μὴ μεγάλως, 
ὀχυρῶς γ᾽ εἴη χαταγηράσχειν. 

126 τῶν γὰρ μετρίων πρῶτα μὲν εἰπεῖν 

τοὔνομα νιχᾷ, χρῆσϑαί τε μαχρῷ 

λῷστα βροτοῖσιν " τὰ δ᾽ ὑπερβάλλοντ᾽ 
οὐδένα χαιρὸν δύναται ϑνατοῖς" 

μείζους δ᾽ ἄτας, ὅταν ὀργισϑῇ 
180 δαίμων, οἴκοις ἀπέδωχεν. 

ΧΟΥΡΟΣ,: 

ἔχλυον φωνὰν, ἔχλυον δὲ βοὰν 
τᾶς δυστάνου 

Κολχίδος, οὐδέ πω ἤπιος" ἀλλὰ, γεραιὰ, 
13ὅ λέξον " ἐπ᾿ ἀμφιπύλου γὰρ ἔσω μελάϑρου γόον 

ἔχλυον " 

οὐδὲ συνήδοιμιαι, ὦ γύναι, ἄλγεσι δώματος, 
ἐπεί μοι φίλον χέκρανται, 

Ἐ ὙΎΡΌΈ ΠΟΙ Δ ΘΓ ἢ) 

ΤΡΟΦΟΣ. 

οὐχ εἰσὶ δόμοι" φοοῦδα τάδ᾽ ἤϑη. 
140 τὸν μὲν γὰρ ἔχει λέχτρα τυράνγων, 

ἡ δ᾽ ἐν ϑαλάμοις τάχει βιοτὰν 
δέσποινα, φίλων οὐδενὸς οὐδὲν 

παραϑαλπομένα «φρένα μύϑοις. 

ἩΠΜ4Ε1.. 

αἰαῖ, 

διά μου κεφαλᾶς φλὸξ οὐρανία 

140 βαίη τί δέ μοι ζὴν ἔτι κέρδος; 

φεῦ φεῦ" ϑανάτῳ χαταλυσαίμαν, 

βιοτὰν στυγερὰν προλιποῦσα. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἄϊες, ὦ Ζεῦ χαὶ γᾶ καὶ φῶς, 

ἀχὰν οἵαν ἁ δύστανος 
μάλπει γίμφα; 

180 τίς σοί τιοτε τῶς ἀπλήστου 

χοίτας ἔρος, ὦ ματαία, 

σπεύσει ϑανάτου τελευτάν ; 
μηδὲν τόδε λίσσου. 
εἰ δὲ σὸς πόσις 

1596 χαινὰ λέχη σεβίζει, 

χείνῳ τόδε μὴ χαράσσου " 

Ζεύς σοι τόδε συνδιχήσει. 
μὴ λίαν τάκου δυρομένα σὸν εὐνήταν. 

ΜΠΖΕΙ͂.. 

1600 ὦ μεγάλα Θέμι χαὶ πότνι᾽ ἄρτεμι, 
λεύσσεϑ᾽ ἃ πάσχω, μεγάλοις ὅρχοις 
ἐνδησαμένα τὸν χατάρατον 
πόσιν; ὃν ποτ᾽ ἐγὼ νύμφαν τ᾽ ἐσίδοιμ᾽ 
αὐτοῖς μελάϑροις διαχναιομένους, 

1606 οἵ γ᾽ ἐμὲ πρόσϑεν τολμῶσ᾽ ἀδιχεῖν. 
ὦ πάτερ, ὦ πόλις, ὧν ἀπενάσϑην 

αἰσχρῶς, τὸν ἐμὸν χτείνασα κάσιν. 
ΤΡΟΦΟΣ. 

χλύεϑ᾽ οἷα λέγει χἀπιβοᾶται 
Θέμιν εὐχταίαν Ζῆνά ϑ᾽, ὃς ὅρχων 

170 ὑνατοῖς ταμίας γενόμισται; 

οὐχ ἔστιν ὅπως ἔν τινι μιχρῷ 

δέσποινα χόλον χαταπαύσει. 
ΧΟΡῸΣ. 

πῶς ἂν ἐς ὄψιν τὰν ἁμετέραν 
ἔλθοι, μύϑων τ᾽ αὐδαϑέντων 

175 δέξαιτ᾽ ὀμιρὰν, 

εἴ πως βαρύϑυμον ὀργὰν 
χαὶ λῆμα φρενῶν μεϑείη. 

μήτοι τό γ᾽ ἐμὸν πρόϑυμον 
φίλοισιν ἀπέστω. 

180 ἀλλὰ βᾶσά νιν 
δεῦρο πόρευσον οἴχων 
ἔξω, «φίλα καὶ τάδ᾽ αὔδα" 

σπεῦσον δέ τι πρὶν» καχῶσαι 

τοὺς εἴσω" πιένϑος γὰρ μεγάλως τόδ᾽ ὁρμᾶται. 
ΤΡΟΦΟΣ. 

δράσω τάδ᾽. ἀτὰρ φόβος εἰ πείσω 
185 δέσποιναν ἐμήν " 

μόχϑου δὲ χάριν τήνδ᾽ ἐπιδώσω. 
χαίτοι τοχάδος δέργμα λεαίνης 

ἀποταυροῦται δμωσὶν., ὅταν τις 

148 --- 159. -ξξ 178 ---- 188. 
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ειὔϑον προφέρων πέλας δρμαϑῆῇ. 
190 σχαιοὺς δὲ λέγων χοὐδέν τι σοφοὺς 

τοὺς πρόσϑε βροτοὺς οὐκ ἂν ἁμάρτοις, 
οἵτινες ὕμνους ἐπὶ μὲν ϑαλίαις 
ἐπί τ᾽ εἰλαπίναις χαὶ παρὰ δείπνοις 

εὕροντο, βίου τερπνὰς ἀχοὰς, 
196 στυγίους δὲ βροτῶν οὐδεὶς λύπας 

εὕρετο μούσῃ καὶ πολυχόρδοις 
ὠδαῖς παύειν, ἐξ ὧν ϑάνατοι 

δειναί τε τύχαι σφάλλουσι δόμους. 
χαίτοι τάδε μὲν κέρδος ἀχεῖσϑαε 

200 μολπαῖσι βροτούς - ἵνα δ᾽ εὔδειπνοε 
δϑαῖτες, τί μάτην τείνουσι βοάν; 
τὸ παρὸν γὰρ ἔχει τέρψιν ἀφ᾽ αὑτοῦ 
δαιτὸς πλήρωμα βροτοῖσιν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἰαχὰν ἄϊον πολύστονο»ν γόων, 
206 λιγυρὰ δ᾽ ἄχεα μογερὰ βοᾷ 

τὸν ἐν λέχει προδόταν καχόνυμφον" 
ϑεοχλυτεῖ δ᾽ ἄδικα παϑοῦσα 
τὰν Ζηνὸς ὁρχίαν Θέμιν, ὥ νιν ἔβασεν 

210 Ἑλλάδ᾽ ἐς ἀντίπορον 

δι᾿ ἄϊα νύχιον ἐφ᾽ ἁλμυρὰν 
πόντου χλῆδ᾽ ἀπέραντον. 

ΜΗ4ΖΕΙ.4. 

Κορίνϑιαι γυναῖχες, ἐξῆλθον δόμων, 

216 μή μοί τε μέμιψησθ᾽ - οἶδα γὰρ πολλοὺς βροτῶν 
σεμνοὺς γεγῶτας. τοὺς μὲν ὀμμάτων ἄπο, 
τοὺς δ᾽ ἐν ϑυραίοις " οἱ δ᾽ ἀφ᾽ ἡσύχου ποδὸς 
δύσχλειαν ἐχτήσαντο καὶ ῥᾳϑυμίαν. 
δίκη γὰρ οὐκ ἔνεστ᾽ ἐν ὀφρϑαλμοῖς βροτῶν, 

220 ὅστις πρὶν ἀνδοὸς σπλάγχνον ἐχμαϑεῖν σαφῶς 
στυγεῖ δεδορχὼς, οὐδὲν ἠδικημένος. 

χρὴ δὲ ξένον μὲν χάρτα προσχωρεῖν πόλει" 
οὐδ᾽ ἀστὸν ἤνεσ᾽ ὅστις αὐθάδης γεγὼς 
πιχρὸς πολίταις ἐστὶν ἀμαθίας ὕπο. 

225 ἐμοὶ δ᾽ ἄελπτον πρᾶγμα προσπεσὸν τόδε 
ψυχὴν διέφρϑαρκ᾽ " οἴχομαι δὲ χαὶ βίου 
χάριν μεϑεῖσα χατϑανεῖν χρήζω, φίλαι. 
ἐν ᾧ γὰρ ἦν μοι πάντα γιγνώσχειν καλῶς, 
χάχιστος ἀνδρῶν ἐχβέβηχ᾽ οὑμὸς πόσις. 

230 πάντων δ᾽ ὅσ᾽ ἔστ᾽ ἔμψυχα χαὶ γνώμην ἔχει 
γυναῖχές ἐσμεν ἀϑλιώτατον (φυτόν " 

ἃς πρῶτα μὲν δεῖ χρημάτων ὑπερβολῇ 
πόσιν πρίασϑαι δεσπότην τε σώματος 

λαβεῖν" κακοῦ γὰρ τοῦτ᾽ ἔτ᾽ ἄλγιον κακόν" 
236 χἀν τῷδ᾽ ἀγὼν μέγιστος, ἢ χαχὸν λαβεῖν 

ἢ χρηστόν. οὐ γὰρ εὐχλεεῖς ἀπαλλαγαὶ 
γυναιξὶν, οὐδ᾽ οἷόν τ᾿ ἀνήνασϑαι πόσιν. 
ἐς χαινὰ δ᾽ ἤϑη χαὶ νόμους ἀφιγμένην 

δεῖ μάντιν εἶναι, μὴ μαϑοῦσαν οἴχοϑεν, 
240 ὅτῳ μάλιστα χρήσεται ξυνευνέτῃ. 

χἂν μὲν τάδ᾽ ἡμῖν ἐκπονουμέναισιν εὖ 
πόσις ξυνοιχῆ, μὴ βίᾳ φέρων ζυγὸν, 
ζηλωτὸς αἰών" εἰ δὲ μὴ, θανεῖν χρεών. 
ἀνὴρ δ᾽ ὅταν τοῖς ἔνδον ἄχϑηται ξυνὼν, 

245 ἔξω μολὼν ἔπαυσε χαρϑδίαν ἄσης, 
ἢ πρὸς φίλον τιν᾽ ἢ πρὸς ἥλικας τραπείς " 

ἡμῖν δ᾽ ἀνάγκη πρὸς μίων ψυχὴν βλέπειν. 
λέγουσι δ᾽ ἡμᾶς ὡς ἀκίνδυνον βίον 

ῬΟΕΤΑΕ ΒΟΕΝΙΟΙ͂ς 

᾿ 286 σοφὴ πέφυχεας χαὶ χαχῶν πολλῶν ἴδρις, 

ον δι ̓  Π 239 

ζῶμεν κατ οἴχους, οἱ δὲ μάρνανται δορὶ, 
2600 χαχῶς φρονοῦντες " ὡς τρὶς ἄν παρ᾽ ἀσπίδα 

στῆναι ϑέλοιμ᾽ ἂν μᾶλλον ἢ τεκεῖν ἅπαξ. 
ἀλλ᾽ οὐ γὰρ αὑτὸς πρὸς σὲ κιίμ᾽ ἥκει λόγος" 

σοὶ μὲν πόλις ϑ᾽ ἥδ᾽ ἐστὶ καὶ πατρὸς δόμοι 

βίου τ᾽ ὄνησις καὶ φίλων κοινωνία, 

2695 ἐγὼ δ᾽ ἔρημος, ἄπολις οὐσ᾽ ὑβρίζομαι 
πρὸς ἀνδρὸς, ἐκ γῆς βαρβάρου λελῃσμένη, 
οὐ μητέρ᾽, οὐκ ἀδελφὸν, οὐχὶ συγγενῆ 
μεϑορμίσασϑαι τῆσδ᾽ ἔχουσα συμφορᾶς. 
τοσοῦτον οὖν σου τυγχάνειν βουλήσομαι, 

260 ἤν μοι πόρος τις μηχανή τ᾽ ἐξευρεϑῆ, 
πόσιν δίχην τῶνδ᾽ ἀντειτίσασϑαι καχῶν 

τὸν δόντα τ᾿ αὐτῷ ϑυγατέρ᾽ ἣν τ᾽ ἐγήματο, 
σιγᾶν. γυνὴ γὰρ τἄλλα μὲν φόβου πλέα, 
χαχὴ δ᾽ ἐς ἀλχὴν καὶ σίδηρον εἰσορῶν " 

266 ὅταν δ᾽ ἐς εὐνὴν ἠἡδιχημένη κυρῆ, 
οὐχ ἔστιν ἄλλη φρὴν μιαιςρονωτέρα. 

ΧΟΘΙΒΙΘΩΣ: 

δοάσω τάδ᾽ " ἐνδίχως γὰρ ἐχτίσει πόσιν, 

Μήδεια. πενϑεῖν δ᾽ οὔ σε ϑαυμάζω τύχας. 
ὁρῶ δὲ χαὶ Κρέοντα, τῆσδ᾽ ἄνακτα γῆς, 

270 στείχοντα, χαινῶν ἄγγελον βουλευμάτων. 

ΚΡΕΩ Ν. 

σὲ τὴν σκυϑρωπὸν χαὶ πόσει ϑυμουμένην, 
ΜΙηήδειαν, εἶπον τῆσδε γῆς ἔξω περᾶν 
φυγάδα, λαβοῦσαν δισσὰ σὺν σκυτῇ τέχνα, 
χαὶ μή τι μέλλειν" ὡς ἐγὼ βοαβεὺς λόγου 

276 τοῦδ᾽ εἰμὶ, κοὐκ ἄπειμι πρὸς δόμους πάλιν, 
πρὶν ἄν σε γαίας τερμόνων ἔξω βάλω. 

ΜΙΠΟΗ͂ΙΠΙ. . 

αἰαῖ" πανώλης ἡ τάλαιν᾽ ἀπόλλυμαι. 
ἐχϑροοὶ γὰρ ἐξιᾶσι πάντα δὴ κάλων, 
χοὺχ ἔστιν ἄτης εὐπρόσοιστος ἔχβασις. 

280 ἐρήσομαι δὲ καὶ χαχῶς πάσχουσ᾽ ὅμως, 
τίνος μ᾽ ἕκατι γῆς ἀποστέλλεις, Κρέον; 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

δέδοιχά σ᾽, οὐδὲν δεῖ παραμπίσχειν λόγους, 
μή μοί τι δράσῃς παῖδ᾽ ἀνήκεστον καχόν. 
ξυμβάλλεται δὲ πολλὰ τοῦδε δείματος " 

λυπεῖ δὲ λέχτρων ἀνδρὸς ἐστερημένη. 

χλύω δ᾽ ἀπειλεῖν σ᾽, ὡς ἀπαγγέλλουσί μοι, 
τὸν δόντα χαὶ γήμαντα καὶ γαμουμένην 

δράσειν τι ταῦτ᾽ οὖν πρὶν παϑεῖν φυλάξομαι. 

290 χρεῖσσον δέ μοι νῦν πρός σ᾽ ἀπεχϑέσϑαι, γύναι, 
ἢ μαλϑακισϑένϑ᾽ ὕστερον μέγα στένειν. 

ΗΠ“ ΕΙ͂ΑΖ. 
φεῦ φεῦ" 
οὐ νῦν μὲ πρῶτον, ἀλλὰ πολλάκις, Κρέον, 
ἔβλαψε δόξα μεγάλα τ᾽ εἴργασται καχά. 

296 χρὴ δ᾽ οὔποϑ᾽ ὅστις ἀρτίφρων πέρυκ᾽ ἀνὴρ 
παῖδας περισσῶς ἐχδιδάσχεσϑαι σοφούς " 

χωρὶς γὰρ ἄλλης ἧς ἔχουσιν ἀργίας 

φϑόνον πρὸς ἀστῶν ἀλφάνουσι δυσμενῆ. 
σχαιοῖσι μὲν γὰρ καινὰ προσφέρων σοφὰ 

300 δόξεις ἀχρεῖος χοὺ σοφὺς πειυχέναι" 
τῶν δ᾽ αὖ δοχούντων εἰδέναι τι ποικίλον 
χρείσσων γνομισϑεὶς λυπρὸς ἐν πόλει φανεῖ. 
ἐγὼ δὲ καὐτὴ τῆσδε κοινωνῶ τύχης. 

90 
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σοφὴ γὰρ οὖσα τοῖς μέν εἰμ᾽ ἐπίφϑονος, 
Ἶ ΞΟ , 

806 τοῖς δ᾽ αὖ προσάντης " εἰμὶ δ᾽ οὐκ ἄγαν σοφή. 
σὺ δ᾽ οὖν φοβεῖ μὲ μή τι πλημμελὲς πάϑης. 
οὐχ ὧδ᾽ ἔχει μοι, μὴ τρέσης ἡμᾶς, Κρέον, 

ὥστ᾽ ἐς τυράννους ἄνδρας ἐξαμαρτάνειν. 

σὺ γὰρ τί μ᾽ ἠδίχηκας; ἐξέδου κόρην 
810 ὅτῳ σε ϑυμὸς ἦγεν. ἀλλ᾽ ἐμὸν πόσιν 

μισῶ" σὺ δ᾽, οἶμαι, σωφρονῶν ἔδρας τάδε. 
καὶ νῦν τὸ μὲν σὸν οὐ φϑονῶ χαλῶς ἔχειν. 

΄ Γ ΜῚ , , ω 2 

γυμκεύετ᾽, εὖ πράσσοιτε" τήνδε δὲ χϑόνα 
ἐᾷτέ μ᾽ οἱχεῖν " χαὶ γὰρ ἠδικημένοι 

316 σιγησόμεσϑα,, χρεισσύνων νικώμενοι. 
ΚΡΕῺΩ Ν. 

λέγεις ἀχοῦσαι μαλϑάχ᾽, ἀλλ᾽ ἔσω φρενῶν 7 , ; 
ὀρρωδία μοι μή τι βουλεύης κακὸν, 
τοσῷδε δ᾽ ἧσσον ἢ πάρος πέποιϑά σοι" 
γυνὴ γὰρ ὀξύϑυμος, ὡς δ᾽ αὕτως ἀνὴρ, 

320 ὑῴων φυλάσσειν ἢ σιωπηλὸς σοφύς. 

ἀλλ᾽ ἔξιϑ᾽ ὡς τάχιστα, μὴ λόγους λέγε" 
᾿ ΞΡ ἣν πον Σ: 
ὡς ταῦτ᾽ ἄραρε, χοὐκ ἔχεις τέχνην ὕπως 
μενεῖς παρ᾽ ἡμῖν. οὐσα δυσμενὴς ἐμοί. 

ΜΠΠ42ῈΕ1.4.- 

μὴ, πρός σὲ γονάτων τῆς τε νεογάμου κύρης. 

ΚΡΕΩΝ. 

325 λύγους ἀναλοῖς " οὐ γὰρ ἂν πείσαις ποτέ. 

ΜΗηΗ4ῈΕ1.4. 

ἀλλ᾽ ἐξελᾷς με, κοὐδὲν αἰδέσει λιτάς ; 

ΚΡΕΏΩΏΝ. 

φιλῶ γὰρ οὐ σὲ μᾶλλον ἢ δόμους ἐμούς. 
ΜΜΗΔΖΔῈΓΑ. 

ὦ πατρὶς, ὡς σου κάρτα νῦν μνείαν ἔχω. 

ΚΡΕΩ Ν. 

πλὴν γὰρ τέχνων ἔμοιγε «φίλτατον πόλις. 
ΜΗΜΖΕΙΜ4. 

380 φεῦ, φεῦ" βροτοῖς ἔρωτες ὡς καχὸν μέγα. 

ΚΡΕΩ Ν. 

ὅπως ἂν, οἴμαι, καὶ παραστῶσιν τύχαι. 
ἱ ΜΠ4Ε{Π..4. 

Ζεῦ, μὴ λάϑοι σὲ τῶνδ᾽ ὃς αἴτιος χαχῶν. 

κ ΚΡΕΩ Ν. 
δι ΣΝ ΄ τ ξ ͵ ὥρπ᾽, ὦ ματαία, χαί μ᾽ ἀπάλλαξον πόνων. 

ΜΗ. 14. 

πογοῦμεν ἡμεῖς χοὐ πόνων χεχρήμεϑα. 
ΚΡΕΩ Ν. 

3356 τύχ᾽ ἐξ ὀπαδῶν χειρὸς ὠσϑήσει βίᾳ. 
Ἦ ΜΗΔΕΤΑ. 
μὴ “δῆτα τοῦτό γ᾽, ἀλλά σ᾽ αἰτοῦμαι, Κρέον. 

ΚΡΈΩ Ν. 

ὄχλον παρέξεις, ὡς ἔοιχας, ὦ γύναι. 

: ΜΗΔΕΣΆΑ. 
«φευξούμεϑ᾽ " οὐ τοῦϑ᾽ ἱχέτευσα σοῦ τυχεῖν. 

ΚΡΈΩ Ν. 

τί δ᾽ οὖν βιάζει χοὺχ ἀπαλλάσσει χϑονός; 
ΜΗΖΔΕΙ«. 

8340 μίαν μὲ μεῖναι τήνδ᾽ ἔωσον ἡμέραν 
ἈΦ τὰ 2 Σ ψ-" ὧν 

χαὶ ξυμπερῶναι «φροντίδ᾽ ἡ φευξούμεϑα, 
ΣΑΣ ον Ἔ Ἂ Ἶ - 

παισίν τ᾽ ἀφορμὴν τοῖς ἐμοῖς, ἐπεὶ πατὴρ 

Ῥορι 308. «οαποραίαν 

τοῖς δ᾽ ἡσυχαία, τοῖς δὲ ϑατέρου τρόπου. 

ἘΔ ὙἘΡ ἹΊΎΠΙ ΟΣ 

οὐδὲν προτιμᾷ μηχανήσασϑαι τέχνοις. 
οἴχτειρε δ᾽ αὐτούς" καὶ σύ τοι παίδων πατὴρ 

846 πέφυχας" εἰχὺς δ᾽ ἐστὶν εὔνοιάν σ᾽ ἔχειν. 
τοὐμοῦ γὰρ οὔ μοι φροντὶς, εἰ φευξούμεϑα, 
κείγους δὲ χλαίω ξυμφορᾷ χεχρημένους. 

ΚΡΕΏΩ Ν. 

ἥχιστα τοὐμὸν λῆμ᾽ ἔφυ τυραννιχὸν, 
αἰδούμενος δὲ πολλὰ δὴ διέφϑορα" 

8380 χαὶ γῦν ὁρῶ μὲν ἐξαμαρτάνων. γύναι, 

ὅμως δὲ τεύξει τοῦδε" προὐννέπω δέ σοι, 
εἴ σ᾽ ἡ ̓ πιοῦσα λαμπὰς ὄψεται ϑεοῦ 
καὶ παῖδας ἐντὸς τῆσδε τερμόνων χϑογὸς, 
ϑαγεῖ" λέλεχται μῦϑος ἀψευδὴς ὅδε. 

δύ νῦν δ᾽, εἰ μένειν δεῖ, μίμν᾽ ἐφ᾽ ἡμέραν μίαν" 
οὐ γάρ τι δράσεις δεινὸν ὧν φόβος μ᾽ ἔχει. 

ΣΧ ΟΣΡΙΟἿΣΞ 
δύστανε γύναι, 
«εὖ φεῦ, μελέα τῶν σῶν ἀχέων. 
σιοῖ ποτὲ τρέμει; τίνα προξενίαν, 

860 δόμον. ἢ χϑόνα σωτῆρα χαχῶν 
ἐξευρήσεις ; 

ὡς εἰς ἄπορόν σὲ χλύδωνα ϑεὸς, 

Μηήδεια, χαχῶν ἐπόρευσε. 
ΜΗΖΔΖΕ:Ὶ.,. 

ἡ χαχῶς πέπραχται πανταχῆ" τίς ἀντερεῖ; 

8366 ἀλλ᾽ οὔτι ταύτη ταῦτα. μὴ δοχεῖτέ πω. 

ἔτ᾽ εἴσ᾽ ἀγῶνες τοῖς νεωστὶ νυμφίοις, 
χαὶ τοῖσι χηδεύσασιν οὐ σμιχροὶ πόνοι. 

δοχεῖς γὰρ ἄν μὲ τόνδε ϑωπεῦσαί ποτ᾽ ὧν, 
εἰ μή τι κερδαίνουσαν ἢ τεχνωμένην; 

870 οὐδ᾽ ἂν προσεῖπον οὐδ᾽ ἂν ἡψάμην χεροῖν. 
ὁ δ᾽ ἐς τοσοῦτον μωρίας ἀφίχετο 

ὥστ᾽, ἐξὸν αὐτῷ τἄμ᾽ ἑλεῖν βουλεύματα 
γῆς ἐχβαλόντι, τήνδ᾽ ἀφῆκεν ἡμέραν 
μεῖναί μ᾽, ἐν ἣ τρεῖς τῶν ἐμῶν ἐχϑρῶν γεχροὺς 

876 ϑήσω, πατέρα τὲ χαὶ κύρην πόσιν τ᾽ ἐμόν.". 
πολλὰς δ᾽ ἔχουσα θανασίμους αὐτοῖς ὁδοὺς, 

οὐχ οἶδ᾽ ὁποίᾳ πρῶτον ἐγχειρῶ., φίλαι, 

πότερον ὑφάψω δῶμα νυμφιχὸν πυρὶ, 
ἢ ϑηχτὸν ὥσω φάσγανον δι᾽ ἥπατος, 

880 σιγῇ δόμους ἐσβᾶσ᾽ ἵν᾽ ἔστρωται λέχος. 
ἀλλ᾽ ἕν τί μοι πρύσαντες " εἰ ληφϑήσομαι 
δόμους ὑπερβαίνουσα καὶ τεχνωμένη, 

ϑανοῦσα ϑήσω τοῖς ἐμοῖς ἐχϑροῖς γέλων. 

χράτιστα τὴν εὐθεῖαν, ἣ περύχαμεν 
886 σοφαὶ μάλιστα, φαρμάχοις αὐτοὺς ἑλεῖν. 

εἶεν " 
χαὶ δὴ τεϑνᾶσι" τίς μὲ δέξεται πόλις; 

τίς γὴν ἄσυλον χαὶ δόμους ἐχεγγύους 
ξένος παρασχὼν ῥύσεται τοὐμὸν δέμας; 

οὐχ ἔστι. μείνασ᾽ οὖν ἔτι σμιχρὸν χρόνον, 
ἢν μέν τις ἡμῖν πύργος ἀσφαλὴς φανῇ, 

890 δόλῳ μέτειμι τόνδε καὶ σιγῇ φόνον, 
ἢν» δ᾽ ἐξελαύνῃ ξυμφορά μ᾽ ἀμήχανος, 
αὐτὴ ξίφος λαβοῦσα, χεὶ μέλλω ϑανεῖν, 
κτενῶ σφε, τόλμης δ᾽ εἶμι πρὸς τὸ χαρτερόν. 

οὐ γὰρ μὰ τὴν δέσποιναν. ἣν ἐγὼ σέβω 
890 μάλιστα πάντων χαὶ ξυνεργὸν εἱλόμην, 

᾿Ἑχάτην, μυχοῖς ναΐίουσαν ἑστίας ἐμῆς, 
χαίρων τις αὐτῶν τοὐμὸν ἀλγυνεῖ χέαρ. 



Μ ΤΠ ΤΑ ΚΕ ὯΙ ἢ 2835, 

ἀρδις στοο, ἜΤ ἜΡΟ , 
πιχροὺς δ᾽ ἐγώ σφι χαὶ λυγροὺς ϑήσω γάμους, 

Ἔ Ἶ ς - 
περ ἀνὰ δὲ χῆδος χαὶ φυγὰς ἐμὰς χϑονός. 
ΕἸ ΕΣ Ἷ τ ΄ 400 ἀλλ᾽ εἶα" φείδου μηδὲν ὧν ἐπίστασαι, 

Μήδεια, βουλεύουσα χαὶ τεχνωμένη " 

ἕρπ᾽ ἐς τὸ δεινόν " νῦν ἀγὼν εὐψυχίας. 
ἘΣΥΣ ΥΣ ωΣ ᾿ ΞΡ  ξἀφεντσὶ 
ὁρᾷς ὦ πάσχεις; οὐ γέλωτα δεῖ σ ὀφλεῖν 

τοῖς Σιουςείοις τοῖς τ᾽ ᾿Ιάσονος γάμοις, 
406 γεγῶσαν ἐσϑλοῦ πατρὸς Ἡλίου τ᾽ ἄπο. 

ἐπίστασαι δέ" πρὸς δὲ καὶ περύχαμεν 
γυναῖχες, ἐς μὲν ἔσϑλ᾽ ἀμηχανώταται, 
χαχῶν δὲ πάντων τέχτονες σο(ώταται. 

ΧΟΡΟΣ. 

410 ἄνω ποταμῶν ἱερῶν χωροῦσι παγαὶ, 
χαὶ δίχα καὶ πάντα πάλιν στρέφεται. 

ἀνδράσι μὲν δόλιαι βουλαὶ, ϑεῶν δ᾽ 
Σ ον, 

οὐχέτι πίστις ἄραοε. 

41ό τὰν δ᾽ ἐμὰν εὔχλειαν ἔχειν βιοτὰν στρέψουσι φῶμαι. 
ἔρχεται τιμὰ γυναιχείῳ γένει" 

420 οὐχέτι δυσχέλαδος φάμα γυναῖχας ἕξει. 

μοῦσαι δὲ παλαιγενέων λήξουσ᾽ ἀοιδῶν 

τὰν ἐμὰν ὑμνεῦσαι ἀπιστοσύναν. 
τ): Ἂν τώρ, : ᾿ 

οὐ γὰρ ἐν ἁμετέρᾳ γνώμᾳ λύρας 
Ρ ᾽ : 

426 ὦπασε ϑέσπιν ἀοιδὰν 

«Ῥοῖβος, ἁγήτωρ μελέων " ἐπεὶ ἀντάχησ᾽ ἂν ὕμνον 
ἀρσένων γέννᾳ " μαχρὺς δ᾽ αἰὼν ἔχει 

430 πολλὰ μὲν ἁμετέραν ἀνδρῶν τε μοῖραν εἰπεῖν. ((: ΐ 9 9 ΜΠ ᾿ ᾺΣ τες 
σὺ δ᾽ ἐκ μὲν οἴχων πατρῴων ἔπλευσες 

μαινομένᾳ χραδίᾳ,, διδύμους ὁρίσασα πόντου 

435 πέτρας" ἐπὶ δὲ ξένᾳ 

ναίεις χϑονὶ, τὰς ἀνάνδρου 

χοίτας ὀλέσασα λέχτρον 
τάλαινα, φυγὰς δὲ χώρας 

ἄτιμος “ἐλαύνει. 

βέβαχε δ᾽ ὅρχων χάρις, οὐδ᾽ ἔτ᾽ αἰδὼς 
40 Ἑλλάδι τῷ μεγάλᾳ μένει, αἰϑερία δ᾽ ἀνέπτα. 

σοὶ δ᾽ οὔτε πατρὸς δόμοι, 
δύστανε, μεϑορμίσασϑαι 
μόχϑων πάρα, σῶν δὲ λέχτρων 

445 ἄλλα βασίλεια χρείσσων 
δόμοισιν ἐπέστα. 

14.2.2 Ν. 

οὐ νῦν χατεῖδον πρῶτον, ἀλλὰ πολλάχις 

τραχεῖαν ὀργὴν ὡς ἀμήχανον χαχόν. 
᾿ 5 " - , ἩΆΕΤ: ΄ ᾿ 

σοὶ γὰρ- παρὸν γῆν τήνδε καὶ δόμους ἔχειν, 

χούφως φερούσῃ χρεισσόνων βουλεύματα, 
450 λόγων ματαίων οὕνεκ᾽ ἐχπεσεῖ χϑονός. γων μ χ ᾿ τῆῆς Ξ Ἶ : 

χἀμοὶ μὲν οὐδὲν πρᾶγμα: μὴ παύση ποτὲ 
, ἢ ἀρρμὴ Σ 

λέγουσ᾽ ᾿Ιάσων ὡς χάκιστός ἐστ᾽ ἀνήρ" 

ἃ δ᾽ ἐς τυράννους ἐστί σοι λελεγμένα, 
πῶν χέρδος ἡγοῦ ζημιουμένη φυγῇ. 
χἀγὼ μὲν ἀεὶ βασιλέων ϑυμουμένων 

4δό ὀργὰς ἀφήρουν, καί σ᾽ ἐβουλόμην μένειν " 

σὺ δ᾽ οὐχ ἀνίης μωρίας, λέγουσ᾽ ἀεὶ 
τ , Ξ; ᾿ 

χαχῶς τυράννους " τοιγὰρ ἐχπεσεῖ χϑονός. 
΄ ΣΦ υΣτεημόσην ταν ἃς ς 
ὅμως δὲ κἀκ τῶνδ᾽ οὐκ ἀπειρηχὼς «ίλοις 

ἥχω, τὸ σόν γε προσχοπούμενος, γύναι, 
460 ὡς μήτ᾽ ἀχρήμων ξὺν τέχνοισιν ἐχπέσης 

5. ,᾿ , δόνν ΄' ᾿ μήτ᾽ ἐνδεής του. πόλλ᾽ ἐφέλκεται φυγὴ 

410 -- 420. 421. 480. 

431. 438. 439. 446. 

χαχὰ ξὺν αὑτῇ " καὶ γὰρ εἰ σύ με στυγεῖς, 

οὐχ ἂν δυναίμην σοὶ χαχῶς φρονεῖν ποτε. 
ΜΗΜΖΕ1.. 

ἀρ ὦ παγχάχιστε, τοῦτο γάρ σ᾽ εἰπεῖν ἔχω 
γλώσσῃ μέγιστον εἰς ἀνανδρίαν κακὸν, 
ἦλθες πρὸς ἡμᾶς, ἦλθες, ἔχϑιστος γεγώς; 

οὔτοι ϑράσος τόδ᾽ ἐστὶν οὐδ᾽ εὐτολμία, 

470 φίλους χαχῶς δράσαντ᾽ ἐναντίον βλέπειν, 
ἀλλ᾽ ἡ μεγίστη τῶν ἐν ἀνϑοώποις νόσων 
πασῶν, ἀναίδει - εὖ δ᾽ ἐποίησας μολών. 
ἐγώ τε γὰρ λέξασα χουφισϑήσομαι 

ψυχὴν χαχῶς σὲ χαὶ σὺ λυπήσει χλύων. 
476 ἐχ τῶν δὲ πρώτων πρῶτον ἄρξομαι λέγειν. 

ἔσωσώ σ᾽, ὡς ἴσασιν “Ελλήνων ὅσοι 
ταυτὸν ξυνεισέβησαν ᾿Ἰργῷον σχάζος, 

πεμιϑέντα ταύρων πυρπνόων ἐπιστάτην 
ζεύγλαισι, χαὶ σπεροῦντα ϑανάνιμον γύην" 

480 δράχοντά θ᾽, ὃς πάγχρυσον ἀμᾳέπων δέρας 
σπείραις ἔσωζε πολυπλόχοις ζδπνος ὧν, 

κτείνιισ᾽ ἀνέσχον σοὶ φάος σωτήριον. 
αὐτὴ δὲ πατέρα καὶ δόμους προδοῦσ᾽ ἐμοὺς 

τὴν Πηλιῶτιν εἰς ᾿Ιωλχὸν ἱχόμην 

4865 ξύν σοι, πρόϑυμος μᾶλλον ἢ σοφωτέρει, 
Πελίαν τ᾽ ἀπέχτειν᾽, ὥσπερ ἄλγιστον ϑανεῖν, 
παίδων ὑπ᾿ αὐτοῦ, πάντα δ᾽ ἐξεῖλον φόβον. 
χαὶ ταῦϑ᾽ ὑφ᾽ ἡμῶν, ὦ χάχκιστ ἀνδρῶν, παϑὰν 

Μ τς πῆ τὴν ρον 
προὔδωχας ἡμᾶς, χαινὰ δ᾽ ἐχτήσω λέχη, 

490 παίδων γεγώτων" εἰ γὰρ ἡσϑ᾽ ἄπαις ἔτι, 
συγγνώστ᾽ ἂν ἦν σοι τοῦδ᾽ ἐρασϑῆναι λέχους. 

ὅοχων δὲ φρούδη πίστις, οὐδ᾽ ἔχω μαϑεῖν 

εἰ ϑεοὺς γνομιίζεις τοὺς τότ᾽ οὐκ ἄρχειν ἔτι, 
ἢ καινὰ χεῖσϑαι ϑέσμ᾽ ἐν ἀνθρώποις τεινῦν, 

496 ἐπεὶ ξύνοισϑά γ᾽ εἰς ἔμ᾽ οὐχ εὔορχος ὦν. 
φεῦ δεξιὰ χεὶρ. ἧς σὺ πόλλ᾽ ἐλαμβάνου, 

χαὶ τῶνδε γονάτων, ὡς μάτην χεχρώσμεϑα 
χαχοῦ πρὸς ἀνδρὸς, ἐλπίδων δ᾽ ἡμάρτομεν. 

ἄγ᾽, ὡς φίλῳ γὰρ ὄντι σοι χοινώσομαι, 
ὅ00 δοχοῦσα μή τι πρός γε σοῦ πράξειν καλῶς, 

ὅμως δ᾽ - ἐρωτηϑεὶς γὰρ αἰσχίων φανεῖ. 
γῦν ποῖ τράπωμαι; πότερα πρὸς πατρὸς δόμους, 

οἷς σοὶ προδοῦσα χαὶ πάτραν ἀφικόμην; 

ἢ πρὸς ταλαίνας Πελιάδας; καλῶς γ᾽ ἂν οὖν 
ὅ06 δέξαιντό μ᾽ οἴχοις ὧν πατέρα κατέχτανον. 

ἔχει γὰρ οὕτω" τοῖς μὲν οἴκοϑεν «ρίλοις 
ἐχϑρὰ χαϑέστηχ᾽, οὗς δέ μ᾽ οὐκ ἐχρὴν καχῶς 
δρᾶν, σοὶ χάριν φέρουσα πολεμίους ἔχω. 
τοιγάρ με πολλαῖς μακαρίαν ἀν᾽ Ἑλλάδα 

ὅ10 ἔϑηχας ἀντὶ τῶνδε" ϑαυμαστὸν δέ σε 
ἔχω πόσιν χαὶ πιστὸν ἡ τάλαιν᾽ ἐγὼ, 
εἰ φεύξομαί γε γαῖαν ἐχβεβλημένη, 

φίλων ἔρημος, ξὺν τέχνοις μόνη μόνοις, 

χαλόν γ᾽ ὄνειδος τῷ νεωστὶ νυμφίῳ, 

ὅ1Ὁ πτωχοὺς ἀλᾶσϑαι παῖδας ἥ τ᾽ ἔσωσά σε. 

ὦ Ζεῦ, τί δὴ χρυσοῦ μὲν ὃς κίβδηλος ἢ 

τεχμήρι᾽ ἀνθρώποισιν ὥπασας σαφῆ, 

ἀνδρῶν δ᾽ ὅτῳ χρὴ τὸν χαχὸν διειδέναι, 
ὅ2Ὁ οὐδεὶς χαραχτὴρ ἐμπέφυχε σώματι; 

Ῥοκὲ 467. Ξοιιθθδίιν 

ϑεοῖς τε κἀμοὶ παντί τ᾽ ἀνθρώπων γένει. 
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ΧΟΡΟΣ. 

δεινή τις ὀργὴ καὶ δυσίατος πέλει, 
ὅταν φίλοι φίλοισι συμβάλωσ᾽ ἔριν. 

14.Σ 2 Ν. 

δεῖ μ᾽, ὡς ἔοιχε, μὴ καχὺν (φῦναι λέγειν, 
ἀλλ᾽ ὥστε ναὺς κεδνὸν οἱαχοστρύφον 
ἄχροισι λαίφους χρασπέδοις ὑπεχδραμεῖν 

ὅ2ὅ τὴν σὴν στόμαργον, ὦ γύναι, γλωσσαλγίαν. 

ἐγὼ δ᾽, ἐπειδὴ χαὶ λίαν πυργοῖς χάριν, 
Κύπριν νομίζω τῆς ἐμῆς ναυχληρίας 

σώτειραν εἶναι ϑεῶν τὲ χἀνϑρώπων μόνην. 
σοὶ δ᾽ ἔστι μὲν γοῦς λεπτὸς, ἀλλ᾽ ἐπίφϑονος 

580 λόγος διελθεῖν, ὡς Ἔρως σ᾽ ἠνάγχασε 

τόξοις ἀφύχτοις τοὐμὸν ἐχσῶσαι δέμας. 

ἀλλ᾽ οὐκ ἀχριβῶς αὐτὸ ϑήσομαι λίαν" 

ὅπη γὰρ οὖν ὥνησας, οὐ καχῶς ἔχει. 
μείζω γὲ μέντοι τῆς ἐμῆς σωτηρίας 

535 εἴληφας ἢ δέδωχας, ὡς ἐγὼ φράσω. 
πρῶτον μὲν λλάδ᾽ ἀντὶ βαρβάρου χϑονὸς 
γαῖαν κατοιχεῖς, καὶ δίχην ἐπίστασαι 

νόμοις τὲ χρῆσϑαι, μὴ πρὸς ἰσχύος χάριν" 
πάντες δέ σ᾽ ἤσϑοντ᾽ οὖσαν Ἕλληνες σοφὴν, 

840 χαὶ δόξαν ἔσχες " εἰ δὲ γῆς ἐπ᾿ ἐσχάτοις 
ὅροισιν ᾧχεις, οὐκ ἂν ἣν λόγος σέϑεν. 
εἴη δ᾽ ἔμοιγε μήτε χρυσὸς ἐν δόμοις 
μήτ᾽ Ὀρφέως κάλλιον ὑμνῆσαι μέλος, 
εἰ μὴ ᾽πίσημος ἡ τύχη γένοιτό μοι. 

5416 τοσαῦτα μέντοι τῶν ἐμῶν πόνων πέρε 
ἔλεξ᾽ . ἅμιλλαν γὰρ σὺ προὔϑηκας λόγων. 
ἃ δ᾽ ἐς γάμους μοι βασιλικοὺς ὠνείδισας, 
ἐν τῷδε δείξω πρῶτα μὲν σοφὸς γεγὼς, 
ἔπειτα σώφρων, εἶτα σοὶ μέγας φίλος 

δὅ0 χαὶ παισὶ τοῖς ἐμοῖσιν " ἀλλ᾽ ἔχ᾽ ἥσυχος. 

ἐπεὶ μετέστην δεῦρ᾽ ᾿Ιωλχίας χϑονὸς 
πολλὰς ἐφέλκων ξυμφορὰς ἀμηχάνους, 

τί τοῦδ᾽ εὗρον εὐτυχέστερον 

ἢ παῖδα γῆμαι βασιλέως φυγὰς γεγώς; 
ὅδό οὐχ, ἢ σὺ χνίζει, σὸν μὲν ἐχϑαίρων λέχος, 

καινῆς δὲ νύμφης ἱμέρῳ πεπληγμένος, 

οὐδ᾽ εἰς ἅμιλλαν πολύτεχνον σπουδὴν ἔχων" 
ἅλις γὰρ οἱ γεγῶτες οὐδὲ μέμιομαι" 
ἀλλ᾽ ὡς, τὸ μὲν μέγιστον, οἰκοῖμεν χαλῶς͵ 

ὅ60 χαὶ μὴ σπανιζοίμεσϑα, γιγνώσχων ὅτι 
πένητα φεύγει πᾶς τις ἐκποδὼν φίλος, 

παῖδας δὲ ϑρένψαιμ᾽. ἀξίως δόμων ἐμῶν, 

σπείρας τ᾿ ἀδελιοὺς τοῖσιν ἐχ σέϑεν τέχγοις 

ἐς ταὐτὸ ϑείην, χαὶ ξυναρτήσας γένος 

506 εὐδαιμονοίην. σοί τε γὰρ παίδων τί δεῖ, 
ἐμοί τὲ λύει τοῖσι μέλλουσιν τέχνοις 
τὰ ζῶντ᾽ ὀνῆσαι. μῶν βεβούλευμαι χαχῶς; 
οὐδ᾽ ἂν σὺ φαίης, εἴ σε μὴ χνίζοι λέχος. 
ἀλλ᾽ ἐς τοσοῦτον ἥχεϑ᾽ ὥστ᾽ ὀρϑουμένης 

570 εὐνῆς γυναῖχες πάντ᾽ ἔχειν νομίζετε, 
ἢν δ᾽ αὖ γένηται ξυμφορά τις ἐς λέχος, 
τὰ λῷστα χαὶ κάλλιστα πολεμιώτατα 
τίϑεσϑε. χρὴν γὰρ ἀλλοϑέν ποϑὲν βροτοὺς 

᾿ παῖδας τεχνοῦσϑαι, ϑῆλυ δ᾽ οὐκ εἶνται γένος " 
ὅ75 χοὔτως ἂν οὐκ ἣν οὐδὲν ἀνθρώποις καχόν. 

ΧΟΡΟΣ. 

᾿Ιᾶσον, εὖ μὲν τούσδ᾽ ἐχόσμησα; λόγους " 

ὧν εὕρημ᾽ 

ἙΛΎ ΤΡ ΠΑῚ. Δ ΟΗΤΈ 

ὅμως δ᾽ ἔμοιγε, χεὶ παρὰ γνώμην ἐρῶ, 
δοχεῖς προδοὺς σὴν ἄλοχον οὐ δίχαια δρᾶν. 

ΜΗΜΖῈΕΙ.. 

ἢ πολλὰ πολλοῖς εἶμι διάφορος βροτῶν. 

580 ἐμοὶ γὰρ ὅστις ἄδικος ὧν σοφὸς λέγειν 
πέφυχε, πλείστην ζημίαν ὀφλισχάνει" 
γλώσσῃ γὰρ αὐχῶν τἄδικ᾽ εὖ περιστελεῖν, 
τολμᾷ πανουργεῖν " ἔστι δ᾽ οὐκ ἄγαν σοφός. 
ὡς καὶ σὺ μὴ νῦν εἰς ἔμ᾽ εὐσχήμων γένη 

Ι 58ὅ λέγειν τε δεινός " ἕν γὰρ ἐχτενεῖ σ᾽ ἔπος. 
χρῆν σ᾽, εἴπερ ἦσϑα μὴ χακὸς, πείσαντά μὲ 
γαμεῖν γάμον τόνδ᾽, ἀλλὰ μὴ σιγῇ φίλων. 

ΣῺΩ Ν. 

χαλῶς γ᾽ ἂν οὖν μοι τῷδ᾽ ὑπηρέτεις λόγῳ, 
εἴ σοι γάμον χατεῖπον, ἥτις οὐδὲ νῦν 

590 τολμες μεϑεῖναι χαρδίας μέγαν χόλον. 
ΜΗ ΔΕ... 

οὐ τοῦτό σ᾽ εἶχεν, ἀλλὰ βάρβαρον λέχος 
πρὸς γῆρας οὐχ Κπμ ΟΣ τὸ ξέβαινέ σοι. 

εὖ νυν τόδ᾽ ἐβόα μὴ ἤναι κτλ 1: οὕνεχα 

γῆμαί μὲ λέκτρα βασιλέων, ἃ νῦν ἔχω, 
596 ἀλλ᾽, ὥσπερ εἶπον χαὶ πάρος, σῶσαι ϑέλων 

σὲ καὶ τέχνοισι τοῖς ἐμοῖς ὁμοσπόρους 

φῦσαι τυράννους παῖδας, ἔρυμα δώμασιν. 
ΜΗ ΕΙ͂4. 

μή μοι γένοιτο λυπρὸς εὐδαίμων βίος, 
μηδ᾽ ὕλβος ὅστις τὴν ἐμὴν χνίζοι φρένα. 

ΤΑΣ ΩΝ. 

600 οἶσϑ᾽ ὡς μετεύξει χαὶ σοφωτέρα φανεῖ; 
τὰ χρηστὰ μή σοι λυπρὰ φαινέσϑω ποτὲ, 
μηδ᾽ εὐτυχοῦσα δυστυχὴς εἶναι δόκει. 

ΜΗΜ4Ε14.. 

ὕβριζ᾽, ἐπειδὴ σοὶ μὲν ἔστ᾽ ἀποστροφὴ, 
ἐγὼ δ᾽ ἔρημος τήνδε φευξοῦμαι χϑόνα, 

142. Ν. 

θθὅ αὐτὴ τάδ᾽ εἵλου " μηδέν᾽ ἄλλον αἰτιῶ. 
ΔΙΠ.ῈΕ]1.4, 

τί δρῶσα; μῶν χα: χαὶ προδοῦσά σε; 
ΑΣΏΩΝ. 

ἀρὰς τυράννοις ον ἀρωμένη. 

ΜΙΗΔ4Ε14. 

χαὶ σοῖς ἀραία γ᾽ οὖσα το σης δόμοις, 
ΤΆΣ Ν. 

ὡς οὐ χρινοῦμαι τῶνδέ σοι τὰ πλείονα. 

610 ἀλλ᾽ εἴ τι βούλει παισὶν ἢ σαυτῇ φυγῆς 

προσωφέλημα χρημάτων ἐμῶν λαβεῖν, 
λέγ᾽ " ὡς ἕτοιμος ἀφϑόνῳ δοῦναι χερὶ, 
ξένοις τε πέμπειν ξύμβολ᾽, οἱ δράσουσί σ᾽ εὖ. 

χαὶ ταῦτα μὴ ϑέλουσα μωρανεῖς, γύναι" 

ΘΙὅ λήξασα δ᾽ ὀργῆς κερδανεῖς ἀμείνονα. 
ΔΗ4ΖΕ1.4. 

οὔτ᾽ ἄν ξένοισι τοῖσι σοῖς χρησαίμεϑ᾽ ἄν, 
οὔτ᾽ ἄν τι δεξαίμεσϑα, μηδ᾽ ἡμῖν δίδου" 
χαχοῦ γὰρ ἀνδρὸς δῶρ᾽ ὄνησιν οὐχ ἔχει. 

Τ4Σ 2 Ν. 

ἀλλ᾽ οὖν ἐγὼ μὲν δαίμονας μαρτύρομαι, 
020 ὡς πώνϑ᾽ ὑπουργεῖν σοί τε χεὼ τέχνοις θέλω: 

σοὶ δ᾽ οὐχ ἀρέσχει τἀγάώϑ᾽, ἀλλ᾽ αὐϑαδίᾳ 
φίλους ἀπωϑεῖ" τοιγὰρ ἀλγυνεῖ πλέον. 

---- “--ὌΞος- κας-- 



ΜΙ ΓᾺΣΤ Ε ΕΤῚ δ 23} 

ΜΗΖΕΙ4.4. ΜΗΔΜΔΕΙ͂ Λ. 

χώρει" πόϑῳ γὰρ τῆς νεοδμήτου κύρης τί δῆτα «Ῥοῖβος εἶπέ σοι παίδων πέρι; 
αἱρεῖ, χρονίζων δωμάτων ἐξώπιος " ΚΠ ΕΎῪ Σ. 

626 νύμφευ᾽ " ἴσως γὰρ, ξὺν θεῷ δ᾽ εἰρήσεται, 67ὅ σοφώτερ᾽ ἢ κατ᾽ ἄνδρα συμβαλεῖν ἔπη. 
γαμεῖς τοιοῦτον ὥστε σ᾽ ἀρνεῖσϑαι γάμον. ΜΗΔ4ΔΕΙΔ.4. 

ΧΟΡΟΣ. ϑέμις μὲν ἡμᾶς χρησμὸν εἰδέναι ϑεοῦ; 
ἔρωτες ὑπὲρ μὲν ἄγαν ἐλθόντες οὐκ εὐδοξίαν ΦΥΓΙΕΥΣ: 

β οὐδ᾽ ἀρετὰν παρέδωχαν μάλιστ᾽, ἐπεί τοι χαὶ σοφῆς δεῖται φρενύς. 
680 ἀνδράσιν" εἰ δ᾽ ἅλις ἔλθοι ΜΗΔΕΤΙἍΖ 

Αὐύπρις, οὐχ ἄλλα ϑεὸς εὔχαρις οὕτω. τί δῆτ᾽ ἔχρησε; λέξον, εἰ ϑέμις κλύειν. 
μήποτ᾽, ὦ δέσποιν", ἐπ᾿ ἐμοὶ χρυσέων τόξων᾽ ΑΙΓΕΥῪΣ. 

ἐφείης ἀσχοῦ με τὸν προὔχοντα μὴ λῦσαι πόδα 
ἱμέρῳ χρίσασ᾽ ἄφυκτον οἷστόν. ΜΗΖῈΕΙ͂Ἅ. 

686 στέργοι δέ μὲ σωφροσύνα, δώρημα χάλλιστον! 680 πρὶν ἂν τί δράσῃς ἢ τίν᾽ ἐξίχη χϑόνα; 
Ϊ ϑεῶν " ΤΕ ΣΣ 

μηδέ ποτ᾽ ἀμφιλόγους ὀρ-- πρὶν ἂν πατρῴαν αὖϑις ἑστίαν μόλω. 
γὰς ἀκχόρεστά τε γείχη ΜΗΔΕΤΙΑ. 

ἑ ϑυμὸν ἐχπλήξασ᾽ ἑτέροις ἐπὶ λέχτροις σὺ δ᾽ ὡς τί χρήζων τήνδε ναυστολεῖς χϑόνα; 

640 προσβάλοι δεινὰ Κύπρις, ἀπτολέμους δ᾽ εὐνὰς ΦΙΓΕῪΣ. 
σεβίζουσ᾽ 1Πιτϑεύς τις ἔστι γῆς ἄναξ Τροιζηνίας. 

ὀξύφρων κρίνοι λέχη γυναικῶν, ΜΗΔΕΤΙ͂Ἅ. 

ἑ «ὦ πατρὶς, ὦ δῶμά τ᾽ ἐμὸν, παῖς, ὡς λέγουσι, Πέλοπος εὐσεβέστατος. 

μὴ δῆτ᾽ ἄπολις γενοίμαν ΔΑΙΓΕΎῪΣ. 

1 64ὅ τὸν ἀμαχανίας ἔχουσα ̓ δυσπέρατον αἰῶν Ἢ Θϑότούτῳ ϑεοῦ μάντευμα χοινῶσαι ϑέλω. 
οἰχτροτάτων ἀχέων. ΜΗΜΕΤΙΑ.Α. 

ϑανάτῳ ϑανάτῳ πάρος δαμείην σοφὸς γὰρ ἁνὴρ χαὶ τρίβων τὰ τοιάδε. 
ἁμέραν τάνδ᾽ ἐξανύσασα" μό- ΑἸΓΕΎῪΣ. 

θόθχϑων δ᾽ [οὐχ ἄλλος ὕπερϑεν ἢ ᾿ χἄμοιγε πάντων φίλτατος δορυξένων. 
γᾶς πατρίας στέρεσθαι. ΜΗ ΖῈΕ1 4. 

εἴδομεν, οὐκ ἐξ ἑτέρων ἀλλ εὐτυχοίης, χαὶ τύχοις ὅσων ἐρᾷς. 
μύϑων ἔχομεν φράσασθαι" ΦΙΓΕΎΥΣ. 

σὲ γὰρ οὐ πόλις, οὐ φίλων τις ᾧχτειρεν πα-! τί γὰρ σὸν ὕμμα χρώς τε συντέτηχ᾽ ὅδε; 
ϑοῦσαν ΜΗΖ“Ε 14. 

δεινότατον παϑέων. ἐ 690 “ὲἰγεῦ, χάχιστος ἔστι μοι πάντων πόσις. 
ἀχάριστος ὄλοιϑ᾽ ὅτῳ πάρεστι ἼΖΕ ΎῸΣ: 

660 μὴ φέλους τιμᾶν, χαϑαρὰν ἀνοί- τί φής; σαιρῶς μοι σὰς φράσον δυσϑυμίας. 
ἕαντα χλῆδα φρενῶν" ἐμοὶ ΜΗΖΕΙΔΜ4. 
μὲν φίλος οὔποτ᾽ ἔσται. ἀδιχεῖ μ᾽ ᾿Ιάσων οὐδὲν ἐξ ἐμοῦ παϑών. 

Φ ΥΕΎΣ. ὮΙ Ε ΧῸΣ, 

Μήδεια, χαῖρε" τοῦδε γὰρ προοίμιον τί χρῆμα δράσας; φράζε μοι σαφέστερον. 
κάλλιον οὐδεὶς οἶδε ποοσφωνεῖν φίλους. ΜΗΜΔΕΙ͂Δ.(. 

ΜΙΗΖΔΕΙ͂Ἅ4. γυναῖκ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν δεσπότιν δόμων ἔχει. 
666 ὦ χαῖρε χαὶ σὺ, παῖ σοφοῦ Πανδίονος, ΑΙΓΕΎΣ. 

«Δγεῦ. πόϑεν γῆς τῆσδ᾽ ἐπιστρωφῷᾷ πέδον; 696 ἦ γὰρ τετόλμηκ᾽ ἔργον αἴσχιστον τόδε; 
ΦΙΓΕΥΣ. ΜΙΉΜΖΕΤΙΑ. 

«Ῥοίβου παλαιὸν ἐχλιπὼν χρηστήριον. σάφ᾽ ἴσϑ᾽ " ἄτιμοι δ᾽ ἐσμὲν οἱ πρὸ τοῦ φίλοι. 
ΜΗΖΕ1.. ΤΥΡΈΥΣ: 

τί δ᾽ ὀμφαλὸν γῆς ϑεσπιῳδὸν ἐστάλης ; πότερον ἐρασϑεὶς ἢ σὸν ἐχϑαίρων λέχος; 
ΦΨ(ΓΕῈ ΥΣ: ΜΉΗΜΕΓΙἍἉ. 

παίδων ἐρευνῶν σπέρμ᾽ ὅπως γένοιτό μοι. μέγαν γ᾽ ἔρωτα" πιστὸς οὐκ ἔφυ φίλοις. 
ΜΗΜΕΙἍ.4. {ΠῚ ἘΣ. 

670 πρὸς ϑεῶν, ἄπαις γὰρ δεῦρ᾽ ἀεὶ τείνεις βίον; ὕτω νυν, εἴπερ ὡς λέγεις ἐστὶν χαχός. 
“«“]ΡΕΎῪΣ. ΜΗΜΕΙ.. 

ἅπαιδές ἐσμεν δαίμονός τινος τύχῃ " 700 ἀνδρῶν τυράννων κῆδος ἠράσϑη λαβεῖν. 
ΜῊ ΖΕ1.4. ΑΙΓΕΎΣ. 

δάμαρτος οὔσης, ἢ λέχους ἄπειρος ὦν; ἁίδωσε δ᾽ αὐτῷ τίς ; πέραινέ μοι λόγον. 
ΑΙΓΕΎΥΣ. ΜΗΜΖΕΙ4. 

οὐκ ἐσμὲν εὐνῆς ἄζυγες γαμηλίου. Ἀρέων, ὃς ἄρχει τῆσδε γῆς Κορινϑίας. 
627 --- 634. --ΞΞ 086.--- 642, Φ͵ΖΈΧΟΕΣ: 

618 -- 661. -Ξ 652 -- 662. ᾿ ξυγγνωστὰ μέν τἄρ᾽ ἣν σε λυπεῖσϑαι. γύναι. 

--------  - ὦ Ἵ 
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ΜΗΜΖΕΤΙΔἍΖ. ΜΉΔΕΙΑ. ᾿ 

ὄλωλα" καὶ πρός γ᾽ ἐξελαύνομαι χϑονός. μήτ᾽ αὐτὸς ἐκ γῆς σῆς ἔμ᾽ ἐχβαλεῖν ποτε ' 

ΑΙΓΕΥῪΣ. 750 μήτ᾽, ἄλλος ἤν τις τῶν ἐμῶν ἐχθρῶν ἄγειν | 

ρύ πρὸς τοῦ; τόδ᾽ ἄλλο καινὸν αὖ λέγεις χαχόν. χρφήξῃ., μεϑήσειν ζῶν ἑχουσίῳ τρόπῳ. | 
5 ΜΠ ΊΡΗΦΕΣΣ 

ΜΗ Ζ4Ὲ1Α. ο, πα δε, πρτεν δὲς 
ΣΞ ᾿ , ΥΣ ἘΣ ᾿ ὄμνυμι Γαῖαν Ἡλίου ϑ᾽ ἀγνὸν σέβας ᾿ 

Κρέων με᾿ ἐλαύνει τυ καθ τ  ὴ: κου κϑιας: ϑεούς τε πάντας ἐμμενεῖν ἅ σου κλύω. 

ΑΙΓΕΥ͂Σ. ΜΗ Δ4Ε14. 
ἐᾷ δ᾽ ᾿Ιάσων; οὐδὲ ταῦτ᾽ ἐπήνεσα. ἀρχεῖ" τί δ᾽ ὅρχῳ τῷδε μὴ ᾿μμένων πάϑοις; 

ΜΗ4ΖΕΙ͂ 4. ΙΕ ΧΩΣ, ᾿ 

λόγῳ μὲν οὐχὶ, καρδίᾳ δὲ βούλεται. 150 ἃ τοῖσι δυσσεβοῦσι γίγνεται βροτῶν. Ι 
ἀλλ ἄντομαί σε τῆσδε πρὸς γενειάδος ΜΗΔΕΙ͂.. 

710 γονάτων τε τῶν σῶν, ἱκεσία τε γίγνομαι, χαίρων πορεύου" πώντα γὰρ χαλῶς ἔχει 

οἴχτειρον οἴχτειρόν μὲ τὴν δυσδαίμονα, χἀγὼ πόλιν σὴν ὡς τάχιστ᾽ ἀφίξομαι, 

χαὶ μή μ᾽ ἔρημον ἐχπεσοῦσαν εἰσίδης, πράξασ᾽ ἃ μέλλω καὶ τυχοῦσ᾽ ἃ βούλομαι. 

δέξαι δὲ χώρᾳ καὶ δόμοις ἐφέστιον. ΧΟΡΟΣ. 

οὕτως ἔρως σοὶ πρὸς ϑεῶν τελεσφόρος ἀλλά σ᾽ ὁ Μῆᾶαίας πομπαῖος ἄναξ 

710 γένοιτο παίδων, καὐτὸς ὄλβιος ϑάνοις. , 760 πελάσειε δόμοις, ὧν τ᾽ ἐπίνοιαν 

εὕρημα δ᾽ οὐχ οἶσϑ᾽ οἷον εὕρηκας τόδε" σπεύδεις χατέχων πράξειας, ἐπεὶ 

παύσω δέ σ᾽ ὄντ᾽ ἄπαιδα, καὶ παίδων γονὰς γενναῖος ἀνὴρ, 

σπεῖραί σε ϑήσω " τοιάδ᾽ οἶδα φάρμακα. αἹἱγεῦ, παρ᾽ ἐμοὶ δεδόκησαι. 

ΖΕ. ΜΌΣ: ΠΉΗ4Ε.14. 

πολλῶν ἕχατι τήνδε σοι δοῦναι χάριν, ὦ Ζεῦ “ίχη τε Ζηνὸς Ἡλίου τε φῶς, 

720 γύναι, πρόϑυμός εἶμι, πρῶτα μὲν ϑεῶν, 7606 γῦν χαλλίνιχοι τῶν ἐμῶν ἐχϑρῶν, φίλαι, 

ἔπειτα παίδων ὧν ἐπαγγέλλει γονάς. γενησόμεσϑα, χεὶς ὁδὸν βεβήκαμεν " 

ἐς τοῦτο γὰρ δὴ φροῦδός εἶμι πᾶς ἐγώ. γῦν δ᾽ ἐλπὶς ἐχϑοοὺς τοὺς ἐμοὺς τίσειν δίχην. ἢ 

οὕτω δ᾽ ἔχει μοι" σοῦ μὲν ἐλϑούσης χϑόνα, οὗτος γὰρ ἁνὴρ ἣ μάλιστ᾽ ἐκάμνομεν 

πειράσομαϊ σου προξενεῖν δίχαιος ὦν. λιμὴν πέφανται τῶν ἐμῶν βουλευμάτων " 

725 τοσόνδε μέντοι σοι προσημαίνω, γύναι" , 770 ἐχ τοῦδ᾽ ἀναψόμεσϑα πρυμνήτην κάλων, 

ἐχ τῆσδε μὲν γῆς οὔ σ᾽ ἄγειν βουλήσομαι, μολόντες ἄστυ χαὶ πόλισμα Παλλάδος. 

αὐτὴ δ᾽ ἐάνπερ εἰς ἐμοὺς ἔλϑης δόμους, ἤδη δὲ πάντα τἀμά σοι βουλεύματα β 

μενεῖς ἄσυλος, κοὔ σε μὴ μεϑῶ τινι. λέξω: δέχου δὲ μὴ πρὸς ἡδογὴν λόγους. 

ἐχ τῆσδε δ᾽ αὐτὴ γῆς ἀπαλλάσσου πόδα" πέμινασ᾽ ἐμῶν τιν᾽ οἰχετῶν Ἰάσονα 

780 ἀναίτιος γὰρ καὶ ξένοις εἶναι ϑέλω. 776 ἐς ὄψιν ἐλϑεῖν τὴν ἐμὴν αἰτήσομαι" 

ΜΙΠ.ΕΙ 4. μολόντι δ᾽ αὐτῷ μαλϑακχοὺς λέξω λόγους, 

, ἢ ὃς χαὶ δοχεῖ μοι ταῦτα χαὶ καλῶς ἔ 
ἔσται τάδ᾽" ἀλλὰ πίστις εἰ γένοιτό μοι ὡς χαν ΘΟΟΖΕΡΝΜΟ, καὶ καλῶς ἔχει, 

τούτων, ἔχοιμ᾽ ἂν πάντα πρὸς σέϑεν καλῶς. 

“ΠΤ ΕΠ Υ ὩΣ: 

μῶν οὐ πέποιϑας ; ἢ τί σοι τὸ δυσχερές; 

ΜΗ4ΖΕ: 4. 

πέποιϑα: Πελίου δ᾽ ἐχϑοός ἐστι μοι δόμος 
785 Κρέων τε. τούτοις δ᾽ ὁρχίοισι μὲν ζυγεὶς 

᾿, » πτν᾽ ον ΄ 
ἄγουσιν οὐ μεϑεῖ᾽ ἄν ἐκ γαίας ἐμὲ, 

λόγοις δὲ συμβὰς χαὶ ϑεῶν ἀνώμοτο 7 μι ἶ ς 

γάμους τυράννων, ος προδοὺς ἡμᾶς ἔχει, 

χαὶ ξύμφορ᾽ εἶναι καὶ χαλῶς ἐγνωσμένα" 
780 παῖδας δὲ μεῖναι τοὺς ἐμοὺς αἰτήσομαι, 

οὐχ ὡς λιποῦσα πολεμίας ἐπὶ χϑονὸς 
ἐχϑροῖσι παῖδας τοὺς ἐμοὺς χαϑυβρίσαι, 
ἀλλ ὡς δόλοισι παῖδα βιισιλέως χτάνω. 
πέμψω γὰρ αὐτοὺς δῶρ᾽ ἔχοντας ἐν χεροῖν, 

786 νύμφη φέροντας, τήνδε μὴ φεύγειν χϑόνα, 

[λεπτόν τὲ πέπλον χαὶ πλόκον χρυσήλατον " 
χἄνπερ λαβοῦσα χύσμον ἀμφιϑῇ χροὶ, 
χαχῶς ὀλεῖται πᾶς ϑ᾽ ὃς ἂν ϑίγῃ κόρης" 
τοιοῖσδε χρίσω φαρμάχοις δωρήματα. 

φίλος γένοι᾽ ἂν χἀπιχηρυχεύμασι 
οὐκ ἂν πίϑοιο" τἀμὰ μὲν γὰρ ἀσϑενῆ, 

740 τοῖς δ᾽ ὄλβος ἐστὶ καὶ δόμος τυραννικός. 

ΣΦΙ ΕΟΥ Σ. 790 ἐνταῦϑα μέντοι τόνδ᾽ ἀπαλλάσσω λόγον " 

πολλὴν ἔλεξας, ὦ γύναι, προμηϑίαν" ᾧμωξα δ᾽ οἷον ἔργον ἔστ᾽ ἐργαστέον 

"ἀλλ εἰ δοχεῖ σοι δρᾶν τάδ᾽, οὐχ ἀφίσταμαι. τού τευ θεν ἡμῖν" ΤΈΣΣ γὰρ καταχτενῶ Ξ 

ἐμοί τε γὰρ τάδ᾽ ἐστὶν ἀσφαλέστατα, τίμ᾽ " οὔτις ἐστὶν ὅστις ἐξαιρήσεται" 

σχῆψίν τιν᾽ ἐχϑροῖς σοῖς ἔχοντα δεικνύναι, δόμον τὲ πάντα συγχέασ᾽ ᾿Ιάσονος 

746 τὸ σόν τ᾿ ἄραρε μᾶλλον" ἐξηγοῦ ϑεούς. 796 ἔξειμι γαίας, φιλτάτων παίδων φόνον 

.-. ΜΗΖῈΕΣΙΔἍΑ. φεύγουσα χαὶ τλᾶσ᾽ ἔργον ἀνοσιώτατον. 

οὐ γὰρ γελᾶσϑαι τλητὸν ἐξ ἐχϑρῶν, φίλαι. -, ς; 5 δ ᾿ 
ομνυ πέδον ΓῚ ατέρα ϑ᾽ Ἥλιον πατρ ἘΞ ᾿, ἶ έδον Τῆς πατέρ Ὀπεπαεοος ἴτω" τί μοι ζῆν χέρδος; οὔτε μοι πατρὶς ΧΑ τας ἀγα δι ς 
τοὐμοῦ ϑεῶν τὲ συντιϑεὶς ἅπαν γένος. » τι ἡ ᾽ δ ; Ν δ 78.1.5 οὔτ᾽ οἷχός ἐστιν οὔτ᾽ ἀποστροιὴ καχῶν. 

»ν « , , ΄ “ε 2 
ΔΙΓΕΎΣ. 800 ἡμάρτανον τόϑ᾽ ἡνίχ᾽ ἐξελίμπανον ἐπ το ΐ Δ: , ἈΡ τν , , , Ἔεεν τ , 

τί χρῆμα δοάσειν ἢ τί μὴ δράσειν ; λέγε. δόμους πατρῴους, ἀνδρὸς Ἕλληνος λόγοις 



ΠΟ ΠΡ ΑΓΕ ὙΓΤᾺΣ 

πεισϑεῖσ᾽, ὃς ἡμῖν ξὺν ϑεῷ τίσει δίχην. 
οὔτ᾽ ἐξ ἐμοῦ γὰρ παῖδας ὄινεταί ποτε 
ζῶντας τὸ λοιπὸν οὔτε τῆς νεοζύγου 

806 νύμφης τεχνώσει παῖδ᾽, ἐπεὶ κακὴν χαχῶς 
ϑανεῖν σφ᾽ ἀνάγχη τοῖς ἐμοῖσι φαρμάκοις. 
μηδείς με φαύλην κἀσϑενῆ νομιζέτω 

μηδ᾽ ἡσυχαίαν, ἀλλὰ θατέρου τρόπου, 
βαρεῖαν ἐχϑροῖς χαὶ φίλοισιν εὐμενῆ" 

810 τῶν γὰρ τοιούτων εὐκλεέστατος βίος. 
ΧΙΟῚΡΌΘΣΣ: 

ἐπείπερ ἡμῖν τόνδ᾽ ἐχοίνωσας λόγον, 
σέ τ᾽ ὠφελεῖν ϑέλουσα χαὶ νόμοις βροτῶν 
ξυλλαμβάνουσα, δρᾶν σ᾽ ἀπεννέπω τάδε. 

ΜΗΔΕΙ͂ 4. 

οὐχ ἔστιν ἄλλως " σοὶ δὲ συγγνώμη λέγειν 
81ὅ τάδ᾽ ἐστὶ, μὴ πάσχουσαν ὡς ἐγὼ χαχῶς. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλὰ χτανεῖν σὼ παῖδε τολμήσεις, γύναι; 
ΠΕ... 

οὕτω γὰρ ἂν μάλιστα δηχϑείη πόσις. 
ΧΟΡΟΣ. 

σὺ δ᾽ ἂν γένοιό γ᾽ ἀϑλιωτάτη γυνή. 
ΜΠΗ4ΔΕ1.Μ. 

ἴτω " περισσοὶ πάντες οὗν μέσῳ λόγοι. 
820 ἀλλ᾿ εἴα χώρει χαὶ χόμιζ᾽ ᾿Ιάσονα" 

ἐς πάντα γὰρ δὴ σοὶ τὰ πιστὰ χρώμεϑα. 
λέξης δὲ μηδὲν τῶν ἐμοὶ δεδογμένων, 

εἴπερ φρονεῖς εὖ δεσπόταις γυνή τ᾽ ἔφυς. 
ΧΟΡΟΣ. 

᾿Βρεχϑεΐδαι τὸ παλαιὸν ὕλβιοι, 
8265 καὶ ϑεῶν παῖδες μακάρων, ἱερᾶς 

χώρας ἀπορϑήτου τ᾽ ἀποφερβόμενοι 

κλεινοτάταν σοιρίων, ἀεὶ διὰ λαμπροτάτου 
830 βαίνοντες ἁβρῶς αἰϑέρος, ἔνϑα ποϑ᾽ ἁγνὰς 

ἐννέα Πιερίδας Π]ούσας λέγουσε 

ξανϑὰν “Ἰρμονίαν φυτεῦσαι" 

885 τοῦ χαλλινάου τ᾿ ἀπὸ Κηφισοῦ δοὰς 
τὰν Κύπριν κλήζουσιν ἀφυσσαμέναν 
χώραν χαταπνεῦσαι μετρίας ἀνέμων 

840 ἡδυπνόους αὔρας" ἀεὶ δ᾽ ἐπιβαλλομέναν 
χαίταισιν εὐώδη ῥοδέων πλόχον ἀνϑέων 

τῷ σοφίᾳ παρέδρους πέμπειν ἔρωτας, 
8456 παντοίας ἀρετῶς ξυνέργους. 

πῶς οὖν ἱερῶν ποταμῶν 

ἢ πόλις ἢ φίλων 

πόμπιμός σὲ χώρα 
τὰν παιδολέτειραν ἕξει, 

8560 τὰν οὐχ ὁσίαν μετ᾽ ἄλλων; 
σχέψαι τεχέων πλαγὰν, 
σχέψαι φόνον οἷον αἴρει. 
μὴ, πρὸς γονάτων σὲ πάντες 
πάντως ἱκετεύομεν, 

ἑ 866 μὴ τέχνα φονεύσης. 
πόϑεν ϑράσος ἢ φρενὸς ἢ 
χειρὶ τέχνων σέϑεν 
χαρδίᾳ τε λήψει, 

δεινὰν προσάγουσα τόλμαν; 
860 πῶς δ᾽ ὄμματα προσβαλοῦσα 

824 - --88348. -Ξ 885 --- 845. 

846- 86ὅ. --- 866- 8θὅ. 
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τέχνοις «δαχρυν μοῖραν 

σχήσεις φόνου; οὐ δυνάσει, 
σπιαίδων ἱχετᾶν πιτνόντωνγ, 
τέγξαι χέρα φοινίαν 

ΕΑ ΡΝ ᾿ 
866 εὐτλάμονι ϑυμῷ. 

142Σ2 Ν. 
«“ , κ᾿ " τ - ἥκω χελευσϑείς - χαὶ γὰρ οὐσα δυσμενὴς 

ἥενθρις ἘῊΡ Η ΣΡ ΝΗ τ γον τος, 
οὐκ ὧν ἁμάρτοις τοῦδέ γ᾽, ἀλλ᾽ ἀκούσομαι 

τί χρῆμα βούλει χαινὸν ἐξ ἐμοῦ, γύναι. 
ΜΠΗΔΕῚ14.. 

᾿Ιᾶσον, αἰτοῦμαί σε τῶν εἰρημένων 
870 συγγνώμον᾽ εἶναι" τὰς δ᾽ ἐμὰς ὀργὰς φέρειν 

εἶχός σ᾽, ἐπεὶ νῷν πόλλ᾽ - ὑπείργασται φίλα. 
ἐγὼ δ᾽ ἐμαυτῇ διὰ λόγων ἀφικόμην, 
καἀλοιδόρησα" σχετλία, τί μαίνομαι 

΄ - δ καὶ 
χαὶ δυσμεναίνω τοῖσι βουλεύουσιν εὖ, 

876 ἐχϑρὰ δὲ γαίας χοιράνοις χαϑίσταμαι 
ἘΣΣ ΩΣ ΧΟ ΕΙΣ μι Ἀ ι ; 

πύσει ϑ 2 ὃς ἡμῖν δρᾷ τὰ συμφορώτατα, 

γήμας τύραννον καὶ χασιγνήτους τέχνοις 
ἐμοῖς φυτεύων; οὐχ ἀπαλλαχϑήσομαι 
ϑυμοῦ; τί πάσχω, ϑεῶν ποριζόντων χαλῶς; 

: ξ εὐαδζτο 
880 οὐχ εἰσὶ μέν μοι παῖδες, οἶδα δὲ χϑόνα 

φεύγοντας ἡμᾶς χαὶ σπανίζοντας φίλων; 
ταῦτ᾽ ἐνγοηϑεῖσ᾽ ἠἡσϑόμην ἀβουλίαν 
πολλὴν ἔχουσα χαὶ μάτην ϑυμουμένη. 

- ΝΕ - - - 

γνὺν οὐν ἐπαινῶ, σωφρονεῖν τέ μοι δοχεῖς 
88ὅ κῆδος τόδ᾽ ἡμῖν στιροσλαβὼν, ἐγὼ δ᾽ ἄφρων, 

ἡ χρὴν μετεῖναι τῶνδε τῶν βουλευμώτων 

χαὶ ξυμπεραίνειν καὶ παρεστάναι λέχει, 

νύμφην τὲ χκηδεύουσαν ἥδεσθαι σέϑεν. 
ἀλλ ἐσμὲν οἷόν ἐσμεν, οὐκ ἐρῶ κακὸν, 

890 γυναῖχες" οὔχουν χρή σ᾽ ὁμοιοῦσϑαι χακοῖς, 
οὐδ᾽ ἀντιτείνειν νήπι᾿ ἀντὶ νηπίων. 
παριέμεσθϑα., καί φαμεν χαχῶς φρονεῖν 

; :; Ε ; , 
τότ᾽, ἀλλ ἄμεινον νῦν βεβούλευμαι τάδε. 
ὦ τέχνα τέχνα, δεῦτε, λείπετε στέγας, 

896 ἐξέλϑετ᾽, ἀσπάσασϑε χαὶ προσείπατε 
πατέρα μεθ ἡμῶν, καὶ διαλλάχϑηϑ᾽ ἅμα 

Ε , ΚΟΝΝ ; ἢ 
τῆς πρόσϑεν ἔχϑρας ἐς φίλους μητρὸς μέτει" 

σπονδαὶ γὰρ ἡμῖν, χαὶ μεϑέστηχεν χόλος. 

λάβεσϑε χειρὸς δεξιᾶς. οἴμοι χαχῶν " 
ς ἥ ᾿ 

900 ὡς ἐννοοῦμιαι δή τι τῶν χεχρυμμένων. 

ἄρ᾽, ὦ τέκν᾽, οὕτω καὶ πολὺν ζῶντες χρόνον 
φίλην ὀρέξετ᾽ ὠλένην ; τάλαιν᾽ ἐγὼ, 
ὡς ἀρτίδαχρύς εἶμι χαὶ φόβου πλέα. 

, παρα 13 ΕΟ " 
χοόνῳ δὲ νεῖχος πατρὸς ἐξαιρουμένη 

906 ὄψιν τέρειναν τήνδ᾽ ἔπλησα δαχρύων. 

ΧΟΡΟΣ. 
ἩΕΡῸΣ ».Ὁ, ἀαόν Γετεῖς , 

χἀμοὶ χατ᾽ ὄσσων χλωρὸν ὡρμήϑη δάχρυ" 
χαὶ μὴ προβαίη μεῖζον ἢ τὸ νῦν χαχόν. 

ΤΑ ΣΩ Ν. κι 

αἰνῶ, γύναι, τάδ᾽, οὐδ᾽ ἐχεῖνα μέμφομαε" 

εἰχὸς γὰρ ὀργὰς ϑῆλυ ποιεῖσϑαι γένος, 
Ξ Ἶ , 

910 γάμους παρεμπολῶντος ἀλλοίους «πόσει. 

ἀλλ ἐς τὸ λῷον σὸν μεϑέστηχεν χέαρ, 

ἔγνως δὲ τὴν νιχῶσαν ἀλλὰ τῷ χρόνῳ 
βουλήν" γυναικὸς ἔργα ταῦτα σώφρονος. 

ὑμῶν δὲ, παῖδες, οὐκ ἀφροντίστως πατὴρ 

91ὅ πολλὴν ἔϑηχε σὺν ϑεοῖς προμηϑίαν" 
οἶμαι γὰρ ὑμᾶς τῆσδε γῆς Κορινϑίας 

σπσσ π ᾳᾳ0ΦΦύ͵σσδιν νον ΄ὃὃ Ὁ ΘῸὃῸὋἕὁὋὃ τ ς΄ ΘΕ στ Σ 
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τὰ πρῶτ᾽ ἔσεσϑαι ξὺν χασιγνήτοις ἔτι. 

ἀλλ αὐξάνεσθε" τίλλα δ᾽ ἐξεργάζεται 

πατήρ τε χαὶ ϑεῶν ὅστις ἐστὶν εὐμενής " 

920 ἴδοιμι δ᾽ ὑμᾶς εὐτραφεῖς ἥβης τέλος 

μολόντας, ἐχϑρῶν τῶν ἐμῶν ὑπερτέρους. 

αὕτη, τί χλωροῖς δαχρύοις τέγγεις χόρας, 

σερέψασιε λευχὴν ἔμπαλιν παρηίδα, 

χοὐχ ἀσμένη τόνδ᾽ ἐξ ἐμοῦ δέχει λόγον; 

ΜΗΜΕΙ͂ ΔΑ. 

920 οὐδέν " τέχνων τῶνδ᾽ ἐννοουμένη πέρι. 

ΤΙΤΑΣΩΝ. 

ϑάρσει νυν" εὖ γὰρ τῶνδε ϑήσομαε πέρι. 

ΜῊΗΜΕΙ: Α. 

δράσω τάδ᾽ - οὔτοι σοῖς ἀπιστήσω λόγοις " 

γυνὴ δὲ ϑῆλυ χἀπὶ Αὐθνας ἔφυ. 

4 ΣΩ Ν. 

τί δὴ, τάλαινα, ΓΝ ἐπιστένεις τέχνοις ; 

ΠηΗ4ῈΕ1 4. 

930 ἔτικτον αὐτούς" ζὴν δ᾽ ὅτ᾽ ἐξηύχου τέκνα, 

ἐσῆλϑέ μ᾽ οἶχτος εἰ γενήσεται τάδε. 
ἀλλ ὧνπερ οὕνεχ᾽ εἰς ἐμοὺς ἥχεις λόγους, 

ἐπεὶ τυράννοις γῆς μ᾽ ἀποστεῖλαι δοχεῖ, 

935 κἀμοὶ τάδ᾽ ἐστὶ λῷστα, γιγνώσχω χαλῶς, 

μήτ᾽ ἐμποδὼν σοὶ μήτε χοιράνοις χϑονὸς 
γαίειν,, δοχῶ γὰρ δυσμενὴς εἶναι δόμοις, 

ἡμεῖς μὲν ἐκ γῆς τῆσδ᾽ ἀπαίρομεν φυγῇ, 

παῖδες δ᾽ ὅπως ἂν ἐχτραφῶσι σὴ χερὶ, 

940 αἰτοῦ Κρέοντα τήνδε μὴ φεύγειν χϑόνα. 

14Σ 2 Ν. 
Τον»» ΄ -» Η Ω 

οὐχ οἷδ᾽ ἂν εἰ πείσαιμι, πειρᾶσϑαι δὲ χρή. 

ΜῊΗῊΚ.“Ε14. 

σὺ δ᾽ ἀλλὰ σὴν χέλευσον αἰτεῖσϑαι πατρὸς 
γυναῖχα παῖδας τήνδε μὴ φεύγειν χϑόνα. 

ΤΑ͂Σ Ν. 

μάλιστα, καὶ πείσειν γε δοξάζω σφ᾽ ἐγὼ, 
ο4ὅ εἴπερ γυγαιχῶν ἔστι τῶν ἄλλων μία. 

ΜΗ4ῈΕ 14. 

ξυλλήψομαι δὲ τοῦδέ σοι κἀγὼ πόνου" 
πέμψω γὰρ αὐτῇ δῶρ᾽, ἃ χκαλλιστεύεται 

- - δ ᾿ Ἢ , Του ν , 

τῶν νῦν ἐν ἀνθρώποισιν, οἶδ᾽ ἐγὼ, πολὺ, 
λεπτόν τε πέπλον χαὶ πλόκον χρυσήλατον 

960 παῖδας φέροντας. ἀλλ᾿ ὅσον τάχος χρεὼν 
χόσμον χομίζειν δεῦρο προσπόλων τινά. 

ΕΣ Ὶ Ἵ ὕ ΕἸ « ᾿ " 

εὐδαιμονήσει δ᾽ οὐχ ἕν, ἀλλὰ μυρία, 

ἀνδρός τ᾿ ἀρίστου σοῦ τυχοῦσ᾽ ὁμευνέτου, 
΄ ͵ “ 4. “ 

χεχτημένη τὲ χύσμον ὅν ποϑ᾽ Ἵ]λιος 

966 πατρὸς πατὴρ δίδωσιν ἐχγόνοισιν οἷς. 

λάζυσϑε φερνὰς τάσδε, παῖδες, ἐς χέρας, 
καὶ τῇ τυράννῳ μακαρίᾳ νύμφῃ δότε 
φέροντες " οὔτοι δῶρα μεμπτὰ δέξεται. 

ΑΣΩΝ. 
τί δ᾽, ὦ ματαία, τῶνδε σὰς κενοῖς χέρας; 

960 δοχεῖς σπανίζειν δῶμα βασίλειον πέπλων, 
δοχεῖς δὲ χρυσοῦ; σῶζε, μὴ δίδου, τάδε. 
εἴπερ γὰρ ἡμᾶς ἀξιοῖ λόγου τινὸς 
γυνὴ, προϑήσει χρημάτων, σάφ᾽ οἶδ᾽ ἐγώ. 

τὰ μὲν λέλεκται , τῶν δ᾽ ἐγὼ μνησϑήσομαι. 

990 σὺ δ᾽, 

ΜΗΜΖ“Ε1.14. 

μή μοι σύ" πείϑειν δῶρα χαὶ ϑεοὺς λόγος " 
966 χρυσὸς δὲ χρείσσων μυρίων λόγων βροτοῖς. 

χείνης ὁ δαίμων, χεῖνα νῦν αὔξει ϑεὸς, 

γέα τυραννεῖ" τῶν δ᾽ ἐμῶν παίδων φυγὰς 
ΕἸΣ ΑΜ τὰς ς ἐτοξαν πον Ἀπ κω» 

ψυχῆς ἂν ἀλλαξαίμεϑ', οὐ χουσοῦ μόνον. 

ἀλλ, ὦ τέκν᾽, εἰσελϑόντε πλουσίους δόμους 
970 πατρὸς γέαν γυναῖκα, δεσπότιν γ᾽ ἐμὴν, 

ἱχετεύετ᾽, ἐξαιτεῖσϑε μὴ φεύγειν χϑόνα, 
χόσμον διδόντες " τοῦδε γὰρ μάλιστα δεῖ, 
ἐς χεῖρ᾽ ἐκείνην δῶρα δέξασϑαι τάδε. 

ἴϑ᾽ ὡς τάχιστα - μητρὶ δ᾽ ὧν ἐρᾷ τυχεῖν 

976 εὐάγγελοι γένοισϑε πράξαντες χαλῶς. 

ΧΟΡΟΣ. 

γῦν ἐλπίδες οὐχέτι μοι παίδων ζόας, 

οὐχέτι" στείχουσι γὰρ ἐς φόνον ἤδη. 

δέξεται νύμφα χρυσέων ἀναδεσμῶν 
δέξεται δύστανος ἄταν " 

980 ξανϑᾷ δ᾽ ἀμφὶ χόμᾳ ϑήσει τὸν διδα χόσμον αὐτὰ 
ἐν χεροῖν λαβοῦσα. 

πείσει χάρις ἀμβρόσιός τ᾽ αὐγὰ πέπλον 

χουσότευχτόν τὲ στέφανον περιϑέσϑαι" 
986 νερτέροις δ᾽ ἤδη πάρα νυμφοχομήσει. 

τοῖο» εἰς ἕρχος πεσεῖται, 
χαὶ μοῖραν ϑανάτου προσλήψεται δύστανος" 

ἄταν δ᾽ 

οὐχ ὑπεχδραμεῖται. 
ὦ τάλαν, ὦ καχόνυμφϑ χηδεμὼν τυ- 

; 
ράνγων, 

παισὶν οὐ κατειδὼς 

ὀλέϑριον βιοτὰν προσάγεις, ἀλόχῳ τε σᾷ στυ-- 
γερὸν ϑάνατον. 

996 δύστανε, μοίρας ὅσον παροίχει. 
᾿ ν ᾿ τ 

μεταστένομαι δὲ σὸν ἄλγος, ὦ τάλαινα παίδων 

μᾶτερ, ἃ φονεύσεις 
1000 τέχεα γυμᾳφιδίων ἕνεχεν λεχέων, ἅ σοι προλι- 

πὼν ἀνόμως 
ἄλλᾳ ξυνοικεῖ πόσις ξυνεύνῳ. 

Π.4.4 1 1 ΟἿΣ 

δέσποιν᾽, ἀφεῖνται παῖδες οἵδε σοὶ φυγῆς, 

χαὶ δῶρα νύμφη βασιλὶς ἀσμένη χεροῖν 

ἐδέξατ᾽ - εἰρήνη δὲ τἀχεῖϑεν τέχνοις. 
ἩΜΠ4ΕΙ.. 

ἔα. 
ΠΦΥΖΦΑΙΤΚΎΧΘΣΣΣ 

1006 τέ συγχυϑεῖσ᾽ ἕστηκας ἡνίχ᾽ εὐτυχεῖς; 
ΜΗΔΖΔΕΙ͂ 4. 

αἰαῖ. 
Π4Ι͵ΙΖΔΑΤΙΓΏΩΏΤΌΟΣ: 

τάδ᾽ οὐ ξυνῳδὰ τοῖσιν ἐξηγγελμένοις. 
ΜΗΜἍΕΙῖ.,. 

αἰαὶ μάλ᾽ αὖϑις. 
Π.4ΙΔΑΓΩΤΌΟΣ. 

μῶν τιν᾽ ἀγγέλλων τύχην 
1010 οὐχ οἶδα, δόξης δ᾽ ἐσφάλην εὐαγγέλου; 

976 --- 982. ---Ξ 988 --- 939. 

990 --- 996. --Ξ 9990 ---ΙΟΟῚ. 

Ῥουῖ 1006. 5Ξοηποθαπίατ 

τί σὴν ἔτρεψας ἔμπαλιν παρηίδα, 
χοὐχ ἀσμένη τόνδ᾽ ἐξ ἐμοῦ δέχει λόγον; 
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ΜΠ.ὕ.Ε 1.4. Ι μὰ τοὺς παρ᾽ “Ἴιδὴν νερτέρους ἀλάστορας, ἐποα τ σΐαςΣ ἀπε νλ Ε ς 
ἤγγειλας οἷ᾽ ἤγγειλας" οὐ σὲ μέμφομαι. Ἰ1060 οὔτοι ποτ᾽ ἔσται τοῦϑ᾽ ὅπως ἐχϑροῖς ἐγὼ 

; ῃ ῃ ἘΝ ΄ 

παῖδας πιαρήσω τοὺς ἐμοὺς καϑυβρίσαι. 

πάντως πέπρωται ταῦτα χκοὺκ ἐχῳεύξεται. 
1006 καὶ δὴ ᾽πὶ χρατὶ στέφανος, ἐν πέπλοισί τε 

νύμιρη τύραννος ὄλλυται, σάςρ᾽ οἶδ᾽ ἐγώ. 
ἀλλ εἶμι γὰρ δὴ τὰ εστά ὁ δὸ 1λ εἶμι γὰρ δὴ τλημονεστάτην ὁδὸν, 
χαὶ τούσδε πέμψω τλημονεστέραν ἔτι, 
παῖδας προσειπεῖν βούλομαι. δότ᾽, ὦ τέχνα, 

1070 δότ᾽ ἀσπάσασϑαι μητρὶ δεξιὰν χέρα. 

ὦ φιλτάτη χεὶρ, φίλτατον δέ μοι στόμα, 
χαὶ σχῆμα καὶ πρόσωπον εὐγενὲς τέκνων, 
εὐδαιμονοῖτον. ἀλλ ἐκεῖ" τὰ δ᾽ ἐνθάδε 

ν Ἵ ΄ Ε ἘΣ - " 
πατὴρ ἀιρείλετ᾽. ὦ γλυχεῖα προσβολὴ, 
» δ - ᾿΄ τον 107ὅ ὦ μαλϑαχὸς χρὼς πνεῦμά 8’ ἥδιστον τέχνων. 
χωρεῖτε χωρεῖτ᾽ " οὐχέτ᾽ εἰμὶ προσβλέπειν 
οἵα τ᾽ ἐς ὑμᾶς, ἀλλὰ γικῶμαι χακοῖς. 

χαὶ μανϑάνω μὲν οἷα δρᾶν μέλλω χαχά" 
ϑυμὸς δὲ χρείσσων τῶν ἐμῶν βουλευμάτων, 

1080 ὅσπερ μεγίστων αἴτιος χαχῶν βροτοῖς. .... 

ΧΟΡΟΣ. 

πολλώχις ἤδη διὰ λεπτοτέρων 
μύϑων ἔμολον, χαὶ πρὸς ἁμίλλας 

ἦλθον μείζους ἢ χρὴ γενεὰν 

] ϑήλυν ἐρευνᾶν " ἀλλὰ γὰρ ἔστιν 
"1086 μοῦσα καὶ ἡμῖν, ἢ προσομιλεῖ 

σοφίᾳς ἕνεχεν " πάσαισι μὲν οὔ - 
παῦρον γὰρ δὴ γένος ἐν πολλαῖς 

[2 Ἁ » 

Ι ευροῖις (νϑ ἰσωὼς 

Ϊ 

ΠΑΙΔΆΑΓΩΓΟΣ. 

τί δὴ καὶ ηφεῖς ὄμμα χαὶ δαχρυρροεῖς ; 

ΜΗΖΕΤ4. 

πολλή μ᾽ ἀνάγχη, πρέσβυ ταῦτα γὰρ ϑεοὶ 

| χὠγὼ χαχῶς φρονοῦσ᾽ ἐμηχανησάμην. 

Ϊ ΠΑΙΔΆΑΓΏΩΓΟΣ. 

[χθ1ὅ ϑάρσει" κάτει τοι χαὶ σὺ πρὸς τέχνων ἔτι. 

ΜῊΗῊΖῈΕ 14. 

ἄλλους κατάξω πρόσϑεν ἡ τάλαιν᾽ ἐγώ. 

ὙΦ ΕΞ ΤΙΟΣΣ: 

οὔτοι μόνη σὺ σῶν ἀπεζύγης τέχνων. 
χούφως φέρειν χρὴ ϑνητὸν ὄντα συμφοράς. 

ΜΠ... 

ΒΚ δράσω τάδ᾽. ἀλλὰ βαῖνε δωμάτων ἔσω, 
1020 καὶ παισὶ πόρσυν᾽ οἷκς χρὴ χαϑ᾽ ἡμέραν. 

ὦ τέχνα τέχνα. σφῷν μὲν ἔστι δὴ πόλις 

χαὶ δῶμ᾽, ἐν ᾧ λιπόντες ἀϑλίαν ἐμὲ 

οἱκήσετ᾽ ἀεὶ μητρὸς ἐστερημένοι" 
ἐγὼ δ᾽ ἐς ἄλλην γαῖαν εἶμι δὴ φυγὰς, 

102ὅ πρὲν σφῷν ὄνασϑαι κἀπιδεῖν εὐδαίμονας, 
πρὶν λέχτρω καὶ γυναῖχα καὶ γαμηλίους 

᾿ 

εὐνὰς ἀγῆλαι λαμπάδας τ᾿ ἀνασχεϑεῖν. 

᾿ 

᾿ 

ὦ δυστάλαινα τῆς ἐμῆς αὐϑαδίας. 

ἄλλως ἄρ᾽ ὑμᾶς, ὦ τέχν᾽, ἐξεϑρειψάμην, 

1080 ἄλλως δ᾽ ἐμόχϑουν καὶ κατεξάνϑην πόνοις, 
“΄΄ς στερρὰς ἐνεγχοῦσ᾽ ἐν τόκοις ἀλγηδόνας. 

ἢ μήν ποϑ᾽ ἡ ϑύστηνος εἶχον ἐλπίδας 

πολλὰς ἐν ὑμῖν γηροβοσχήσειν τ᾿ ἐμὲ 
χαὶ χατϑανοῦσαν χερσὶν εὖ σεριστελεῖν, 

1086 ζηλωτὸν ἀνθρώποισι" νῦν δ᾽ ὄλωλε δὴ 
γλυχεῖα φροντίς. σφῷν γὰρ ἐστερημένη 

λυπρὸν διάξω βίοτον ἀλγεινόν τ᾽ ἐμοί. 

ὑμεῖς δὲ μητέρ᾽ οὐχέτ᾽ ὄμμασιν φίλοις 
ὄψεσϑ᾽, ἐς ἄλλο σχῆμ᾽ ἀποστάντες βίου. 

1010 φεῦ τεῦ" τί προσδέρχεσϑέ μ᾽ ὄμμασιν, τέχνα; Ϊ γ] 

χοὺχ ἀπόμουσον τὸ γυναικῶν. 
.1090 χαΐ φημι βροτῶν οἵτινές εἶσιν 

πάμπαν ἄπειροι μηδ᾽ ἐφύτευσαν 
παῖδας, προφέρειν εἰς εὐτυχίαν 
τῶν γειναμένων. 

] οἱ μὲν ἄτεκνοι δι᾿ ἀπειροσύναν 
1096 εἴϑ᾽ ἡδὺ βροτοῖς εἴτ᾽ ἀνιαρὸν 

παῖδες τελέϑουσ᾽ οὐχὶ τυχόντες 
πολλῶν μόχϑων ἀπέχονται" 
οἷσι δὲ τέχνων ἔστιν ἐν οἴχοις 

γλυχερὸν βλάστημ᾽, ἐσορῶ μελέτῃ Ϊ 

1100 χατατρυχομένους τὸν ἅπαντα χρόνον" 

πρῶτον μὲν ὅπως ϑρέψουσι καλῶς, 

βίώοτόν ϑ᾽ ὁπόϑεν λείψουσι τέχνοις " 
ἔτι δ᾽ ἐκ τούτων εἴτ᾽ ἐπὶ φλαύροις 

εἴτ᾽ ἐπὶ χρηστοῖς 

μοχϑοῦσι, τόδ᾽ ἐστὶν ἄδηλον. 
1105 ἕν δὲ τὸ πάντων λοίσϑιον ἤδη 

πᾶσιν χατερῶ ϑνητοῖσι καχόν" 

χαὶ δὴ γὰρ ἅλις βίοτόν ὃ’ εὗρον, 
σῶμά τ᾽ ἐς ἥβην ἤλυϑε τέχνων 

χρηστοί τ᾽ ἐγένοντ᾽ - εἰ δὲ κυρήσας 

110 δαίμων οὗτος, φροῦδος ἐς “Τδὴν 
Θάνατος προιξέρων σώματα τέκνων. 

πῶς οὖν λύει πρὸς τοῖς ἄλλοις 

τήνδ᾽ ἔτι λύπην ἀνιαροτάτην 

τί προσγελᾶτε τὸν πανύστατον γέλων; 
αἰαῖ" τέ δράσω; καρδίω γὰρ οἴχεται, 
γυναῖχες, ὄμμα φαιδρὸν ὡς εἶδον τέχνων. 
οὐχ ἂν δυναίμην " χαιρέτω βουλεύματα | 

1040 τὰ πρόσϑεν " ἄξω παῖδας ἐχ γαίας ἐμούς. 

τί δεῖ μὲ πατέρῳᾳ τῶνδε τοῖς τούτων χαχοῖς ] 

λυποῦσαν αὐτὴν δὶς τόσα χτᾶσϑαι χκαχά; 
οὐ δῆτ᾽ ἔγωγε. χαιρέτω βουλεύματα. 

{ πάσχω; βούλ "ἐλωτ᾽ ὀιρλεῖ! χαίτοι τί πάσχω; βούλομαι γέλωτ᾽ ὀφλεῖν 
1000 ἐχϑροὺς μεϑεῖσα τοὺς ἐμοὺς ἀζημίους ; 

"ΦΩν ΕἸ 3 - - ΄ 

τολμητέον ταῦδ΄. ἀλλὰ τῆς ἐιιῆς χάκης, 

τὸ χαὶ προέσϑαι μαλϑαχοὺς λόγους φρενί. 
χωρεῖτε, παῖδες, ἐς δόμους" ὅτῳ δὲ μὴ 
ϑέμις παρεῖναι τοῖς ἐμοῖσι ϑύμασιν, 

1066 αὐτῷ μελήσει" χεῖρω δ᾽ οὐ διαιρϑερῶ. 
ἘΠ 
ἀ ἀ. 

δὰ μὴ δῆτα, ϑυμὲ, μὴ σύ γ᾽ ἐργάση τάδε - Ῥορὲ 1061. 5οχιθναπέα 
ὃ ς , γον ὝΡΡ ἃ ἄς ᾿ ΦΈΡ ΤΙΝ 

ἔασον αὐιοὺς, ὦ τάλαν, φεῖσαι τέχνων πάντως σφ᾽ ἀνάγκη χατϑανεῖν - ἐπεὶ δὲ χρὴ, 
ἡμεῖς κτενοῦμεν, οἵπερ ἐξειρύσαμεν. ἐχεῖ μεϑ ἡμῶν ζῶντες εὐφρανοῦσί σε. 

ἷ--.-...ὄ... ὦ ὦ 
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242 ἘΚ ΎΨΡ' ἢ ΤΓῚ ἌΓ ΟΝ 

παίδων ἕνεχεν 

1116 ϑνητοῖσι ϑεοὺς ἐπιβάλλειν; 

ΜΗΖΕ:.1.. 

φίλαι, πάλαι δὴ προσμένουσι τὴν τύχην 
χαραδοχῶ τἀχκεῖϑεν οἱ προβήσεται. 
χαὶ δὴ δέδοοχα τόνδε τῶν ᾿Ιάσονος 

1120 δείκνυσιν ὡς τι χαινὺν ἀγγελεῖ χαχόν. 

ΑΤΓΓΈΚΟΣ. 
ὦ δεινὸν ἔργον παράνομόν τ᾿ εἰργασμένη 

| Μήδεια, φεῦγε φεῦγε, μήτε ναΐαν 

λιποῦσ᾽ ἀπήνην μήτ᾽ ὄχον πεδοστιβῆ. 

ΜΉΗΜΖῈΕΙ 4. 

τί δ᾽ ἄξιόν μοι τῆσδε τυγχάνει φυγῆς; 

ΑΤΤΈΔΜΟΣ. 
1125 ὄλωλεν ἡ τύραννος ἀρτίως χόρη 

ΜΜΗΜ4ΖΕ,14. 

χάλλιστον εἶπας μῦϑον, ἂν δ᾽ εὐεργέταις 

τὸ λοιπὸν ἤδη χαὶ φίλοις ἐμοῖς ἔσει. 

ΓΙΈ ΦΧ ὍΟἿΣ. 

ΠΤ τυ ΠΟ; 
1180 ἥτις τυράννων ἑστίαν ἠχισμένην 

χαίρεις χλύουσα, κοὐ φοβεῖ τὰ τοιάδε; 

ΜΠΙΠ.ῈΕῚ 4. 

ἔχω τι χἀγὼ τοῖς γε σοῖς ἐναντίον 
λόγοισιν εἰπεῖν - ἀλλὰ μὴ σπέρχου, φίλος, 
λέξον δ᾽ ὕπως ὦλοντο" δὶς τόσον γὰρ ἂν 

.1186 τέρψειας ἡμᾶς, εἰ τεϑνῶσι παγχάχως. 

ΓΤ ΧΦΌΣ:. 

πύσμδος " : 
ἐπεὶ τέχνων σῶν ἦλθε δίπτυχος γονὴ 

σὺν πατρὶ χαὶ παρῆλϑὲ νυμιιχοὺς δόμους, 

ἤσϑημεν οἵπερ σοῖς ἐχώμνομεν καχοῖς 
- Ὑ ᾿. μδν " ΄ 

διιῶες" δι᾽ ὦτων δ᾽ εὐθὺς ἣν πολὺς λόγος 
.1140 σὲ χαὶ πόσιν σὸν γι Ως ἐσπεῖσϑαι τὸ πρίν. 
| χυνεῖ δ᾽ ὁ μιέν τις χεῖρ᾽ . ὃ δὲ ξανϑὸν χάρα 

παίδων" ἐγὼ δὲ χαὐτὸς ἡδονῆ, ἧς ὕπο 
στέγας γυναιχῶν σὺν τέχγνοις ἅμ᾽ ἑσπόμην. 
δέσποινα δ᾽ ἣν νῦν ἀντὶ σοῦ θαυμάζομεν, 

1145 πρὶν μὲν τέχνων σῶν εἰσιδεῖν ξυνωρίδα, 

πρόϑυμον εἶχ᾽ ὀφϑαλιιὸν εἰς Ἰάσονα " 
Ι ἔπειτα μέντοι προὐχαλύψατ᾽ ὄμματα, 
] λευχήν τ᾿ ἀπέστρειν᾽ ἔμπαλιν παρηίδα, 

παίδων μυσαχϑεῖσ᾽ εἰσόδους - πόσις δὲ σὸς 
1150 ὀργὰς ἀφήρει χαὶ νεάνιδος χύλον, 

λέγων τάδ᾽ - οὐ μὴ δυσμενὴς ἔσει (φίλοις, 
παύσει δὲ ϑυμοῦ χαὶ πάλιν στρέιψεις χάρα, 

] φίλους νομίζουσ᾽ οὕσπερ ἂν πόσις σέϑεν, 
δέξει δὲ δῶρα, χαὶ παραιτήσει πατρὸς 

1155 φυγὰς ἀφεῖναι παισὶ τοῖσδ᾽ ἐμὴν χάριν; 
᾿ ἡ δ᾽ ὡς ἐσεῖδε χόσμον, οὐκ ἠνέσχετο, 

ἀλλ ἤνεσ᾽ ἀνδρὶ πάντα" χαὶ πρὶν ἐχ δόμων 
ν ᾿ Ἔ μαχρὰν ἀπεῖναι πατέρα χαὶ παῖδας σέϑεν, 

λαβοῦσα πέπλους ποιχίλους ἠμιπίσχετο, 

στείχοντ᾽ ὀπαδῶν" πνεῦμα δ᾽ ἠρεϑισμένον 

Κρέων δ᾽ ὁ φύσας φαρμάχων τῶν σῶν ὕπο. 

φρονεῖς μὲν ὀρϑὰ χοὐὺ μαίνει, γύναι, 

2 λαμπρῷ χατόπτρῳ σχηματίζεται “ζύμην, 

ἄψυχον εἰχὼ πρσσγελῶσα σώματος. 
χἄπειτ᾽ ἀναστῶσ᾽ ἐχ ϑρόνων διέρχεται 

στέγας. ἁβρὸν βαίνουσα παλλεύχῳ ποδὶ, 

1106 δώροις ὑπερχαίρουσα, πολλὰ πολλάχις 

] τένοντ᾽ ἐς ὀρϑὸν ὄμμασι σχοπουμένη. 
τοὐνϑένδε μέντοι δεινὸν ἦν ϑέαωμ᾽ ἰδεῖν" 
χροιὰν γὰρ ἀλλάξασα λεχρία πάλιν 

χωρεῖ τρέμουσα κῶλα. καὶ μύλις φϑάνει 
1170 ϑρόνοισιν ἐμπεσοῦσα μὴ χαμαὶ πεσεῖν. 

χαί τις γεραιὰ προσπόλων, δόξασά που 
ἢ Πανὸς ὀργὰς ἢ τινὸς ϑεῶν μολεῖν, 
ἀνωλόλυξε, πρίν γ᾽ ὁρᾷ χατὰ στόμα 
χωροῦντα λευχὸν ἀφρὸν, ὀμμάτων τ᾽ ἀπὸ 

1176 Ξύρας στρέρουσαν, αἰμά τ᾿ οὐκ ἐνὸν χοοΐ" 

] εἶτ᾽ ἀντίμολπον ἧχεν ὀλολυγῆς μέγαν 

| χωχυτόν. εὐθὺς δ᾽ ἡ μὲν ἐς πατρὸς δόμους 

| ὥρμησεν, ἡ δὲ προς τὸν ἀρτίως. πόσιν, 
φράσουσα νύμφης συμφοράν" ἅπασα δὲ 

1180 στέγη πυχνοῖσιν ἐχτύπει δρομήμασιν. 

ἤδη δ᾽ ἂν ἕλχων χῶλον ἐχπλέϑρου δρόμου 

ταχὺς βαδιστὴς τερμόνων ἀνϑήσττετο" 

ἡ δ᾽ ἐξ ἀναύδου χαὶ μύσαντος ὄμματος 

δεινὸν στενάξασ᾽ ἡ τάλαιν᾽ ἠγείρετη " 

1185 διπλοῦν γὰρ αὐτῇ πῆμ᾽ ἐπεστρατεύετο. 
χουσοῦς μὲν ἀμφὶ χρατὶ χείμενος πλύχος 

ϑαυμαστὸν ἵει νᾶμα παμῳ ἄγου πυρός" 

πέπλοι δὲ λεπτοὶ. σῶν τέχνων δωρήματα, 

λευχὴν ἔδαπτον σάρχα τῆς δυσδαίμονος. 

1190 φεύγει δ᾽ ἀναστᾶσ᾽ ἐκ ϑρόνων πυρουμένη, 

σείουσα χαίτην χρᾶτά τ᾿ ἄλλοτ᾽ ἄλλοσε, 
ὄῖψαι ϑέλουσα στέφανον" ἀλλ ἀραρότως 
σύνδεσμα χρυσὸς εἶχε. πῦρ δ᾽, ἐπεὶ χόμην 
ἔσεισε, μᾶλλον δὶς τόσως τ᾿ ἐλάμπετο. 

1196 πίτνει δ᾽ ἐς οὖδας ξυμ(ορᾷ νιχωμένη, 

Ι πλὴν τῷ τεχόντι χάρτα δυσμαϑὴς ἰδεῖν" 
οὔτ᾽ ὀμμάτων γὰρ δῆλος ἣν χατάστασις 
οὔτ᾽ εὐφυὲς πρόσωπον, αἷμα δ᾽ ἐξ ἄχρου 
ἔσταζε χρατὸς, συμπεφυρμένον πυρὶ, 

] γναϑμοῖς ἀδήλοις φαρμάκων ἀπέρρεον, 

δεινὸν ϑέχκμα " πᾶσι δ᾽ ἦν φόβος ϑιγεῖν 

| γεχροῦ" τύχην γὰρ εἴχοιιεεν διδάσχαλον. 
- ΠΥ Ἢ Ἀαζαςς ξ 

| πατὴρ δ᾽ ὁ τλήμων ξυμφορᾶς ἀγνωσίᾳ 
1206 (νὼ προσελϑὼν δῶμα προσπίτνει. νεχρῷ " 

ᾧμωξε δ᾽ εὐθὺς, χαὶ περιπιτύξας δέμας 

χυνεῖ προσαυδῶν τοιάδ᾽ - ὦ δύστηνε παῖ, 
| τίς σ᾽ ὧδ᾽ ἀτίμως δαιμόνων ἀπώλεσεν; 

τίς τὸν γέροντα τύμιβον ὀριρανὸν σέϑεν 
1210 τέϑησιν ; οἴμοι. ξυνϑάνοιμί σοι. τέχνον. 

Ι ἐπεὶ δὲ ϑρήνων χαὶ γόων ἐπαύσατο, 
χοήζων γεραιὸν ἐξαναστῆσαι δέμας, 

προσείχεϑ᾽ ὥστε χισσὸς ἔρνεσιν δάφνης 
λεπτοῖσι πέπλοις, δεινὰ δ᾽ ἦν παλαίσματα" 

1216 ὁ μὲν γὰρ ἢϑελ᾽ ἐξαναστῆσαι γόνυ, 

ἡ δ᾽ ἀντελάζυτ᾽ " εἰ δὲ πρὸς βίαν ἄγοι, 
, ᾿ ͵ πὐρ μας Στ τ 

] σέρχας γεραιὰς ἐσπάρασσ᾽ ἀπ᾽ ὀστέων. 

] χοόνῳ δ᾽ ἀπέσβη καὶ μεϑῆχ᾽ ὃ δύσμορος 

] τυχήν" χαχοῦ γὰρ οὐχέτ᾽ ἣν ὑπέοτερος. Ρμυχὴ ό Ν 

1200 σάρχες δ᾽ ἀπ᾽ ὀστέων ὥστε πεύχινον δάχρυ 

Ξ ς ἥ ; τ , ΗΣ ι ἢ 
ι1160 χρυσοῦν τε ϑεῖσα στέφανον ἀμφὶ βοστρύχοις, 1520 χεῖνται δὲ νεχροὶ παῖς τε χαὶ γέρων πατὴρ 



πέλας, ποϑεινὴ δαχρύοισι συμφορά. 
χαί μοί τὸ μὲν σὸν ἐχποδὼν ἔστω λόγου " 
γνώσει γὰρ αὐτὴ ζημίας ἀποστροφήν. 
τὰ ϑνητὰ δ᾽ οὐ νῦν πρῶτον ἡγοῦμαι σχιὰν, 

1226 οὐδ᾽ ἂν τρέσας εἴποιμι τοὺς σοφοὺς βροτῶν 

δοχοῦντας εἶναι καὶ μεριμνητὰς λόγων 

τούτους μεγίστην μωρίαν ὀφλισχάνειν " 

ϑνητῶν γὰρ οὐδείς ἐστιν εὐδαίμων ἀνήρ" 

ὕλβου δ᾽ ἐπιρρυέντος εὐτυχέστερος 
1280 ἄλλου γένοιτ᾽ ἂν ἄλλος, εὐδαίμων δ᾽ ἂν οὔ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἔοιχ᾽ ὃ δαίμων πολλὰ τῇδ᾽ ἐν ἡμέρᾳ 
χαχὰ ξυνάνψειν ἐνδίχως ᾿Ιάσονι. 

ὦ τλῆμον, ὥς σου ξυμφορὰς οἰχτείρομεν, 
χόρη Κρέοντος, ἥτις εἰς “Ἵ“τδου δόμους 

1286 οἴχει γάμων ἕχατι τῶν ᾿Ιάσονος. 

ΜΠ4Ε14.4. 

φίλαι, δέδοκται τοὔργον ὡς τάχιστά μοι 

παῖδας χτανούση τῆσδ᾽ ἀφορμᾶσϑαι χϑονὸς, 

χαὶ μὴ σχολὴν ἄγουσαν ἐχϑοῦναι τέκνα 
ἄλλῃ φονεῦσαι δυσμενεστέρᾳ χερί. 

1240 πάντως σφ᾽ ἀνάγχη χατϑανεῖν. ἐπεὶ δὲ χρὴ, 
ἡμεῖς χτενοῦμεν, οἵπερ ἐξεφύσαμεν. 
ἀλλ εἶ᾽ ὁπλίζου, καρδία. τί μέλλομεν 

τὰ δεινὰ χἀναγχαῖα μὴ πράσσειν χακώ; 
ἄγ᾽, ὦ τάλαινα χεὶρ ἐμὴ, λαβὲ ξίφος, 

1245 λάβ᾽, ἕρπε τιρὸς βαλβῖδα λυπηρὰν βίου, 
χαὶ μὴ καχισϑῆς, μηδ᾽ ἀναμνησϑῆς τέχνων, 

ὡς φίλταϑ᾽, ὡς ἔτιχτες " ἀλλὰ τήνδε γε 
λαϑοῦ βραχεῖαν ἡμέραν παίδων σέϑεν, 
κίζεειτα ϑρήνει" χαὶ γὰρ εἰ χτενεῖς σφ᾽ ὅμως 

1250 φίλοι γ᾽ ἔφυσαν, δυστυχὴς δ᾽ ἐγὼ γυνή. 

ΧΟΡΟΣ. 

Ἰὼ Γἄ τε χαὶ παμφαὴς 
ἀχτὶς ᾿Δελίου, κατίδετ᾽ ἴδετε τὰν 

ὀλομέναν γυναῖκα, πρὶν φοινίαν 
τέχνοις προσβαλεῖν χέρ᾽ αὐτοχτόνον " 

1266 τᾶς σᾶς γὰρ ἀπὸ χρυσέας γονᾶς 
ἔβλαστεν, ϑεῶν δ᾽ αἵματι πίτνειν 
φόβος ὑπ᾽ ἀνέρων. 
ἀλλά νιν, ὦ φάος διογενὲς, χάτειρ-- 
γε, κατάπαυσον, ἔξελ᾽ οἴχων τάλαι-- 

1260 γα» φονίαν τ᾿ Ἐρινὺν ὑπ᾽ ἀλαστόρων. 

μάταν μόχϑος ἔρρει τέχνων, 
μάταν ἄρα γένος φίλιον ἔτεχες, ὦ 
χυανεᾶν λιποῦσα Συμπληγάδων 
πετρῶν ἀξενωτάταν ἐσβολάν. 

1205 δειλαία, τί σοι φρενῶν βαρὺς 

χόλος προσπίτνει, καὶ δυσμενὴς 
φόνος ἀμείβεται; 

χαλεπὰ γὰρ βροτοῖς ὁμογενῆ μιά- 
σματ᾽ ἐπὶ γαῖαν αὐτοφόνταις ξυνῳ-- 

1270 δὰ ϑεόϑεν πίτνοντ᾽ ἐπὶ δόμοις ἄχη. 

ΠΑ͂ΙΣ α΄. 

οἴμοι, τί δοάσω; ποῖ φύγω μητρὸς χέρας: 

ΠΑ͂ΙΣ β΄. 
οὐχ οἶδ᾽, ἀδελφὲ φίλτατ᾽ - ὀλλύμεσϑα γάρ. 

1251 --- 1260. --Ξ 1261 --- 1270. 

Ἐπτερ τι τεσσ τ -- -ὐπττι περτιῖς πεε--- τες -- Ὁ ΞΘΕΞ ΝΘ ἈΠῈ 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀχούεις βοαν ἀκούεις τέχνων; 

Ἰὼ τλᾶμον, ὦ χαχοτυχὲς γύναι. 
᾿ , Ξ : 

1270 παρέλϑω δόμους; ἀρῆξαι φόνον 

δοχεῖ μοι τέχνοις. 

1 ΑΥΖΈΣ, 

ναὶ, πρὸς ϑεῶν, ἀρήξατ᾽ - ἐν δέοντι γάρ " 
« ἧ , νὰ: ἌΆ "δ ΕῚ ὲ ᾿ Ε " , ξ 

ὡς ἐγγὺς ἤδη γ᾽ ἐσμὲν ἀρκύων ξίφους. 

ΧΟΡΟΣ. 

τάλαιν᾽, ὡς ἄρ᾽ ἦσϑα πέτρος ἢ σίδα-- 

1280 ρος, ἅτις τέχνων ὃν ἔτεχες 
᾿ ῃ Υ Η 
ἄροτον αὐτόχειρι. μοίρᾳ χτενεῖς. 

Σ ΤΥΕΥ Ἔ , 
μίαν δὴ χλύω μίων τῶν πάρος 

γυναῖκ᾽ ἐν φίλοις χέρα βαλεῖν τέχνοις, 

νὼ μανεῖσαν ἐκ ϑεῶν, ὅϑ᾽ ἡ “Ιιὸς 
1286 δάμαρ νιν ἐξέπεμινε δωμάτων ἄλῃ. 

πίτνει δ᾽ ἁ τάλαιν᾽ ἐς ἅλμαν φόνῳ 

τέχνων δυσσεβεῖ, 

ἀχτῆς ὑπερτείνασα ποντίας πόδα, 

δυοῖν τε παίδοιν ξυνϑανοῦσ᾽ ἀπόλλυται. 

1290 τί δῆτ᾽ οὖν γένοιτ᾽ ὧν ἔτι δεινόν; ὦ 

γυναιχῶν λέχος πολύπονον, 
ὅσα βροτοῖς ἔρεξας ἤδη χαχά. 

15.2.2 Ν. 

γυναῖχες, εἷ τῆσδ᾽ ἐγγὺς ἕστατε στέγης, 
ἀρ’ ἐν δόμοισιν ἡ τὰ δείν᾽ εἰργασμένη 

1996 ΠΠἔήδεια τοισίδ᾽, ἢ μεθέστηκεν φυγῇ; 
δεῖ γάρ νιν ἤτοι γῆς σφε χρυφϑῆναι χάτω, 
ἢ πτηνὸν ἄραι σῶμ᾽ ἐς αἰϑέρος βάϑος, 
εἰ μὴ τυράννων δώμασιν δώσει δίκην. 
πέποιϑ᾽ ἀποχτείνασα χοιράνους χϑογνὸς 

1300 ἀϑῷος αὐτὴ τῶνδε φεύξεσϑαι δόμων; 

ἀλλ οὐ γὰρ αὐτῆς φροντίδ᾽ ὡς τέχνων ἔχω" 
χείνην μὲν οὃς ἔδρασεν ἔρξουσιν χαχῶς, 
ἐμῶν δὲ παίδων ἤλϑον ἐχσῶσαι βίον, 
μή μοί τι δράσωσ᾽ οἱ προσήχοντες γένει, 

1306 μητρῷον ἐκπράσσοντες ἀνόσιον φόνον. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦ τλῆμον, οὐκ οἶσϑ᾽ οἵ χακῶν ἐλήλυϑας, 
᾿Ιᾶσον " οὐ γὰρ τούσδ᾽ ἂν ἐφϑέγξω λόγους. 

1452. Ν. 

τί δ᾽ ἔστιν; ἦ που χἄμ᾽ ἀποχτεῖναι ϑέλει; 

ΧΟΡΟΣ. 

παῖδες τεϑνᾶσι χειρὶ μητρῴᾳ σέϑεν. 

1Ι4Σ Ν. 

1310 οἴμοι τί λέξεις; ὥς μ᾽ ἀπώλεσας, γύναι. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὡς οὐκέτ᾽ ὄντων σῶν τέκνων φρόντιζε δή. 

ΤΑΣΩ Ν. 

ποῦ γάρ νιν ἔχτειν᾽, ἐντὸς ἢ ̓ ξωϑεν δόμων; 
1273. 1274. 1282. 1282, 

1275. 1276. 1286. 1287. ᾿ 

1279 -- 128]. 1290 --- 1292. 1} 1} 



- 
“- ΧΟΡ 

σιύλας ἀνοίξας σῶν τέχνων ὄνει «νον, 

ΤΑ ΣΩΝ. , 
Ἐ -, ὡς ὧν; ΡΈαμν ὧν 

χαλᾶτε κλῆδας ὡς τάχιστις. προσπολοι, 

[1315 ἐχλύεϑ᾽ ἁρμοὺς, ὡς ἴδω διπλοῦν χαχὸν, 

τοὺς μὲν ϑαγόντεις, τὴν δὲ τίσωμαι ψόγῳ. 

ὩῊΕ14. 

τί τύσδε χινεῖς χἀναμοχλεύεις πύλας, 
γεχροὺς ἐρευνῶν χἀμὲ τὴν εἰργασμένην ; 
παῦσε. 

1320 λέγ᾽ εἴ τι βούλει. χειρὶ δ᾽ οὐ τναύσεις ποτέ. 
΄  Ε " [ ᾿ ν 

τοιόνδ᾽ ὑχήημί πατρὸς ἽΠλιος πατὴρ 

δίδωσιν ἡμῖν, ἔρυμα πολεμίας χερός, 

ΤΊ ΣΊΩΣΝΣ 

Χ το οΥ̓ ΄ » ΄ » 
ὦ μιῖσος. ὦ κπιέγιστον ἐχϑίστη γυναι 

πόνου τοῦδ᾽. εἰ δ᾽ ἐμοῦ χρείαν ἔχεις, 

ϑεοῖς τε χαιιοὶ παντί τ᾽ ἀνϑθοώπων γένει, 
1325 ἥτις τέχνοισι σοῖσιν» ἐμβαλεῖν ξίξος 

ἔτλης τεχοῦσι. κίμ᾽ ἄπαιδ᾽ ἀπώλεσας " 
χεὶ ταῦτα δράσασ᾽ ἥλιόν τε προσβλέπεις 
χαὶ γαῖαν, ἔργον τλᾶσα δυσσεβέστατον. 
ΠΑ) Ὁ ἀν ΦΟτυ Ἐς Ἐν ΣΕΥ ΠΤ Ξ 
ὅλοι - ἐγὼ δὲ νῦν «οονῶ, τότ᾿ οὐ «οονῶν 

1380 ὅτ᾽ ἐχ δόμων σὲ βαρβάρου τ᾿ ἀπὸ χϑονὸς 
Ὅν ΣΟ ΟΝ πλλην᾽ ἃς οἶχον ἠγόμην. χαχὸν μέγα, 

πατρύς τὲ χιὼ γῆς ποοδότιν ἣἥ σ᾽ ἐθρέψατο. 

τὸν σὸν δ᾽ ἀλάστορ᾽ εἷς ἔιι᾽ ἔσχηννων ϑεοί" 
χταγνοῦσι γὰρ δὴ σὸν χάσιν παρέστιον, 

1885 τὸ χαλλίπρῳρον εἰσέβης .1ργοῦς σχάφος. 

ἤρξω μὲν ἐκ τοιῶνδε, νυμφευϑεῖσα δὲ 
παρ᾽ ἀνδρὶ τῷδε καὶ τεχοῦσά μοι τέχνει, 

εὐνῆς ἕχατι χαὶ λέχους σφ᾽ ἀπώλεσας. 
τὸς “ ΞΟ μτλολ Ν : 

οὐκ ἔστιν ἥτις τοῦτ᾽ ἀν ᾿Ελληνὶς γυνὴ 

1840 ἔτλη ποϑ΄, ὧν γε πρόσϑεν ἠξίουν ἐγὼ 
- ΄ - ν Ψ ΄. ,, 

γῆμαί σε, κῆδος ἐχϑρὸν ὀλέϑριόν τ᾿ ἐμοὶ, 

λέαιναν. οὐ γυγαῖχα, τῆς Τυρσηνίδος 
Ἔα ΤΑ άρατει μ᾽ , , 
Σχυλλης ἔχουσαν ἀγριωτέραν φύσιν. 

ΩΣ τ ἐδ δ Ανανι 
ἀλλ οὐ γὰρ ἄν σὲ μυρίοις ὀνείδεσι 

1345 δάχοιμι" τοιόνδ᾽ ἐμπέφυχέ σοι ϑοάσος" 
ἔρρο᾽, αἰσχροποιὲ χαὶ τέχνων μιαιφόνε. 
ἐμοὶ δὲ τὸν ἐμὸν δαίμον᾽ αἰάζειν πάρει, 
ὃς οὔτε λέχτρων νεογάμων ὀγήσομιαι, 
οὐ παῖδα: οὖς ἔφυσα χὠξεϑοεψώμην 

1360 ἕξω προσειπεῖν ζῶντας, ἀλλ ἀπώλεσα. 

ΠΗ48.4. 

μαχρὰν ἂν ἐξέτεινα τοῖσδ᾽ ἐναντίᾳ 
] λόγοισιν, εἰ μὴ Ζεὺς πατὴρ ἠπίστατο 

οἱ᾽ ἐξ ἐμοῦ πέπονθας οἷά τ᾽ εἰργάσω - 
ν :} Ε »», ΕΩ ᾽ 3. , Χ ,“.᾿ 

] σὺ δ᾽ οὐκ ἔμελλες ται ἀτιμάσας λέχη 

1855 τερπινὸν διάξειν βίοτον ἐγγελῶν ἐιιοὶ, 
οὐϑ᾽ ὴ τύραννος οὔϑ᾽ ὁ σοὶ τιροσϑεὶς γάμους 
Κρέων ἀνατὶ τῆσδέ μ᾽ ἐχβαλεῖν χϑονός. 
πρὸς ταῦτα χαὶ λέκιναν. εἰ βούλει, χάλει, 

καὶ Σχύλλαν, ἣ Τυρσηνὸν ᾧχησεν πέδον" 
[1800 τῆς σῆς γὰρ ὡς χρὴ καρδίας ἀνθϑηψάμην. 

1Ά4ΣΩ Ν. 
χαὐτή γε λυπεῖ καὶ χαχῶν χοινωνὸς εἶ. 

ΜΗΜ4“Ε1.. 
΄ ᾽ ᾿ ᾿᾽ 2 

σάφ᾽ ἴσϑι" λύει δ᾽ ἄλγος, ἣν σὺ μὴ 

ἘῚΥ Θ᾽ ΙΑ ΘΥΕ 

1542 2 Ν. 

ὦ τέχνα, μητρὸς ὡς χαχῆς ἐχύρσατε. 

ΜΠ4ΕΤ4. 

] ὦ παῖδες, ὡς ὥλεσϑε πατρῴᾳ νόσῳ. 

᾿ ΤΑΣΩΝ. 
1866 οὔτοι νιν ἡμὴ δεξιά γ᾽ 

ΜΠ48Ε14. 

ἀλλ ὕβρις οἵ τὲ σοὶ γεοδιιῆτες γάμοι. 

ΤΑ͂ΣΩ Ν. 

λέχους σφε χἠξίωσας οὕνεχ, χτανεῖν; 

ΜΗΔΕΤΙΆΑ. 

σμιχρὸν γυναικὶ πῆμα τοῦτ᾽ εἶναι δοχεῖς; 

ἀπώλεσεν. 

ΤΑΣΩΝ. 
᾿ ἥτις γε σώφρων" σοὶ δὲ πάντ᾽ ἐστὶν χαχά. 

] ΜΗ4ΖΕ.{14. 

1370 οἵδ᾽ οὐκέτ᾽ εἰσί" τοῦτο γάρ σε δήξεται. 

1.5.2. Ν. 

οἵδ᾽ εἰσὶν, οἴμοι, σῷ χάρᾳ μιάστορες. 

Ϊ ΜΗ4ῈΕ14. 

ἴσασιν ὅστις ἦρξε πημονῆς ϑεοί. 

ΤΣ ΟΕ 

ἴσασι δῆτα σήν γ᾽ ἀπόπτυστον «φρένα. 

ΜΗ4ΖΕ 14. 

στυγεῖ" πιχρὰν δὲ βάξιν ἐχϑαίρω σέϑεν. 

14ΣῺ Ν. 

ἘΞΩ καὶ μὴν ἐγὼ σήν" ὅάδιοι δ᾽ ἀπαλλαγαί. 

᾿ ΜΗ4ΖΕΙ.. 

) πῶς οὖν; τί δράσω; χάρτα γὰρ κἀγὼ ϑέλω. 

Ϊ ΤΑΣΩΝ. 
] “ὦ διυεδν , , Ξ Ξ , 

ϑάιϊναι νεχρούς μοι τούσδε χαὶ κλαῦσαι πάρες. 

ΜΗΖΕΙΔΜ. 
οὐ δῆτ᾽, ἐπεὶ σιῶᾶς τὴδ᾽ ἐγὼ ϑάνψω χερὶ, 

᾿ λ ΡΥ ΣΕΝΣ » Ξ Σ 
| «έρουσ ἐς Πρᾶς τέμενος ἀπκραίας ϑεοῦ, 

[1380 ὡς μή τις αὐτοὺς πολεμίων καϑυβρίση, 
ἢ Ἔ Ε Ε " 

] τύμβους ἀνασπῶν" γὴ δὲ τῆϑε Σισύφου 
' σεμνὴν ἑορτὴν καὶ τέλη προσάψομεν 

᾿ ΡΟΣ ἀνα ΤΌΣΟ ἘΣ ΜΟΡΝ 
᾿ τὸ λοιπὸν ἀντὶ τοῦδε δυσσεβοῦς (φόνου. 

] αὐτὴ δὲ γαῖαν εἶμι τὴν ᾿Πρεχϑέως, 
1385..1]γεῖ συνοιχήσουσα τῷ Πανδίονος. 

σὺ δ᾽, ὥσπερ εἰχὸς, κατϑανεῖ χαχὸς χαχῶς, 

᾿χργοῦς χάρα σὸν λειινάνῳ πεπληγμένος, 

πιχρὰς τελευτὰς τῶν ἐμῶν ἰδὼν γάμων. 

ΤΑΣΊΩΝ 

ἀλλά σ᾽ ᾿Πρινὺς ὀλέσειε τέχνων 
1390 φογία τὲ -Ἰἔκη. 

ΠΗ ΖΔΕΙ4. 

τίς δὲ χλύει σου θεὸς ἢ δαίμων, 
! τοῦ ψευδόρχου καὶ ξειναπάτου ; 

ΤΑΣΩ Ν. 

φεῦ φεῦ, μυσαρὰ χεὼ παιδολέτορ. 



ΜΗ4Ε14. ᾿ ΤΑΣ. Ν. 

στεῖχε πρὸς οἴχους χαὶ ϑάπτ᾽ ἄλοχον. δός μοι πρὸς ϑεῶν 
ΤΩΊΣΩΝ μαλακοῦ χρωτὸς ψαῦσαι τέχνων. 

«Ἢ «τς 

1896 στείχω, δισσῶν γ᾽ ἄμορος τέχνων. ΜΉ ΕΤΑ. 
ΜΗΜΕΙΑ͂ οὐχ ἔστι" μάτην ἔπος ἔρριπται. 

ΤΑΣΩΝ. οὔπω ϑρηνεῖς" μένε χαὶ γῆρας. 

ΤΑΣΩ Ν. 
τ ᾿ ὦὁ τέχνα «ίλτατα. 

ΜΠΜΖΕΙ͂ 4. 

μητρέ γε, σοὶ δ᾽ 

ΤΑΣ 2 Ν. 

χπειτ᾽ ἔχτας; 

ΜΗΜΖῈΕΤΙ4Α. 

σέ γε πημαίνουσ᾽. 

ΤΑΣΩΝ. 

αἰαῖ" φιλίου χρήζω στόματος 
1400 παίδων ὁ τάλας προσσιτύξασϑαι. 

ΜΗ4ΖῈΕ1 4. 

νῦν σφε προσαυδᾷς, νῦν ἀσπάζει 
τότ᾽ ἀπωσάμενος. 

-... ὦ ΠῸΠ Ὸὖἷἧ ῤ ἧῸὃἝὃἝΘἝὃΘὃΦΦ 

,1406 Ζεῦ, τάδ᾽ ἀκούεις ὡς ἀπελαυνόμεϑ᾽, 
οἷά τε πάσχομεν ἐκ τῆς μυσαρᾶς 

χαὶ παιδοιόνου τῆσδε λεκίνης; 
των σι εὐτο 
ἀλλ᾽ ὁπόσον γοῦν πάρα χαὶ δύναμαι 

Ε ΤῸ "Ἢ κ᾿ - 2 Ω ».- 

οὔ. τάδε χαὶ ϑοηνῶ χἀπιϑοάζω, 

1410 μαρτυρόμενος δαίμονας ὥς μοι 

τέχν᾽ ἀποχτείνασ᾽ ἀποχωλύεις 

Ἰναῦσαί τε χεροῖν ϑάνψναι τε νεκροὺς, 
οὺς μήποτ᾽ ἐγὼ φύσας ὄφελον 
πρὸς σοῦ «φϑιμένους ἐπιδέσϑαι. 

ΧΟΡῸΣ. 

1410 πολλῶν ταμίας Ζεὺς ἐν Ολύμπῳ, 

Ϊ πολλὰ δ᾽ ἀέλπτως χραίνουσι ϑεοί" 

χαὶ τὰ δοχηϑέντ᾽ οὐκ ἐτελέσϑη, 
- » ΄ , ν 

τῶν δ᾽ ἀδοχήτων πόρον εἷρε ϑεός. 
τοιόνδ᾽ ἀπέβη τόδε πρᾶγμα. 



ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ ΠΠΟΛΥΤΟΣ ΞΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟΣ. 

, ἀλ ΘΩ ΑΘ Ν ΑΤῸΣ ΠΡΌΟΣΧΘΩΜΙΔΑΙ 

Δ ΦΡΟΖ“ΙΤΗ. «4.414 4. 

ἹΠΠΟΜ.ΜΎΤΟΣ. “«“ΤΤ7ΤῈ.20 Σ: 

ΘΕΡΆΠΟΝΤΕΣ. ΘΗΣΕῪΣ. 

Χ ΘΡΟΣΞ ΤΡΟΙΖΗΝΥΩΝ ΓΥΝΖΤΚΟΩ Ν: ἘΞΑΓΓΙΓΕῈΚ.ΖΟΣ. 

ΤΡΟΦΟΣ. ΑΡΤΕΛΙΙΣ. 

7] Ὁ Θ᾽. ἘΣ ΣΕΙ͂ΕΣ. 

Θ᾿σεὺς υἱὸς μὲν ἦν Αἴϑρας καὶ Ποσειδῶνος, βασιλεὺς δὲ ᾿4ϑηναίων - γήμας δὲ μίαν τῶν ᾿Δμαζόνων Ἵπ-- 

πολύτην, Ἱππόλυτον ἐγέννησε, χάλλει τε καὶ σωφροσύνῃ διαφέροντα. ἐπεὶ δὲ ἡ συνοιχοῦσα τὸν βίον με- 

τήλλαξεν, ἐπεισηγάγετο Κρητιχὴν γυναῖχα, τὴν Μίνωος τοῦ Κρητῶν βασιλέως καὶ Πασιφάης ϑυγατέρα 

«αίδραν. ὁ δὲ Θησεὺς Πάλλαντα, ἕνα τῶν συγγενῶν, φονεύσας, φεύγει ἐς Τροιζῆνα μετὰ τῆς γυναιχὸς, 

οὗ συνέβη τὸν Ἱππόλυτον παρὰ Πιτϑεῖ τρέφεσϑαι" θεασαμένη δὲ τὸν νεανίσχον ἡ «Ῥαίδρα εἷς ἐπιϑυμίαν 
ὌΟ, ΝΜ - Η ΄ -- ᾿ ΄ , ΓΞ 

ὥλισϑεν, οὐχ ἀχόλαστος οὖσα, πληροῦσα δὲ ᾿Ἱφροδίτης μῆνιν, ἣ τὸν Ἱππόλυτον διὰ σωφροσύνην ἀνελεῖν 

χρίνασα τέλος τοῖς προτεϑεῖσιν ἐπέϑηχε, τὴν «Ῥαίδραν εἰς τὸν Ἱππολύτου ἔρωτα παρορμήσασα. ἡ δὲ στέ- 

γουσα τὴν νόσον χρόνῳ πρὸς τὴν τροφὸν τὸ πάϑος δηλῶσαι ἠναγχάσϑη, χατεπαγγειλαμένην αὐτῇ βοηϑή- 

σειν" ἥτις χαὶ χατὰ τὴν προαίρεσιν λόγους προσήνεγχε τῷ νεανίσχῳ. τραχυνόμενον δὲ αὐτὸν ἡ «Φαίδρα 

χαταμαϑοῦσα, τῇ μὲν τροφῷ ἐπέπληξεν, ἑαυτὴν δὲ ἀνήρτησε. χαϑ᾽ ὃν χαιρὸν φανεὶς Θησεὺς, χαὶ χαϑε- 

λεῖν σπεύδων τὴν ἀπηγχονισμένην., εὗρεν αὐτῇ προσηρτημένην δέλτον, δι᾿ ἧς Ἱππολύτου φϑορὰν χατηγό- 

ρει χαὶ ἐπιβουλήν. πιστεύσας δὲ τοῖς γεγραμμένοις τὸν μὲν Ἱππόλυτον ἐπέταξε φεύγειν, αὐτὸς δὲ τῷ 

Ποσειδῶνι ἀρὰς ἔϑετο, ὧν ἐπαχούσας ὁ ϑεὸς τὸν Ἱππόλυτον διέφϑειρεν. Ἴοτεμις δὲ τῶν γεγενημένων 
5 , Σου - Ν᾿ : ᾿ Ξ 
ἕχαστα διασαφήσασα Θησεῖ, τὴν μὲν «Ῥαίδραν οὐ κατεμέμψατο, τοῦτον δὲ παρεμυϑήσατο υἱοῦ χαὶ γυναι-- 

χὸς στερηϑέντα " τῷ δὲ Ἱππολύτῳ τιμὰς ἔφη ἐπιχωρίους ἐγκαταστήσασϑαι. 

Ἢ σκηνὴ τοῦ δράματος ἐν Τροιζῆνι χεῖται. ἐδιδάχϑη ἐπὶ ᾿Επαμείνονος ἄρχοντος ὀλυμπιάδι ὀγδοη- 

χοστῇ ἑβδόμῃ ἔτει τετάρτῳ. πρῶτος Εὐριπίδης, δεύτερος ᾿Ιοφῶν, τρίτος Ἴων. ἔστι δὲ οὗτος ὁ Ἱππόλυτος 

δεύτερος, καὶ ΣΤΕΦΑΝΙΑ͂Σ προσαγορευόμενος. ἐμιραίνεται δὲ ὕστερος γεγραμμένος. τὸ γὰρ ἀπρεπὲς 
Ἶ ΣΕΡΡΟΝΕ , ᾿ ετας, ὙΤΑ ἘΞ Ξ , 

χαὶ χατηγορίας ἄξιον ἐν τούτῳ διώρϑωται τῷ δράματι. τὸ δὲ δρᾶμα τῶν πρώτων. 



«(ἱ ῬΡΟΗΙΚΣΙΤΗ͂. 

Πολλὴ μὲν ἂν βροτοῖσι χοὺς ἀνώνυμος 
ϑεὰ χέχλημαι Κύπρις, οὐρανοῦ τ᾽ ἔσω, 

β ὅσοι τε πόντου τερμόνων τ᾿ ᾿Ἵτλαντιχῶν 
ναίουσιν εἴσω φῶς δρῶντες ἡλίου, 

ὅ τοὺς μὲν σέβοντας τἀμὰ πρεσβεύω χράτη, 

σφάλλω δ᾽ ὅσοι φρονοῦσιν εἰς ἡμᾶς μέγα. 

ἔνεστι γὰρ δὴ κἀν ϑεῶν γένει τόδε, 
τιμώμενοι χαίρουσιν ἀνϑρώπων ὕπο. 

δείξω δὲ μύϑων τῶνδ᾽ ἀλήϑειαν τάχα" 
10 ὁ γάρ μὲ Θησέως παῖς, ᾿Ἵμαζόνος τόκος, 

Ἱππόλυτος, ἁγνοῦ Πιτϑέως παιδεύματα, 

μόνος πολιτῶν τῆσδε γῆς Τροιζηνίας 
λέγει κακίστην δαιμόνων πεφυκέναι. 

ἀναίνεται δὲ λέχτρα χοὐ ψαύει γάμων " 
16 «Ῥοίβου δ᾽ ἀδελφὴν “ἥρτεμιν, “]Πιἰὸς χόρην, 

τιμᾷ, μεγίστην δαιμόνων ἡγούμενος " 
χλωρὰν δ᾽ ἀν᾽ ὕλην παρϑένῳ ξυνὼν ἀεὶ 
χυσὶν ταχείαις ϑῆρας ἐξαίρει χϑονὸς, 

μιείζω βροτείας προσπεσὼν ὁμιλίας. 
20 τούτοισι μέν νυν οὐ φϑονῶ" τί γάρ μὲ δεῖ; 

ἃ δ᾽ ες ἔμ᾽ ἡμάρτηκε, τιμωρήσομαι 
Ἱππόλυτον ἐν τῇδ᾽ ἡμέρᾳ" τὰ πολλὰ δὲ 
πάλαι προχόψασ᾽, οὐ πόνου πολλοῦ με δεῖ. 
ἐλθόντα γάρ νιν Πιτϑέως ποτ᾽ ἐκ δόμων 

26 σεμνῶν ἐς ὄψιν χαὶ τέλη μυστηρίων 

ΤΙανδίονος γῆν πατρὸς εὐγενὴς δάμαρ 
ἰδοῦσα «Ῥαίδρα καρδίαν χατέσχετο 

ἔρωτι δεινῷ τοῖς ἐμοῖς βουλεύμασι. 

χαὶ πρὶν μὲν ἐλϑεῖν τήνδε γὴν Τροιζηνίαν, 
80 πέτραν παρ᾽ αὐτὴν Παλλάδος χατόψιον 

γῆς τῆσδε ναὸν Κύπριδος ἐγχαϑείσατο, 
ἐρῶσ᾽ ἔρωτ᾽ ἔχδημον " Ἱππολύτῳ δ᾽ ἔπι 
τὸ λοιπὸν ὠνόμαζεν ἱδρῦσϑαι ϑεάν. 
ἐπεὶ δὲ Θησεὺς Κεχροπίαν λείπει χϑόνα, 

8ὅ μίασμα φεύγων αἵματος Παλλαντιδῶν, 

χαὶ τήνδε σὺν δάμαρτι ναυστολεῖ χϑόνα, 
ἐνιαυσίαν ἔχδημον αἱνέσας (φυγὴν, 
ἐνταῦϑα δὴ στένουσα χἀχπεπληγμένη 

χέντροις ἔρωτος ἡ τάλαιν᾽ ἀπόλλυται 

40 σιγῇ " ξύνοιδε δ᾽ οὔτις οἱχετῶν νόσον. 
ἀλλ᾽ οὔτι ταύτῃ τόνδ᾽ ἔρωτα χρὴ πεσεῖν " 
δείξω δὲ Θησεῖ πρᾶγμα, χἀχφανήσεται. 

ε » ΄ ᾿ 
χαὶ τὸν μὲν ἡμῖν πολέμιον πεφυχότα 

κ ὗ ᾿ : 
χτενεῖ πατὴρ ἀραῖσιν, ἃς ὃ πόντιος 

46 ἄναξ Ποσειδῶν ὦπασεὲν Θησεῖ γέρας, 

μηδὲν μάταιον ἐς τρὶς εὔξασϑαι ϑεῷ. 
ς Ε υ " Η" Ε 20 Ὁ ΠῚ , 

ἡ δ᾽ εὐχλεὴς μὲν, ἀλλ᾽ ὅμως ἀπόλλυται, 

«Ῥαίδρα " τὸ γὰρ τῆσδ᾽ οὐ προτιμήσω χαχκὸν 
τὸ μὴ οὐ παρασχεῖν τοὺς ἐμοὺς ἐχϑοοὺς ἐμοὶ 

ὅ0 δίκην τοσαύτην ὥστ᾽ ἐμοὶ χαλῶς ἔχειν. 

π΄ δ᾿ 

.-.--- ῸἊοως Ἱ 
ἹΠΠΟΛΥΤΟΣ ΞΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ εἰσορῶ γὰρ τόνδε παῖδα Θησέως 

στείχοντα, ϑήρας μόχϑον ἐχλελοιπότα, 
Ἱππόλυτον, ἔξω τῶνδε βήσομαι τόπων. 
πολὺς δ᾽ ἅμ᾽ αὐτῷ προσπόλων ὀπισϑόπους 

ὅδ χῶμος λέλακεν,, "Ἴρτεμιν τιμῶν ϑεὰν 

ὕμνοισιν " οὐ γὰρ οἶδ᾽ ἀνεῳγμένας πύλας. 
“ιδου φάος τε λοίσϑεον βλέπων τόδε. 

ΧΕ ΟΣ ΖΚΙΘΙΣ. 

ἕπεσϑ᾽ ἀείδοντες ἕπεσϑε 
τὰν «1ιὸς οὐρανίαν 

80 “ρτεμιν, ᾧ μελόμεσϑα. 
ΘΕΡΑΠΟΝΤΕΣ. 

πότνια πότνια, σεμνοτάτα, 
Ζανὸς γένεϑλον, 

χαῖρε χαῖρέ μοι, ὦ χόρα 
66 .«1«τοῦς ρτεμι χαὶ “Ἰὸς, 

χαλλίστα πολὺ παρϑένων, 

ἃ μέγαν χατ᾽ οὐρανὸν 
γαίεις εὐπατέρειαν αὐλὰν, 

Ζανὸς πολύχρυσον οἶχον. 

ΠΤ ΟΌΖΥΥ ΤΊΘΙΕΣ. 

70 χαῖρέ μοι, ὦ καλλίστα, 

χαλλίστα τῶν κατ᾿ Ὄλυμπον 
παρϑένων., [ρτεμι" 
σοὶ τόνδε πλεχτὸν στέφανον ἐξ ἀχηράτου 

λειμῶνος, ὦ δέσποινα. χοσμήσας φέρω, 

75 ἔνϑ᾽ οὔτε ποιμὴν ἀξιοῖ φέρβειν βοτὰ 
οὔτ᾽ ἦλϑέ πω σίδηρος, ἀλλ᾽ ἀχήρατον 
μέλισσα λειμῶν᾽ ἠρινὸν διέρχεται" 

«ἀἰδὼς δὲ ποταμίαισι κηπεύει δρύσοις. 

ὅσοις διδαχτὸν μηδὲν, ἀλλ᾽ ἐν τῇ φύσει 
80 τὸ σωφρονεῖν εἴληχεν ἐς τὰ πάνϑ᾽ ὁμῶς, 

τούτοις δρέπεσϑαι" τοῖς καχοῖσι δ᾽ οὐ ϑέμις. 

ἀλλ᾽, ὦ φίλη δέσποινα. χρυσέας κόμης 
ἀνάδημα δέξαι χειρὸς εὐσεβοῦς ἄπο. 
μόνῳ γάρ ἔστι τοῦτ᾽ ἐμοὶ γέρας βροτῶν" 

8ὅ σοὶ χαὶ ξύνειμι χαὶ λόγοις σ᾽ ἀμείβομαι, 

χλύων μὲν αὐδὴν, ὄμμα δ᾽ οὐχ ὁρῶν τὸ σόν. 
τέλος δὲ χάμιψναιμ᾽ ὥσπερ ἠρξάμην βίου. 

ΘΕΡΆΠΩΝ. 

ἄναξ, ϑεοὺς γὰρ δεσπότας χαλεῖν χρεὼν, 

ἄρ᾽ ἄν τί μου δέξαιο βουλεύσαντος εὖ; 

ΙΠΠΟ.ΎΤΟΣ. 

90 χαὶ κάρτα γ᾽" ἦ γὰρ οὐ σοι(ροὶ φαινοίμεϑ᾽ ἄν. 
ΘΕΡΆΠΩΝ. 

οἶσϑ᾽ οὖν βροτοῖσιν ὃς χαϑέστηχεν νόμος; 
ΤΙἼΠΖΓΟΕΥ ΧΙ ΘΕΣΙ 

οὐκ οἶδα" τοῦ δὲ καί μ᾽ ἀνιστορεῖς πέρι; 
ΘΕΡΑΠΟΩΝ. 

μισεῖν τὸ σεμνὸν χαὶ τὸ μὴ πᾶσιν φίλον. 
ἹΠΠΟΟΑ.ΛΥΎΥΤΟΣ. 

ὀρϑῶς γε" τίς δ᾽ οὐ σεμνὸς ἀχϑεινὸς βοοτῶν; 
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ΘΙΡΑ1Π2 Ν. 

οὐ ὲν δ᾽ εὐπροσηγόροισιν ἔστι τις χάρις; 
ΤΙΓΙΚΟΞΤΣΥ ΤΕΘΟΣ, 

πλείστη γε, χαὶ κέρδος γε σὺν μόχϑῳ βραχεῖ. 
ΘΕΡΖΠΩ Ν. 

ἢ κἀν ϑεοῖσι ταυτὸν ἐλπίζεις τόδε; 
ΤΙΡΙΠΟΣΙΥΦΊΚΟΙΣΣ, 

εἴπερ γε ϑνητοὶ ϑεῶν νόμοισι χρώμεϑα. 
ΘΕΡΆΠΩΝ. 

πῶς οὖν σὺ σεμνὴν δαίμον᾽ οὐ πιροσεννέπεις; 

ΤΠΗΤΟΣΖ ΨΠΘΣΣΣ 

100 τέν᾽ ; εὐλαβοῦ δὲ μή τι σὸν σφαλὴ στόμα. 
ΘΕΡΆΠΩΝ. 

τήνδ᾽ ἣ πύλαισι σαῖς ἐφέστηκεν Κύπρις. 
ἹΠΠΟΖ“ΎΤΟΣ. 

πρόσωϑεν αὐτὴν ἁγνὸς ὧν ἀσπάζομαι. 
ΘΕΡΆΠΩΝ. 

σεμνή γε μέντοι χἀπίσημος ἐν βροτοῖς. 
ΤΙΓΙΠΟΣΙΖΌΟΣΣ. 

ἄλλοισιν ἄλλος ϑεῶν τὲ χὠνϑρώπων μέλει. 

ΘΕΡΆΠΩΝ. 

106 εὐδαιμονοίης, νοῦν ἔχων ὅσον σὲ δεῖ. 

Τα. Χ ΕΟΣ: 

οὐδείς μ᾽ ἀρέσκει νυχτὶ ϑαυμαστὸς ϑεῶν. 

ΘΕΡΆΠΩΝ. 
- ἊΝ - Υ - ᾿ 

τιμαῖσιν, ὦ παῖ, δαιμόνων χρῆσϑαι χρεών. 

ΤΙΙΓΟΣ ΧΟΉΊΝΟΣΣ: 
τοῖς, ὰ Σ 

χωρεῖτ᾽, ὀπαδοὶ, καὶ παρελθόντες δόμους 

σίτων μέλεσϑε: τερπνὸν ἐχ χυναγίας 

110 τράπεζα πλήρης " χαὶ χαταψήχειν χρεὼν 
ἵππους, ὅπως ἂν ἅρμασι ζεύξας ὕπο 

βορᾶς χκορεσϑεὶς γυμνάσω τὰ πρόσφορα " 

τὴν σὴν δὲ Κύπριν πόλλ ἐγὼ χαίρειν λέγω. 
ΘΕΡΆΠΩΝ. 

ἡμεῖς δὲ, τοὺς νέους γὰρ οὐ μιμητέον, 
115 φοογοῦντες οὕτως ὡς πρέπει δούλοις λέγειν, 

προσευχόμεσϑα τοῖσι σοῖς ἀγάλμασι, 

δέσποινα Κύπρι. χοὴ δὲ συγγνώμην ἔχειν, 
ΠΕΣ ΤΟΣ ͵ Ν 

εἴ τίς σ᾽, ὑφ᾽ ἥβης σπλάγχνον ἔντονον (φέρων, 

μάταια βάζει" μὴ δόχει τούτων χλύειν " 
120 σοφωτέρους γὰρ δεῖ βροτῶν εἶναι ϑεούς. 

ΧΟΡΟΣ. 
᾿Ὠχεαγοῦ τις ὕδωρ 

στάζουσα πέτρα λέγεται 

βαπτὰν χάλπισι ῥυτὰν 
παγὰν προϊεῖσα χρημνῶν, 

12ὅ ὕὅϑι μοί τις ἦν φίλα, 
φάρεα πορᾳύρεα 
ποταμίᾳ δρόσῳ 
τέγγουσα, ϑερμᾶς δ᾽ ἐπὶ νῶτα πέτρας 
εὐαλίου χατέβαλλ - ὅϑεν μοι 

180 πρώτα φάτις ἦλϑε δέσποιναν 
τειρομένα» νοσερᾷ 

χοίτῳ δέμας ἐντὸς ἔχειν 
οἴχων, λεπτὰ δὲ φάρη 
ξανϑὰν χεφαλὰν σχιάζειν. 

136 τριτάταν δέ νιν χλύω 

τάνδε κατ᾽ ἀμβροσίου 

στόματος ἁμέραν 

121 --130. ΞξΞ 131.--- 40. 

ἢ ΙΝ Ὁ τὴ 

“Ἰάματρος ἀχτᾶς δέμας ἁγνὸν ἴσχειν, 
χρυπτῷ πάϑει ϑανάτου ϑέλουσαν 

140 χέλσαι ποτὶ τέρμια δύστανον. 
2, ΕΝ ΝΥ ΄ 

σύ τἄρ᾽ ἔνϑεος, ὦ χούρα, 

εἴτ᾽ ἐχ Πανὸς εἴθ᾽ Ἑχάτας, 
᾿ ὌΝ Φ. ; 
ἢ σεμνῶν Κορυβάντων, 
Ξ ἈΝ ΤΒεν τ 
ἢ ματρὸς ὀρείας «φοιτᾷς. 

1460 σὺ δ᾽ ἀμφὶ τὰν πολύϑηρον 

«Ἰίχτυννιον ἀμιπιλαχίαις 

ἀνίερος ἀϑύτων πελάνων τρύχει. 
«οιτᾷ γὰρ καὶ διὰ λίμνας 

; ἘΣ ΉΤΟΡ, πλάκες 
χέρσον ϑ᾽ ὑπὲρ πελάγους 

100 δίναισιν νοτίας ἕλμας. 

ἢ πόσιν, τὸν ᾿πΠρεχϑειδᾶν 
ἀρχαγὸν, τὸν εὐπατρίδαν, 
σιοιμαίνει τις ἐν οἴχοις 

χρυπτὰ χοίτα λεχέων σῶν; 
166 ἢ ναυβάτας τις ἔπλευσεν 

Κρήτας ἔξ ας 
οήτας ἔξορμος ἀνὴρ 

5 παλνμξ, τε υσον 5 
λιμένα τὸν εὐξεινότατον ναύταις, 
«φήμαν πέμπων βασιλείᾳ, 

λύπᾳ δ᾽ ὑπὲρ παϑέων 
1600 εὐναία δέδεται ψυχάών; 

«φιλεῖ δὲ τῷ δυστρόπῳ γυναιχῶν 
ἁρμονίᾳ χαχα δύστανος ἀμαχανία συνοικεῖν 
ὠδίνων τὲ χαὶ ἀφροσύνας. 

106 δι᾿ ἐμᾶς ἦξέν ποτὲ νηδύος ἅδ᾽ αὔρα" 
τὰν δ᾽ εὔλοχον οὐρανίαν 
τόξων μεδέουσαν ἀὕΐτευν 

[Ἄρτεμιν χαί μοι πολυζήλωτος ἀεὲ 

170 σὺν ϑεοῖσι «οιτᾷ. 

ἀλλ ἥδε τροφὸς γεραιὰ πρὸ ϑυρῶν 
τήνδε χομίζουσ᾽ ἔξω μελάϑρων" 
στυγνὸν δ᾽ ὀφρύων νέφος αὐξάνεται. 
τί ποτ᾽ ἔστι μαϑεῖν ἔραται ψυχὰ, 

170 τί δεδήληται 

δέμας ἀλλόχροον βασιλείας. 

ΤΡΟΦΌΟΣ. 
ἫΣ 

ὦ χαχὰ ϑνητῶν στυγεραί τὲ νόσοι. 
τί σ᾽ ἐγὼ δράσω; τί δὲ μὴ δράσω; 

τόδε σοι (έγγος λαμπρὸν, δ᾽ αἰϑήρ " 
180 ἔξω δὲ δόμων ἤδη γοσερᾶς 

δέμνια χοίτας. 
- " ᾿ - - » Σ 

δεῦρο γὰρ ἐλϑεῖν πᾶν ἔπος ἡν σοι" 
ΠΡ Αοο ΣΑΣ τ ρρ ᾿ ἩΒΕῚΝ 

τάχα δ᾽ ἐς ϑαλάμους σπεύσεις τὸ πάλιν. 

ταχὺ γὰρ σφάλλει χοὐδενὶ χαίρεις, 
186 οὐδέ σ᾽ ἀρέσχει τὸ παρὸν, τὸ δ᾽ ἀπὸν 

«φίλτερον ἡγεῖ. 

χρεῖσσον δὲ νοσεῖν ἢ ϑεραπεύειν " 
τὸ μέν ἐστιν ἁπτιλοῦν, τῷ δὲ συνάπτει 
λύπη τὲ φρενῶν χερσίν τὲ πόνος. 

190 πᾶς δ᾽ ὀδυνηρὸς βίος ἀνθοώπων, 
χοὐχ ἔστι πόνων ἀνάπαυσις " 
ἀλλ ὅ τι τοῦ ζὴν φίλτερον ζλλο 

σχότος ἀμπίσχων χρύπτει νεφέλαις. 
᾿ ᾧ ΑΕ Σ, 

δυσέρωτες δὴ φαινόμεϑ᾽ ὄντες 

190 τοῦδ᾽, ὅτι τοῦτο στίλβει κατὰ γᾶν, 
».. ἥ τ ς 

δι᾿ ἀπειροσύναν ἄλλου βιότου 

141- 160. --- 151 --- 160. 



χοὐχ ἀπόδειξιν τῶν ὑπὸ γαίας" 
μύϑοις δ᾽ ἄλλως φερόμεσϑα. 

«.414}}Ὁ 44. 

αἴρετέ μου δέμας. ὀρϑοῦτε χάρα" 

λέλυμαι μελέων σύνδεσμα, «φίλαι. 
200 λάβετ᾽ εὐπήχεις χεῖρας, πρόπολοι. 

βαρύ μοι χε «λῆς ἐπίχρανον ἔχειν" 

ἄφελ᾽, ἀμπέτασον βόστρυχον ὥμοις. 
ΤΡΟΦΡΟΣ.: 

ϑάρσει, τέκνον, χαὶ μὴ χαλεπῶς 
μετάβαλλε δέμας. 

206 ὁᾷον δὲ νόσον» μετά ϑ᾽ ἡσυχίας 
χαὶ γενναίου λήματος οἴσεις " 
μοχϑεῖν δὲ βροτοῖσιν ἀνάγκη. 

.“.414})9ὈὉ 4. 

αἱαῖ." 

πῶς ἂν δροσερᾶς ἀπὸ χρηνῖδος 

210 χαϑαρῶν ὑδάτων πῶμ᾽ ἀρυσαίμαν, 
ὑπό τ᾽ αἱγείροις ἔν τε χομήτη 
λειμῶνι χλιϑεῖσ᾽ ἀναπαυσαίμαν. 

ΤΡΟΦΟΣ. 

ὦ παῖ, τί ϑροεῖς; 

οὐ μὴ παρ᾽ ὕχλῳ τάδε γηρύσει, 
μανίας ἔποχον ῥίπτουσαω λόγον; 

Φ.114Ρ ΔΑ. 

216 πέμπετέ μ᾽ εἰς ὅρος " εἶμι πρὸς ὕλαν 
χαὶ παρὰ πεύχας, ἵνα ϑηροφόνοι 
στείβουσι χύνες, 

βαλιαῖς ἐλάφοις ἐγχριμπτομένα " 

πρὸς ϑεῶν, ἔραμαι χυσὶ ϑωΐξαι, 
220 χαὶ παρὰ χαίταν ξανϑὰν ῥῖψαι 

Θεσσαλὸν ὅρπακ᾽, ἐπίλογχον ἔχουσ᾽ 
ἐν χειρὶ βέλος. 

ΤΡΟΦΟΣ. 

τί ποτ᾽, ὦ τέχνον, τάδε κηραίνεις ; 
τί χυνηγεσίων χαὶ σοὶ μελέτης ; 

220 τί δὲ χρηναίων νασμῶν ἔρασαι; 

πάρα γὰρ δροσερὰ πύργοις συνεχὴς 
χλιτὺς, ὕὅϑεν σοι πῶμα γένοιτ᾽ ἄγε 

: «414 4. 

δέσποιν᾽. ἁλίας ἔλοτεμι “ίμνας, 
χαὶ γυμνασίων τῶν ἱπποχρότων, 

280 εἴϑε γενοίμαν ἐν σοῖς δαπέδοις, 

πώλους Ἐνέτας δαμαλιζομένα. 

ΤΡΟΦΟΣ. 

τί τόδ᾽ αὖ παράφρων ἔρριψας ἔπος; 
γὺῦν δὴ μὲν ὅρος βᾶσ᾽ ἐπὶ ϑήρας 
πόϑον ἐστέλλου, νῦν δ᾽ αὖ ψαμάϑοις 

280 ἐπ᾿ ἀχυμάντδις πώλων ἔρασαι. 

᾿ τάδε μαντείας ἄξια πολλᾶς, 
ὅστις σε ϑεῶν ἀνασειράζει 

χαὶ παρακόπτει φρένας, ὦ παῖ. 
.“ 411.4}4. 

δύστανος ἐγὼ, τί ποτ᾽ εἰργασάμαν; 
240 ποῖ παρεπλάγχϑην γνώμας ἀγαϑᾶς; 

ἐμάνην, ἔπεσον δαίμονος ἄτᾳ. 
φεῦ φεῦ, τλήμων. 
μαῖα, πάλιν μου κρύψον χεφραλάν" 
αἰδούμεϑα γὰρ τὰ λελεγμένα μοι. 

246} χρύπτε" χατ᾿ ὄσσων ϑάχρυ μοι βαίνει, 

ΡΟΕΤΑΕ ΒΟΈΝΤΙΟΙ, 

ἹΤΡΤΕῈ Ο ΔΓῪ Τ' ΟἿΣ: 

200 χρύπτω" τὸ δ᾽ ἐμὸν πότε δὴ ϑάνατος 

χοὴν γὰρ μετρίας εἷς ἀλλήλους 

256 χαὶ μὴ πρὸς ἄχρον μυελὸν ψυχᾶς, 

2600 τῆσδ᾽ ὑπεραλγῶ. 

206 τοῦ μηδὲν ἄγαν" 

χαὶ ἐπ᾿ αἰσχύνην ὄμμα τέτραπται. 
τὸ γὰρ ὀρϑοῦσϑαι γνώμαν ὀδυνᾷ, 
τὸ δὲ μαινόμενον χαχόν" ἀλλὰ χρατεῖ 
μὴ γιγνώσκοντ᾽ ἀπολέσϑαι. 

ΤΡΟΦΟΣ. 

σῶμα χαλύψει; 

πολλὰ διδάσχει μ᾽ ὁ πολὺς βίοτος. 

φιλίας ϑνατοὺς ἀναχίρνασϑαι, 

ΒΩ γ Ὲ ΄ τῷ ξύσου δ' εἰναι ΟΤΕΟ ΠΣ ΟΣ φρενῶν, 
πο τ΄ ὡσασϑαι χαὶ ξυντεῖναι. 

τὸ δ᾽ ὑπὲρ δισσῶν μίαν ὠδίνειν 
ψυχὰν χαλεπὸν βάρος, ὡς κἀγὼ 

βιότου δ᾽ ἀτρεκεῖς ἐπιτηδεύσεις 
φασὶ σιάλλειν πλέον ἢ τέρπειν, 
ββαδοξι ἐσ ΘΑ ΎΡΣ β 

τῇ ϑ᾽ ὑγιείᾳ μᾶλλον πολεμεῖν. 
᾿ ΣΥΝ Ξ 

οὕτω τὸ λίαν ἧσσον ἐπαινῶ 

καὶ ξυμφήσουσι σο(οί μοι. 
ΧΌΟΡΟΣ. 

, . ΄ ᾿ 

γύναι γεραιὰ, βασιλίδος πιστὴ τροςὲ 

«Ῥαίδρας, δρῶμεν τάσδε δυστήνους τύχας " 
-, ΣΕ ΠΘΊΡΕ : 
ἄσημα δ᾽ ἡμῖν ἥτις ἐστὶν ἣ νόσος " 

270 σοῦ δ᾽ ἂν πυϑέσϑαι καὶ κλύειν βουλοίμεϑ᾽ ζίν. 
ΡΟ ΦΊΌΟΣΙ 

οὐχ οἱδ᾽ ἐλέγχουσ᾽ " οὐ γὰρ ἐννέπειν ϑέλει. 
ΟἿΟΣ 

οὐδ᾽ ἥτις ἀρχὴ τῶνδε πημάτων ἔφυ; 
ΤΦΙΟΦΟΣΣ. 

ἐς ταυτὸν ἥχεις" πάντα γὰρ σιγᾷ τάδε. 

ΠΟΊΟΙΣ. 

ὡς ἀσϑενεῖ τε χαὶ χατέξανται δέμας. 

ΤΡΟΦΟΣ. 

276 πῶς δ᾽ οὔ, τριταίαν γ᾽ οὖσ᾽ ἄσιτος ἡμέραν; 
ΧΟΡΟΣ. 

πότερον ὑπ᾽ ἄτης, ἢ ϑανεῖν πειρωμένη; 
ΤΡΟΦΟΣ. 

ϑανεῖν " ἀσιτεῖ δ᾽ εἰς ἀπόστασιν βίου. 
ΟΙΡΙΘΗΣΕ 

ϑαυμαστὸν εἶπας, εἰ τάδ᾽ ἐξαρκεῖ πόσει. 
ΤΡΟΦΟΣ. 

χρύπτει γὰρ ἥδε πῆμα κο φησιν νοσεῖν. 
ΧΟΡΟΣ. 

280 ὁ δ᾽ ἐς πρόσωπον οὐ τεχμαίρεται βλέπων; 
ΤΡΟΦΟΣ. 

ἔχδημος ὧν γὰρ τῆσδε τυγχάνει χϑονός. 
ΧΟΡΟΣ. 

σὺ δ᾽ οὐκ ἀνάγκην προσφέρεις, πειρωμένη 
γόσον πυϑέσϑαι τῆσδε καὶ πλάνον φρενῶν ; 

ΤΡΟΦΟΣ. 

εὶς πᾶν ἀφῖγμαι χοὐδὲν εἴργασμαι πλέον " 
285 οὐ μὴν ἀνήσω γ᾽ οὐδὲ νῦν προϑυμίας, 

ὡς ἂν παροῦσα χαὶ σύ μοι ξυμμαρτυρῆς 

οἵα πέφυχα δυστυχοῦσι δεσπόταις. 
ΩΝ 
ἄγ᾽, ὦ φίλη παῖ, τῶν πάροιϑε μὲν λόγων 
λαϑώμεϑ᾽ ἄμφω, χαὶ σύ ϑ᾽ ἡδίων γενοῦ, 

290 στυγνὴν ὀφρὺν λύσασα χαὶ γνώμης ὁδὸν, 
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ΕΣΎΣΝ ἘΣ ΎΡΙΝ 1. ΔῈ ΘΡῚ 1280 

ἐγώ 8ϑ᾽ ὅπη σοι μὴ καλῶς τόϑ᾽ εἱπόμην 
μεϑεῖσ᾽, ἐπ᾿ ἄλλον εἶμι βελτίω λόγον. 
χεὶ μὲν νοσεῖς τι τῶν ἀπορρήτων χαχῶν, 

γυναῖχες αἵδε συγχαϑιστάναι νόσον. 
295 εἰ δ᾽ ἔχφορός σοι συμφορὰ πρὸς ζρσενας, 

λέγ᾽, ὡς Ἰατροῖς πρᾶγμα μηνυϑῇ τόδε. 

εἶεν " τί σιγᾷς; οὐκ ἐχρὴν σιγᾶν, τέχνον, 

ἀλλ ἢ μ᾽ ἐλέγχειν, εἴ τι μὴ καλῶς λέγω, 

ἢ τοῖσιν εὖ λεχϑεῖσι συγχωρεῖν λόγοις. 
300 φϑέγξαι τι" δεῦρ᾽ ἄϑρησον" ὦ τάλαιν᾽ ἐγώ. 

γυναῖχες, ἄλλως τούσδε μοχϑοῦμεν πιόνους, 

ἴσον δ᾽ ἄπεσμεν τῷ πρίν" οὔτε γὰρ τότε 
λόγοις ἐτέγγεϑ᾽ ἥδε νῦν τ᾽ οὐ πείϑεται. 
ἀλλ ἴσϑι μέντοι, πρὸς τάδ᾽ αὐθαδεστέρα 

306 γίγνου ϑαλάσσης, εἰ ϑανεῖς προδοῦσα σοὺς 

παῖδας, πατρῴων μὴ μεϑέξοντας δόμων, 
μὰ τὴν ἄνασσαν ἱππίαν ᾿Ἵμαζόνα, 

ἣ σοῖς τέχνοισι δεσπότην ἐγείνατο 

γόϑον., φρονοῦντα γγήσι᾽, οἶσϑά νιν καλῶς, 

810 Ἱππόλυτον. 
“414 4. 

οἴμοι. 

ΤΡΟΦΟΣ. 

ϑιγγάνει σέϑεν τόδε; 
“ 114} .4. 

ἀπώλεσάς με, μαῖα, καί σὲ πιρὸς ϑεῶν 
τοῦδ᾽ ἀνδρὸς αὖϑις λίσσομαι σιγᾶν πέρι. 

ΤΡΟΦΟΣ. 

ὁρᾷς; φρονεῖς μὲν εὖ, φρονοῦσα δ᾽ οὐ ϑέλεις 

παῖδάς τ᾿ ὀνῆσαι χαὶ σὸν ἐχσῶσαι βίον. 
.“».414} 4. 

216 φιλῶ τέχν᾽ - ἄλλῃ δ᾽ ἐν τύχη χειμάζοιμιει. 
ἃ ΤΡΟ.ΦΟΣ. 

ἁγνὰς μὲν, ὦ παῖς χεῖρας αἵματος φέρεις; 
“9.4.4 4. 

χεῖρες μὲν ἁγναὶ, φρὴν δ᾽ ἔχει μίασιιά τι. 
ΤΡΟΦΟΣ. 

μῶν ἐξ ἐπακτοῦ πημονῆς ἐχϑρῶν τινος; 
- .“ 11.}Ρ.4. 

φίλος μ᾽ ἀπόλλυσ᾽ οὐχ ἑκοῦσαν οὐχ ἑχών. 
ΤΡΟΦΟΣ. 

320 Θησεύς τιν᾽ ἡμάρτηκεν ἔς σ᾽ ἁμαρτίαν; 

“414 4. 

μὴ δϑρῶσ᾽ ἔγωγ᾽ ἐχεῖνον ὀφϑείην καχῶς. 
ΤΡΟΦΟΣ. 

τί γὰρ τὸ δεινὸν τοῦϑ᾽ ὅ σ᾽ ἐξαίρει θανεῖν; 
“ 1149ὈἉ 4. 

ἔα μ᾽ ἁμαρτεῖν" οὐ γὰρ ἐς σ᾽ ἁμαρτάνω. 

ΦΡΟΙΟΙΣ; 

οὐ δῆϑ᾽ ἑκοῦσά γ᾽, ἐν δὲ σοὶ λελείψομαι. 
«.«» 414}ὉἉ Α. 

326 τί δρᾷς; βιάζει χειρὸς ἐξηρτημένη; 

ΤΡΟΦΟΣ. 

χαὶ σῶν γε γονάτων οὐ μεϑήσομαί ποτε. 

“4149 Α. 

κάχ᾽, ὦ τάλαινα, σοὶ τάδ᾽, εἰ πεύσει, χακά. 

ΤΡΟΦΟΣ. 

μεῖζον γὰρ ἢ σοῦ μὴ τυχεῖν τί μοι χαχὸν:; 

ΦΑ.ΑΑ14}.. 

ὀλεῖ" τὸ μέντοι πιρῦγμ᾽ ἐμοὶ τιμὴν φέρει. 

ΤΡΟΦΟΣ. 

330 χἄπειτα χρύπτεις χρήσϑ᾽ ἱχνουμένης ἐμοῦ; 
«Ὁ 4114} 4. 

ἐχ τῶν γὰρ αἰσχρῶν ἐσϑλὰ μηχανώμεϑα, 
ΤΡΟΦΟΣ. 

οὐχοῦν λέγουσα τιμιωτέρα «φανεῖ. 

“ 41. 4. 

ἄπελϑε πρὸς ϑεῶν, δεξιών τ᾿ ἐμὴν μέϑες. 

] ΤΡΟΦῸΣ. 

οὐ δῆτ᾽, ἐπεί μοι δῶρον οὐ δίδως ὃ χρῆν. 
᾿ “ 414} 4. 

3836 δώσω" σέβας γὰρ χειρὸς αἰδοῦμαι τὸ σόν. 
ΤΡΟΦΟΣ. 

] σιγῷμ᾽ ἂν δὴ" σὸς γὰρ οὑντεῦϑεν λόγος. 
. 414 4. 

ὦ τλῆμον, οἷον, μῆτερ. ἠράσϑης ἔρον. 
ΤΡΟΦΟΣ. 

] ὃν ἔσχε ταύρου, τέχνον.. ἢ τί φὴς τόδε; 
“ 414} 4. 

] σύ τ᾽, ὦ τάλαιν᾽ ὅμαιμε, -Ἰιονύσου δάμαρ. 
] ΤΡΟΦΟΣ. 
810 τέχνον. τί πάσχεις; συγγόνους χαχορφροϑεῖς. 

«“Φ 414}. 

τρίτη δ᾽ ἐγὼ δύστηνος ὡς ἀπόλλυμαι, 
ΤΡΟΦΟΣ. 

ἔχ τοὶ πέπληγμαι" ποῖ προβήσεται λόγος; 
“414 4. 

᾿ ἐχεῖϑεν ἡμεῖς οὐ νεωστὶ δυστυχεῖς. 
ΤΡΟΦΟΣ. 

] οὐδέν τι μᾶλλον οἶδ᾽ ἃ βούλομαι χλύειν. 
| “ΑΤ4ΡΑ. 

φεῦ" 

830 πῶς ἂν σύ μοι λέξειας ἅμ᾽ ἐχρῆν λέγειν. 
ΤΡΟΦΟΣ. 

οὐ μάντις εἰμὶ τἀφανὴ γνῶναι σεμρῶς. 
« 4141} 4. 

τί τοῦϑ᾽ ὃ δὴ λέγουσιν ἀνθρώπους ἐρῶν; 
ΤΡΟΦΟΣ. 

ἥδιστον, ὦ παῖ, ταυτὸν ἀλγεινόν 9 ἅμα. 
ΦΊΏΆΓΙΖΡ.. 

ἡμεῖς ἂν εἶμεν ϑατέρῳ χεχρημέγοι. 

ΤΡΟΦΟΣ. 

3050 τί φής; ἐρᾶς, ὦ τέκνον, ἀνθρώπων τινός; 

“9 414} ἍἉ4. 

ὅστις ποϑ᾽ οὗτός ἐσθ᾽ ὁ τῆς ᾿Μμαζόνος 

: ΤΡΟΦΟΣ. 
Ἱππόλυτον αὐδᾷς; 

“ “4149 4. 

σοῦ τάδ᾽, οὐκ ἐμοῦ κλύεις. 

ΤΡΟΦΟΣ. 

οἴμοι, τί λέξεις, τέχνον; ὡς μ᾽ ἀπώλεσας. 

γυναῖχες, οὐκ ἀνασχέτ᾽, οὐκ ἀνέξομαι 

355 ζῶσ᾽ - ἐχϑρὸν ἥμαρ, ἐχϑρὸν εἰσορῶ φάος. 

ῥίψω, μεϑήσω σῶμ᾽ - ἀπαλλαχϑήσομαι 

βίου ϑανοῦσα. χαίρετ᾽ " οὐχέτ᾽ εἴμ᾽ ἐγώ. 
οἱ σώφρονες γὰρ οὐχ ἑχόντες, ἀλλ᾿ ὅμως 
χαχῶν ἐρῶσι. Κύπρις οὐχ ἄρ᾽ ἣν ϑεὸς, 

. 800 ἀλλ εἴ τι μεῖζον ἄλλο γίγνεται ϑεοῦ, 
ἢ τήνδε κἀμὲ χαὶ δόμους ἀπώλεσεν. 



ΧΟΡΟΣ. 
μ" ἊΣ »ν τ 
αἵες ὦ, ἔχλυες ὦ 

ἀνήχουστα τῶς 

τυράννου πάϑεκ μέλεκ ϑοεομένας. 

ὀλοίμαν ἔγωγε. πρὶν σᾶν, φίλα, 
805 κατανύσαι φρενῶν. ἰώ μοι, φεῦ φεῦ. 

ὦ τάλαινα τῶνδ᾽ ἀλγέων" 

ὦ πόνοι τρέφοντες βροτούς" 
υ Ἵβ , ᾿ 
ὁλωλας, ἐξέφηνας ἐς φάος χαχά. 
τίς σε παναμέριος ὅδε χρόνος μένει; 

870 τελευτάσεταί τι χαινὸν δόμοις. 
2; γ ν δὲν Ὁ ᾿ τὰ 7, » 
ἀσημα δ᾽ οὐχέτ᾽ ἐστὶν οἱ φϑίνει τύχα 

΄ Ὁ ΄ - σ΄ ΄ 
Κύπριδος, ὦ τάλαινα παὶ Κρησία. 

. 4149 4. 

Τροιζήνιαι γυναῖχες, εὐ τόδ᾽ ἔσχατον 
οἰχεῖτε χώρας Πελοπίας προνώπιον, 

376 ἤδη. ποτ᾽ ἄλλως νυκτὸς ἐν μαχρῷ χρόνῳ 
ϑνητῶν ἐφούντισ᾽ ἡ διέφϑαρται βίος. 

ἥ Ξ ᾿ ; ᾿ 
καί μοι δοχοῦσιν οὐ χατὰ γνώμης φύσιν 

΄ »᾿ Ἣν - 
πράσσειν χάχιον, ἔστι γὰρ τό γ᾽ εὖ φρονεῖν 

᾿ ΤΩΝ, ἦ ; 
πολλοῖσιν, ἀλλὰ τῆδ᾽ ἀϑρητέον τόδε" 

380 τὰ χρήστ᾽ ἐπιστάμεσϑα καὶ γιγνώσχομεν, 
οὐχ ἐχπονοῦμεν δ᾽ οἱ μὲν ἀργίας ὕπο, 
οἱ δ᾽ ἡδονὴν προϑέντες ἀντὶ τοῦ χαλοῦ 
ἄλλην τιν᾽. εἰσὶ δ᾽ ἡδοναὶ πολλαὶ βίου, 
μαχραί τε λέσχαι χαὶ σχολὴ, τερπνὸν χαχὸν, 

386 αἰδώς τε. δισσαὶ δ᾽ εἰσίν " ἡ μὲν οὐ χαχὴ, 
τς :-" ᾽ ἀρ τ ΝΣ ᾿ 
ἡ δ᾽ αχϑος οἴχων. εἰ δ᾽ ὁ χαιρὸς ἣν σαφὴς, 

οὐκ ἂν δύ᾽ ἤστην ταῦτ᾽ ἔχοντε γράμματα. 
- ΝΡ ᾿ - 

ταῦτ᾽ οὖν ἐπειδὴ τυγχάνω προγνοῦσ᾽ ἐγὼ, 
πο τον Πρ δ Τα δες 

οὐκ ἔσϑ᾽ ὁποίῳ φαρμάχῳ διαφϑερεῖν 
᾿ - ἥ Ξ Ξ 

390 ἔμελλον, ὥστε τοὔμπαλιν πεσεῖν φρενῶν. 
λέξω δὲ χαὶ σοὶ τῆς ἐμῆς γνώμης ὁδόν" 
ἐπεί μ᾽ ἔρως ἔτρωσεν, ἐσχόπουν ὅπως 

, ς τ, ἘΞ τ 
κάλλιστ᾽ ἐνέγχκαιμ᾽ αὐτόν. ἠρξάμην μὲν οὖν 
ἐχ τοῦδε σιγᾶν τήνδε χαὶ χρύπτειν νόσον. 

395 γλώσσῃ γὰρ οὐδὲν πιστὸν. ἢ ϑυραῖα μὲν 

φρονήματ᾽ ἀνδρῶν γνουϑετεῖν ἐπίσταται, 
αὐτὴ δ᾽ ὑφ᾽ αὑτῆς πλεῖστα πέχτηται χαχά- 

ῖ ᾿ ἘΠῊΝ τὸ δεύτερον δὲ τὴν ἄνοιαν εὖ φέρειν 
τῷ σωφρονεῖν νιχῶσα προὐνοησάμην. 

400 τρίτον δ᾽, ἐπειδὴ τοισίδ᾽ οὐχ ἐξήνυτον 
Κύπριν χρατῆσαι, χατϑανεῖν ἔδοξέ μοι 

χράτιστον " οὐδεὶς ἀντερεῖ βουλεύμασιν. 
ἐμοὶ γὰρ εἴη μήτε λανϑάνειν καλὰ 
μήτ᾽ αἰσχρὰ δρώσῃ μάρτυρας πολλοὺς ἔχειν. 

ἀρό τὸ δ᾽ ἔργον ἤδη τὴν νόσον τε δυσχλεᾶ, 

γυνή τε πρὸς τοῖσδ᾽ οὖσ᾽ ἐγίγνωσκον καλῶς, 
μίσημα πᾶσιν. ὡς ὄλοιτο παγχάχως 
ἥτις πρὸς ἄνδρας ἤρξατ᾽ αἱσχύνειν λέχη 
πρώτη ϑυραίους. ἐκ δὲ γενναίων δόμων 

410 τόδ᾽ ἤρξε ϑηλείαισι γίγνεσϑαι κακόν. 
ὅταν γὰρ αἰσχρὰ τοῖσιν ἐσϑλοῖσιν δοχῇ, 
ἢ χάρτα δόξει τοῖς καχοῖς εἶναι καλά. 

μισῶ δὲ χαὶ τὰς σώφρονας μὲν ἐν λόγοις, 
λάϑρα δὲ τόλμας οὐ χαλὰς χεχτημένας. 

416 αἱ πῶς ποτ᾽, ὦ δέσποινα ποντία Κύπρι, 
] βλέπουσιν ἐς πρόσωπα τῶν ξυνευνετῶν, 

] οὐδὲ σκότον φρίσσουσι τὸν ξυνεργάτην 
362 ---371. ΞΞΞ 669 ---679. 
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τέρεμινά τ᾽ οἴχων μή ποτὲ ϑογγὴν ἀφῆ; 

ἡμᾶς γὰρ αὐτὸ τοῦτ᾽ ἀποκτείνει, φίλαι, 
420 ὡς μήποτ᾽ ἄνδρα τὸν ἐμὸν αἰσχύνασ᾽ ἁλῶ, 

μὴ παῖδας οὕς ἔτικτον " ἀλλ᾽ ἐλεύϑεροι 

παρρησίᾳ ϑάλλοντες οἵχοῖεν πόλιν 

χλεινῶν ᾿᾿ϑηνῶν, μητρὸς οὕνεκ᾽ εὐχλεεῖς. 

δουλοῖ γὰρ ἄνδρα, χἂν ϑρασύσπλαγχνός τις ἢ, 

425 ὅταν ξυνειδῇ μητρὺς ἢ πατρὸς χαχά. 

μόνον δὲ τοῦτό φασ᾽ ἁμιλλᾶσθαι βίῳ, 

γνώμην διχαίαν χἀγαϑὴν, ὅτῳ παρῇς 
χαχοὺς δὲ ϑνητῶν ἐξέφην᾽ » ὅταν τύχη, 

προϑεὶς κάτοπτρον ὥστε παρϑένῳ νέᾳ 

480 χρόνος. παρ᾽ οἷσι μήποτ᾽ ὀφϑείην ἐγώ. 
ΧΟΡΟΣ. 

φεῦ φεῦ. τὸ σῶφρον ὡς ἁπανταχῆ καλὸν, 
χαὶ δόξαν ἐσϑλὴν ἐν βροτοῖς χομίζεται, 

ΤΡΟΦΟΣ. 

δέσποιν", ἐμοί τοι ξυμφορὰ μὲν ἀρτίως 
ἢ σὴ παρέσχε δεινὸν ἐξαίφνης φόβον- 

435 γῦν δ᾽ ἐννοοῦμαι φαῦλος οὖσα" χὰν βροτοῖς 
αἱ δεύτεραί πως φροντίδες σοφώτεραι. 

οὐ γὰρ περισσὸν οὐδὲν οὐδ᾽ ἔξω λόγου 

πέπονθας" ὀργαὶ δ᾽ ἔς σ᾽ ἀπέσκηψαν ϑεᾶς. 

ἐρᾷς" τί τοῦτο ϑαῦμα; σὺν πολλοῖς βροτῶν. 
440 χἄπειτ᾽ ἔρωτος οὕνεκα ψυχὴν ὀλεῖς; 

οὔ τὥραᾳ λύει τοῖς ἐρῶσι τῶν πέλας, 
ὅσοι τὲ μέλλουσ᾽, εἰ ϑαγνεῖν αὐτοὺς χρεών. 

Κύπρις γὰρ οὐ φορητὸν, ἢ» πολλὴ ῥυῆ" 

ἣ τὸν μὲν εἴχκονϑ᾽ ἡσυχῆ μετέρχεται, 
ἀλ6 ὃν δ᾽ ἂν περισσὸν καὶ φρονοῦνϑ᾽ εὕρῃ μέγα, 

τοῦτον λαβοῦσα πῶς δοκεῖς χαϑύβρισεν. 

αἰϑέρ᾽, ἔστι δ᾽ ἐν ϑαλασσίῳ 
κλύδωνι Αύποις, πάντα δ᾽ ἐκ ταύτης ἔφυ" 
ἥδ᾽ ἐστὶν ἡ σπείρουσα καὶ διδοῦσ᾽ ἔρον, 

450 οὗ πάντες ἐσμὲν οἱ κατὰ χϑόν᾽ ἔχγονοι. 
ὅσοι μὲν οὖν γραφάς τε τῶν παλαιτέρων 
ἔχουσιν, αὐτοί τ᾽ εἰσὶν ἐν μούσαις ἀεὶ, 

ἴσασι μὲν Ζεὺς ὥς ποτ᾽ ἠράσϑη γάμων 

“Σεμέλης, ἴσασι δ᾽ ὡς ἀνήρπασέν ποτε 
λδό ἡ χαλλιφεγγὴς Κέφαλον ἐς ϑεοὺς Ἕως 

ἔρωτος οὕνεχ᾽ " ἀλλ᾿ ὅμως ἐν οὐρανῷ 
γαίουσι, χοὐ φεύγουσιν ἐχποδὼν ϑεοὺς, 
στέργουσι δ᾽, ΡΝ ξυμφορᾷ γικώμενοι" 

σὺ δ᾽ οὐκ ἀνέξ ; χρῆν σ᾽ ἐπὶ ῥητοῖς ἄρα 
400 πατέρα κἂν Ἐν ἢ ̓ πὶ δεσπόταις ϑεοῖς 

ἄλλοισιν, εἰ μὴ τούσδε γε στέρξεις γόμους. 
σιόσους δοκεῖς δὴ κάρτ᾽ ἔχοντας εὖ φρενῶν 
γοσοῦνϑ᾽ ὁρῶντας λέχτρα μὴ δοχεῖν ὁρᾶν; 
πόσους δὲ παισὶ πατέρας ἡμαρτηχόσι 

466 ξυνεχχομίζειν Κύπριν; ἐμ σοφοῖσι γὰρ 

τάδ᾽ ἐστὶ ϑνητῶν, λανϑάνειν τὰ μὴ καλά, 
οὐδ᾽ ἐχπονεῖν τοι χρῆν βίον λίαν βροτούς " 

οὐδὲ στέγην γὰρ ἧς χατηρεφεῖς δόμοι 
καλῶς ἀχριβώσειαν" ἐς δὲ τὴν τύχην 

470 πεσοῦσ᾽ ὅσην σὺ πῶς ἂν ἐχνεῦσαι δοχεῖς" 

ἀλλ εἰ τὰ πλείω χρηστὰ τῶν καχῶν ἔχεις, 

ἄνϑρωπος οὖσα χάρτα γ᾽ εὖ πράξειας ἄν. 
ἀλλ, ὦ φίλη παῖ, λῆγε μὲν χαχῶν φρενῶν, 
λῆξον δ᾽ ὑβοίζουσ᾽ “ οὐ γὰρ ἄλλο πλὴν ὕβρις 

φοιτᾷ δ᾽ ἀν᾽ 

Ι 476 τάδ᾽ ἐστὶ, χρείσσω δαιμόνων εἶναι ϑέλειν ", 
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τόλμα δ᾽ ἐρῶσα" ϑεὸς ἐβουλήϑη τάδε. 

γοσοῦσα δ᾽ εὖ πως τὴν γνύσον καταστρέφου. 

εἰσὶν δ᾽ ἐπῳδαὶ χαὶ λόγ οι ϑελχτήριοι" 

φανήσεταί τι τῆσδε φάρμακον γόσου. 

480 ἦ τἄρ᾽ ἂν ὀψέ γ᾽ ἄνδρες ἐξεύροιεν ὧν, 

εἰ μὴ γυναῖχες μηχανὰς εὑρήσομεν. 

ΧΌΡΟΣΣ. 

᾿«Ραίδρα, λέγει μὲν ἣδε χφησιμώτερω, 

πρὸς τὴν παροῦσαν ξυμφορὰν, αἰνῶ δὲ σέ. 

ὁ δ᾽ αἶνος οὗτος δυσχερέστερος λόγων ] 

ἀδότῶν τῆσδε καὶ σοὶ μᾶλλον ἀλγίων χλύειν, 

.“Φ 4114} ΛΑ. 

τοῦτ᾽ ἔσθ᾽ ὃ δνητῶν εὖ πόλεις οἰκουμένας 

δόμους τ᾿ ἀπόλλυσ᾽, οἱ χαλοὶ λίαν λόγοι. 

οὐ γάρ τι τοῖσιν ὠσὶ τερπνὰ δεῖ λέγειν, ] 

ἀλλ᾽ ἐξ ὅτου τις εὐκλεὴς γενήσεται. 

ΤΡΟΦΟΣ. 

490 τέ σεμνομυϑεῖς; οὐ λόγων εὐσχήμόνων ] 

δεῖ σ᾽, ἀλλὰ τἀνδρός. ὡς τάχος διιστέον 

τὸν εὐθὺν ἐξειπόντας ἀμφὶ σοῦ λόγον. 

εἰ μὲν γὰρ ἣν σοι μὴ ᾽πὶ σμμιίροραῖο βίος 

τοιαῖσδε, σώφρων Ὧν" οὐσ᾽ ἐτύγχανες γυνὴ, 

ἀοδ οὐκ ἄν ποτ᾽ εὐνῆς οὕνεχ᾽ ἡδονῆς τε σῆς 

προσῆγον ἄν σε δεῦρο" νῦν δ᾽ ἀγὼν μέγας 

σῶσαι βίον σὸν, κοὐκ ἐπέρϑονον τόδε. 
.“ 4141} 4. ᾿ 

ὦ δεινὰ λέξασ᾽, οὐχὶ συγκλήσεις στόμα, 

χαὶ μὴ μεϑήσεις αὖϑις α«ἰσχίστους λόγους ; ᾿ 

ΤΡΟΦΟΣ. 

ὅ00 αἴσχρ᾽. ἀλλ᾿ ἀμείνω τῶν χαλῶν τάδ᾽ ἐστί σοι: 

εἴπερ ἐκσώσει γέ σε, κρεῖσσον δὲ τοὔργον, 

ἢ τοὔνομ᾽, ᾧ σὺ χατϑανεῖ γαυρουμένη. ᾿ 

«Ὁ 1Τ1Τ6{“Ρ 4. 

χαὶ μή σε πρὸς θεῶν, εὖ λέγεις γὰρ, αἰσχρὰ δὲ, 

πέρα προβὴς τῶνδ᾽ " ὡς ὑπείργασμαι μὲν εὖ 

ὅρ6 ψυχὴν ἔρωτι, τἀσχρὰ δ᾽ ἢν λέγης καλῶς, 

ἐς τοῦϑ᾽ ὃ φεύγω νῦν ἀναλωϑήσομαι. ] 

ΤΡΟΦΟΣ. 

εἴ τοι. δοχεῖ σοι. χρῆν μὲν οὔ σ᾽ ἁμαρτάνειν "0 

εἰ δ᾽ οὖν, πιϑοῦ μοι" δευτέρα γὰρ ἡ χάρις. 

ἔστιν κατ᾽ οἴχους «ίλτρα μοι ϑελχτήρια 

ὅ10 ἔρωτος, ηλϑὲ δ᾽ ἄρτι μοι γνώμης ἔσω, 

ἅ σ᾽ οὔτ᾽ ἐπ᾽ αἰσχροῖς οὔτ᾽ ἐπὶ βλάβῃ φρενῶν 

παύσει νόσου τῆσδ᾽, ἢν σὺ μὴ γένη κακή. 

δεῖ δ᾽ ἐξ ἐχείνου δή τι τοῦ ποϑουμένου 

σημεῖον, ἢ λόγον τιν᾽ ἢ πέπλων ἄπο 

δ1ὅ λαβεῖν, ξυνάψαι τ᾿ ἐκ δυοῖν μίαν χάριν. 
.“ 414} ΑΔ. 

Ἶ ᾿ « 
δχό Ἔρως Ἤρως, ὃ χατ᾿ ὀμμάτων 

πότερα δὲ χριστὸν ἢ ποτὸν τὸ φάρμακον; 

] 

ΤΡΟΦΟΣ. ᾿ 

οὐκ οἷδ᾽ " ὄνασϑαι, μὴ μαϑεῖν, βούλου, τέχνον. 
ΦΑΤΙΑ͂ΡΑ. | 

δέδοιχ᾽ ὅπως μοι μὴ λίαν φανῆς σοφή. 
ΤΡΟΦΟΣ. 

πάντ᾽ ἂν φοβηϑεῖσ᾽ ἴσϑι" δειμαίνεις δὲ τί; 
«Ὁ 414 .4. 

620 μή μοί τι Θησέως τῶνδε μηνύσης τόχῳ. 
ΤΡΟΥΡΟ Σ. 

ἔασον, ὦ παῖ" ταῦτ᾽ ἐγὼ ϑήσω καλῶς. 
μόνον σύ μοι. δέστιοινα ποντίας Κύπρι, β 

5830 ἄλλως λλως παρά τ᾽ 

810 «ιλτάτων ϑαλάμων 

ν ἢ », , 
δάστὰν μὲν Οἰχαλίᾳ 

ὅ60 τιν᾽ 

τ ΄ 5 

ὅδό ὦ Θήβας ἱερὸν 

5600 τὰ» “Πογόνοιο Πάχχου 

ὅθ6 σιγήσατ᾽, 

ξύνεργος εἴης. τί(λλι δ᾽ οἱ᾽ 
τοῖς ἔνδον ἡμῖν ἀρχέσει λέξαι «ίλοις. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἢ Ὡ 
ἐγὼ φρονῶ 

- ; - 

στάζεις πόϑον, εἰσάγων γλυχεῖτιν 
- , » 

τνυχαῖς χάριν. οἷς ἐπιστρατεύση, 

μὴ μοί ποτε σὺν χαχῷ «ανξείης, 

μηδ᾽ ὥρυυϑμος ἔλθοις. 
᾿ ς ᾿ 

580 οὔτε γὰρ πυρὸς οὔτ 
ἄστρων! ὑπέρτερον βέλος, 
οἷον τὸ τῶς ᾿Ἱφροδίτες 

ἵησιν" ἐχ χερῶν 

ἤπρως, ὃ- “ΤΠιὸς παῖς. 

᾿2λ εῷ 

«Ῥοίβδυ τ᾿ ἐπὶ 1]υϑίοις τεράμνοις 

βούταν «φόνον Ἑλλὰς αἷ᾿ 

Ἔρωτα δὲ. τὸν τύραννον ἀνδρῶν, 
τὸν τᾶς ᾿Ἰφροδίτας 

ἀέξει" 

χληδοῦχον., οὐ σεβίζομεν, 

πέρϑοντα καὶ διὰ πάσας 

γόυτα συμφορᾶς 

ὥνατοῖς. τῶν ἔλθη. 

- 2΄ῳ ΄ 

πῶλον, ἄζυγα λέχτρωνς 

ἄνανδρον τὸ πρὶν χαὶ ἔνυμς ον, οἴχων 

ζεύξασ᾽ 
ἔχίδος ὥστε βάχχαν, 

᾿ Ν ΠΝ 
ἄπ᾽ εἰρεσίᾳ, δοομάδαε 

σὺν αἵματι. σὺν καπνῷ 

«ονίοις ΓᾺ ὑμενκίοισιν 

᾿ἡλχμήνας τόχῳ Κύποις ἐξέδωχεν " 
τ ’ « ΄ 
ὦ τλάμων υμεναίων. 

Ἀ  ταβλς ᾿ 
τεῖχος, ὦ στόμα «Ἱέρχας, 

"συνείποιτ᾽ ὧν ἃ Κύποις οἵον ἕρπει. 

βοοντῷᾷ γὰρ ἀμφιπύρῳ τοχάδαε Ἵ 

γυμιρευσαμέναν πότιῳ 

φονίῳ χατεχοίιιασε. 

δεινὰ γὰρ τὰ πάντ᾽ ἐπιπνεῖ, μέλισσα δ᾽ 

οἵα τις πεπόταται. 

“Ὃ Α14}Ρ .. 
ὦ γυναῖχες " ἐξειργάσμεϑα. | 

ΧΟΡΟΣ. 

τί δ᾽ ἔστι, «Ῥαίδρα, δεινὸν ἐν δόμοισι σοῖς; 

«“͵“114ΡὈΡ 4. 

ἐπίσχετ᾽ " αὐδὴν τῶν ἔσωϑεν ἐχμάϑω. 

ΧΟΡΟΣ. 

σιγῶ: τὸ μέντοι φροίμιον κακὸν τόδε. 
«“ Α14}4. 

Ἰώ μοι, αἱαῖ. 

ὅ10 ὦ δυστάλαινα τῶν ἐμῶν ἐς ὐμοηα 
ΧΟΡ 

τίνα ϑροεῖς αὖ ἡδόμε τίνα βοᾷς λόγον; | 

ἔνεπε τίς (φοβεῖ σὲ φήμα, γύναι, φρένας ἐπίσ- 
συτος- ᾿ 

525 - -584. τις 588 --- 544. 

545-- 554. τξξξ 559 -- 564. 

ν 571--- 874. ΞξξΞ 591 --- 98. 



ΤῊ ΘΙ Ύ ΤΊ ΘΕΣΣ 253 

“ 414) Α. 

575 ἀπωλόμεσϑα. ταῖσδ᾽ ἐπιστῶσαι πύλαις 

ἀχούσαϑ᾽ οἷος χέλαδος ἐν δόμοις πίτνει. 
ΧΟΡΟΣ. 

, ͵ ν “" ε ΄ ΄ γὴν ὦ 

σὺ πάρι κλῆϑρα" σοὶ μέλει πομπίμα φάτις δω-. 

μάτων. 
ἔνεπέ μοι τί ποτ᾽ ἔβα χαχόν. 

; ΦΑΙΡ.,. 
ὁ τῆς φιλίππου παῖς ᾿Ἵμαζόνος βοᾷ 
ΠΡ Ες ἘΦ ἜΥ Ὰ ; 
Ἱππόλυτος, αὐδῶν δεινὰ πρόσπολον χακά. 

ΧΟΡΟΣ. 

580 ἔνεπε δ᾽ 

ὅ86 ἀχὰν μὲν χλύω, σαφὲς δ᾽ οὐκ ἔχω γεγωνεῖν ὕὅπα.. 
διὰ πύλας ἔμολεν ἔμολε σοὶ βοά. 

« 414} 4. 

χαὶ μὴν σαιρῶς γε τὴν χαχῶν προμνήστριαν, 
δ90 τὴ» δεσπότου προδοῦσαν ἐξαυδᾷ λέχος. 

ΣΟΡΌΣ: 

ὦμοι ἐγὼ καχῶν. προδέδοσαι, «ίλιι. 
τί σοι μήσομαι; τὰ χρύπτ᾽ ὥρα πέφηνε, διὰ 

δ᾽ ὕλλυσαι 

“4 414)ὈὉἙὨ 4Ἁ. 
αἰαῖ, αἰαῖ. Ἶ 

ΧΟΡΟΣ. 

ὅθ9ὅ πρόδοτος ἐκ φίλων. 
« 414} 4. 

ἀπώλεσέν μ᾽ εἰποῦσα συμφορὰς ἐμὰς, 
φίλως, χαλῶς δ᾽ οὐ τήνδ᾽ Ἰωμένη νόσον. 

ΟΣ ΡΣ. 

πῶς οὖν; τί δράσεις, ὦ παϑοῖσ᾽ ἀμήχανα; 

Ι .114Ρ 4. 
οὐχ οἶδα πλὴν ἕν, χατϑανεῖν ὕσον τάχος 

600 τῶν γῦν παρόντων πημάτων ἄχος μόνον. 

ἘΧΙΣΖΟΧΖΥΤΟΣ. 

ὦ γαῖα μῆτερ ἡλίου τ᾽ ἀναπτυχεῖ, 

οἵων λόγων ἄρρητον εἰσήχουσ᾽ ὄπα. 
ΤΡΟΦΟΣ. 

σίγησον, ὦ παῖ, πρίν τιν᾽ κἰσϑέσϑαι βοῆς. 

ἌΠΟ Υ ἘΠΘΙΣ. 

| οὐχ ἔστ᾽ ἀκούσας δείν᾽ ὅπως σιγήσομαι. 

ΤΡΟΦΟΣ. 

θ06 ναὶ πρός σε τῆς σῆς δεξιᾶς εὐωλένου. 
ΤΙΠΙΠΟΣΑΟΥ ΤΟΙΣ. 

οὐ μὴ προσοίσεις χεῖρα μηδ᾽ ἅνψει πέπλων; 
ΤΡΟῸΦΟΣ. 

ὦ πρός σὲ γονάτων, μηδαμῶς μ᾽ ἐξεργάσῃ. 
ΤΙΓΟΖΦΎΥΤΟΣ. 

τέ δ᾽, εἴπερ, ὡς φὴς, μηδὲν εἴρηχας καχόν; 
ΤΡΟΦΌΟΣ. 

ὁ μῦϑος, ὦ παῖ, κοινὸς οὐδαμῶς ὅδε. 
ΠΠΟ.ΧΎΤΟ Σ. 

θΙ0 τά τοι χάλ᾽ ἐν πολλοῖσι κάλλιον λέγειν. 
ΤΡΟΦΟΣ. 

ὦ τέχνον, ὅρκους μηδαμῶς ἀτιμάσῃς. 
ΤΠ ΓΟ ΕΥ̓ ΤΟΙΣ. 

ἡ γλῶσσ᾽ ὀμώμοχ᾽, ἡ δὲ φρὴν ἀνώμοτος. 
ἱ ΤΡΟΦΟΣ. 

ὦ πωῖ, τί δράσεις; σοὺς (φίλους διεργάσει; 
ἸΠΠΟΙΥΤΟΣ. 

ἀπέπτυσ᾽ " οὐδεὶς δικός ἐστ᾽ ἐμοὶ φίλος. 
. 571 ---ὖ80, ὅ86 --- 588, 

ΤΡΟΦΟΣ.. 
6016 σύγγνωϑ᾽ - ἁμαρτεῖν εἰχὸς ἀνθρώπους, τέχνον. 

ἘΠ ΠΠΟΟΣΥ ΤΟΣ: τ 
ὦ Ζεῦ, τί δὴ χίβδηλον ἀνθρώποις χαχὸν 
γυναῖχας ἐς «ῶς ἡλίου χατῴκχισας; 

εἰ γὰρ βρότειον ἤϑελες σπεῖραι γένος, 
οὐκ ἐκ γυναιχῶν χρὴν παρασχέσϑαι τόδε, 

620 ἀλλ᾽ ἀντιϑέντας σοῖσιν ἐν ναοῖς βροτοὺς 
ἢ χρυσὺν ἢ σίδηρον ἢ χαλχοῦ βάρος 
παίδων πρίασθαι σπέρμια, τοῦ τιμήματος 

τῆς ἀξίας ἕχαστον - ἐν δὲ δώμασι 

»αίειν ἐλευϑέροισι ϑηλειῶν ἄτερ. 
6026 νῦν δ᾽ ἐς δόμους μὲν πρῶτον ἄξεσθϑαι χαχὸν 

μέλλοντες ὕλβον δωμάτων ἐχπίνομιεν. 

τούτῳ δὲ δῆλον ὡς γυνὴ κακὸν μέγα" 

προσϑεὶς γὰρ ὃ σπείρας τε χἀχϑοέψας πατὴρ 

φερνὰς ἀπῴχισ᾽, ὡς ἀπαλλαχϑὴ κακοῦ" 
680 ὁ δ᾽ αὖ λαβὼν ἀτηρὸν ἐς δόμους χαχὸν 

γἔγηϑε χόσμον προστιϑεὶς ἀγάλματι 
χαλὸν χαχίστῳ χαὶ πέπλοισιν ἐχπονεῖ, 
δύστηνος, ὄλβον δωμάτων ὑπεξελών. 
ἔχει δ᾽ ἀνάγκην, ὥστε χηδεύσας χαλοῖς 

θ86 γαμβροῖσι χαίρων σώζεται πιχρὸν λέχος, 
ἢ χρηστὰ λέχτρα, πενϑεροὺς δ᾽ ἀνωφελεῖς 

λάβὼν πιέζει τἀγαϑῷ τὸ δυστυχές. 
δᾷστον δ᾽ ὅτῳ τὸ μηδὲν, ἀλλ᾽ ἀνωφελὴς 
εὐηϑίᾳ χατ᾽ οἶχον ἵϑουται γυνή. 

Θ40 σοφὴν δὲ μισῶ" μὴ γὰρ ἔν γ᾽ ἐμοῖς δόμοις 

᾿ς εἴη φρονοῦσα πλεῖον ἢ γυναῖχα χρή. 

τὸ γὰρ χαχοῦργον μῶλλον ἐντίχτει Κύπρις 

ἐν ταῖς σοιραῖσιν" ἡ δ᾽ ἀμήχανος γυνὴ 
γνώμῃ βραχείᾳ. μωρίαν ἀφηρέϑη. 

θ40 χρὴν δ᾽ ἐς γυναῖκα πρόσπολον μὲν οὐ περῶν, 

ἄφϑογγα δ᾽ αὐταῖς συγκατοικίζειν δώχη 

θηρῶν, ἵν᾽ εἶχον μήτε προσφωνεῖν τινά 
μήτ᾽ ἐξ ἐχείνων ϑέγμα δέξασϑαι πάλιν. Ϊ 

νῦν δ᾽ αἱ μὲν ἔνδον δρῶσιν αἱ χακαὶ χακὰ 
θ00 βουλεύματ᾽, ἔξω δ᾽ ἐχφέρουσι πρόσπολοι. 

ὡς χαὶ σύ γ᾽ ἡμῖν πατρὸς, ὦ χαχὸν κάρα, 

λέχτρων ἀϑίχτων ἦλθες ἐς συναλλαγάς "Ὁ 
ἁγὼ ῥυτοῖς νασμοῖσιν ἐξομόρξομαι, 

ἐς ὦτα χλύζων. πῶς ἂν οὖν εἴην χακχὸς, 
θὅὅ ὃς οὐδ᾽ ἀχούσας τοιάδ᾽ ἁγνεύειν δοχῶ; 

εὖ δ᾽ ἴσϑι, τοὐμόν σ᾽ εὐσεβὲς σώζει, γύναι. 
εἰ μὴ γὰρ ὅρχοις ϑεῶν ἄφρακτος ἡρέϑην, 

οὐχ ἄν ποτ᾽ ἔσχον μὴ οὐ τάδ᾽ ἐξειπεῖν πατρί. 

νῦν δ᾽ ἐκ δόμων μὲν, ἔς τ᾽ ἂν ἔχδημος χϑονὸς 
600 Θησεὺς; ἄπειμι, σῖγα δ᾽ ἕξομεν στόμα. 

ϑεάσομαι δὲ σὺν πατρὸς μολὼν ποδὲ 

πῶς νι» προσόψει χαὶ σὺ χαὶ δέσποινα σή" 

τῆς σῆς δὲ τόλμης εἴσομαι γεγευμένος. 

ὕλοισϑε. μισῶν δ᾽ οὔποτ᾽ ἐμπλησϑήσομαι" 
6θ6 γυναῖχας, οὐδ᾽ εἴ φησί τίς μ᾽ ἀεὶ λέγειν " 

ἀεὶ γὰρ οὖν πώς εἶσι χἀχεῖναι χακαί. 
ἢ νύν τις αὐτὰς σωφρονεῖν διδαξάτω, 

ἢ κἄμ᾽ ἐάτω ταῖσδ᾽ ἐπεμβαίνειν ἀεί. 

ΧΟΡΟΣ. 

τάλανες ὦ χαχοτυχεῖς 

᾿ γυναικῶν πότμοι. 

το τ 55 ἘΕῚ Ἐν τος οὐ ΥΞΕ ΞΕ Ν ΒΒΕΟΒΒΟ ΨΟΒΝΕΕΝΘΒΟΝ 
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670 τίνας νῦν τέχνας ἔχομεν ἢ λόγους 
σφαλεῖσαι χάϑαμμα λύειν λόγου; 

« 4149... 

ἐτύχομεν δίκας, ἰὼ γᾷ καὶ φῶς. 

πᾶ ποτ᾽ ἐξαλύξω τύχας; 

πῶς δὲ πῆμα χρύψω, φίλαι; 

675 τίς ἂν ϑεῶν ἀρωγὸς ἢ τίς ἂν βροτῶν 
πάρεδρος ἢ ξύνεργος ἀδίχων ἔργων 

φανείη; τὸ γὰρ παρ᾽ ἡμῖν πάϑος 
παρὸν δυσεχπέρατον ἔρχεται βίου. 
χαχοτυχεστάτα γυναικῶν ἐγώ. 

ΧΟΡΟΣ. 

680 φεῦ φεῦ. πέπραχται, χοὐ κατώρϑωται τέχνη, 
δέσποινα, τῆς σῆς προσπόλου, καχῶς δ᾽ ἔχει. 

. 414} 4. 

ὦ παγκαχίστη χαὶ φίλων διαφϑορεῦ, 
οἷ᾽ εἰργάσω με. Ζεύς σ᾽ ὃ γεννήτωρ ἐμὸς 
πρόρριζον ἐχτρίψειεν οὐτάσας πυρί. 

θ8ὅ οὐχ εἶπον, οὐ σῆς προὐνοησάμην φρενὸς, 
σιγᾶν ἐφ᾽ οἷσι νῦν ἐγὼ κακύνομαι; 
σὺ δ᾽ οὐκ ἀνέσχου" τοιγὰρ οὐκέτ᾽ εὐκλεεῖς 
ϑανούμεϑ᾽. ἀλλὰ δεῖ μὲ δὴ καινῶν λόγων. 

οὗτος γὰρ ὀργῇ συντεϑηγμένος φρένας 

690 ἐρεῖ χαϑ᾽ ἡμῶν πατρὶ σὰς ἁμαρτίας, 
πλήσει τε πᾶσαν γαῖαν αἰσχίστων λόγων. 

ὅλοιο χαὶ σὺ χώστις ἄχοντας φίλους 

πρόϑυμός ἐστι μὴ καλῶς εὐεργετεῖν. 
ΤΡΟΦῸΣ. 

696 δέσποιν᾽, ἔχεις μὲν τἀμὰ μέμψασϑαι χαχά" 
τὸ γὰρ δάκνον σου τὴν διάγνωσιν κρατεῖ" 
ἔχω δὲ χἀγὼ πρὸς τάδ᾽, εἰ δέξει, λέγειν. 
ἔϑρεψά σ᾽, εὔνους τ᾽ εἰμί" τῆς νόσου δέ σοι 
ζητοῦσα φάρμαχ᾽ εὗρον οὐχ ἁβουλόμην. 

700 εἰ δ᾽ εὖ γ᾽ ἔπραξα, κάρτ᾽ ἂν ἐν σοφοῖσιν ἣν" 
πρὸς τὰς τύχας γὰρ τὰς φρένας χεχτήμεϑα. 

Φ. 4149 4. 

ἢ γὰρ δίχαια ταῦτα χἀξαρχοῦντά μοι, 

τρώσασαν ἡμᾶς εἶτα συγχωρεῖν λόγοις; 
ΤΡΟΦΟΣ. 

μαχρηγοροῦμεν" οὐκ ἐσωφρόνουν ἐγώ" 
705 ἀλλ᾽ ἔστι χἀκ τῶνδ᾽ ὥστε σωθῆναι, τέχνον. 

.“ 41.{«Ὁ Α. 

παῦσαι λέγουσα" χαὶ τὰ πρὶν γὰρ οὐ χαλῶς 
παρήνεσάς μοι χἀπεχείρησας κακά, 
ἀλλ᾽ ἐχποδὼν ἄπελϑε, χαὶ σαυτῆς πέρι 
φρόντιζ᾽ " ἐγὼ γὰρ τἀμὰ ϑήσοιιαι χαλῶς, 

710 ὑμεῖς δὲ, παῖδες εὐγενεῖς Τροιζήνιαι, 

τοσόνδε μοι παράσχετ᾽ ἐξαιτουμένη, 

σιγῇ χαλύψαϑ᾽ ἀνϑάδ᾽ εἰσηκούσατε. 
ΧΟΡΟΣ. 

ὄμνυμι σεμνὴν ἴρτεμιν., “Τὸς χόρην, 
μηδὲν καχῶν σῶν ἐς φάος δείξειν ποτέ. 

.“ 4144. 

715 καλῶς ἔλεξας. ἕν δὲ προτρέπουσ᾽ ἐγὼ 
εὕρημα δή τι τῆσδε συμφορᾶς ἔχω, 
ὥστ᾽ εὐχλεᾶ μὲν παισὶ προσϑεῖναι βίον, 
αὐτὴ τ᾽ ὕνασϑαι πρὸς τὲ νῦν πεπτωχύτα. 

οὐ γάρ ποτ᾽ αἰσχυνῶ γε Κρησίους δόμους, 
720 οὐδ᾽ ἐς πρόσωπον Θησέως ἀφίξομαι 

αἰσχροῖς ἐπ᾽ ἔργοις οὕνεκα ψυχῆς μιᾶς. 

ΕΥΡΕῊΨ ἌΡ Γ 

ΧΟΡΟΣ. 

μέλλεις δὲ δή τε δρᾶν ἀνήκεστον χαχόν; 

« 17Τ4}}ὈὉ.4. 

ϑανεῖν" ὅπως δὲ, τοῦτ᾽ ἐγὼ βουλεύσομαι. 

ὺ ΧΟΡΟΣ. 
εὐφημος ἴσϑι. 

.“. 4149 4. 
᾿ δ 

χαὶ σύ γ᾽ εὖ μὲ νουϑέτει. 
726 ἐγὼ δὲ Κύπριν, ἥπερ ἐξόλλυσί με, 

ψυχῆς ἀπαλλαχϑεῖσα τηδ᾽ ἐν ἡμέρᾳ 
Ἢ ΟΕ ὙΜΑ͂Σ, Ἢ ὃ 

τέρινω " πιχροὺ δ᾽ ἔρωτος ἡσσηϑήσομαι. 
Ἰρν , ἜΣ : 
ἀτὰρ χκαχόν γε χἀτέρῳ γενήσομαι 

ϑανοῦσ᾽, ἵν᾽ εἰδὴ μὴ ᾽πὶ τοῖς ἐμοῖς χαχοῖς 

730 ὑψηλὸς εἶναι" τῆς νόσου δὲ τῆσδέ μοι 
χοινῇ μετασχὼν σωφρονεῖν μαϑήσεται. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἠλιβάτοις ὑπὸ χευϑμῶσι γενοίμαν, 
ἵνα μὲ πτεροῦσσαν ὄρνιν 

δεὸς ἐν πταναῖς ἀγέλαισιν ϑείη. 

735 ἀρσείην δ᾽ ἐπὶ πόντιον 
κῦμα τᾶς ᾿ἡδριηνᾶς 

ἀχτᾶς ᾿Πριδανοῦ 9’ ὕδωρ" 

ἔνϑα πορφύρεον σταλάσσουσ᾽ 

εἰς οἶδμα πατρὸς τριτάλαιναι 

710 κόραι «Ῥαέϑοντος οἴχτῳ δαχρύων 
τὰς ἠλεχτροιειεῖς αὐγάς. 
Ἑσπερίδων δ᾽ ἐπὶ μηλόσπορον ἀκτὰν 
ἀνύσαιμι τῶν ἀοιδῶν, 
«.» ς ΄ ἕ 

ἵν᾿ ὁ ποντομέδων πορφυρέας λίμνας 

746 ναύταις οὐκέϑ᾽ ὁδὸν νέμει, 
σεμνὸν τέρμονα χύρων 

Ε Ἐπ τὰ τε Ψ 
οὐρανοῦ, τὸν «4τλας ἔχει, 

χρῆναί τ᾽ ἀμβρόσιαι. χέονται 
ἢ πρῇ ᾿ΡΗ͂Σ 

Ζηνὸς μελάϑρων παρὰ κοίταις, 
τα τον; ΣΤΟΝ" ὩΞΙ͂Ε 

750 ἵν᾽ ὀλβιόδωρος αὔξει ζαϑέᾳκ 

χϑὼν εὐδαιμονίαν ϑεοῖς. 
τ , ΞΞ ε 
ὦ λευχκόπτερε Κρησίαᾳ 

πορϑμὶς, ἃ διὰ πόντιον 

χῦμ᾽ ἁλίχτυπον ἅλμας 

755 ἐπόρευσας ἐμὰν ἄνασσαν 
Ἐξεμο ρος εἰμ 
ὀλβίων ἀπ᾽ οἴχων, 

χαχονυμᾳφοτάταν ὕνασιν. 

ἢ γὰρ ἀπ᾽ ἀμφοτέρων ἢ 

760 Κρησίας ἐκ γᾶς δύσορνις ἔπτατο χλεινὰς ᾿ϑάνας, 
Μιουνύχου δ᾽ ἀχκταῖσιν ἐχδήσαντο πλεχτὰς πει-- 

Ὲ . 
σμάτων ἀρ- 

ς »ὐδ5. Ἐν - 
χὰς ἐπ᾽ ἀπείρου τε γᾶς ἔβασαν. 
ἀνϑ᾽ ὧν οὐχ ὁσίων ἐρώ-- 

Ἴθό των δεινῷ «φοένας Ἴφροοδί- 

τας νόσῳ χατεχλάσϑη" 
" 5. ἐπ ΄ ΕΥ̓ 

χαλεπᾷ δ᾽ ὑπέραντλος οὐσὰ 

συμφορα 4 τερ νῶν 

ἢ 
ἀπὸ νυμφιδίων χρεμαστὸν 

770 ἅψεται ἀμφὶ βρόχον λευ-- 
χῷᾷ χαϑαρμόζουσα δείρᾳ, δαίμονα στυγνὸν χατιιδε- 
σϑεῖσα, τάν τ᾿ εὔδοξον ἀνθαιρουμένα φήμαν, ἢ 

᾿ 
ἀπαλλάσ- 

176 σουσά τ᾽ ἀλγεινὸν (φρενῶν ἔρωτα. 
732 -- --ἼΔ1. -Ξ - 742 --- 751. 

7092 --- 168. Ξξξ 764 --- 776. 
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ΑΓΓΕΜΟΣ. 
ἰοὺ ἰού. 
βοηδϑρομεῖτε πάντες οἱ πέλας δόμων. 
ἐν ἀγχόναις δέσποινες, Θησέως δάμαρ. 

ΧΟΡΟΣ. 

φεῦ φεῦ, πέπρακται" βασιλὶς οὐχέτ᾽ ἔστι δὴ 
γυνὴ, χρεμαστοῖς ἐν βρόχοις ἠρτημένη. 

ΠΕ ΤΈΣ“ΌΟΙΕΣ. 

780 οὐ σπεύσετ᾽ ; οὐκ οἴσει τις ἐμφιδέξιον 

σίδηρον, ᾧ τόδ᾽ ἅμμα λύσομεν ϑέρης; 

β ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 
«ίλαι, τί δρῶμεν; ἡ δοχεῖ περᾶν δόμους, 
λῦσαέ τ᾿ ἄνασσαν ἐξ ἐπισπαστῶν βρόχων; 

ΠΙΠΙΧΟΡΙΟ Ν. 

τί δ᾽; οὐ πάρεισι πρόσπολοι νδανίαε; 
786 τὸ πολλὰ πράσσειν οὐκ ἐν ἀσφαλεῖ βίου. 

ΑΓ ΤΓΕ.ΦΟΣ. 

ὀρϑώσατ᾽ ἐκτείναντες ἄϑλιον νέχυν. 

πικρὸν τόδ᾽ οἰχούρημα δεσπόταις ἐμοῖς. 

᾿ ΧΟΡΟΣ. 

ὕλωλεν ἡ δύστηνος, ὡς χλύω, γυνή. 
ἤδη γὰρ ὡς γεχρόν νιν ἐχτείνουσι δή. 

ΘΗΣΕῪΣ. 

790 γυναῖχες, ἴστε τίς ποτ᾽ ἐν δόμοις βοή; 
ἠχὼ βαρεῖα προσπόλων μ᾽ ἀφίέχετο. 
οὐ γάρ τί μ᾽ ὡς ϑεωρὸν ἀξιοῖ δόμος 

πύλας ἀνοίξας εὐφρόνως προσενγνέπειν. 

μῶν Πιτϑέως τι γῆρας εἴργασται νέον; 

796 πρόσω μὲν ἤδη βίοτος, ἀλλ᾽ ὅμως ἔτ᾽ ἂν 

λυπηρὸς ἡμῖν τούσδ᾽ ἄν ἐχλίποι δόμους. 
ΧΟΡΟΣ. 

οὐχ ἐς γέροντας ἥδε σοι τείνει. τύχη, 
Θησεῦ" νέοι ϑανόντες ἀλγυνοῦσί σε. 

ΘΗΣΕῪΣ. 

οἴμοι" τέχγων μοι μή τι συλᾶται βίος; 
ες ΘΥΡΙΟΣΣ. 

800 ζῶσι», θανούσης μητρὸς ὡς ἀλγιστά σοι. 
ΘΗΣΕΥΣ. 

τί φής; ὕλωλεν ἄλοχος; ἐκ τίνος τύχης; 
ΧΟΡΟΣ. 

βρόχον κρεμαστὸν ἀγχόνης ἀνήψατο. 
ΘΗΣΕῪΣ. 

λύπῃ παχνωϑεῖσ᾽, ἢ ̓ πὸ συμφορᾶς τίνος; 
Δ ΩΡΟΣ. 

τοσοῦτον ἴσμεν " ἄρτι γὰρ κἀγὼ δόμοις, 
806 Θησεῦ, πάρειμι, σῶν χακῶν πενϑήτρια. 

ΘΗΣΕΥΣ. 

αἰαῖ. τί δῆτα τοῖσδ᾽ ἀνέστεμμαι κάρα 
πλεχτοῖσι (φύλλοις, δυστυχὴς ϑεωρὸς ὦν; 

χαλᾶτε χλῆϑρα, πρόσπολοι, πυλωμάτων, 
ἐχλύεϑ᾽ ἁρμοὺς, ὡς ἴδω πιχρὰν ϑέαν 

810 γυναιχὸς, ἣ μὲ χατϑανοῦσ᾽ ἀπώλεσεν». 
ΧΟΡΟΣ. 

Ἰὼ Ἰὼ τάλαινα μελέων χαχῶν " 
ἔπαϑες, εἰργάσω 
τοσοῦτον ὥστε τούσδε συγχέαι δόμους. 
αἰαὶ τόλμας, ὦ βιαίως ϑανοῦσ᾽ 

816 ἀνοσίῳ τε συμφορᾷ, σᾶς χερὸς πάλαισμα μελέας., 
κι ᾿ Ἦν 

τίς ἄρα σὰν, τάλαιν᾽, ἀμαυροῖ ζόαν; 

͵ ΘΗΣΕῪΣ. 
» ᾿ , δ » , 
ὦμοι ἐγὼ πόνων ὧν ἔπαϑον τάλας, 

τὰ μάκιστ᾽ ἐμῶν χαχῶγν. ὦ τύχα, 
« ἀπ δήζκςς τ : 
ὡς μοι βαρεῖα καὶ δόμοις ἐπεστάϑης, 

820 κηλὴς ἄφρασιος ἐξ ἀλαστόρων τινός. 

χαταχογὰ μὲν οὖν ἀβίοτος βίου" 

καχῶν δ᾽, ὦ τάλας, πέλαγος εἰσορῶ 

τοσοῦτον ὥστε μήποτ᾽ ἐχνεῦσαι πάλιν, 
μηδ᾽ ἐχπερᾶσαι κῦμα τῆσδε συμφορᾶς. 

825 τίνα λόγον τάλας, τίνα τύχαν σέϑεν 
βαρύποτμον, γύναι, προσαυδῶν τύχω; 
ὄρνις γὰρ ὥς τις ἐκ χερῶν ἄφαντος εἶ, 

, » «“ Η « , ᾿ 
πήδημ᾽ ἐς “Ἵιδου χραιπνὸν ὁρμήσασά μοι. 

880 αἰαὶ αἰαῖ, μέλεα μέλεως τάδε πάϑη. 

πρόσωϑεν δέ ποϑὲν ἀνακομίζομαι τύχαν δαιμόνων 
ἀμπλακίαισι τῶν πάροιϑέν τινος. 

ΧΟΡΌΣ: 
΄ Ὄ - 

οὐ σοὶ τάδ᾽, ὠναξ, ἦλϑε δὴ μόνῳ χακὰ, 
886 πολλῶν μετ᾽ ἄλλων δ᾽ ὥλεσας κεδνὸν λέχος. 

ΘΠΗΣΕΎΥΣ. 
ἢ το ρθη νι τε 

τὸ χατὰ γᾶς ϑέλω τὸ χατὰ γᾶς χνέφας 
μετοιχεῖν σχότῳ ϑανὼν ὁ τλάμων, 
τῆς σῆς στερηϑεὶς φιλτάτης ὁμιλίας" 

ΑΕ τα ΗΝ ὩρῚ Ν 
ἀπώλεσας γὰρ μᾶλλον ἢ χατέφϑισο. 

840 τίνος δὴ κλύω πόϑεν ϑανάσιμος 
τύχα σὰν ἔβα. γύναι, χαρδίαν; 

Ξ ποτε ν τΑΜΟ ἀρ ις ομ λυκηγαν, εἴποι τις ἂν τὸ πραχϑὲν, ἢ μάτην ὄχλον 
στέγει τύραννον δῶμα προσπόλων ἐμῶν; 
Ἰώ μοι σέϑεν 

86 μέλεος. οἷον εἶδον ἄλγος δόμων, 

οὐ τλητὸν οὐδὲ ῥητόν. ἀλλ᾽ ἀπωλόμην" 

ἔρημος οἶχος, καὶ τέκν᾽ ὀρφανεύεται. 

ΧΟΡΟΣ. 
Υ 

ἔλιπες ἔλιπες, ὦ φίλα 

γυναιχῶν ἀρίστα ϑ᾽ ὁπόσας ἐφορᾷ 
8560 φέγγος ἀελίου τε χαὶ 

γψυχτὸς ἀστερωσιὸς σελάνα. 

τάλας, ὅσον κακὸν ἔχει δόμος. 

δάχρυσί μου βλέφαρα 
καταχυϑέντα τέγγεται σᾷ τύχᾳ" 

855 τὸ δ᾽ ἐπὶ τῷδε πῆμα φρίσσω πάλαι. 

ΘΗΣΕΎΥΣ. 
ἔα ἔα" 

τί δή ποϑ᾽ ἥδε δέλτος ἔχ φίλης χερὸς 
ἠρτημένη ς ϑέλει τι σημῆναι νέον; 

ἀλλ᾽ ἢ λέχους μοι καὶ τέχνων ἐπιστολὰς 
ἔγραψεν ἡ δύστηνος ἐξαιτουμένη; 

860 ϑάρσει, τάλαινα - λέχτρα γὰρ τὰ Θησέως 
οὐκ ἔστι δῶμά ϑ᾽ ἥτις εἴσεισιν γυνή. 
καὶ μὴν τύποι γε σφενδόνης χρυσηλάτου 
τῆς οὐχέτ᾽ οὔσης τῆσδε προσσαίνουσί με. 

φέρ᾽, ἐξελίξας περιβολὰς σφραγιαμάτων 

8665 ἔδω τί λέξαι δέλτος ἥδε μοι ϑέλει. 

ΧΟΡΟΣ. 

«εῦ φεῦ. τόδ᾽ αὖ νεοχμὸν ἐχδοχαῖς 
ἐπιφέρει ϑεὸς χαχόν. ἐμοὶ μὲν οὖν ἀβίοτος βίου 
τύχα πρὸς τὸ χρανϑὲν εἴη τυχεῖν. 
ὑλομένους γὰρ, οὐκέτ᾽ ὄντας λέγω, 

, 810 φεῦ φεῦ, τῶν ἐμῶν τυράννων δόμους. 
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ὦ δαῖμον, εἴ πως ἔστι, μὴ σφήλῃς δόμους. 
αἰτουμένης δὲ χλῦϑί μου" πρὸς γάρ τινος 

οἰωνὸν ὥστε μάντις εἰσορῶ χαχοῦ. 
ΘΗΣΕΎΣ. 

οἴμοι. τόδ᾽ οἷον ζλλο πρὸς χαχῷ καχὸν, 
876 οὐ τλητὸν οὐδὲ λεχτόν. ὦ τάλας ἐγώ. 

ΧΟΡΟΣ. 

τί χρῆμα, λέξον, εἴ τί μοι λόγου μέτα. 

ΘΗΣΕΎΣ. 

βοᾷ βοᾷ δέλτος ἄλαστα. πὰ φύγω 

βάρος χαχῶν; ἀπὸ γὰρ ὀλόμενος οἴχομαι 
οἷον οἷον εἶδον ἐν γραφαῖς μέλος 

880 φϑεγγόμενον τλάμων. 
ΧΟΡΟΣ. 

αἰαῖ, χαχῶν ἀρχηγὸν ἐχφαίνεις λόγον. 
ΘΗΣΕΎΣ. 

τόδε μὲν οὐχέτι στόματος ἐν πύλαις 
χαϑέξω δυσεχπέρατον, ὀλοὺν 

ὀλοὸν χαχὸν, ὦ πόλις πόλις. 

885 Ἱππόλυτος εὐνῆς τῆς ἐμῆς ἔτλη ϑιγεῖν 

βίᾳ, τὸ σεμνὸν Ζηνὸς ὄμμ᾽ ἀτιμάσας. 
ἀλλ, ὦ πάτερ Πόσειδον, ἃς ἐμοί ποτε 

ἀρὰς ὑπέσχου τρεῖς, μιᾷ χατέργασαι 
τούτων ἐμὸν παῖδ᾽, ἡμέραν δὲ μὴ φύγοι 

890 τήνδ᾽, εἴπερ ἡμῖν ὥπασας σαφεῖς ἀράς. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἄναξ, ἀπεύχου ταῦτα πρὸς ϑεῶν πάλιν " 
γνώσει γὰρ αὖϑις ἀμπλακών. ἐμοὶ πιϑοῦ. 

ΘΗΣΕΥΣ. 

οὐκ ἔστι. χαὶ πρός γ᾽ ἐξελῶ σφε τῆσδε γῆς, 

δυοῖν δὲ μοίραιν ϑατέρᾳ πεπλήξεται" 
895 ἢ γὰρ Ποσειδῶν αὐτὸν εἰς “δου δόμους 

ϑανόντα πέμιψει, τὰς ἐμὲς ἀρὰς σέβων, 

ἢ τῆσδε χώρας ἐχπεσὼν ἀλώμενος 

ξένην ἐπ᾿ αἷἴαν λυπρὸν ἀντλήσει βίον. 
ΧΟΡΟΣ. 

χαὶ μὴν ὅδ᾽ αὐτὸς παῖς σὸς ἐς χαιρὸν πάρα, 

900 Ἱππόλυτος " ὀργῆς δ᾽ ἐξανεὶς χαχῆς, ἄναξ 

Θησεῦ, τὸ λῷστον σοῖσι βαϑῥέυξοι δόμιοις. 
ἹΠΠΌΟΣΖΎΥΤ 

χραυγῆς ἀχούσας σῆς ἀφικόμην, πάτερ, 
σπουδῇ: τὸ μέντοι πρᾶγμ᾽ ἐφ᾽ ᾧτινι στένεις 

οὐχ οἶδα, βουλοίμην δ᾽ ἂν ἐκ σέϑεν χλύειγ. 

906 ἔα, τί χρῆμα; σὴν δάμαρϑ᾽ ὁρῶ, πάιερ, 

γεχρόν " μεγίστου ϑαύματος τόδ᾽ ἄξιον" 
ἣν ἀρτίως ἔλειπον, ἣ φάος τόδε 
οὔπω χρόνον παλαιὸν εἰσεδέρχετο. 
τί χρῆμα πάσχει; τῷ τρόπῳ διόλλυται; 

910 πάτερ, πυϑέσϑαι βούλομαι σέϑεν πάρα. 

σιγᾷς; σιωπῆς δ᾽ οὐδὲν ἔργον ἐν χακοῖς " 
ἡ γὰρ ποϑοῦσα πάντα καρδία χλύειν 

χἂν τοῖς καχοῖσι λίχνος οὖσ᾽ ἁλίσχεται. 

οὐ μὴν φίλους γε, χίτε μᾶλλον ἢ φίλους, 

916 χρύπτειν δίχαιον σὰς, πάτερ, δυσπραξίας. 

ΘΗΣΕΎΣ. 
ὯΧ , 2...6 ΄ Ψ ΄ Ἵ 
ω πὸλλ ἁμαρτάνοντες ἄνϑρωποι μάτην, 

τί δὴ τέχνας μὲν μυρίας διϑάσκχετ 
Υ ἢ , ἀῤῥσομαν ἴ δ εἷς , Ξ 

χαὶ πᾶντὰ μηχανᾶσϑε χαξευρίσχετε, 

ἕν δ᾽ οὐχ ἐπίστασϑ᾽ οὐδ᾽ ἐϑηράσασϑέ πω, 
920 φρονεῖν διδάσχειν οἷσιν οὐκ ἔνεστι γοῦς; 

ΙΞΞ σὁὁν 5 

ἹΠΙΕΟΣ“2ἷΎΤΟΣ. 

δεινὸν σοφιστὴν εἶπας, ὅστις εὖ φρονεῖν 
τοὺς μὴ φρονοῦντας δυνατός ἐστ᾽ ἀναγχάσαι. 
ἀλλ οὐ γὰρ ἐν δέοντι λεπτουργεῖς, πάτερ, 

δέδοικα μή σου γλῶσσ᾽ ὑπερβάλῃ χαχοῖς. 

ΘΗΣΕΎΣ. 

9260 φεῦ, χρῆν βροτοῖσι τῶν «ίλων τεχμήριον 

σαφέ: τι χεῖσϑαι χαὶ διάγνωσιν φρενῶν, 

ὕστις τ᾽ ἀληθής ἔστιν ὅς τε μὴ φίλος " 

δισσάς τὲ (φωνὰς πάντας ἀνθρώπους ἔχειν, 

τὴν μὲν διχαίαν, τὴν δ᾽ ὅπως ἐτύγχανεν, 
9320 ὡς ἡ φρονοῦσα τἄδιχ᾽ ἐξηλέγχετο 

πρὸς τῆς δικαίας, χοὐχ ὧν ἠπατώμεϑα. 

ΤΠΊΓΟΣΖΥ ΤΩΣ. 

ἀλλ᾽ ἡ τις ἐς σὸν οὖς μὲ διαβαλὼν ἔχει 
φίλων, νοσοῦμεν δ᾽ οὐδὲν ὄντες αἴτιοι; 

ἔχ τοι πέπληγμαι" σοὶ γὰρ ἐχπλήσσουσί με 
996 λόγοι παραλλάσσοντες ἔξεδροι φρενῶν. 

τὸς ΘΗΣΈΕΎΥΣ. 

φεῦ τῆς βοοτείας, ποὶ προβήσεται, φρενός ; 
τί τέρμια τόλμης χαὶ ϑράσους γενήσεται; 
εἰ γὰρ χατ᾿ ἀνδρὸς βίοτον ἐξογχώσεται, 

ὁ δ᾽ ὕστερος τοῦ πρόσϑεν εἰς ὑπερβολὴν 
910 πανοῦργος ἔσται, ϑεοῖσι προσβαλεῖν χϑονὶ 

ἄλλην δεήσει γαῖαν, ἣ χωρήσεται 
τοὺς μὴ διχαίους καὶ καχοὺς πεφυκότας. 
σχέψασϑε δ᾽ ἐς τύνδ᾽, ὅστις ἐξ ἐμοῦ γεγὼς 

ἤσχυνε τἀμὰ λέχτρα. κἀξελέγχεται 

916 πρὸς τῆς ϑανούσης ἐμφανῶς χάχιστος ὦν. 
δεῖξον δ᾽, ἐπειδή γ᾽ ἐς μίασμ᾽ ἐλήλυϑας, 
τὸ σὸν πρόσωπον δεῦρ᾽ ἐναντίον πατρί. 
σὺ δὴ ϑεοῖσιν, ὡς περισσὸς ὧν ἀνὴρ, 
σύνει; σὺ σώφρων καὶ χαχῶν ἀχήρατος; 

900 οὐχ ἂν πιϑοίμην τοῖσι σοῖς κόμποις ἐγὼ, 
ϑεοῖσι προσϑεὶς ἀμαϑίαν φρονεῖν καχῶς. 

ἤδη νυν αὔχει χαὶ δι᾿ ἀψύχου βορᾶς 
σίτοις χαπήλευ᾽, Ὀρφέα τ᾽ ἄναχτ᾽ ἔχων 
βάχχευε, πολλῶν γραμμάτων τιμῶν καπνούς 

9560 ἐπεῖ γ᾽ ἐλήφϑης. τοὺς δὲ τοιούτους ἐγὼ 

φεύγειν προφωνῶ πᾶσι" ϑηρεύουσι γὰρ 
σεμνοῖς λόγοισιν, αἰσχρὰ μηχανώμενοι. 
τέϑνηχεν ἥδε" τοῦτό σ᾽ ἐχσώσειν δοχεῖς ; 

ἐν τῷδ᾽ ἁλίσχει πλεῖστον, ὦ χάχιστε σύ. 

900 ποῖοι γὰρ ὅοχοι χρείσσονες, τίνες λόγοι 

τῆσδ᾽ ἂν γένοιντ᾽ ἄν, ὥστε σ᾽ αἰτίαν φυγεῖν; 

μισεῖν σὲ φήσεις τήνδε χιὶ τὸ δὴ νάϑον 
τοῖς γνησίοισι πολέμιον πειρυχέναι" 

χαχὴν ἄρ᾽ αὐτὴν ἔμπορον βίου λέγεις, 
96ὅ εἰ δυσμενείᾳ σῇ τὰ «ίλτατ᾽ ὥλεσεν. 

ἀλλ ὡς τὸ μῶρον ἀνδράσιν μὲν οὐκ ἔνι, 

γυναιξὶ δ᾽ ἐμπέφυχεν" οἶδ᾽ ἐγὼ νέους 
οὐδὲν γυναιχῶν ὄντας ἀσφαλεστέρους, 

ὅταν ταράξη Κύπρις ἡβῶσαν φρένα" ; 
970 τὸ δ᾽ ἄρσεν αὐτοὺς ὠφελεῖ προσχείμενον. 

γῦν οὖν τί ταῦτα σοῖς ἁμιλλῶμαι λόγοις, 

νεχροῦ παρόντος μάρτυρος σαφεστάτου; 

ἔξερρε γαίας τῆσδ᾽ ὅσον τάχος φυγὰς, 
χαὶ μήτ᾽ ᾿ϑήνας τὰς ϑεοδιιήτους μόλῃς 

976 μήτ᾽ εἰς ὅρους γῆς ἧς ἐμὸν χρατεῖ δόρυ. 
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εἰ γὰρ παϑών γε σοῦ τάδ᾽ ἡσσηϑήσομαι, 
οὐ μαρτυρήσει μ᾽ Ἴσϑμιος Σίνις ποτὲ 
χτανεῖν ἑαυτὸν, ἀλλὰ χομπάζειν μάτην, 
οὐδ᾽ αἱ ϑαλάσσης σύννομοι Σχειρωνίδες 

980 φήσουσι πέτραι τοῖς χκαχοῖς μ᾽ εἶναι βαρύν. 

ΘΒ ΌΝΣΣ 

οὐχ οἶδ᾽ ὅπως εἴποιμ᾽ ἂν εὐτυχεῖν τινὰ 

ϑνητῶν" τὰ γὰρ δὴ πρῶτ᾽ ἀνέστραπται πάλιν. 
ΤΠΡΙΓΟΥΤΟΣ. 

πάτερ, μένος μὲν ξύστασίς τε σῶν φρενῶν 

δεινή" τὸ μέντοι πρᾶγμ᾽, ἔχον χαλοὺς λόγους, 

985 εἴ τις διαπτύξειεν, οὐ χαλὸν τόδε. 

ἐγὼ δ᾽ ἄκομψος εἰς ὕχλον δοῦναι λόγον, 
ἐς ἥλιχας δὲ χὠλίγους σοφώτερος. 

ἔχει δὲ μοῖραν χαὶ τόδ᾽ - οἱ γὰρ ἐν σοφοῖς 
φαῦλοι παρ᾽ ὄχλῳ μουσιχώτεροι λέγειν. 

990 ὅμως δ᾽ ἀνάγκη, συμφορᾶς ἀφιγμένης, 
γλῶσσάν μ᾽ ἀφεῖναι. πρῶτα δ᾽ ἄρξομαι λέγειν 
ὅϑεν μ᾽ ὑπῆλθες πρῶτον ὡς διαφϑερῶν, 

χοὐχ ἀντιλέξοντ᾽. εἰσορᾷς (φάος τόδε 
χαὶ γαῖαν; ἐν τοῖσδ᾽ οὐκ ἔνεστ᾽ ἀνὴρ ἐμοῦ, 

996 οὐδ᾽ ἢν σὺ μὴ φῆς, σωφρονέστερος γεγώς. 
ἐπίσταμαι γὰρ πρῶτα μὲν ϑεοὺς σέβειν, 

φίλοις τε χρῆσϑαι, μὴ ᾿δικεῖν πειρωμένοις, 
ἀλλ οἷσιν αἰδὼς μήτ᾽ ἐπαγγέλλειν χκαχὰ 
μήτ᾽ ἀνθυπουργεῖν αἰσχρὰ τοῖσι χρωμένοις 

1000 οὐχ ἐγγελαστὴς τῶν ὁμιλούντων, πάτερ, 
ἀλλ αὑτὸς οὐ παροῦσι χἀγγὺς ὧν φίλοις. 
ἑνὸς δ᾽ ἄϑιχτος, ᾧ μὲ νῦν ἑλεῖν δοκεῖς" 
λέχους γὰρ ἐς τόδ᾽ ἡμέρας ἁγνὸν δέμας. 
οὐκ οἶδα πρᾶξιν τήνδε, πλὴν λόγῳ κλύων 

1006 γραφῆ τε λεύσσων" 
πρόϑυμός εἶμι, πὶ 

' 

οὐδὲ ταῦτα γὰρ σχοπεῖν 
παρϑένον ψυχὴν ΕΣ; 

χαίτοι τὸ σῶφρον τοὐμὸν οὐ πείϑει σ᾽ 

δεῖ δή σε δεῖξαι τῷ τρόπῳ διεφϑάρην. 
πότερα τὸ τῆσδε σῶμ᾽ ἐχαλλιστεύετο 

1010 πασῶν γυναικῶν; ἢ σὸν οἱχήσειν δόμον 
ἔγκληρον" εὐνὴν προσλαβὼν ἐπήλ᾽ πισα; 

μάταιος ἄρ᾽ ἦν, οὐδαμοῦ μὲν οὖν φρενῶν. 
ἀλλ ὡς τυραννεῖν ἡδὺ τοῖσι σώφροσιν " 
ἥκιστά γ᾽, εἰ μὴ τὰς φρένας διέφρϑορε 

1015 ϑνητῶν ὅσοισιν. ἀνδάνει μοναρχία. 
ἐγὼ δ᾽ ἀγῶνας μὲν χρατεῖν Ἑλληνιχοὺς 
πρῶτος ϑέλοιμ᾽ ἂν, ἐν πόλει δὲ δεύτερος 
σὺν τοῖς ἀρίστοις εὐτυχεῖν ἀεὶ φίλοις. 
πράσσειν τε γὰρ πάρεστι, κίνδυνός τ᾽ ἀπὼν 

1020 χρείσσω δίδωσι τῆς τυραννίδος χάριν. 
ἕν οὐ λέλεκται τῶν ἐμῶν, τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἔχεις - 
εἰ μὲν γὰρ ἦν μοι μάρτυς οἷός εἰμι᾽ ἐγὼ, 
χαὶ τῆσδ᾽ ὁρώσης φέγγος ἠγωνιζόμην, 
ἔργοις ἂν εἶδες τοὺς χαχοὺς διεξιών. 

1026 νῦν δ᾽ ὅρχιόν σοι Ζῆνα χαὶ πέδον χϑονὸς 
ὄμνυμι τῶν σῶν μήποϑ᾽ ἅψασθαι γάμων, 
μηδ᾽ ἂν ϑελῆσαι, μηδ᾽ 

ἢ τἄρ᾽ ὀλοίμην ἀκλεὴς, ἀνώνυμος, 
[ἄἅπολις, ἄοιχος, φυγὰς ἀλητεύων χϑόνα, 

1030 χαὶ μήτε πόντος μήτε γῆ δέξαιτό μου 
σάρχας ϑανόντος, εἰ χαχὸς πέρυκ᾽ ἀνήρ. 
εἰ δ᾽ ἥδε δειμαίνουσ᾽ ἀπώλεσεν βίον 
οὐκ οἶδ᾽ - ἐμοὶ γὰρ οὐ πέρα ϑέμις λέγειν. 

ἔσως. 

ἂν ἔννοιαν λαβεῖν. 

ἐσωφρύνησεν οὐκ ἔχουσα σωφρονεῖν, 
1086 ἡμεῖς δ᾽ ἔχοντες οὐ καλῶς ἐχρώμεϑα. 

ΟΡ; 

ἀρχοῦσαν εἴπας αἰτίας ἀποστροφὴν, 

ὅρχους παρασχὼν, πίστιν οὐ σμικρὰν, ϑεῶν. 

ΘΗΣΕΎῪΣ. 

ἄρ᾽ οὐκ ἐπῳδὸς, οὐ γόης πέφυχ᾽ ὅδε, 
ὃς τὴν ἐμὴν πέποιϑεν εὐοργησίᾳ 

1040 ψυχὴν χρατήσειν τὸν τεχόντ᾽ ἀτιμάσας; 
ΤΙΓΙΡΘ ΖΦ ΊΥΤΌΟΌΣ: 

χαὶ σοῦ γε χάρτα ταῦτα ϑαυμάζω, πάτερ" 
εἰ γὰρ σὺ μὲν παῖς ἦσϑ'᾽, ἐγὼ δὲ σὸς πατὴρ, 

ἔχεεινἐ, τοί σ᾽ ἂν, χοὺὐ φυγαῖς ἐζημίουν, 
εἴπερ γυναικὸς ἸΕΙδῸΣ γ᾽ ἐμῆς ϑιγεῖν, 

ΘΗΣΕΎΣ. 

1046 ὡς ἄξιον τόδ᾽ εἴπας" οὐχ οὕτω ϑανεῖ, 

ὥσπερ σὺ σαυτῷ τόνδε προὔϑηκας νόμον " 
ταχὺς γὰρ “Ἵιδης ῥᾷστος ἀνδρὶ δυστυχεῖ. 

ἀλλ ἐκ πατρῴας φυγὰς ἀλητεύων χϑονὸς 

ξένην ἐπ᾿ αἴὰν λυπρὸν ἀντλήσεις βίον " 

1060 μισϑὸς γάρ ἔστιν οὗτος ἀνδρὶ δυσσεβεῖ. 
ἹΠΠΟΜ.ΜΎΥΤΟΣ. 

οἴμοι, τί δράσεις; οὐδὲ μηνυτὴν χρόνον 
δέξει χαϑ᾽ ἡμῶν, ἀλλά μ᾽ ἐξελᾷς χϑονός; 

ΘΗΣΕΥῪΥΣ. 

πέραν γε πόντου τερμόνων τ᾽ ᾿1τλαντιχῶν, 
εἴ πως δυναίμην, ὡς σὸν ἐχϑαίρω κάρα. 

ΤΥΡΙΓΟ ΣΤ ΟΣ, 

1056 οὐδ᾽ ὅοχον οὐδὲ πίστιν οὐδὲ που τευνν 
φήμας ἐλέγξας ἄχριτον ἐχβαλεῖς με γῆς; 

ΘΗΣΕΎΣ. 

ἡ δέλτος ἥδε κλῆρον οὐ δεδεγμένη 

χατηγορεῖ σου πιστά" τοὺς δ᾽ ὑπὲρ χάρα 
φοιτῶντας ὄρνις πόλλ ἐγὼ χαίρειν λέγω. 

ΤῊΙΠΠΟΖΎΥΤΟΣ. 

1060 ὦ ϑεοὶ, τί δῆτα τοὐμὸν οὐ λύω στόμα, 
ὅστις γ᾽ ὑφ᾽ ὑμῶν. οὺς σέβω, διόλλυμαι; 

οὐ δῆτα" πάντως οὐ πίϑοιμι᾽ ἂν οὕς μὲ δεῖ, 
μάτην δ᾽ ἂν ὅρχους συγχέαιμ᾽ οὗς ὠμοσα. 

ΘΗΣΕῪΣ, 

οἴμοι" τὸ σεμνὸν ὥς μ᾽ ἀποχτείνει τὸ σόν. 
1066 οὐκ εἰ πατρῴας ἐχτὸς ὡς τάχιστα γῆς; 

ἹΠΠΟΜΧΜΎΤΟ Σ, 

ποῖ δῆϑ᾽ ὁ τλήμων τρέψομαι; τίνος ξένων 

δόμους ἔσειμι τῇ δ᾽ ἐπ᾿ αἰτίᾳ φυγών; 
ΘΗΣΕΎΥΣ. 

ὅστις γυναιχῶν λυμεῶνας ἥδεται 

ξένους χομίζων καὶ ξυνοιχούρους χαχῶν. 

ἹΠΠΟΙ,ΑΎΥΤΟΣ, 

1070 αἰαῖ" πρὸς ἧπαρ δαχρύων τ᾽ ἐγγὺς τόδε, 

εἰ δὴ χαχός τε φαίνομαι δοχῶ τέ σοι. 

ΘΗΣΕΎΥΣ. 

τότε στενάζειν καὶ προγιγνώσχειν οὐ ἐχρῆν, 
ὅτ᾽ ἐς πατρῴαν ἄλοχον ὑβρίζειν ἔτλης. 

ἹΠΠΟΑΎΥΤΟΣ, 
ὦ δώματ᾽, εἴϑε φϑέγμα γηρύσαισϑέ μοι 

1076 καὶ μαρτυρήσαιτ᾽ εἰ χαχὸς πέφυκ᾽ ἀνήρ. 
ΘΗΣΕΎΣ, 

ἃς τοὺς ἀφώνους μάρτυρας φεύγεις; σαφῶς 
τόδ᾽ ἔργον οὐ λέγον σε μηνύει χακόν. 
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ἹΠΠΟΟ.Υ͂ΤΟΣ. 

φεῦ" 
εἴθ᾽ ἣν διιαυτὸν προσβλέπειν ἐναντίον 
στάνϑ᾽, ὡς ἐδάχρυσ᾽ οἷα πάσχομεν χαχά. 

ΘΗΣΕΎΥΣ. 

1080 πολλῷ γε μᾶλλον σαυτὸν ἤσκησας σέβειν 
ἢ τοὺς τεχόντας ὅσια δρῶν. δίκαιος ὦν. 

ΤΡΙΙΠΌΟΞΑ ΧΕΡΊΟΩΣ. 

ὦ δυστάλαινα μῆτερ, ὦ πιχοαὶ γοναί. 

μηδείς ποτ᾽ εἴη τῶν ἐμῶν «φίλων νόϑος. 
ΘΗΣΕΎΥΣ. 

οὐχ ἕλξετ᾽ αὐτὸν, διιῶες; οὐχ ἀκούετε 

1086 πάλαι ξενοῦσϑαι τόνδε προὐνγέποντά με; 
ἹΠΠΟ.ΎΤΟΣ. 

χλαίων τις αὐτῶν ἄρ᾽ ἐμοῦ γε ϑίξεται" 

σὺ δ᾽ αὐτὸς, εἴ σοι ϑυμὸς, ἐξώϑει χϑονός. 
Σ ΘΗΣΕΎΥΣ. 

δράσω τάδ᾽, εἰ μὴ τοῖς ἐμοῖς πείσει λόγοις " 
οὐ γάρ τις οἶστος σῆς μ᾽ ὑπέρχεται φυγῆς. 

ἹΠΠΟ.ΜΎΥΤΟΣ. 

1090 ἄραρεν, ὡς ἔοιχεν " ὦ τάλας ἐγώ. 

ὡς οἶδα μὲν ταῦτ᾽, οἶδα δ᾽ οὐχ ὅπως φράσω. 
ὦ φιλτάτη μοι δαιμόνων «1ητοῦς κόρη, 
σύνϑαχε, συγχύναγε, φευξόμεσϑα δὴ 
κπλεινὰς ᾿Ιϑήνας. ἀλλὰ χαίρετ᾽, ὦ πόλις 

109ὅ καὶ γαῖ᾽ ᾿Ἐρεχϑέως: ὦ πέδον Τροιζήνιον, 
ὡς ἐγχαϑηβᾶν πόλλ᾽ ἔχεις εὐδαίμονα, 

χαῖρ᾽ - ὕστατον γάρ σ᾽ εἰσορῶν προσφϑέγγομαι. 
ἴτ᾽, ὦ νέοι μοι τῆσδε γῆς ὁμήλιχες, 
προσείπαϑ᾽ ἡμῶς καὶ προπέμψατε χϑονός " 

1100 ὡς οὔποτ᾽ ἄλλον ἄνδρα σωφρονέστερον 
ὄψεσθε, κεὶ μὴ ταῦτ᾽ ἐμῷ δοκεῖ πατρί. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἢ μέγα μοι τὰ ϑεῶν μελεδήμαϑ᾽, ὅταν φρένας 
ἔλϑη, 

λύπας παραιρεῖ" 

1105 ξύνεσιν δέ τιν᾽ ἐλπίδι χεύϑων 

λείπομαι ἔν τὲ τύχαις ϑνατῶν χαὶ ἐν ἔργμασι 
λεύσσων" 

ἄλλα γὰρ ἄλλοθεν ἀμείβεται, 
μετὰ δ᾽ ἵσταται ἀνδρώσιν αἰὼν 

1110 πολυπλάνητος ἀεί. 

εἴϑε μοι εὐξαμένᾳ ϑεόϑεν τάδε μοῖρα παράσχοι, 
τύχαν μετ᾿ ὄλβου 
χαὶ ἀκήρατον ἄλγεσι ϑυμόν" 
δόξα δὲ μήτ᾽ ἀτρεχὴς μήτ' αὖ παράσημος ἐνείη " 

1116 ῥάδια δ᾽ ἤϑεα τὸν αὔριον 
μεταβαλλομένα χρόνον ἀεὶ 
βίον συνευτυχοίην. 

1120 οὐχέτι γὰρ καϑαρὰν φρέν᾽ ἔχω, παρὰ δ᾽ ἐλπίδα 
λεύσσω, 

ἐπεὶ τὸν “Ελλανίας 
«φανερώτατον ἀστέρ᾽ ᾿ϑάνας 
εἴδομεν εἴδομεν ἐκ πατρὸς ὀργῶς 

1126 ἄλλων ἐπ᾿ αἴαν ἱέμενον. 

ὦ ψάμαϑοι πολιήτιδος ἀκτᾶς 
δουμός τ᾽ ὄρειος, ὅϑι κυνῶν 
ὠχυπόϑων μέτα ϑῆρας ἔναιρεν 

1102 --- 1110. 1111 --- 1117. 

1118 -- 1180. 1181 --- 114]. 

1180 «1χτυνναν ἀμφὶ σεμνάν. 
οὐχέτι συζυγίαν πώλων Ἐνετῶν ἐπιβάσεν 
τὸν ἀμφὶ «Τίμνας τρόχον 
χατέχων ποδὶ γυμνάδας ἵππους. 

1185 μοῦσα δ᾽ ἄδπνος ὑπ᾿ ἄντυγι χορδῶν 
λήξει πατρῷον ἀνὰ δόμον" 
ἀστέφανοι δὲ χόρας ἀνάπαυλαι 
«Ἰατοῦς βαϑεῖαν ἀνὰ χλόαν" 

1140 νυμφιδία δ᾽ ἀπόλωλε φυγῷᾷ σᾷ 

λέχτρων ἅμιλλα κούραις. 

ἐγὼ δὲ σᾷ δυστυχίᾳ δάχρυσιν διοίσω 
πότμον ἄποτμον " ὦ τάλαινα 

1140 μᾶτερ, ἔτεχες ἀνόνατα " «ρεῦ, 

μανίω ϑεοῖσιν " 

Ἰὼ Ἰὼ συζυγίαι Χάριτες, 

τί τὸν τάλαν᾽ ἐκ πατρίας γῶς 
1100 τὸ» οὐδὲν ἄτας αἴτιον πέμπετε τῶνδ᾽ ἀπ᾽ οἴκων; 

χαὶ μὴν ὀπαδὸν ἹἹππολύτου τόνδ᾽ εἰσορῶ 

σπουδὴ σχυϑρωπὸν πρὸς δόμους ὁρμώμενον. 
ἘΞΑΓΓΕΟ.ΤΟΣ. 

ποῖ γῆς ἄνακτα τῆσδε Θησέα μολὼν 

εὕροιμι ὧν, ὦ γυναῖχες; εἴπερ ἴστε, μοι 
1165 σημήνατ᾽ - ρα τῶνδε δωμάτων ἔσω; 

ΧΊΘΊΡΊΘΕΣΣ 

δ᾽ αὐτὸς ἔξω δωμάτων πορεύεται. 
ἘΞΑΓΙΓΓΈΖΟΣ: 

Θησεῦ, μερίμνης ἄξιον φέρω λόγον 
σοὶ χαὶ πολίταις οἵ τ᾿ ᾿Ιϑηναΐίων πόλιν 
γαίουσι χαὶ γῆς τέρμονας “Γροιζηνίας. 

ΘΗΣΕΎΥΣ. 

1160 τί δ᾽ ἔστι; μῶν τις συμφορὰ νεωτέρα 
δισσὰς χατείληφ᾽ ἀστυγείτονας πόλεις ; 

ἘΞΑΓΓΕΟ.ΖῸΟΣ. 

Ἱππόλυτος οὐχέτ᾽ ἔστιν, ὡς εἰπεῖν ἔπος" 

δέδορχε μέντοι «ὥς ἐπὶ σμικρᾶς δοπῆς. 
ΘΗΣΕΎΥΣ. 

πρὸς τοῦ; δι᾿ ἔχϑοας μῶν τις ἦν ἀφιγμένος, 
1106 ὅτου χατήσχυν᾽ ἄλοχον ὡς πατρὸς βίᾳ; 

ἘΞΦΙΙΤΈΣΟΙΣΣ 

οἰχεῖος αὐτὸν ὥλεσ᾽ ἁρμάτων ὄχος, 
ἀραί τὲ τοῦ σοῦ στόματος, ἃς σὺ σῷ πατρὶ 
πόντου χρέοντι παιδὸς ἠράσω πέρι. 

ΘΗΣΈΓΥΣ: 

ὦ ϑεοὶ Πόσειδόν ϑ᾽, ὡς ὥρ᾽ ἡσϑ᾽ ἐμὸς πατὴρ 
1170 ὀρθῶς, ἀχούσας τῶν ἐμῶν κατευγμάτων. 

σιῶς χαὶ διώλετ᾽ εἰπέ" τῷ τρόπῳ “χης 
ἔπαισεν αὐτὸν δόπτρον αἰσχύναντ᾽ ἐμέ; 

ἘΞΑΓΓΕΟ.ΟΣ. 

ἡμεῖς μὲν ἀχτῆς κυμοδέγμονος πέλας 

ψήχτραισιν ἵππων ἐχτενίζομεν τρίχας 
1176 χλαίοντες " ἦλϑε γάρ τις ἄγγελος λέγων 

ὡς οὐχέτ᾽ ἐν γῇ τῇδ᾽ ἀναστρέψοι πόδα 
Ἱππόλυτος, ἐχ σοῦ τλήμονας φυγὰς ἔχων. 
ε »" ΟἿΣ ν , ΄ σ΄ 

ὁ δ᾽ ηλϑὲ ταυτὸν δαχρύων φέρων μέλος 
ἡμῖν ἐπ᾿ ἀχταῖς " μυρία δ᾽ ὀπισϑόπους 

1180 «λων ἅμ᾽ ἔστειχ᾽ ἡλίκων ὁμήγυρις. 
χρόνῳ δὲ δήσιοτ᾽ εἶπ᾽ ἀπαλλαχϑεὶς γόων, 

τί ταῦτ᾽ ἀλύω; πειστέον πατρὸς λόγοις. 
͵ : ἶ Ἂ ξ 

ἐντύναϑ᾽ ἵππους ἅρμασι ζυγηφόρους, 

δμῶες " πόλις γὰρ οὐκέτ᾽ ἔστιν ἥδε μοι. 
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1186 τοὐνθένδε μέντοι πᾶς ἀνὴρ ἠπείγετο, 
χαὶ ϑᾶσσον ἢ λέγοι τις ἐξηρτυμένας 

πώλους παρ᾽ αὐτὸν δεσπότην ἐστήσαμεν. 
μάρπτει. δὲ χερσὶν ἡνίας ἀπ᾿ ἄντυγος, 
αὐταῖσιν ἀρβύλαισιν ἁρμόσας πόϑας. 

1190 χαὶ πρῶτα μὲν ϑεοῖς εἶπ᾽ ἀναπτύξας χέρας, 

Ζεῦ, μηχέτ᾽ εἴην, εἰ χαχὸς πέρυχ᾽ ἀνήρ" 

αἴσϑοιτο δ᾽ ἡμᾶς ὡς ἀτιμάζει πατὴρ 
ἤτοι ϑανόντας ἢ φάος δεδορχότας. 
χἂὰν «τῷδ᾽ ἐπῆγε χέντρον ἐς χεῖρας λαβὼν 

1196 πώλοις ὁμαρτῆ" πρόσπολοι δ᾽ ὑφ᾽ ἅρματος 
πέλας χαλινῶν εἱπόμεσϑα δεσπότῃ 

τὴν" εὐθὺς Ἄργους χἀπιδαυρίας ὁδόν. 
ἐπεὶ δ᾽ ἔρημον χῶρον εἰσεβάλλομεν, 

ἀκτή τίς ἔστι τοὐπέχεινα τῆσδε γῆς, 

1200 πρὸς πόντον ἤδη χειμένη Σαρωνικόν." 
ἔνϑεν τὶς ἠχὼ χϑόνιος ὡς βροντὴ «1ιὸς 
βαρὺν βρόμον μεϑῆχε, φρικώδη κλύειν" 
ὀρϑὸν δὲ χρᾶτ᾽ ἔστησαν οὖς τ᾽ ὃς οὐρανὸν 
ἵπποι" παρ᾽ «ἡμῖν δ᾽ ἦν φόβος νεανιχὸς 

1206 πόϑεν ποτ᾽ εἴη φϑόγγος. ἐς δ᾽ ἁλιρρόϑους 

ἀκτὰς ἀποβλέψαντες ἱρὸν εἴδομεν 

χκῦμ᾽ οὐρανῷ στηρίζον, ὥστ᾽ ἀφηρέϑη 
“Σχείρωνος ἀχτὰς ὄμμα τοὐμὸν εἰσορᾶν " 

ἔχρυπτε δ᾽ ᾿Ισϑμὸν χαὶ πέτραν ᾿ἡσχληπιοῦ. 
1210 χἄπειτ᾽ ἀνοιδῆσάν τὲ χαὶ πέριξ ἀφρὸν 

πολὺν χαχλάζον ποντίῳ φυσήματι 
χωρεῖ πρὸς ἀκτὰς, οὗ τέϑριππος ἣν ὄχος. 
αὐτῷ δὲ σὺν κλύδωνι χαὶ τρικυμίᾳ 
κῦμ᾽ ἐξέϑηκε ταῦρον, ἄγριον τέρας, 

1215 οὗ πᾶσα μὲν χϑὼν. φϑέγματος πληρουμένη 
φροιχῶδες ἀντειρϑέγγετ᾽, εἰσορῶσι δὲ 
χρεῖσσον ϑέαμα δεογμάτων ἐφαίνετο... 

εὐθὺς δὲ πώλοις δεινὸς ἐμσιίπτει φόβος " 

χαὶ δεσπότης μὲν ἱππιχοὶς ἐν ἤϑεσι 

1220 πολὺς ξυνοιχῶν ἥρπασ᾽ ἡνίας χεροῖν, 

ἕλχει δὲ χώπην ὥστε ναυβάτης ἀνὴρ 
ἱμᾶσιν ἐς τοὐὔπισϑεν ἀρτήσας δέμας" 

αἱ δ᾽ ἐνδαχοῦσαι στόμια πυριγενῆ γνάϑοις 
βίᾳ φέρουσιν, οὔτε ναυχλήρου χερὸς 

1220 οὐϑ᾽ ἱπιποδέσμων οὔτε χολλητῶν ὄχων 
μεταστρἔφουσαι. χεὶ μὲν ἐς τὰ μαλϑαχὰ 
γαίας ἔχων οἴαχας ἰϑύνοι δρόμον, 
προὐφαίνετ᾽ εἷς τοὔμπροσθεν, ὥστ᾽ ἀναστρέ- 

φειν, 
ταῦρος, φόβῳ τέτρωρον ἐκμαίνων ὄχον" 

1280 εἰ δ᾽. ἐς πέτρας φέροιντο μαργῶσαι φρένας, 
σιγῇ πελάζων ἄντυγι ξυνείπετο, 

ἐς τοῦϑ᾽ ἕως ἔσφηλε χἀνεχαίτισεν, 
ἁνψιῖδε πέτρῳ προσβαλὼν ὀχήματος. 
σύμφυρτα δ᾽ ἦν ἅπαντα " σύριγγές τ᾽ ἄνω 

1236 τροχῶν ἐπήδων ἀξόνων τ᾽ ἐνήλατα. 
αὐτὸς δ᾽ ὁ τλήμων ἡνίαισιν ἐμπλακχεὶς 

δεσμὸν δυσεξήνυστον ἕλκεται. δεϑεὶς, 

σποδούμενος μὲν πρὸς πέτρας φίλον χάρα, 
ϑραύων. δὲ σάρκας, δεινὰ δ᾽ ἐξαυδῶν “λύειν, 

1240 στῆτ᾽, ὦ φάτναισι ταῖς ἐμαῖς τεϑραμμέναι, 

μή μ᾽ ἐξαλείψητ᾽. ὦ πατρὸς τάλαιν᾽ ἀρά. 

τίς ἄνδρ᾽ ἄριστον βούλεται σῶσαι παρών; 
πολλοὶ δὲ βουληϑέντες ὑστέρῳ ποδὲ 

ἐλειπόμεσϑα. χὠ μὲν ἐκ δεσμῶν λυϑεὶς 
1245 τμητῶν ἱμάντων οὐ χάτοιδ᾽ ὅτῳ τρόπῳ 

πέπτει, βραχὺν δὴ βίοτον ἐμπνέων ἔτι" 
ὕπσιοι δ᾽ ἔχρυφϑεν καὶ τὸ δύστηνον τέρας 

ταύρου λεπαίας οὐ χάτοιδ᾽ ὅποι χϑονός. 
δοῦλος μὲν οὖν ἔγωγε σῶν δόμων, ἄναξ, 

.1260 ἀτὰρ τοσοῦτόν γ᾽ οὐ δυνήσομαί ποτε 
τὸν σὸν πιϑέσϑαι παῖδ᾽ ὅπως ἐστὶν κακὸς, 
οὐδ᾽ εἰ γυναιχῶν πᾶν χρεμασϑείη γένος 

χαὶ τὴν ἐν Ἴδῃ γραμμάτων πλήσειέ τις 

πεύκην, ἐπεί νιν ἐσϑλὸν ὄντ᾽ ἐπίσταμαι. 
: ΧΟΡΟΣ. 

1206 αἰαῖ. χέχρανται συμφορὰ νέων χακῶν, 
οὐδ᾽ ἔστι μοίρας τοῦ χρεών τ᾿ ἀπαλλαγή. 

ΘΗΣΕΟ Σ. 

μίσει μὲν ἀνδρὸς τοῦ πεπονϑότος τάδε 

λόγοισιν ἥσϑην τοῖσδε" νῦν δ᾽ αἰδούμενος 

ϑεούς τ᾽ ἐκεῖνόν ϑ᾽, οὕνεκ᾽ ἐστὶν ἐξ ἐμοῦ, 
3260 οὔϑ᾽ ἥδομαι τοῖσδ᾽ οὔτ᾽ ἐπάχϑομαι χαχοῖς. 

ἘΞΑΓΓΕ.ΟΣ. 

πῶς οὖν; κομίζειν, ἢ τί χρὴ τὸν ἄϑλιον 
δράσαντας ἡμᾶς σῇ χαρίζεσθαι φρενί; 

φρόντιζ᾽ - ἐμοῖς δὲ χρώμενος βουλεύμασιν 
οὐκ ὠμὸς ἐς σὸν παῖδα δυστυχοῦντ᾽ ἔσει. 

ΘΗΕΣΕΎΣ. 

1206 χομιέζετ᾽ αὐτὸν, ὡς ἰδὼν ἐν ὄμμασι 
τὸν τἄμ᾽ ἀπαρνηϑέντα μὴ χρᾶναι λέχη 
λόγοις τ᾽ ἐλέγξω δαιμόνων τε συμφοραῖς. 

ΧΟΡΟΣ. 

σὺ τὰν ϑεῶν ἄκαμπτον φρένα χαὶ βροτῶν 
ἄγεις, Κύπρι" σὺν δ᾽ 

1270 ὁ ποιχιλόπιτερος ἀμφιβαλὼν 
ὠχυτάτῳ πτερῷ. 
ποτᾶται δ᾽ ἐπὶ γαῖαν εὐάχητόν ϑ᾽ 
ἁλμυρὸν ἐπὶ πόντον. 
ϑέλγει δ᾽ Ἔρως, ᾧ μαινομένᾳ κραδίᾳ 

1275 πτανὸς ἐφορμάση 

χουσοφαὴς, φύσιν 
ὀρεσχόων σκυλάχων 
πελαγίων ϑ᾽ ὅσα τε γᾶ τρέφει, 
τὰν Ἅλιος αἰϑομέναν δέρκεται, 

1280 ἄνδρας τε" συμπάντων δὲ 
βασιληίδα τιμὰν, Κύπρι, 
τῶνδε μόνα χρατύνεις. 

ΑΡΤΕΜΙΜΙΣ. 

σὲ τὸν εὐπατρίδαν «Αϊγέως κέλομαι 
παῖδ᾽ ἐπακοῦσαι" 

1285 .1ητοῦς δὲ χύρη σ᾽ άρτεμις αὐδῶ. 
Θησεῦ, τί τάλας τοῖσδε συνήδει, 
παῖδ᾽ οὐχ ὁσίως σὸν ἀποχτείνας, 

ψευδέσι μύϑοις ἀλόχου πεισϑεὶς 
ἀφανῆ; φανερὰ δ᾽ εἴλέν σ᾽ ἄτα. 

1590 πῶς οὐχ ὑπὸ γῆς τάρταρα χρύπτεις 
δέμας αἰσχυνϑεὶς, 

ἢ πτηνὸς ἄνω μεταβὰς βίοτον 

πήματος ἔξω πόδα τοῦδ᾽ ἀνέχεις; 
ὡς ἔν γ᾽ ἀγαϑοῖς ἀνδράσιν οὔ; σοι 

1295 χτητὸν βιότου μέρος ἐστίν. 
ἄχουε, Θησεῦ, σῶν χακῶν χατάστασιν" 

χαίτοι προχόψω γ᾽ οὐδὲν, ἀλγυνῶ δὲ σέ. 
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ἀλλ ὃς τόδ᾽ ἦλϑον, παιδὸς ἐχδεῖξαι φρένα 
τοῦ σοῦ δικαίαν, ὡς ὑπ᾿ εὐχλείας ϑάνῃ, 

1800 χαὶ σῆς γυναικὸς οἶστρον, ἢ τρόπον τινὰ 

γενναιότητα " τῆς γὰρ ἐχϑίστης ϑεῶν 
ἡμῖν ὅσαισι παρϑένειος ἡδονὴ 
δηχϑεῖσα χέντροις παιδὸς ἠράσϑη σέϑεν. 
γνώμῃ δὲ νιχᾶν τὴν Κύπριν πειρωμένη 

1806 τροφοῦ διώλετ᾽ οὐχ ἑκοῦσα μηχαναῖς, 
ἢ σῷ δι᾿ ὅρκων παιδὲ σημαίνει νόσον. 
ὁ δ᾽, ὥσπερ οὐ» δίχαιον, οὐχ ἐφέσπετο 
λόγοισιν. οὐδ᾽ αὖ πρὸς σέϑεν χαχούμεγος 
ὅρχων ἀφεῖλε πίστιν, εὐσεβὴς γεγώς. 

18310ὴ δ᾽ εἰς ἔλεγχον μὴ πέσῃ φοβουμένη, 
τνευδεῖς γραφὰς ἔγρωψε καὶ διώλεσε 

δόλοισι σὸν παῖδ᾽. ἀλλ ὅμως ἔπεισέ σε. 
ἩΣΕΎΣ. 

οἴμοι- 
ΔΡΤΕΜΕΙΣ. 

δάχνει. σε, Θησεῦ, μῦϑος ; ἀλλ ἔχ ἥσυχος, 

τοὐνϑένδ᾽ ἀκούσας ὡς ἂν οἱμώξης πλέον. 

1310 ἀρ οἶσϑα πατρὸς τρεῖς ἀρὰς σαφεῖς ἔχων, 

ὧν τὴν πείσας παρεῖλες, ὦ χάχιστε σὺ, 

ἐς παῖδα τὸν σὸν, ἐξὸν εἰς ἐχϑρόν τινα. 
πατὴρ μὲν οὖν σοι πόντιος φρονῶν καλῶς 
ἔϑωχ᾽ ὅσονπερ χρῆν, ἐπείπερ ἤνεσεν " 

1320 σὺ δ᾽ ἔν τ᾿ ἐχείνῳ χὰν ἐμοὶ φαίνει κακὸς, 
ὃς οὔτε πίστιν οὔτε μάντεων ὄπα 
ἔμεινας, οὐδ᾽ ἤλεγξας, οὐ χρόνῳ μαχρῷ 

σχέψιν γ᾽ ἔνειμας, ἀλλὰ ϑᾶσσον ἢ σ᾽ ἐχρῆν 
ἀρὰς ἀφῆκας παιδὺὶ χαὶ κατέχταγες. 

ΘΗΣΕΎΣ. 

1326 δέσποιν᾽, ὀλοίμην. 
ΦΔΡΤΕΜΕΙΣ. 

δείν᾽ ἔπραξας, ἀλλ᾿ ὅμως 

ἔτ᾽ ἔστι χαὶ σοὶ τῶνδε συγγνώμης τυχεῖν" 
Κύπρις γὰρ ἤϑελ᾽ ὥστε γίγνεσθαι τάδε, 
πληροῦσα ϑυμόν. ϑεοῖσι δ᾽ ὧδ᾽ ἔχει νόμος" 
οὐδεὶς ἀπαντῶν βούλεται προϑυμίᾳ 

1880τὴῇ τοῦ ϑέλοντος, ἐλλ ἀφιστάμεσϑ᾽ 
ἐπεὶ σάφ᾽ ἴσϑι, Ζῆνα μὴ φοβουμένη, 
οὐκ ἐν ποτ᾿ ἦλϑον ἐς τόδ᾽ αἰσχύνης ἐγὼ 

ὥστ᾽ ἄνδρα πάντων φίλτατον βροτῶν ἐμοὶ 
ϑανεῖν ἐῶσαι. τὴν δὲ σὴν ἁμαρτίαν 

1385 τὸ μὴ εἰδέναι μὲν πρῶτον ἔχλύει χάχης " 
ἔπειτα δ᾽ ἡ ϑανοῦσ᾽ ἀνάλωσεν γυνὴ 

λόγων ἐλέγχους ὥστε σὴν πεῖσαι φρένα. 
μάλιστα μέν νυν σοὶ τάδ᾽ ἔρρωγεν χαχὼ, 
λύπη δὲ κἀμοί" τοὺς γὰρ εὐσεβεῖς ϑεοὶ 

1840 ϑνήσχοντας οὐ χαίρουσι" τούς γε μὴν χαχοὺς 

αὐτοῖς τέκνοισι χαὶ δόμοις ἐξόλλυμεν. 

ΧΟΡΟΣ 

χαὶ μὴν ὁ τάλας ὅδε δὴ στείχει, 
σάρκας γνεαωρὰς 
δανϑόν τὲ κάρα διαλυμανϑ είς. 

1846 ὦ πόνος οἴχων,, οἷον ἐχράνϑη 
δίδυμον μελάϑροις 

σιένϑος ϑεόϑεν χαταληπτόν. 

ἹΠΠΟΑΥΤΟΣ. 

ἀεί, 

αἰαὶ αἰαῖ, 

δύστανος ἐγὼ, πατρὸς ἐξ ἀδίχου 

Ἐ,ΙΡΓΟΡΈ ΠΝ ΤΟΔΥΕΟΙ ΤΊΣ 

᾿15τοχοησμοῖς ἀδίχοις ΔΉ ἐν 

ἀπόλωλα τάλας, οἴμοι Πρι: 

διά μου χειφαλᾶς ζσσουσ᾽ ὀδύναι, 
χατὰ δ᾽ ἐγκέφαλον πηδᾷ σφάχελος. 
σχὲς, ἀπειρηκὸς σῶμ᾽ 
ΕΥΡΕΝ 

1365 ὦ στυγνὸν ὑχημ᾽ ἵππειον, 
βόσκημια χερὸς, 

ἀναπαύσω. 

ἐμῆς 

διά μ᾽ ἔφϑειρας. χατὰ δ᾽ ἔχτεινας. 
φεῦ φεῦ" πρὸς ϑεῶν. ἀτρέμας, δμῶες, 

χροὸς ἑλχώδους ἅπτεσϑε χεροῖν. 
1300 τίς ἐφέστηκ᾽ ἐνδέξια πλευροῖς ; 

πρόσφορά μ᾽ αἴρετε, σύντονες δ᾽ ἕλχετε 
τὸν χαχοδαίμον, καὶ χατάρατον 

πατρὸς ὠμπλακχίαις. Ζεῦ Ζεῦ, τάδ᾽ δρᾷς; 

δ᾽ ὁ σεμνὸς ἐγὼ χαὶ ϑεοσέπτωρ, 
1865 ὅδ᾽ ὁ σωφροσύνῃ πάντας ὑπερσχὼν 

τ δ δ’ ΄ Α 5 - 
σιρούπτον ἐς “Πδαν στείχω χατὰ γᾶς; 
ὀλέσας βίοτον " 
ΑΜ βαηθμογσνί ον. 

μύχϑους ἄλλως τῆς εὐσεβίας 

εἰς ἀνθρώπους ἐπόνησα" 

1370 αἰαὶ αἰαῖ" 

χαὶ νῦν ὀδύνα εὐ ὀδύνα βαίνει. 
μιέϑετέ με τὸν τάλαγα" 
χαί μοι ϑάνατος παιὰν ἔλϑοι. 

σπιροσαπόλλυτέ μ᾽ ὄλλυτε τὸν δυσδαί-- 

1375 μονά μ᾿ " ἀμφιτόμου λόγχας ἔραμω 
διαμοιρᾶσαι, 

διά τ᾽ εὐνᾶσαι τὸν ἐμιὸν βίοτον. 
ὦ πατρὸς ἐμοῦ δύστανος ἀρὰ, 
μιαμρόνων τὲ ασυγγόνων, 

1980 παλαιῶν προγενγνητόρων 

ἐξορίζεται κακὸν, οὐδὲ μέλλει, 
Ν ὙΞΕΣ δ᾽ νι ἴτη ν Η͂ "οἱ αὖν σὯ. “ἃ; 
ἔμολέ τ᾿ ἐπ᾿ ἐιιὲ τί ποτε τὸν οὐδὲν ὄντ᾽ ἐπαί- 

τιον καχῶν; 

Ἰώ μοί μοι. τί φῶ; 

1385 πῶς ἀπαλλάξω βιοτὰν 
ὍΜΟς ξιαες τὰ ; 4 
ἔἕμαν τοῦδ᾽ ἀναλγήτου πάϑους; 

εἴσε μὲ χοιμίσειε τὸν δυσδαίμονα 
Ἅιδου μέλαινα γύχτερός τ᾿ ἀνάγχα. 

ΜΜἩΡΤΈΕΈΜΙΣ 
τ - με - κ- -" ω τλῆμον, οἵᾳ ξυμφορῷᾷ ξυνεζύγης " 

1390 τὸ δ᾽ εὐγενές σε τῶν (φρενῶν διώλεσεν. 
ΤὨΖΕΟ ΚΜ ΧΊΩΙ. 

ἕα. 
ἫΝ -- ΕῚ - “- ν » -" 

ὦ ϑεῖον ὑδιῆς πνεῦμα: χεὼὶ γὰρ ἐν χαχοῖς 
ὧν σϑόμην σου κἀνεχουφίσϑην δέμας" 

ἔστ᾽ ἐν τόποισι τοισίδ᾽ “Ἴρτεμις θεά. 

ΡΟ ΓΙ ΤΟΝΣΣΝ 

ὦ τλῆμον, ἔστι, σοί γὲ φιλτάτη ϑεῶν. ΟΣ 5 ᾽ 7γεφ ἢ 5 
ΤΠ ΘΟ ΜΑΘΕΣ: 

« ᾿. ΄ ε »» ν᾿ » 

1395 ὁρᾷς μὲ, δέσποιν᾽, ὡς ἔχω, τὸν ϑλιον; 

ΑΡΤΕΜΙΜΙΣ. 

ὁρῶ: κατ᾽ ὕσσων δ᾽ οὐ ϑέμις βαλεῖν δάχρυ. 

ΣΠΙΠΟΣ Υ ΤΟΣ. 

οὐχ ἔστι σοι κυναγὸς οὐδ᾽ ὑπηρέτης. 

ΑΡΤΕΜΙΣ. 

οὐ δῆτ᾽ - ἀτάρ μοι προσι(ιλὴς ἀπόλλυσαι. 

ΤΙΓΙΓΟΙ ΑΔ Υ ΖΚ ΩΣ 

ἀγαλμάτων φύλαξ. 
ἌΩΩ ᾿ τ᾿ 

οὐδ᾽ ἱππονώμας οὐδ᾽ 



ΚΦ ΡΟΓΕΨΖΥΙΣ: 

1400 Αύπρις γὰρ ἡ πανοῦργος ὧδ᾽ ἐμήσατο. 
ἱ ἹἸΠΠΟΜΧΜΎΥΤΟΣ. 

ὦμοι. φρονῶ δὴ δαίμον᾽ ἣ μ᾽ ἀπώλεσε. 
ΦΡΤΕΜΙΣ. 

τιμῆς ἐμέμφϑη, σωφρονοῦντι δ᾽ ἤχϑετο.᾿ 

Τα ΓΟ ΖΦ Ὺ ΤΟΣ. 

τρεῖς ὕντας ἡμᾶς ὥλεσ᾽, ἤσϑημαι, μία. 
ΚΒ ΡΧΙΣ. 

πατέρα τε καὶ σὲ χαὶ τρίτην ξυνάορον. 
ἹΠΠΟΟ.ΥΥ͂ΤΟΣ. 

1405 ᾧμωξα τοίνυν χαὶ πατρὸς δυσπραξίας. 
ΧΦ ΡΙΖΕΙΣ. 

ἐξηπατήϑη δαίμονος βουλεύμασιν. 

ΤΙΓΙΓΟ  ὙΥΤ ΟΣ: 

ὦ δυστάλας σὺ τῆσδε συμιρορᾶς, πάτερ. 

ΘΗΣΕΎΣ. 

ὄλωλα, τέχνον, οὐδέ μοι χάρις βίου. 
ΤΨΨΙΓΟΖΎΥΤΟΣ. 

στένω σὲ μᾶλλον ἢ ̓ μὲ τῆς ἁμαρτίας. 
ΘΗΣΕΎῪΣ. 

410 εἰ γὰρ γενοίμην, τέκνον, ἀντὶ σοῦ νεχρός. 
ἘΠΕΧΤΟΣΖΦΥΤΟΣ: 

ὦ δῶρα πατρὸς σοῦ Ποσειδῶνος πικρά. 

ΘΗΣΕῪΣ. 

ὡς μήποτ᾽ ἐλθεῖν ὠφελ᾽ ἐς τοὐμὸν στόμα. 
ΤαΓΙΓΟΧΥΤΖΤΟΣ: 

τί δ᾽; ἔχτανές τῶν μ᾽, ὡς τότ᾽ ἦσϑ' ὠργισμένος. 
ΘΈΣΕΙΣ: 

δόξης γὰρ ἦμεν πρὸς ϑεῶν ἐσφαλμένοι. 

Ε ἹΠΠΟΑΥ͂ΤΟΣ. 
φεῦ. 

416 εἴϑ᾽ ἦν ἀραῖον δαίμοσιν βροτῶν γένος. 

ΡΊΧΕΖΖΙΙΣ. 

ἔασον" οὐ γὰρ οὐδὲ γῆς ὑπὸ ζόφον 
ϑεᾶς ἄτιμοι Κύπριδος ἐχ προϑυμίας 
ὀργαὶ χατασχήψουσιν ἐς τὸ σὸν δέμας, 

σῆς εὐσεβείας χἀγαϑῆς «φρενὸς χάριν. 
420 ἐγὼ γὰρ αὐτῆς ἄλλον ἐξ ἐμῆς χερὸς 

ὃς ἂν μάλιστα φίλτατος χυρῇ βροτῶν 
τόξοις ἀρύχτοις τοῖσδε τιμωρήσομαι. 
σοὶ δ᾽, ὧ ταλαίπωρ᾽, ἀντὶ τῶνδε τῶν χαχῶν 

τιμὰς μεγίστας ἐν πόλει Τροιζηνίᾳ 
426 δώσω χόραι γὰρ ἄζυγες γάμων πάρος 

χόμας χεροῦνταί σοι, δι᾽ αἰῶνος μαχροῦ 

πένϑη μέγιστα δαχρύων καρπουμένῳ. 

ἀεὶ δὲ μουσοποιὸς ἐς σὲ παρϑένων 
ἔσται μέριμινα,, χοὺκ ἀνώνυμος πεσὼν 

480 ἔρως ὁ «Ῥαίδρας ἐς σὲ σιγηϑήσεται. 

σὺ δ᾽, ὦ γεραιοῦ τέκνον «Αἰγέως. λαβὲ 
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σὸν παῖδ᾽ ἐν ἀγχάλαισι καὶ προσέλκυσαι" 
ἄχων γὰρ ὠλεσάς νιν" ἀνθρώποισι δὲ 
ϑεῶν διδόντων εἰχὸς ἐξαμαρτάνειν. 

1435 χαὶ σοὶ παραινῶ πατέρα μὴ στυγεῖν σέϑεν, 

Ἱππόλυτ᾽" ἔχεις γὰρ μοῖραν ἣ διεφρϑάρης. 

χαὶ χαῖρ᾽ - ἐμοὶ γὰρ οὐ ϑέμις φϑιτοὺς ὁρῶν, 
οὐδ᾽ ὄμμα χραίνειν ϑανασίμοισιν ἐκπνοαῖς " 

ὁρῶ δέ σ᾽ ἤδη τοῦδε πλησίον χαχοῦ. 
ΤΙΝΟΣ Χ ΧΈΎΤ ΟἿΣ. 

1440 χαίρουσα καὶ σὺ στεῖχε, παρϑέν᾽ ὀλβία" 
μαχρὰν δὲ λείποις ὁᾳϑίως ὁμιλίαν. 

λύω δὲ νεῖχος πατρὶ χρηζούσης σέϑεν" 

χαὶ γὰρ πάροιϑε σοῖς ἐπειϑόμην λόγοις. 
αἰαῖ" χατ᾽ ὄσσων κιγχάνει μ᾽ ἤδη σχότος. 

1446 λαβοῦ, πάτερ, μου, καὶ χατόρϑωσον δέμας. 

ΘΗΣΕῪΣ. 

ὦμοι, τέχνον, τί δρᾷς μὲ τὸν δυσδαίμογα; 
ἹΠΠΟΜΛΎΤΟΣ. 

ὄλωλα, καὶ δὴ νερτέρων ὁρῶ πύλας. 
ΘΗΣΕῪΣ. 

ἢ τὴν ἐμὴν ἄναγνον ἔχλιπὼν φρένα; 
ἹΠΠΟΛΑΎΤΟΣ. 

οὐ δῆτ᾽, ἐπεί σε τοῦδ᾽ ἐλευϑερῶ φόνου. 
ΘΗΣΕῪΣ. 

[1450 τί φής; ἀφέης αἵματός μ᾽ ἐλεύϑερον; 

ΤΠΙΡΟΣΣ ΟἿΣ. 

τὴν τοξόδαμνον “Ἵρτεμιν μαρτύρομαι. 
ΘΗΣΈῈΎΥΣ. 

ὦ φίλταϑ᾽, ὡς γενναῖος ἐχεαίνει πατρί. 
ΤΙΊΓΙΓΟΌΟΥΤΟΣΣ: 

ὦ χαῖρε χαὶ σὺ, χαῖρε πολλά μοι, πάτερ. 
ΘΗΣΕΥΣ. 

ὦμοι φρενὸς σῆς εὐσεβοῦς τε χἀγαϑῆς. 
ΤΠΙΠΟΞΖΥ ΧΊΟΣ. 

1456 τοιῶνδε παίδων γνησίων εὔχου τυχεῖν. 
ΘΗΣΕῈΎΥΣ. 

μή νυν προδῷς μὲ, τέχνον, ἀλλὰ καρτέρει. 

ΤΙΡΡΘ ΤΊ ΟἿΣ: 

χεχαρτέρηται τίῤμι᾽ - ὄλωλα γὰρ, πάτερ " 
χρύψον δέ μου πρόσωπον ὡς τύόχος πέπλοις. 

ΘΗΣΕΎΣ. 

ὦ χλείν᾽ ᾿Ιϑηνῶν Παλλάδος ϑ᾽ δρίσματα, 
᾿ , γ αὐ»: ἡ: ΄ ᾽ 

.1460 οἵου στερήσεσϑ᾽ ἀνδρός. ὦ τλήμων ἐγώ. 
ὡς πολλὰ, Κύπρι, σῶν χαχῶν μειινήσομισι.- 

ΧΟΡΟΣ: 
τς ΡῈ: ξ 

κοινὸν τόδ᾽ ἄγος πᾶσι πολίταις 

ἤλϑεν ἀέλπτως. 

πολλῶν δαχρύων ἔσται πίτυλος " 

1466 τῶν γὰρ μεγάλων ἀξιοπενϑεῖς 

φῆμαι μᾶλλον χατέχουσιν-: 



ΕΓΡΙΠΙΊΔΘΥ ΑΛ ΠῚ ΞΕ 

ΤΦΆΥΓΟΥ ἌΡΆΑΜΆΤΟΣ, ΠΡΟ ΞΌΤΑ 

ΑΠ0Ὸ.4.22 Ν. ΘῈΡ ΦΊΡΟΕΝ, 

ΘΆΑΝΟΩΑ͂ΤΟΣ. ΑΜ ΜΜΕΤΟῸ Σ. 

ΧΟΡΟΣ ΠΡΕΣΒΎΤΩΝ ΦΕΡὀΡΖΙΩΝ. ΕΎΥΜΗΟ.ΟΣ. 

ΘΕΡ.ΑΠ.1.1Ν Α. ἩΡΩΑΚΜ“ΗΣ. 

ἌΠΠΙ ΠΣΎΤΤΣ, ΦΕΡΗΣ. 

ΠΟ ΘΕ ΞΣΙΤΞ 

πόλλων ἠἡτήσατο παρὰ τῶν Δ]οιρῶν ὅπως ὁ ἼΙδμητος τελευτῶν μέλλων παράσχῃ τινὰ τὸν ὑπὲρ ἑαυτοῦ 

χόντα τεϑγηξόμενον, ἵνα ἴσον τῷ προτέρῳ χρόνον ζήση. καὶ δὴ “λχηστις ἡ γυνὴ τοῦ ᾿δμήτου ἐπέδωχεν 

ἑαυτὴν, οὐδετέρου τῶν γονέων ϑελήσαντος ὑπὲρ τοῦ παιδὸς ἀποθανεῖν. μετ᾽ οὐ πολὺ δὲ ταύτης τῆς συμ-} 

φορᾶς γενομένης “Πριχλῆς παραγενόμενος χαὶ μαϑὼν παρά τινος ϑεράποντος τὰ περὶ τὴν ᾿ἅλκηστιν,} 

ἐπορεύϑη ἐπὶ τὸν τάφον, καὶ τὸν Θάνατον ἀποστῆναι ποιήσας ἐσθῆτι χαλύπτει τὴν γυναῖχα. τὸν δὲ 

ἮΝ ἠξίου λαβόντα αὐτὴν τηρεῖν " εἰληφέναι γὰρ αὐτὴν πάλης ἄϑλον ἔλεγε. μὴ βουλομένου δὲ ἐχείνου, ᾿ 

ἀποξαλύψας ἔδειξεν ἣν ἐπένϑει. 

“άλκηστις ἡ Πελίου ϑυγάτηρ ὑπομείνασα ὑπὲρ τοῦ ἰδίου ἀνδρὸς τελευτῆσαι «Ἡραχλέους ἐπιδημήσαν-} 

τος ἐν τῇ Θετταλίᾳ διασώζεται, βιασαμένου τοὺς χϑονίους ϑεοὺς καὶ ἀφελομένου τὴν γυναῖχα. παρ᾽ οὐδε- 

συμφοραῖς. προλογίζει δὲ ᾿Ἱπόλλων. τὸ δὲ δρᾶμά ἐστι σατυρικώτερον, ὅτι εἰς χαρὰν χαὶ ἡδονὴν κατα-]} 

στρέφει. παρὰ τοῖς τραγικοῖς ἐχβάλλεται ὡς ἀνοίκεια τῆς τραγικῆς ποιήσεως ὅ τε ᾿Θρέστης χαὶ ἡ λκηστις,} 

ὡς ἐκ συμφορᾶς μὲν ἀρχόμενα, εἰς εὐδαιμονίαν δὲ καὶ χαρὰν χαταλήξαντα. ἔστι δὲ μᾶλλον κωμῳδίας 

ἐχόμενα. 

Ι! 
" 



ἈΝ ΙΌΜΚΗ ἋΣ. Το, 

4Π0.22.2 Ν. 3215, “5.15. τὶ ΠΕ ΖΣΈΤΟ ας , Ὥς, ' Ἶ ἀλλ οὐδ᾽ ἐχεῖνον πρὸς βίαν σ᾽ ἀφειλόμην. 
δώματ᾽ δμήτει᾽, ἐν οἷς ἔτλην ἐγὼ ΘΑ͂ΝΑΤΟΣ. 

ϑῆσσαν τράπεζαν αἰνέσαι, ϑεός περ ὦν. ἀδ πῶς οὖν ὑπὲρ γῆς ἐστι χοὺ χϑονὸς χάτω; 
Ζεὺς γὰρ καταχτὰς παῖδα τὸν ἐμὸν αἴτιος ΦΙΓΟ ΑΖ ΩΝ 

᾿ἡσχληπιὸν, στέρνοισιν ἐμβαλὼν φλόγα" δάμαρτ᾽ ἀμείψας, ἣν σὺ νῦν ἥκεις μέτα. 
ὅ οὗ δὴ χολωϑεὶς τέχτονας δίου πυρὸς ΘΑΝΑ͂ΤΟΣ. 

χτείνω Κύχλωπας" ᾿χαί με ϑητεύειν πατὴρ χἀπάξομαΐί γε νερτέραν ὑπὸ χϑόνα. 
ϑνητῷ παρ᾽ ἀνδοὶ τῶνδ᾽ ἄποιν᾽ ἠνάγχασεν. 4Π0.4.42.Ν. 
ἐλθὼν δὲ γαῖαν τήνδ᾽ ἐβουφόρβουν ξένῳ, λαβὼν ἴϑ᾽ - οὐ γὰρ οἶδ᾽ ἂν εἰ πείσαιμέ σε. 
χαὶ τόνδ᾽ ἔσωζον οἶχον ἐς τόδ᾽ ἡμέρας. ΘΆΝΑΤΟΣ. 

10 ὁσέου γὰρ ἀνδρὸς ὅσιος ὧν ἐτύγχανον, χτείνειν ὃν ἂν χρῆ; τοῦτο γὰρ τετάγμεϑα, 
παιδὸς «Ῥέρητος, ὃν ϑανεῖν ἐρρυσάμην, 4Π0...4. Ν. 
Μοίρας δολώσας " ἤνεσαν δέ μοι ϑεαὶ ὅ0 οὔχ, ὠλλὰ τοῖς μέλλουσι ϑάνατον ἐμβαλεῖν. 
άϑδμητον “Ἵϊδην τὸν παραυτίχ᾽ ἐχφυγεῖν, ἐ ΘΑ͂ΝΑΤΟΣ. 

ἄλλον διαλλάξαντα τοῖς κάτω γεχρόν. ἔχω λόγον δὴ καὶ προϑυμίαν σέϑεν. 
1ὅ πάντας δ᾽ ἐλέγξας χαὶ διεξελθὼν φίλους, 4Π0.4.4. Ν. 

πατέρα γεραιάν 8᾽ ἥ σφ᾽ ἔτικτε μητέρα, ἔστ᾽ οὖν ὅπως λχηστις ἐς γῆρας μόλοι; 
οὐχ εὑρε πλὴν γυναιχὸς ἥτις ἤϑελε ΘΑΝΑ͂ΤΟΣ. 
σανεῖν πρὸ χείνου μηδ᾽ ἔτ᾽ εἰσορῶν «ςράος, οὐκ ἔστι" τιμαῖς κἀμὲ τέρσιεσϑαι δόκει, 
ἣ νῦν χατ᾽ οἴχους ἐν χεροῖν βαστάζεται : Α4Π0.1.1.2 Ν. 

20 ᾿νυχορραγοῦσα" τῇδε γάρ σφ᾽ ἐν ἡμέρᾳ οὔτοι πλέον γ᾽ ἂν ἢ μίαν ψυχὴν λάβοις, 
θανεῖν πέπρωται χαὶ μεταστῆναι βίου. ΘΆΝΑΤΟΣ. 

ἐγὼ δὲ, μὴ μίασμά μ᾽. ἐν δόμοις χίχη, δὅ νέων (ϑινόντων μεῖζον ἄρνυμαι γέρας. ΄ 
λείπω μελάϑοων τῶνδε φιλτάτην στέγην. 4Π0.1.4.2 Ν. 
ἤδη δὲ τόνδε Θάνατον εἰσορῶ πέλας, χἂν γραῦς ὄληται, πλουσίως ταφήσεται. «ἡ 

25 ἱερῆ θανόντων, ὅς νιν εἰς “Ζιδου δόμους ΘΆΝΑΤΟΣ. 
μέλλει κατάξειν " συμμέτρως δ᾽ ἀφέχετο πρὸς τῶν ἐχόντων, «Ῥοῖβε, τὸν νόμον τίϑης. 
φρουρῶν τόδ᾽ ἤμαρ, ᾧ ϑανεῖν αὐτὴν χρεών. 4Π0.4.Ζ.2 Ν. 

ΘΑΝΑΤΟΣ. πῶς εἶπας; ἀλλ ἡ καὶ σοφὸς λέληϑας ὧν; 

ἃ ἃ ἃ ἃ. ΘΆΝΑΤΟΣ. 
τί σὺ πρὸς μελάϑροις; τέ σὺ τῆϑε πολεῖς, ὠνοῖντ᾽ ἂν οἷς πάρεστι γηραιοὺς ϑανεῖν. 

80 «οῖβ᾽; ὠἀδιχεῖς αὖ τιμὰς ἐνέρων ΑΠΟΜ,Μ.ΖΩΝ. 

ἀφοριζόμενος χαὶ καταπαύων. 60 οὔχουν δοχεῖ σοι τήνδε μοι δοῦναι χάριν; 

οὐχ ἤρχεσέ σοι μόρον ᾿᾿διιήτου ΘΆΝΑΤΟΣ. ἥδ 
διαχωλῦσαι, Μοίρας δολίῳ οὐ δῆτ᾽ - ἐπίστασαι δὲ τοὺς ἐμοὺς τρόπους. 
σφήλαντι τέχνη; νῦν δ᾽ ἐπὶ τῇδ᾽ αὖ ΠΟ.΄.2 Ν.-. 

835 χέρα τοξήρη φρουρεῖς ὁπλίσας, ἐχϑρούς γε ϑνητοῖς καὶ ϑεοῖς στυγουμέγους. 

ἣ τόδ᾽ ὑπέστη πόσιν ἐχλύσασ᾽ ΘΑΝΑ͂ΤΟΣ. 
αὐτὴ προϑανεῖν Πελίου παῖς. οὐκ ἂν δύναιο πάντ᾽ ἔχειν ἃ μή σε δεῖ. 

4Π0..12 Ν. 4Π0.4.42.2 Ν. 

ϑάρσει" δίχην τοι χαὶ λόγους χεδγνοὺς ἔχω. ἦ μὴν σὺ παύσει καίπερ ὠμὸς ὧν ἄγαν" 
᾿ ΘΆΝΑΤΟΣ. Θό τοῖος «Ῥέρητος εἶσι πρὸς δόμους ἀνὴρ, 

τί δῆτα τόξων ἔργον, εἰ δίχην ἔχεις ; Ἐὐῤρυσϑέως πέμψαντος ἵππειον μέτα 

4ΠΟ0..2Ζ2ΩΝ. ὄχημα Θρήχης ἐκ τόπων δυσχειμέρων, 
40 σύνηϑες ἀεὶ ταῦτα βαστάζειν ἐμοί. ὃς δὴ ξενωθεὶς τοῖσδ᾽ ἐν ᾿Αδμήτου δόμοις 

ΘΑΝΑΤΟΣ. βίᾳ γυναῖχα τήνδε σ᾽ ἐξαιρήσεται" 

χαὶ τοῖσδέ γ᾽ οἴχοις ἐχδίχως προσωφελεῖν. 10 χοὔϑ᾽ ἡ παρ᾽ ἡμῶν σοι γενήσεται χάρις 
ΑΠΟ.Δ.ΦΩ Ν: δράσεις ϑ᾽ ὁμοίως ταῦτ᾽, ἀπεχϑήσει δ᾽ ἐμοί. 

φίλου γὰρ ἀνδρὸς συμι(οραῖς βαρύνομαι. ΘΆΝΑΤΟΣ. 
ΘΑ͂ΝΑΤΟΣ. πόλλ ἂν σὺ λέξας οὐδὲν ὧν πλέον λάβοις " 

"αὶ γοσφιεῖς με τοῦδε δευτέρου νεχροῦ; ἡ δ᾽ οὖν γυνὴ κάτεισιν εἰς ““ιδου δόμους. 
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σιείχω δ᾽ ἐπ᾿ αὐτὴν, ὡς χκατάρξωμαι ξίφει" 
76 ἱερὸς γὰρ οὗτος τῶν χατὰ χϑονὸς ϑεῶν 

ὅτου τόδ᾽ ἔγχος χρατὸς ἁγνίση τρίχα. 
ΠΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

τί ποϑ᾽ ἡσυχία πρόσϑε μελάϑρων; 
τέ σεσίγηται δόμος ᾿Ἰδμήτου; 

ΠΗΠΙΧΟΡΙΟΝ. 

ἀλλ οὐδὲ φίλων τις πέλας οὐδεὶς, 

80 ὕστις ὧν εἴποι πότερον φϑιμένην 
βασίλειαν χρὴ πενϑεῖν, ἢ ζῶσ᾽ 
ἔτι φῶς λεύσσει Πελίου παῖς 

Ἄλκηστις, ἐμοὶ πᾶσί τ᾿ ἀρίστη 
δόξασα γυνὴ 

85 πόσιν εἷς αὑτῆς γεγενῆσϑαι. 
ΠΜΓΧΟΡΙΟΝ. 

χλύει τις ἢ στεναγμὸν ἢ 
χερῶν χτύπον χατὰ στέγας 
ἢ γόον ὡς πεπραγμένων; 
οὐ μὰν οὐδέ τις ἀμφιπόλων 

90 στατίζεται ἀμφὶ πύλας. 

εἰ γὰρ μεταχύμιος ἄτας, 
ὦ Παιὰν, φανείης. 

ΠΗΠΙΧΟΡΙΟΝ. 

οὔ τἂν φϑιμένας γ᾽ ἐσιώπων. 
ΠΙΗΠΧΟΡΙΟΝ. 

οὐ γὰρ δὴ φροῦδός γ᾽ ἐξ οἴχων. 
ΠΙΓΙΧΌΟΡΙΟΝ. 

96 πόϑεν; οὐκ αὐχῶ. τί σε ϑαρσύνει; 
ἨἩΜΠΊΙΧΟΡΙΟ Ν. 

πῶς ἂν ἔρημον τάφον ἼἼδιητος 

κεδνῆς ἂν ἔπραξε γυναιχός; 

ΠΆΛΓΙΧΟΡΊΙΟΝ. 

πυλῶν πάροιϑε δ᾽ οὐχ ὁρῶ 
πηγαῖον ὡς νομίζεται 

100 χέονιβ᾽ ἐπὶ φϑιτῶν πύλαις, 
χαίτα τ᾽ οὔτις ἐπὶ προϑύροις 
τομαῖος, ἃ δὴ νεχύων 

πένϑει πίτνει, οὐδὲ νολαίᾳ 

δουπεῖ χεὶρ γυναιχῶν. 
ΠΗΊΓΓΧΟΡΙΟΝ. 

106 χαὶ μὴν τόδε χύριον ἥμαρ, 
ΠΜΙΧΟΡΙΟΝ, 

τί τόδ᾽ αὐδᾷς; 
ἩΜΊΙΧΟΡΙΟΝ. 

ᾧ χρῆν σῴφε μολεῖν χατὰ γαίας. 

ΠΉΙΧΟΡΙΟ νΝ. 

ἔϑιγες ψυχᾶς, ἔϑιγες δὲ φρενῶν. 
ΠΗΜΠΙΧΟΡΙΟΝ. 

χρὴ τῶν ἀγαϑῶν διαχναιομένων 
110 πεγϑεῖν ὅστις 

χοηστὸς ἀπ᾿ ἀρχῆς νενόμισται; 

ΧΟΡΟΣ. 
ἀλλ οὐδὲ ναυχληοίαν 
ἔσϑ᾽ ὅποι τις αἴας 

οτείλας ἢ «Τυκίας 

116 εἴτ᾽ ἐπὶ τὰς ἀνύδρους 

᾿μμωνίδας ἕδρας 

δυστάνου παραλύσαι 

86 --- 92. -Ξ-:- 98 --- 104. 

112 --- 121. τΞξξ 122 --- 131. 

ψυχάν" μόρος γὰρ ἀπάτομος 
σπιλάϑει" ϑεῶν δ᾽ ἐπ᾽ ἐσχάραις 

120 οὐχ ἔχω ἐπὶ τίνα 
μηλοϑύταω» πορευϑῶ. 

μόνος δ᾽ ἂν, εἰ φῶς τόδ᾽ ἣν Ι 

ὄμμασιν δεδορχὼς ] 
«Ῥοίβου παῖς. προλιποῦσ᾽ 

125 ἦλθεν ἕδρας σχοτίους 

ἁιδα τὲ πυλῶνας " 
διαϑέντας γὰρ ἀνίστη, 

πρὶν αὐτὸν εἷλε διόβολον 
σιλᾶχτρον πυρὸς χεραυγίου. 

130 »ν δὲ τίν᾽ ἐπὶ βίον 
ἐλπίδα προσδέχωμαι; 
πάντα γὰρ ἤδη τετέλεσται 

βασιλεῦσιν, 

πάντων δὲ ϑεῶν ἐπὶ βωμοῖς 
136 αἱμόρραντοι ϑυσίαι πλήρεις, 

οὐδ᾽ ἔστι χαχῶν ἄχος οὐδέν. 

ἀλλ ἥδ᾽ ὀπαδῶν ἐκ δόμων τις ἔρχεται 
δαχρυρροοῦσα- τίνα τύχην ἀκούσομαι; 
σιενϑεῖν μὲν, εἴ τι δεσπόταισι τυγχάνει, 

140 συγγνωστόν " εἰ δ᾽ ἔτ᾽ ἐστὴὲν ἔμιψυχος γυνὴ 
εἴτ᾽ οὖν ὕλωλεν εἰδέναι βουλοίμεϑ᾽ ἄν. 

ΘΕΡΑ͂Π.Α1Ν 4. 

χαὶ ζῶσαν εἰπεῖν χαὶ ϑανοῦσαν ἔστι σοι. 

ΧΟΡΟΣ; 

χαὶ πῶς ἂν αὑτὸς χατϑάνοι τε χαὶ βλέποι; 

ΘΕΡΆΑΠΑΙ͂Ν Δ. 

ἤδη προνωπής ἔστι χαὶ ψυχορραγεῖ. 
ΧΟΡΟΣ, 

ὦ τλῆμον, οἵας οἷος ὧν ἁμαρτάνεις. 
ΘΕΡ.ΑΠ-41ῚΝ.. 

145 οὔπω τόδ᾽ οἶδε δεσπότης, πρὶν ἂν πάϑη, 
ΧΟΡΟΣ. 

ἐλπὶς μὲν οὐχέτ᾽ ἐστὶ σώσασϑαι βίον; 

ΘΕΡΑΠΑΙΝ 4. 

πεπρωμένη γὰρ ἡμέρα βιάζεται. 
ΧΟΡΟΣ. 

οὔχουν ἐπ᾽ αὐτῇ πράσσεται τὰ πρόσφορα; 
ΘΕΡΑΠΙΠ.ΑΙΝ 4. 

κόσμος γ᾽ ἕτοιμος, ᾧ σφε συνϑάψει πόσις. 
ΧΟΡΟΣ. 

150 ἴστω νυν εὐχλεής γε χατϑανουμένη 

γυνή τ᾽ ἀρίστη τῶν ὑφ᾽ ἡλίῳ μαχρῷ.- 
ΘΕΡΑΠΑ.Α͂:ΙΝ-. 

πῶς δ᾽ οὐχ ἀρίστη; τίς δ᾽ ἐναντιώσεται; 

τί χρὴ γενέσϑαι τὴν ὑπερβεβλημένην 
γυναῖχα; πῶς δ᾽ ἂν μᾶλλον ἐνδείξαιτό τις 

δῦ πόσιν προτεμῶσ᾽ ἢ ϑέλουσ᾽ ὑπερϑανεῖν; 
χαὶ ταῦτα μὲν δὴ πᾶσ᾽ ἐπίαταται πόλις " 
ἃ δ᾽ ἐν δόμοις ἔδρασε ϑαυμάσει κλύων. 

ὁ ἐπεὶ γὰρ ἤσϑεϑ᾽ ἡμέραν τὴν χυρίαν 
ἥχουσαν, ὕδασι ποταμίοις λευκὸν χρόα 

160 ἐλούσατ᾽, ἐκ δ᾽ ἑλοῦσα χεδρίνων δόμων 
ἐσθῆτα χόσμον τ᾿ εὐπρεπῶς ἠσχήσατο, 

χαὶ στᾶσα πρόσϑεν ἑστίας χατηύξατο, 

δέσποιν᾽, ἐγὼ γὰρ ἔρχομαι κατὰ χϑονὸς, 
πανύστατόν σὲ προσπίτνουσ᾽ αἰτήσομαι, 

106 τέκν᾽ ὀρφανεῦσαι τἀμὰ, καὶ τῷ μὲν φίλην 



ΑὙΔΟΙ Ἢ 

σύζευζον ἄλοχον, τῇ δὲ γενναῖον πόσιν. 
μηδ᾽ ὥσπερ αὐτῶν ἡ τεκοῦσ᾽ ἀπόλλυμαι 
ϑανεῖν ἀώρους παῖδας, ἀλλ᾿ εὐδαίμονας 

ἐν γῇ πατρῴᾳ τερπνὸν ἐχπλῆσαι βίον. 
170 πάντας δὲ βωμοὺς οἱ χατ᾽ ᾿Αδμήτου δόμους 

προσῆλθε χἀξέστεψε χαὶ προσηύξατο, 

πιτόρϑων ἀποσχίζουσα μυρσίνης φόβην, 
ἄκλαυστος, ἀστέναχτος, οὐδὲ τοὐπιὸν 

χακὸν μεϑίστη χρωτὸς εὐειδῆ φύσιν. 

178 χἄπειτα ϑάλαμον ἐσπεσοῦσα καὶ λέχος, 
ἐνταῦϑα δὴ ᾽δάχρυσε χαὶ λέγει τάδε, 
ὦ λέχτρον, ἔνϑα παρϑένει᾽ ἔλυσ᾽ ἐγὼ 
χορεύματ᾽ ἐχ τοῦδ᾽ ἀνδρὸς, οὗ ϑνήσκω πέρι, 
χαῖρ᾽" οὐ γὰρ ἐχϑαίρω σ΄. ἀπώλεσας δέ με 

180 μόνην " προδοῦναι γάρ σ᾽ ὀχνοῦσα καὶ πόσιν 
ϑνήσχω. σὲ δ᾽ ἄλλη τις γυνὴ κεχτήσεται, 
σώφρων μὲν οὐκ ἂν μᾶλλον, εὐτυχὴς δ᾽ ἴσως. 
χυγνεῖ δὲ προσπίτνουσα, πᾶν δὲ δέμνιον 
ὀφϑαλμοτέγκτῳ δεύεται πλημμυρίδι. 

185 ἐπεὶ δὲ πολλῶν δακρύων εἶχεν κόρον, 
στείχει προνωπὴς ἐχπεσοῦσα δεμνίων, 

χαὶ πολλὰ ϑάλαμον ἐξιοῦσ᾽ ἐπεστράφη, 
χἄρριψεν αὑτὴν αὖϑις ἐς χοίτην πάλιν. 

παῖδες δὲ πέπλων μητρὸς ἐξηρτημένοι 

190 ἔχλαιον " ἡ δὲ λαμβάνουσ᾽ ἐν ὀγχάλαις 
ἠσπάζετ᾽ ἄλλοτ᾽ ἄλλον, ὡς ϑανουμένη. 
πάντες δ᾽ ἔκλαιον οἱἰχέται κατὰ στέγας 

δέσποιναν οἱχτείροντες. ἡ δὲ δεξιὰν 
προὔτειν᾽ ἑχάστῳ, κοὔτις ἦν οὕτω χαχὸς 

195 ὃν οὐ προσεῖπε χαὶ προσερρήϑη πάλιν. 
τοιαῦτ᾽ ἐν οἴκοις ἐστὶν δμήτου κακά. 

χαὶ κατϑανών τ᾽ ἂν ὠλετ᾽, ἐχφυγὼν δ᾽ ἔχει 
τοσοῦτον ἄλγος, οὗ ποτ᾽ οὐ λελήσεται. 

ΒΝ ΟΡ ΟΣ: 

ἢ που στενάζει τοισίδ᾽ άδμητος χκαχοῖς, 

200 ἐσϑλῆς γυναικὸς εἰ στερηϑῆναί σφε χρή; 

ΘΕΡΑΠ.ΑΙΝ 4. 

χλαίει γ᾽, ἰίχοιτιν ἐν χεροῖν φίλην ἔχων, 
χαὶ μὴ προδοῦναι λίσσεται, τἀμήχανα 

ζητῶν - φϑίνει γὰρ χαὶ μαραίνεται νόσῳ 
παῤειμένη γε, χειρὸς ἄϑλιον βάρος. 

206 ὅμως δὲ χαίπερ σμιχρὸν ἐμπνέουσ᾽ ἔτι 

βλέψαι πρὸς αὐγὰς βούλεται τὰς ἡλίου. 
ἀλλ εἶμι χαὶ σὴν ἀγγελῶ παρουσίαν " 

210 οὐ γάρ τι πάντες εὖ φρονοῦσι χοιράνοις, 
ὥστ᾽ ἐν καχοῖσιν εὐμενεῖς παρεστάναι. 
σὺ δ᾽ εἰ παλαιὸς δεσπόταις ἐμοῖς φίλος. 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

Ἰὼ Ζεῦ, τίς ἂν πᾶ πόρος χαχῶν 
γένοιτο καὶ λύσις τύχας ἃ πάρεστι χοιράνοις ; 

ἩΜΊΧΟΡΙΟΝ. 

ἔξεισί τις; ἢ τέμω τρίχα, 
216 χαὶ μέλανα στολμὸν πέπλων ἀμφιβαλώμεϑ' ἤδη; 

,. 218 --- 225. 226 --- 237. 

Ῥοκὲ 206 Ξϑχαθβαηΐίαν 
ε , " τ Ε " ἌΣ Ὁ ον , 
ὡς οὐποτ᾽ αὐϑις, ἀλλὰ νῦν πανύστατον 

ἀκτῖνα χύκλον θ᾽ ἡλίου προσόψεται. 

ῬΟΕΤΑΕῈ ΒΟ6ΟΕΝΤΙΟΙ, 

ΣΙ ΤΠ ΎΓΕΣ. 265 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

δῆλα μὲν, φίλοι, δῆλά γ᾽, ἀλλ᾿ ὅμως 
ϑεοῖσιν εὐχώμεσϑα - ϑεῶν δύναμις μεγίστα. 

ἩΜΊΙΧΟΡΙΟ Ν. 

220 ὦναξ Παιὰν, 

ἔξευρε μηχανάν τιν᾽ ᾿δμήτῳ κακῶν, 
πόριζε δὴ πόριζε" χαὶ πάρος γὰρ 
τῷδ᾽ ἐφεῦρες, χαὶ νῦν 

λυτήριος ἐκ ϑανάτου γενοῦ, 
225 φύνιόν τ᾿ ἀπόπαυσον “1ιδαν. 

ἨἩΜΊΙΧΟΡΙΟΝ. 

παπαῖ, φεῦ, παπαῖ, φεῦ. Ἰὼ Ἰώ. 
ὦ παῖ «Ῥέρητος, οἷ᾽ - ἔπραξας δάμαρτος σῶς 

στερείς. 

ΠΗΙΧΟΡΙΟ  Ν. 

ἄρ᾽ ἄξια καὶ σφαγᾶς τάδε, 
2830 χαὶ πλέον ἢ βρόχῳ δέρην οὐρανίῳ πελάσσαι; 

ΠΙΗΙΧΟΡΙΟΝ. 

τὰν γὰρ οὐ φίλαν, ἀλλὰ φιλτάταν 
γυναῖχα χατϑανοῦσαν ἐν ἤματι τῷδ᾽ ἐπόψει. 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

ἰδοὺ ἰδοὺ, 
ἥδ᾽ ἐκ δόμων δὴ χαὶ πόσις πορεύεται. 

235 βόασον ὦ, στέναξον ὦ «Ρεραία 
χϑὼν, τὰν ἀρίσταν 
γυναῖκα μαραινομέναν νόσῳ 
χατὰ γᾶς, χϑόνιον παρ᾽ “Ἔιδαν. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὔποτε φήσω γάμον εὐφραίνειν 
πλέον ἢ λυπεῖν, τοῖς τε πάροιϑεν 
τεχμαιρόμενος καὶ τάσδε τύχας 

240 λεύσσων βασιλέως, ὅστις ἀρίστης 
ἀπλακὼν ἀλόχου τῆσδ᾽ ἀβίωτον 
τὸν ἔπειτα χρόνον βιοτεύσει. 

ΦΦΑΚΗΣΤΙΕΣ. 

“ἍἍλιε χαὶ φάος ἁμέρας, 

οὐράνιαί τε δῖναι νεφέλας δρομαίου, 
ΑΖΜΗΤΟΣ. 

246 ὁρᾷ σε κἀμὲ, δύο χακῶς πεπραγότας, 

οὐδὲν ϑεοὺς δράσαντας ἀνθ᾽ ὅτου ϑαγεῖ. 

“ΦΜΟΙΑΚΉΣΕΤΕΙΣ. 

γαῖά τε χαὶ μελάϑρων στέγαι 
γνυμφίδιαί τὲ χοῖται πατρῴας ᾿Ιωλκοῦ. 

ΑΠΜΗΤΟΣ. 

260 ἔπαιρε σαυτὴν, ὦ τάλαινα, μὴ προδῷς" 
λίσσου δὲ τοὺς κρατοῦντας οἰκτεῖραι ϑεούς. 

Δ. ΚΉΗΣΤΙΣ. 

ὁρῶ δίχωπον ὁρῶ σκάφος, γεχύων δὲ πορϑμεὺς. 
ἔχων χέρ᾽ ἐπὶ κοντῷ Χάρων μ᾽ ἤδη χαλεῖ" τί 

μέλλεις; 

285 ἐπείγου " σὺ χατείργεις τάδε. τοῖα σπερχόμενος 
ταχύνει. 

ΔΜΔΩΜΗΤΟΣ. 

οἴμοι" πιχράν γε τήνδε μοι ναυχληρίαν 

ἔλεξας. ὦ δύσδαιμον, οἷα πάσχομεν. 
ΔΑΚΗΣΤΙΣ. 

259 ἄγει μ᾽ ἄγει μέ τις, οὐχ ὁρᾷς; νεκύων ἃς 
αὐλὰν 

248 .--- 246. 

252 --- 258. 

2417 --- 251. 

2659 --- 2θὅ. 

84 
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200 ἘΠ  ΊΒΙΓΉ  ΔΕΘΝ 

ὑπ᾽ ὀφρύσι ἀυκμαυγέσι βλέπων πτερωτὸς “Ἴδας. ποίας τυ ζρυσο συζύγου τᾷ σῷ πατρί; 

τί ῥέξεις; ἄφες. οἵαν ὁδὸν ἃ δειλωιοεάτα προ- 316 μή σοί τιν᾽ αἰσχρὰν. πρθσβαλοῦσα χληδόγα 

βαίνω. 

ΔΠΜΗΤΟΣ. 

οἰχτρὰν φίλοισιν, ἐκ δὲ τῶν μάλιστ᾽ ἐμοὶ 
266 καὶ παισὶν, οἷς δὴ πένϑος ἐν κοινῷ τόδε. 

ΔΔΙΑΚΗΣΤΙΣ. 

μέϑετε μέϑετέ μ᾽ ἤδη. 
χλίνατ᾽, οὐ σϑένω ποσίν" 

πλησίον “Ἵιδας" 

σκοτία δ᾽ ἐπ᾽ ὕσσοισι νὺξ ἐφέρπει. 

270 τέχνα τέχν᾽, οὐχέτι 
οὐχέτι δὴ μάτηρ σφῷν ἔστιν. 
χαίροντες, ὦ τέχνα, τόδε φάος ὁρῷτον. 

Ζ4ΜΗΓΤῸ Σ. 

οἴμοι" τόδ᾽ ἔπος λυπρὸν ἀκούω 
χαὶ παντὸς ἐμοὶ ϑανάτου μεῖζον. 

270 μὴ πρός σε ϑεῶν τλῆς μὲ προδοῦναι, 

μὴ πρὸς παίδων, οὃς ὀρφανιεῖς, 

ἀλλ ἄνα τόλμα" 
σοῦ γὰρ φϑιμένης οὐκέτ᾽ ἂν εἴην " 
ἂν σοὶ δ᾽ ἐσμὲν χαὶ ζῆν χαὶ μὴ" 
σὴν γὰρ φιλίαν σεβόμεσϑα. 

ΚΦ ΗΣΣΥΓΟΣ. 

2801 ιμηϑ᾽, ὁρᾷς γὰρ τἀμὰ πράγμαϑ᾽ ὡς ἔχει, 

λέξαι ϑέλω σοι πρὶν ϑανεῖν ἃ βούλομαι. 

ἐγώ σε πρεσβεύουσα χἀντὶ τῆς ἐμῆς 
ψυχῆς χαταστήσασα φῶς τόδ᾽ εἰσορᾶν, 

ϑνήσχω. παρόν μοι μὴ ϑανεῖν ὑπὲρ σέϑεν, 
286 ἀλλ ἄνδρα τὲ σχεῖν Θεσσαλῶν ὃν ἤϑελον, 

χαὶ δῶμα ναίειν ὄλβιον τυραννίδι, 

οὐχ ἠϑέλησα ζὴν ἀποσπασϑεῖσά σου 

ξὺν παισὶν ὀρ(ανοῖσιν " οὐδ᾽ ἐφεισάμην, 

ἥβης ἔχουσα δῶρ᾽, ἐν οἷς ἐτερπόμην. 

290 καίτοι σ᾽ ὁ φύσας χὴ τεχοῦσα προὔδοσαν, 
χαλῶς μὲν αὐτοῖς χατϑανεῖν ἧκον βίου, 

χαλῶς δὲ σῶσαι παῖδα χεὐχλεῶς θανεῖν. 

μόνος γὰρ αὐτοῖς ἦσϑα, κοὔτις ἐλπὶς ἦν 

σοῦ χατϑανόντος ἄλλα φιτύσειν τέχνα. 
296 χώγω τ᾽ 

χοὐχ ἂν μονωθεὶς σῆς δάμαρτος ἔστενες, 
χαὶ παῖδας ὠρφάνευες. ἀλλὰ ταῦτα μὲν 

ϑεῶν τις ἐξέπραξεν ὥσϑ᾽ οὕτως ἔχειν. 

ἀπόμνησαι χάριν " 

ἂν ἔζην χαὶ σὺ τὸν λοιπὸν χρόνον, 

εἶεν " σύ νύν μοι τῶνδ᾽ 
300 αἰτήσομαι γάρ σ᾽ ἀξίαν μὲν οὔποτε" 

ψυχῆς γὰρ οὐδέν ἔστι τιμιώτερον " 

δίκαια Οὐ ὡς φήσεις σύ: ποῦοϑε γὰρ φιλεῖς 

οὐχ ἧσσον ἢ ̓γὼ παῖδας, εἴπερ εὖ φρονεῖς " 
τούτους ἀνάσχου δεσπότας ἐμῶν δόμων, 

806 χαὶ μὴ ᾿πιγήμης τοῖσδε μητρυιὰν τέχνοις, 
ἥτις χαχίων οὖσ᾽ ἐμοῦ γυνὴ φϑόνῳ 

τοῖς σοῖσι χἀμοῖς παισὶ χεῖρα προσβαλεῖ. 

μὴ δῆτα δράσῃς ταῦτά γ᾽, αἰτοῦμαί σ᾽ ἐγώ. 
ἐχϑρὰ γὰρ ἡ ̓ ᾽πιοῦσα μητρυιὰ τέχνοις 

310 τοῖς πρόσϑ᾽, ἐχίδνης οὐδὲν ἠπιωτέρα. 

σὺ δ᾽ ὦ τέκνον μοι πῶς χορευϑήσει καλῶς; 

Ῥοβὲ 311 φϑαποθϑίιν 

ὃν χαὶ τιροσεῖπε χαὶ τιροσευρρήϑη πάλιν. 

καὶ παῖς μὲν ἄρσην πατέρ᾽ ἔχει πύργον μέγαν, 

ἥβης ἂν ἀχμῇ σοὺς διαφϑείρῃ γάμους. 

οὐ γάρ σὲ μήτηρ οὔτε νυμφεύσει ποτὲ 
τ᾿ ἐν τόχοισι σοῖσι ϑαρσυνεῖ, τέχνον, 

σικροῦσ᾽, ἵν᾿ οὐδὲν μητρὸς εὐμενέστερον. 
320 δεῖ γὰρ ϑανεῖν με" καὶ τόδ᾽ οὐκ ἐς αὔριον 

οὐδ᾽ ἐς τρίτην μοι μηνὸς ἔρχεται κακὸν, 
ἀλλ αὐτίχ᾽ ἐν τοῖς οὐχέτ᾽ οὖσι λέξομαι. 

χαίροντες εὐφραίνοισϑε" καὶ σοὶ μὲν, σιόσι, 

γυναῖχ᾽ ἀρίστην ἔστι κομπάσαι λαβεῖν, 

326 ὑμῖν δὲ, παῖδες, μητρὸς ἐχπειυχέναι. 
ΧΟΡΟΣ. 

ϑάρσει" πρὸ τούτου γὰρ λέγειν οὐχ ἄζομαι" 
δράσει τάδ᾽, ἤνπερ μὴ φρενῶν ἁμαρτάνῃ. 

ΔΠ“ΜΜΗΤΟΣ. 

μὴ τρέσης" ἐπεὶ σ᾽ ἐγὰ 
χαὶ ζῶσαν εἶχον καὶ ϑανοῦσ᾽ ἐμὴ γυνὴ 

330 μόνη χεχλήσει, κοὔτις ἀντὶ σοῦ ποτε 
τόνδ᾽ ἄνδρα νύμφη Θεσσαλὶς προσιρϑέγξεται" 
ΕΙΣ Ξ ᾽ ποτα Ξ 

οὐχ ἔστιν οὕτως οὔτε πατρὸς εὐγενοῦς 
οὔτ᾽ εἶδος ἄλλως ἐχπρεπεστάτη γυνή. 
ἅλις δὲ παίδων τῶνδ᾽ ὄνησιν εὔχομαι 

336 ϑεοῖς γενέσθαι" σοῦ γὰρ οὐκ ὠνήμεϑα. 
οἴσω δὲ πένϑος οὐχ ἐτήσιον τὸ σὸν, 
ἀλλ᾽ ἔς τ᾽ ἂν αἰὼν οὑμὸς ἀντέχῃ, γύναι, 
σιτυγῶν μὲν ἥ μ᾽ ἔτικτεν, ἐχϑαίρων δ᾽ ἐμὸν 
πατέρα" λόγῳ γὰρ ἦσαν οὐχ ἔργῳ «φίλοι. 

8410 σὺ δ᾽ ἀντιδοῦσα τῆς ἐμῆς τὰ φίλτατα 
ψυχῆς ἔσωσας. ἀρά μοι στένειν πάρα 
τοιᾶσδ᾽ ἁμαρτάνοντι συζύγου σέϑεν; 
σιαύσω δὲ χώμους ξυμποτῶν ϑ᾽ ὁμιλίας 

ἐμοὺς δόμους. 

ἔσται τάδ᾽ ἔσται, 

; Ἀν τ τῷ, τῷ ἜΣ 
στεφάνους τὲ μοῦσάν θ᾽, ἣ κατεῖχ 

845 οὐ γάρ ποτ᾽ οὔτ᾽ ἂν βαρβίτου ϑίγοιμ᾽ ἔτι 
οὔτ᾽ ἂν φρέν᾽ ἐξαίροιμι πρὸς «Τίβυν λαχεῖν 
αὐλόν" σὺ γάρ μου τέρψιν ἐξείλου βίου. 

- Η ᾿ , ΄ Ἁ ν 

σοφὴ δὲ χειρὶ τεχτόνων. δέμας τὸ σὸν 
εἰχασϑὲν ἐν λέχτροισιν ἐχταϑήσεται, 

360 ᾧ προσπεσοῦμαι καὶ περιπτύσσων χέρας 

ὄνομα καλῶν σὸν τὴν φίλην ἐν ἀγκάλες 
δόξω γυναῖχα χαίπερ οὐχ ἔχων ἔχειν, 

, ν᾿ Η ΄ “.» “. , 

τυχρὰν μὲν, οἶμαι, τέρψιν, ἀλλ ὅμως βάρος 
ν ἊΣ 

ινυχῆς ἀπαντλοίην ἐν" ἐν δ᾽ ὀνείρασι 
΄ - ᾿ » Ξ ΄ 32, « , . τῇ 

865 (φοιτῶσά μ᾽ εὐφραίνοις (ν. ἡδὺ γὰρ «φίλος 
ΡΤ ᾿ . δ λν 

χἀν νυχτὶ λεύσσειν, ὅντιν᾽ ἂν παρῆ χρόνον. 
"Ὁ Ξ τ κ Ξ 

εἰ δ᾽ Ὀρφέως μοι γλώσσα χαὶ μέλος παρῆν, 
τ ΜΝ , 
ὥστ᾽ ἢ κύρην “΄ἤμητρος ἢ κείνης πόσιν 
ὕμνοισι χηλήσαντά σ᾽ ἐξ ιδου λαβεῖν, 

- , ΄ 

860 χατῆλθον ἂν, καί μ᾽ οὐϑ᾽ ὁ Πλούτωνος χύων 
οὐδ᾽ οὑπὶ χώπῃ ψυχοπομπὸς ἂν Χάρων 
ἔσχον. πρὶν ἐς φῶς σὸν καταστῆσαι βίον. 

ἀλλ οὖν ἐχεῖσε προσδόχα μ᾽, ὅτων ϑάνω, 
χαὶ δῶιι᾽ ἑτοίμαζ᾽, ὡς συνοιχήσουσις μοι. 

806 ἐν ταῖσιν αὐταῖς γάρ μ᾽ ἐπισχήψω χέδροις 
σοὶ τούσδε ϑεῖναι πλευρά τ᾽ ἐχτεῖναι πέλας 

σιλευροῖσι τοῖς σοῖς " μηδὲ γὰρ ϑανών ποτε 
σοῦ χωρὶς εἴην τῆς μόνης πιστῆς ἐμοί. 

ΧΟΡΌΣ. 

αὶ μὴν ἐγώ σοι πένϑος ὡς φίλος φίλῳ 
᾿ 370 λυπρὸν συνοίσω τῆσδε" χαὶ γὰρ ἀξία. 

| 

᾿ 

᾿ 
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“ΦΑΚΗΣΤΙΣ. 
τ μ εἰ αν πιξανίυ τ, ἀλοῖ , 
ὦ παῖδες, αὐτοὶ δὴ τάδ᾽ εἰσηκούσατε 
πατρὸς λέγοντος μὴ γαμεῖν ἄλλην ποτὲ 
γυναῖκ᾽ ἐφ᾽ ὑμῖν, μηδ᾽ ἀτιμάσειν. ἐμέ. 

“ΜΗ ΜΗΤΟΣ. 

καὶ γῦν γέ φημι, καὶ τελευτήσω τάδε. 

ΔΖ ΚΗ͂ΣΤΙΣ. 

370 ἐπὶ τοῖσδε παῖδας χειρὸς ἐξ ἐμῆς δέχου. 

ΔΠΜΗΤΟΣ. 

δέχομαι, φίλον γε δῶρον ἐκ φίλης χερός. 

ΖΔΖΠΑΚΗΣΤΙΣ. 

σὺ νῦν γενοῦ τοῖσδ᾽ ἀντ᾽ ἐμοῦ μήτηρ τέχνοις. 

ΔΑΔΠΗΜΗΤΟΣ. 

πολλή γ᾽ ἀνάγχη σοῦ γ᾽ ἀπεστερημένοις. 

ΜὍΑ{ΙΚΥΓΖΙΤΙΓΣ: 

ὦ τέκν᾽, ὅτε ζῆν χρῆν μ᾽. ἀπέρχομαι κάτω. 

“4 ΜΜΚΉΤΟΣ. 

380 οἴμοι, τί δράσω δῆτα σοῦ μονούμενος; 

ἌΛΚΗΣΤΙΣ. 

χρόνος μαλάξει σ᾽ " οὐδέν ἐσϑ᾽ ὁ χατϑανών. 

ΑΖΜΗΤΟΣ. 

ἄγου μὲ σύν σοι πρὸς ϑεῶν ἄγου χάτω. 

ΦΆΤΙΣ. 

ἀρχοῦμεν ἡμεῖς οἱ προϑνήσκχοντες σέϑεν. 

ΦΖΜΜΗΤΟΣ. 

ὦ δαῖμον, οἵας συζύγου μ᾽ ἀποστερεῖς. 

“ΔΖ ΚΗΣΤΙΣ. 

380 καὶ μὴν σχοτεινὸν ὄμμα μου βαρύνεται. 

ΔΗΜΗΤΟΣ. 

ἀπωλόμην ἄρ᾽, εἴ με δὴ λείψεις, γύναι. 

4ΦΔΑΚΗΣΤΙΕΣ. 

ὡς οὐχέτ᾽ οὖσαν οὐδὲν ἂν λέγοις ἐμέ. 

ΗΠ ΟΥΣ: 

ὄρϑου πρόσωπον, μὴ λίπης παῖδας σέϑεν. 
ΔΑ ΚΗΣΤΙΣ. 

οὐ δῆϑ᾽ ἑχοῦσά γ᾽, ἀλλὰ χαίρετ᾽, ὦ τέχνα. 
᾿ ΑΊΜΗΤΟΣ. 

390 βλέψον πρὸς αὐτοὺς βλέψον. 
] ΔΑΚΗΣΤΙΣ. 

Ι οὐδέν εἰμ᾽ ἔτι. 
! ΑΠΜΗΤΟΣ. 

τί δρᾷς; προλείπεις ; 

ΔΆΑΚΗΣΤΙΣ. 

χαῖρ᾽. 

ΔΠΗΜΗΤΟΣ. 

ἀπωλόμην τάλας. 
πῸ ΟΡῸΟΣΣ. 

βέβηκεν, οὐκέτ᾽ ἔστιν ᾿δμήτου γυνή. 
ΕὙΜΗ.ΖΟΣ. 

Ἰώ μοι τύχας. μαῖα δὴ κάτω 
βέβακεν, οὐκέτ᾽ ἔστιν, ὦ 

395 πάτερ, ὑφ᾽ ἁλίῳ. 
προλιποῦσα δ᾽ ἀμὸν βίον 
ὠρφάνισεν τλάμων. 
ἔδε γὰρ ἴδε βλέφαρον 
χαὶ παρατόνους γέρας. 

398 --- 403. ---Ξ 406 --- 414. 

400 ὑπάχουσον, ἰΐκουσον, ὦ μᾶτερ, ἀντιάζω σ᾽. 
ἐγώ σ᾽ ἐγὼ, μᾶτερ, 
ἘᾺ χαλοῦμαι ὃ 

σὸς ποτὶ σοῖσι πίτνων στόμασιν γνεοσσός. 

ΑΠΜΗΤΟΣ. 

τήν γ᾽ οὐ χλύουσαν οὐδ᾽ ὁρῶσαν" ὥστ᾽ ἐγὼ 
ἀθό καὶ σιρὼ βαρείᾳ συμφορᾷ πεπλήγμεϑα. 

ΕὙΜΗ.Ζ0ΟΣ. 

νέος ἐγὼ, πάτερ, λείπομαι φίλας 
μονόστολός τε ματρός " ὦ 
σχέτλια δὴ παϑὼν 

ἐγὼ ἔργα Ἐ σύ τε, 
410 σύγκασί μοι χούρα, 

ἝΞ συνέτλας" 

ἘᾺῈ ὦ πάτερ, 

ἀνόνατ᾽ ἀνόνατ᾽ ἐνύμφευσας, οὐδὲ γήρως 
ἔβας τέλος σὺν τᾷδ᾽ " 
ἔφϑιτο γὰρ πάρος, 

45 οἰχομένας δὲ σοῦ, μᾶτερ, ὕλωλεν οἶχος. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἔδμητ᾽, ἀνάγκη τάσδε συμφορὰς φέρειν " 
οὐ γάρ τι πρῶτος οὐδὲ λοίσϑιος βροτῶν 
γυναϊχὸς ἐσθλῆς ἡμπλαχες" γίγνωσχε δὲ 
ὡς πᾶσιν ἡμῖν χατϑανεῖν ὀφείλεται. 

ΑΖ4ΜΗΤΟ Σ. 

1.420 ἐπίσταμαί τε κοὐκ ἄφνω κακὸν τόδε 
προσέπτατ᾽ " εἰδὼς δ᾽ αὔτ᾽ ἐτειρόμην πάλαι. 
ἀλλ ἐχφορὰν γὰρ τοῦδε ϑήσομαι νεκροῦ, 

, Ν ΄ ΟῚ ΄ 

σπαρεστε χαι μένοντες αντηχησατε 

παιᾶνα τῷ κάτωθεν ἀσπόνδῳ ϑεῷ. 
42ὅ πᾶσιν δὲ Θεσσαλοῖσιν ὧν ἐγὼ χρατῶ 

πένϑος γυναιχὸς τῆσδε χοινοῦσϑαι λέγω 
χουρᾷ ξυρήκει καὶ μελαμπέπλῳ στολὴ " 

τέϑριπιπά ϑ᾽ οἱ ζεύγνυσθε καὶ μονάμπυχας 
πώλους, σιδήρῳ τέμνετ᾽ αὐχένων φόβην. 

480 αὐλῶν δὲ μὴ χατ᾽ ἄστυ, μὴ λύρας χτύπος 
ἔστω σελήνας δώδεκ᾽ ἐχπληρουμένας " 

οὐ γάρ τιν᾽ ἄλλον φίλτερον ϑάψω νεχρὸν 
τοῦδ᾽ οὐδ᾽ ἀμείνον᾽ εἰς ἔμ᾽ - ἀξία δέ μοι 
τιμῶν, ἐπεὶ τέϑγηχεν ἀντ᾽ ἐμοῦ μόνη. δ. 

ΧΟΡΟΣ. 
425 ὦ Πελίου ϑύγατερ, 

χαίρουσά μοι εἰν ᾿τίδα δόμοισιν 
τὸν ἀνάλιον οἶχον οἰχετεύοις. 
ἴστω δ᾽ ᾿Δίδης ὁ μελαγχαίτας ϑεὸς, ὃς τ' 

χώπῳ 
4ἀάῤ0 πηδαλίῳ τε γέρων 

γεχροπομπὸς ἵζει, 

πολὺ δὴ πολὺ δὴ γυναῖχ᾽ ἀρίσταν 
λίμναν ᾿᾿χεροντίαν πορεύσας ἐλάτῳ διχλώπῳ. 

ἀλδ πολλά σε μουσοπόλοι 
μέλψουσι καϑ᾽ ἑπτάτονόν τ᾽ ὀρείαν 
χέλυν ἔν τ᾽ ἀλύροις κλέοντες ὕμνοις, 
Σπάρτῳᾳ κχυχλὰς ἁνίχα Καρνείου περινίσσεται ὥρα 

4.50 μηνὸς ἀειρομένας 
παννύχου σελύνας, 

λιπαραῖσί τ᾽ ἐν ὀλβίαις ᾿4ϑάναις. 
τοίαν ἔλιπες ϑανοῦσα μολπὰν μελέων ἀοιδοῖς. 

439 --ἀἠά. ---- Ὧἀλδ--- 454. 

ἐπὶ 
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4δ6 εἴϑ᾽ ἐπ᾿ ἐμοὶ μὲν εἴη, 
δυναίμαν δέ σε πέμιψαι 
«φάος ἐξ ᾿41δα τεράμινων 
Κωχυτοῦ τε ῥεέϑρων 

ποταμίᾳ νερτέρᾳ τε χώπᾳ. 
ἀθ0 σὺ γὰρ, ὦ μόνα, ὦ φίλα γυναιχῶν, 

συ τὸν αὐτὰς 

ἔτλας πόσιν ἀντὶ σᾶς ἀμεῖψαι 
ψυχᾶς ἐξ ἵ1ιδα. χούφα σοι 

χϑὼν ἐπάνωϑε πέσοι, γύναι. εἰ δέ τι ᾿ 
χαινὸν ἕλοιτο πόσις λέχος, ἡ μάλ ἐμοί τ ἂν εἴη, 

4θ5 στυγηϑεὶς τέχνοις τε τοῖς σοῖς. 

ματέρος οὐ ϑελούσας 
πρὸ παιδὸς χϑονὶ κρύψαι 
δέμας, οὐδὲ πατρὸς γεραιοῦ, 
Ἀ Ε Ἀ 
ὃν ἔτεχον δ᾽. οὐχ ἔτλαν ῥύεσθαι 

470 σχετλίω, πολιὰν ἔχοντε χαίταν. 
σὺ δ᾽ ἐν ἥβᾳ 
γέᾳ προϑανοῦσα φωτὸς οἴχει. 

τοιαύτας εἴη μοι κῦρσαι 

συνδυάδος φιλίας ἀλόχου" τὸ γὰρ 

ἐν βιότῳ σπάνιον μέρος" ἦ γὰρ ἐμοί γ᾽ ἄλυπος 

475 δι᾿ αἰῶνος ἂν ξυνείη. 

ἩΡΑΚ.ΖῊΗΣ. 

ξένοι, ΨῬεραίας τῆσδε κωμῆται χϑονὸς, 

ἤδιιητον ἐν δόμοισιν ἄρα κιγχάνω; 
 ΟΥΡΙΘῈΣ: 

ἔστ᾽ ἐν δόμοισι παῖς «Ῥέρητος, “Πράκπλεις. 

ἀλλ εἰπὲ χρεία τίς σε Θεσσαλῶν χϑόνα 

480 πέμπει, “Ῥεραίων ἄστυ προσβῆναι τόδε. 
ἩΡΑΚΜΗΣ. 

Τιρυνϑίῳ πράσσω τιν᾽ Εὐρυσϑεῖ πόνον. 
ΧΟΡΟΣ. 

χαὶ ποῖ πορεύει; τῷ ξυνέζευξαι πλάνῳ ; 

ἩΡΑ͂ΚΜΖΗΣ. 

Θοηχὸς τέτρωρον ἅρμα “«Ἱιομήδους μέτα. 

ΧΟΡΌΣ. 

πῶς οὖν δυνήσει; μῶν ἄπειρος εἶ ξένου; 
ἩΡΑΚΠΖΗΣ. 

485 ἄπειρος " οὕπω ΜΒιστόνων ἦλϑον χϑύνα. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὐχ ἔστιν ἵππων δεσπόσαι σ᾽ ἄνευ μάχης. ] 

ἩΡΩΑ͂ΚΖΗΣ. 

ἀλλ οὐδ᾽ ἀπειπεῖν τοὺς πόνους οἷόν τέ μοι. 

ΧΟΡΟΣ. 

χτανὼν ἄρ᾽ ἥξεις ἢ ϑανὼν αὐτοῦ μενεῖς. 

ΠΡΑΚ.ΜΩΗ͂Σ. 

οὐ τόνδ᾽ ἀγῶνα πρῶτον ἂν δράμοιμ᾽ ἐγώ. 
ΧΟΡΟΣ. ᾿ 

490 τί δ᾽ ἂν χρατήσας δεσπύτην πλέον λάβοις ; 
ΠΡΑΚΟΙ.ΊΗΣ. 

πώλους ἀπάξω χοιράνῳ Τιρυνϑίῳ. ] 
ΧΟΡΟΣ. ] 

οὐχ εὐμαρὲς χαλινὸν ἐμβαλεῖν γνάϑοις. ] 

ΠΡΑᾺΚΟ. ΕΣ. 

εἰ μή γε πῦρ πνέουσι μυχτήρων ἄπο. 
ΧΟΡῸ Σ. Ϊ 

ἀλλ ἄνδρας ἀρταμοῦσι λαιψηραῖς γνάϑοις. 

ἀδὸ -- 4θ5. ΞξΞΞ-Ξ 466..- 475. 

π ΔΘ ΔῈ 

ἩΡΑΚ.ῊΗΣ. 

496 ϑηρῶν ὀρείων χόρτον. οὐχ ἵππων,, λέγεις. 
ΧΟΡΟΣ. 

φάτνας ἴδοις ἂν αἵμασιν πεφυρμένας. 
ἩΡΩΑΚΆΗΣ. 

τίνος δ᾽ ὁ ϑρέψας παῖς πατρὸς κομπάζεται; 

ΧΟΡΟΣ. 

Ἤρεος, ζαχρύσου Θρηχίας πέλτης ἄναξ. 

ἩΡΖΚΌ.ΙΓΣ.: 

χαὶ τόνδε τοὐμοῦ δαίμονος πόνον λέγεις, 

ὅ00 σχληρὸς γὰρ ἀεὶ χαὶ πρὸς αἶπος ἔρχεται, 

εἰ χρή μὲ παισὶν οἷς Ἄρης ἐγείνατο 

μάχην ξυνάψαι, πρῶτα μὲν «Τυχάονι, 

αὖϑις δὲ Κύκνῳ, τόνδε δ᾽ ἔρχομαι τρίτον 
ἀγῶνα πώλοις δεσπότῃ τε συμβαλῶν. 

506 ἀλλ᾿ οὔτις ἔστιν ὃς τὸν ᾿Τλχμήνης γόνον 

τρέσαντα χεῖρα πολεμίων ποτ᾽ ὄψεται. 

ΧΟΡΟΣ. 

χαὶ μὴν ὅδ᾽ αὐτὸς τῆσδε κοίρανος χϑογνὸς 

Ἄδμητος ἔξω δωμάτων πορεύεται. 
«1.21 ΜΉ ΓΤ ΟΣ 

χαῖρ᾽, ὦ “Ἱιὸς παῖ Περσέως ἀφ᾽ αἵματος. 
ἩΡΑΚΖΗΣ. 

610 1ὅμητε, χαὶ σὺ χαὶρε, Θεσσαλῶν ἄναξ. 
ΟΣ. 

ϑέλοιμ᾽ ἄν" εὔνουν δ᾽ ὄντα σ᾽ ἐξεπίσταμαι. 
ἩΡΑΚΜΗΣ. 

τί χρῆμα κουρᾷ τῆδε πενϑίμῳ πρέπεις ; 

ΔΔΑΜΗΤΟΣ.: 

ϑάπτειν τιν᾽ ἐν τῆδ᾽ ἡμέρᾳ μέλλω γνεχρόν. 
ἘΠ ΟΤΙΟΣΣ 

ἀπ᾽ οὖν τέχνων σῶν πημονὴν εἴργοι ϑεός. 
ΑΩ͂ΜΗΤΟ Σ. 

5160 ζῶσιν κατ᾽ οἴχους παῖδες οὺς ἔφυσ᾽ ἐγώ. 

ΤΓΡΑΧΚΊΈΤΕΣΙ 

πατήρ γὲ μὴν ὡραῖος, εἴπερ οἴχεται. 
ΑΖΔΜΈΗΕΤΓΟΣ. 

χἀχεῖνος ἔστι χὴ τεχοῦσά μ᾽, ᾿Πράχλεις. 
ἘΓΡ.Κ ΝΣ. 

οὐ μὴν γυνή γ᾽ ὕλωλεν ἄλχηστις σέϑεν; 
4 ΠΜΠΗΤῸ Σ. 

διπλοῦς ἐπ᾿ αὐτὴ μῦϑος ἔστι μοι λέγειν. 
ἘΓΡ ΚΟ  ΕΓΟΣΣ 

520 πότερα ϑαγούσης εἶπας ἢ ζώσης ἔτι; 
4 ΜΗΤΌΣ. 

ἔστιν τε κοὐκέτ᾽ ἔστιν, ἀλγύνει δέ με. 
ἩΡΑΚΖΗΣ. 

οὐδέν τι μᾶλλον οἶδ᾽ - ἄσημα γὰρ λέγεις. 

4ΖΦΊ,ΜΠΈΧΤΟΣ: 

οὐχ οἶσϑα μοίρας ἧς τυχεῖν αὐτὴν χρεών; 
ἩΡΑ͂ΚΆΑ͂ΙΣ. 

οἶδ᾽ ἀντὶ σοῦ γε χατϑανεῖν ὑφειμένην. 
ΑΠΙΜΗΤΟΣ. 

δ2ὅ πῶς οὖν ἔτ᾽ ἔστιν, εἴπερ ἤνεσεν τάδε; 
ΠΡΑΚΖ“ΗΣ. 

ὦ, μὴ πρόκλαι᾽ ἄχοιτιν, ἐς τόδ᾽ ἀναβαλοῦ. 
ΑΙ ΜΗΤΟΣ. 

τέϑνηχ᾽ ὃ μέλλων, χοὐχέτ᾽ ἔσϑ᾽ ὁ κατϑανών. 
ΠΡΑ͂ΚΜΗΣ. 

χωρὶς τό τ᾽ εἶναι χαὶ τὸ μὴ γομέζεται. 
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ΦΑΜΤἊΗΤΟΣ. 

σὺ τῆδε κρίνεις, “Πράχλεις, χείνῃ δ᾽ ἐγώ. 
ΠΕ ΡΙΟΚ ΤΓΣ. 

580 τί δῆτα χλαίεις ; τίς φίλων ὁ χατϑαγών; 
ΑΔΙΠΙΜΗΤΟΣ. 

γυνή" γυναιχὸς ἀρτίως μεμνήμεϑα. 
ΤΓΡΕΦ ΚΟΌΕΟΣ. 

ὀθνεῖος, ἢ σοὶ συγγενὴς γεγῶσά τις; 
ΔΩ ΜΗΤΟΣ. 

ὀϑνεῖος, ἄλλως δ᾽ ἦν ἀναγκαία δόμοις. 
ἩΡ.ΑΑΚΙΗΣ. 

σῶς οὖν ἐν οἴχοις σοῖσιν ὥλεσεν βίον; 
Δ ΑΙΜΤΗΤΟΣ. 

886 πατρὺς ϑανόντος ἐνθ ἀδ᾽ ὠρις(ανεύετο. 
ἩΡΑΚΟΑΗΣ. 

φεῦ. 

εἴϑ᾽ εὕρομέν σ᾽, ᾿Ἴδμητες μὴ λυπούμενον. 
“΄ΙΜΗΤΟΣ. 

ὡς δὴ τί δράσων τόνδ᾽ ὑπορράπτεις λόγον; 
ΤΠΡΑ͂ΚΗΣ:. 

ξένων πρὸς ἄλλην ἑστίαν πορεύσομαι. 
ΔΩΗΜΗΤΟΣ. 

οὐκ ἔστιν. ὦναξ" μὴ τοσόνδ᾽ ἔλϑοι καχόν. 
ἩΡΑΚΠΖΗ͂Σ. 

δ40 λυπουμένοις ὀχληρὸς, εἰ μόλοι, ξένος. 
ΔΙΗΜΗΤΟΣ. 

τεϑνᾶσιν οἱ ϑανόντες " ἀλλ ἴϑ᾽ ἐς δόμους. 

ἩΡΑΚΟΩΗ͂Σ. 

αἰσχρὸν παρὰ χλαίουσι ϑοινάσϑαι φίλοις. 

ΖΦΩΗΜΗΤΟ Σ. 

χωρὶς ξενῶγές εἶσιν οἱ σ᾽ ἐσάξομεν. 

ἘΠΡΜΆΚΧΗΣ. 

μέϑες με, καί σοι μυρίαν ἕξω χάριν. 

ΑΔΊΤΗΤΟΣ. 
ὅ46 οὐχ ἔστιν ἀλλου σ᾽ ἀνδρὸς ἑστίαν μολεῖν. 

ἡγοῦ σὺ, τῶνδε δωμάτων ἐξωπίους 
ξενῶνας οἴξας, τοῖς τ᾿ ἐφεστῶσιν φράσον 

σίτων παρεῖναι πλῆϑος" ἐν δὲ χλήσατε 
ϑύρας μεσαύλους " οὐ πρέπει ϑοινωμένους 

550 χλύειν στεναγμῶν οὐδὲ λυπεῖσθαι ξένους. 

ΧΟΡΟΣ. 

τί δρᾷς; τοσαύτης ξυμφορᾶς προκειμένης, 

ἴζφδμητε, τολμᾷς ξενοδοχεῖν ; τί μῶρος εἶ; 

ΑΔΠΜΗΤΟΣ. 

ἀλλ εἰ δόμων σφε χαὶ πόλεως ἀπήλασα 

ξένον μολόντα. μᾶλλον ἄν μ᾽ ἐπήνεσας; 
δδό οὐ δῆτ᾽, ἐπεί μοι ξυμιρορὰ μὲν οὐδὲν ἂν 

μείων ἐγίγνετ᾽, ἀξενώτερος δ᾽ ἐγώ. 
χαὶ πρὸς χαχκοῖσιν ἄλλο τοῦτ᾽ ἂν ἦν χακὸν, 
δόμους χαλεῖσϑαι τοὺς ἐμοὺς ἐχϑροξένους. 

αὐτὸς δ᾽ ἀορίστου τοῦδε τυγχάνω ξένου, 
ὅ00 ὅτανπερ “ργους διψίαν ἔλϑω χϑόνα. 

ΧΟΡΟΣ. 

πῶς οὗν ἔχρυπτες τὸν παρόντα δαίμονα, 

φίλου μολόντος ἀνδρὸς, ὡς αὐτὸς λέγεις; 

ἌΔΜΗΤΟΣ. 
οὐκ ἄν ποτ᾽ ἠϑέλησεν εἰσελθεῖν δόμους, 
εἰ τῶν ἐμῶν τι πημάτων ἐγνώρισε. 

ὅθ6 χαὶ τῷ μὲν, οἴμιαι, δρῶν τάδ᾽ οὐ φρονεῖν δοχῶ, 

Ϊ 
] 

οὐδ᾽ αἰνέσει με" τἀμὰ δ᾽ οὐκ ἐπίσταται 
μέλαϑρ᾽ ἀπωϑεῖν οὐδ᾽ ἀτιμάζειν ξένους. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦ πολύξεινος χαὶ ἐλεύϑερος ἀνδρὸς ἀεί ποτ᾿ οἶχος, 

ὅ70 σέ τοι χαὶ ὁ Πύϑιος εὐλύρας ᾿πόλλων 

ἠξίωσε ναΐειν, 

ἔτλα δὲ σοῖσι μηλονόμας 
ἐν δόμοις γενέσϑαι, 

5765 δοχμιᾶν διὰ χλιτύων 

βοσκήμασι σοῖσι συρίζων 
ποιμνίτας ὑμεναίους. 

σὺν δ᾽ ἐποιμαίνοντο χαρᾷ μελέων βαλιαί τε λύγχες, 
ὅ80 ἔβα δὲ λιποῦσ᾽ Ὄϑρυος -νάπαν λεόντων 

ἁ δαφοινὸς ἴλα" 

χόρευσε δ᾽ ἀμφὶ σὰν χιϑάραν, 
«Ῥοῖβε, ποιχιλόϑριξ 

585 νεβρὸς ὑψιχόμων πέραν 
βαίνουσ᾽ ἐλατᾶν σφυρῷ χούφῳ, 
χαίρουσ᾽ εὔφρονε μολπᾷ. 
τοιγὰρ πολυμηλοτάταν 
ἑστίαν οἴχεῖ παρὰ χαλλίναον 

ὅ90 Ποιβίαν λίμναν" ἀρότοις δὲ γυᾶν 

χαὶ πεδίων δαπέδοις ὅρον ἀμφὶ μὲν ἀελέου χνε- 
φαίαν 

ἱππόστασιν αἰϑέρα τὰν δῆηολοσσῶν τίϑεται, 

596 πόντιόν τ᾿ “ϊγαίων᾽ ἐπ᾽ ἀχτὰν 
ἀλίμενον Πηλίου χρατύνει. 

χαὶ νῦν δόμον ἀμπετάσας 

δέξεται ξεῖνον νοτερῷ βλειράρῳ, 

τῶς φίλας χλαίων ἀλόχου νέκυν ἐν 

600 δώμασιν ἀρτιϑανῆ: τὸ γὰρ εὐγενὲς ἐχφέρεται 
πρὸς αἰδῶ. 

ἐν τοῖς ἀγαϑοῖσι δὲ πάντ᾽ ἔνεστιν σοφίας. 

πρὸς δ᾽ ἐμᾷ ψυχᾷ ϑάρσος ἧσται 
606 ϑεοσεβὴ φῶτα κεδνὰ πράξειν. 

ΔΠΩΜΗΤΟΣ. 

ἀνδρῶν «Ῥεραίων εὐμενὴς παρουσία, 
γνέχυν μὲν ἤδη πάντ᾽ ἔχοντα πρόσπολοι 
φέρουσιν ἄρδην ἐς τάφον τε καὶ πυράν" 

ὑμεῖς δὲ τὴν ϑανοῦσαν, ὡς νομίζεται, 
610 προσεέπατ᾽ ἐξιοῦσαν ὑστάτην ὁδόν. 

ΧΟΡΟΣ: 

καὶ μὴν ὁρῶ σὸν πατέρα γηραιῷ ποδὲ 
στείχοντ᾽. ὁπαδούς τ᾽ ἐν χεροῖν δάμαρτι σῇ 
χόσμον φέροντας, νερτέρων ἀγάλματα. 

«ΨΟΙΕΡΗ͂Σ. 

ἥκω χακχοῖσι σοῖσι συγχάμνων,, τέχνον " 
616 ἐσθλῆς γὰρ, οὐδεὶς ἀντερεῖ, καὶ σώφρονος 

γυναιχὸς ἡμάρτηχας. ἀλλὰ ταῦτα μὲν 
φέρειν ἀνάγχη, καίπερ ὄντα δύσφορα. 
δέχου δὲ κόσμον τόνδε, καὶ κατὰ χϑονὸς 
ἴτω τὸ ταύτης σῶμα τιμᾶσϑαι χρεὼν, 

620 ἥτις γε τῆς σῆς προὔϑανε ψυχῆς, τέκνον, 
χαί μ᾽ οὐκ ἄπαιδ᾽ ἔϑηχεν, οὐδ᾽ εἴασε σοῦ 
στερέντα γήρᾳ πενϑίμῳ χαταφϑίνειν, 

πάσαις δ᾽ ἔϑηχεν εὐκλεέστατον βίον 
γυναιξὶν, ἔργον τλᾶσα γενναῖον τόδε. 

626 ὦ τόνδε μὲν σώσασ᾽, ἀναστήσασα δὲ 
569 - 578. --ΞΞ 579 --- 587. 

588 --- 890. ΞΞΞ 597 --- 605. 
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625 ἡμᾶς πίτνοντας, χαῖρε, κἀν “Διδου δόμοις 

680 οὔτ᾽ ἐν φίλοισι σὴν παρουσίαν λέγω. ᾿ 

686 γέῳ γέρων ὦν, τόνδ᾽ ἀποιμώξει νεχρόν; 

640 ἔδειξας εἰς ἔλεγχον ἐξελϑὼν ὃς εἶ, 7Χχ' » 

Θάδ τοῦ σοῦ πρὸ παιδὸς, ἀλλὰ τήνδ᾽ εἰάσατε 

660 πάντως ὁ λοιπὸς ἦν βιώσιμος χρόνος - 

εὖ σοι γένοιτο. φημὶ τοιούτους γάμους 
λύειν βροτοῖσιν, ἢ γαμεῖν οὐκ ἄξιον. 

ΑΖΠΜΗΤΟΣ. 

οὔτ᾽ ἦλϑες ἐς τόνδ᾽ ἐξ ἐμοῦ χληϑεὶς τίον 

χόσμον δὲ τὸν σὸν οὔποϑ᾽ ἥδ᾽ ἐνδύσεται" 
οὐ γάρ τι τῶν σῶν ἐνδεὴς ταφήσεται. | 
τότε ξυναλγεῖν χρῆν σ᾽ ὅτ᾽ ὠλλύμην ἐγώ. 
σὺ δ᾽ ἐκποδὼν στὰς καὶ παρεὶς ἄλλῳ ϑανεῖν ] 

τ » - ΄ 

οὐκ ἦσθ᾽ ἄρ᾽ ὀρϑῶς τοῦδε σώματος πατὴρ, 
ξ Στ τον ᾿ 

οὐδ᾽ ἡ τεκεῖν (,άσχουσα χαὶ χεχλημένη | 
» ΦῚ ἂν » 2 » .“ Ϊ 

μήτηρ μ᾽ ἔτιχτε" δουλίου δ᾽ ἀφ᾽ αἵματος 

μαστῷ γυναιχὸς σῆς ὑπεβλήϑην λάϑρα. 

καί μ᾽ οὐ νομίζω παῖδα σὸν πεφυχέναι. 
ἢ τἄρα πάντων διαπρέπεις ἀψυχίᾳ, | 
ὃς τηλίχοσδ᾽ ὧν κἀπὶ τέρμ᾽ ἥχων βίου | 
οὐκ ἠθέλησας, οὐδ᾽ ἐτόλμησας θανεῖν | 

ἘΠΕ ς " ΕΝ: : 
γυναῖκ᾽ ὀϑνείαν. ἣν ἐγὼ χαὶ μητέρα 

πατέρα τ᾽ ἂν ἐνδίχως ἂν ἡγοίμην μόνην- 
δι τὴ ᾿ ἜΣΕΘ ΕΟ ; 

καίτοι καλόν γ᾽ ἂν τόνδ᾽ ἀγῶν᾽ ἠγωνίσω, 

τοῦ σοῦ πρὸ παιδὸς χατϑανὼν,, βραχὺς δέ σοι 

ἘΠ  Άαν Τϑον ΣΦΙ " ς Ε ᾽ 
χἀγώ τ᾽ ἂν ἔζην χῆδε τὸν λοιπὸν χρόνον, 
χοὐχ ἂν μονωθεὶς ἔστενον χαχοῖς ἐμιοῖς. 

τ ἄς ΡΠ 3 ἐαν πον, 
καὶ μὴν ὅσ᾽ ἀνδρα χρὴ παϑεῖν εὐδαίμονα 

πέπονθας " ἥβησας μὲν ἐν τυραννίδι, 

δύό παῖς δ᾽ ἣν ἐγώ σοι τῶνδε διάδοχος δόμων, 

660 πρός σ᾽ ἦν μάλιστα, χἀντὶ τῶνδέ μοι χάριν 

ὥστ᾽ οὐχ ἄτεχνος χατϑανὼν ἄλλοις δόμον 
λείψειν ἔμελλες ὀρφανὸν διαρπάσαι. 

ς τ ς 
οὐ μὴν ἐρεῖς γέ μ᾽ ὡς ἀτιμάζοντα σὸν 

γῆρας ϑανεῖν προὔδωχας, ὅστις αἰδόφρων ] 

τοιάνδε χαὶ σὺ χὴ τεχοῦσ᾽ ἠλλαξάτην. | 
τοιγὰρ φυτεύων παῖδας οὐχέτ᾽ ἂν φϑάνγοις, | 
οἱ γηροβοσχήσουσι χαὶ ϑανόντα σε 
περιστελοῦσι χαὶ προϑήσονται νεχρόν. 

666 οὐ γάρ σ᾽ ἔγωγε τῇδ᾽ ἐμῇ ϑάψω χερί" ] 
τέϑνηχα γὰρ δὴ τοὐπὶ σ᾽" εἰ δ᾽ ἄλλου τυχὼν ὦ 
σωτῆρος αὐγὰς εἰσορῶ, κείνου λέγω 
καὶ παῖδά μ᾽ εἶναι χαὶ φίλον γηροτρόςφον. 

670 γῆρας ψέγοντες χαὶ μαχρὸν χρόνον βίου. 

ΑΓ ΈΣ ΑΝ. ΒΈΘΗ ν : Ἔ Ογόω παῖ, τίν᾽ αὐχεῖς, πότερα «Τυδὸν ἢ Φρύγα 

! 

| 
, ; - | 

μάτην ἄρ᾽ οἱ γέροντες εὔχονται ϑανεῖν, 

] ἣν δ᾽ ἐγγὺς ἔλϑη ϑάνατος, οὐδεὶς βούλεται 
ϑγήσχειν, τὸ γῆρας δ᾽ οὐκέτ᾽ ἔστ᾽ αὐτοῖς βαού. 

ΧΟΡΟΣ. 

παύσασϑ᾽ - ἅλις γὰρ ἡ παροῦσα συμφορὰ, 
ὦ παῖ: πατρὸς δὲ μὴ παροξύνης φρένα. 

φΊΡηΣ. 

χαχοῖς ἐλαύνειν ἀογυρώνητον σέϑεν; 
οὐχ οἶσθα Θεσσαλόν μὲ χἀπὸ Θεσσαλοῦ 
πατρὸς γεγῶτα, γνησίως ἐλεύϑερον ; 

ἄγαν ὑβοίζεις, χαὶ νεανίας λόγους 

680 ὁήπτων ἐς ἡμᾶς οὐ βαλὼν οὕτως ἄπει. ] 
ἐγὼ δέ σ᾽ οἴχων δεσπότην ἐγεινάμην 
καϑρειν᾽, ὀφείλω δ᾽ οὐχ ὑπερϑνήσχειν σέϑεν "6 

Ἑ Π Ῥ ὙΠῊ ΔΈΘΑΤ 

οὐ γὰρ πατρῷον τόνδ᾽ ἐδεξάμην νόμον, 
παίδων ποοϑνήσχειν πατέρας, οὐδ᾽ Ἑ λληνιχόν. 

686 σαυτῷ γὰρ, εἴτε δυστυχὴς εἴτ᾽ εὐτυχὴς, 
ἔφυς ἃ δ᾽ ἡμῶν χρὴν σὲ τυγχάνειν ἔχεις. 
πολλῶν μὲν (ρχεις. πολυπλέϑρους δέ σοι γύας 
λείψω" πατρὸς γὰρ ταῦτ᾽ ἐδεξάμην πάρα. 

τί δῆτά σ᾽ ἠδίχηχα; τοῦ σ᾽ ἀποστερῶ; 

690 μιὴ ϑνῆσχ᾽ ὑπὲρ τοῦδ᾽ ἀνδρὸς, οὐδ᾽ ἐγὼ πρὸ σοῦ. 
᾿ ἀλραρδαοις ἘΝ πον ἘΘΟΝΜΝΙ, Ξ 

χαίρεις ὁρῶν φῶς, πατέρα δ᾽ οὐ χαίρειν δοκεῖς; 

ἦ μὴν πολύν γε τὸν χάτω λογίζομαι 

χρόνον. τὸ δὲ ζῆν σμιχρὸν, ἀλλ᾽ ὅμως γλυχύ. 
σὺ γοῦν ἀναιδῶς διεμιάχου τὸ μὴ ϑανεῖν, 

6960 χαὶ ζῆς παρελϑὼν τὴν πεπρωμένην τύχην, 
; ἄρον, Ἐξ ΟΣ ΚχεΡ 

ταύτην» καταχτάς " εἶτ᾽ ἐμὴν ἀψυχίαν 
λέγεις, γυναικὸς, ὦ χάχισϑ᾽, ἡσσημένος, 

- “, - - Ἵ, ΄ ἣ τοῦ χαλοῦ σοῦ προὔϑανεν νεανίου; 
σοφῶς δ᾽ ἐφεῦρες, ὥστε μὴ ϑανεῖν ποτε, 

700 εἰ τὴν παροῦσαν χατϑανεῖν πείσεις ἀεὶ 
ες Ἡ ΄- ᾿ “- τ χ“- 

γυναῖχ᾽ ὑπὲρ σοῦ" χάτ᾽ ὀνειδίζεις «φίλοις 
- τὸν ΄ - , 2; ΣΕΜΕΙ ΒΩ ᾿ 

τοῖς μὴ ϑέλουσι δρᾶν τάδ᾽, αὐτὸς ὧν χαχός; 

σίγα: νόμιζε δ᾽, εἰ σὺ τὴν σαυτοῦ φιλεῖς 
ψυχὴν. φιλεῖν ἅπαντας" εἰ δ᾽ ἡμᾶς χαχῶς 

106 ἐρεῖς, ἀκούσει πολλὰ χοὺ ψευδὴ χακά. 
ΧΟΡΟΣ. 

πλείω λέλεχται νῦν τὲ καὶ τὰ πρὶν χαχκά" 

παῦσαι δὲ, πρέσβυ, παῖδα σὸν καχορροϑῶν. 
ΔΔΜΗΤΟΣ. 

λὲἐγ᾽, ὡς ἐμοῦ λέξαντος " εἰ δ᾽ ἀλγεῖς χλύων 

τὠληϑὲς, οὐ χοῆν σ᾽ εἰς ἔμι᾽ ἐξαμαρτάνειν, δ χϑη 5 "μας ὡ 
ΦΕΈΡΠΕΣ. 

710 σοῦ δ᾽ ἂν προϑνήσχων μᾶλλον ἐξημάρτανον. 
ΖΔ ΜΉΤΟΣ. 

ταυτὸν γὰρ ἡβῶντ᾽ ἄνδρα καὶ πρέσβυν θανεῖν; 
ΨΨΕΡΗ͂Σ. 

νυχὴ μιᾷ ζῆν, οὐ δυοῖν, ὀφείλομεν. ψυχῇ μιᾷ ζῆν, » ὀφείλομεν. 
ΠΜΜΗΤΟΣ. 

χαὶ μὴν “1ιός γε μείζον᾽ ὧν ζῴης χρόνον. 
ΦΕΡΗ͂Σ. 

ΕΣ Ἔ ΤΟΥΣ , 
ἀρᾷ γονεῦσιν, οὐδὲν ἔχδιχον παϑών; 

ΦΖ4ΖΜΗΤΟΣ. 

716 μαχροῦ βίου γὰρ ἠσϑόμην ἐρῶντά σε. 
ΦΕΡῊΉΗΣ. 

ἀλλ᾽ οὐ σὺ νεχρὸν ἀντὶ σοῦ τόνδ᾽ ἐχεέρεις; 
ΑΖΜΗΤΟΣ. 

σημεῖα τῆς σῆς, ὦ χάχιστ᾽, ἀψυχίας. 
ΦΕΡΗΣ. 

ἊΨ ᾿ « - 2. Ἐν » » - “ 
οὗτοι πρὸς ἡμῶν γ᾽ ὠλετ᾽ - οὐχ ἐρεῖς τόδε. 

Ἢ ΦΠΜΉΗΤΟΣ. 
φεῦ" 
εἴϑ᾽ ἀνδρὸς ἔλθοις τοῦδέ γ᾽ ἐς χρείαν ποτέ. 

ΦΈΡΗΣ. 

720 μνήστευε πολλὰς, ὡς ϑάνωσι πλείονες. 

ΑΔΏΎΖΗΤΟΣ. 

σοὶ τοῦτ᾽ ὄνειδος" οὐ γὰρ ἤϑελες ϑανεῖν. 
ΨΦΕΡΗΣ. 

φίλον τὸ φέγγος τοῦτο τοῦ ϑεοῦ, φίλον. 
“Ζ4ΖΜΗΤΟΣ. 

καχὸν τὸ λῆμα χοὺὐχ ἐν ἀνδράσιν τὸ σόν. 
ΦΕΡΗΣ.: 

βαστάζων νεχρόν. γἔσοντα οὐκ ἐγγελᾷς γέρ 
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ΑΖΔΜΗΤΟΣ. Ι 776 εἶναι, δέχεσθαι δ᾽ εὐπροσηγόρῳ φρενί. 
725 ϑανεῖ γε μέντοι δυσχλεὴς, ὅταν ϑάνης. σὺ δ᾽ ἄνδρ᾽ ἑταῖρον δεσπότου παρόνϑ᾽ ὁρῶν, 

ΦΕΡΗΣ. στυγνῷ προσώπῳ καὶ συνωφρυωμένῳ 
χακῶς ἀχούειν οὐ μέλει ϑανόντι μοι. δέχει, ϑυραίου πήματος σπουδὴν ἔχων. 

ΜΗΜΗΤΟΣ. δεῦρ᾽ ἔλϑ᾽, ὅπως ἂν καὶ σοφώτερος γένῃ. 
φεῦ φεῦ" τὸ γῆρας ὡς ἀναιδείας πλέων. ᾿ 780 τὰ ϑνητὰ πράγματ᾽ οἶδας ἣν ἔχει φύσιν; 

ΦΕΡΗΣ. ] οἶμαι μὲν οὔ πόϑεν γάρ; ἀλλ᾽ ἄκουέ μου. 
ἥδ᾽ οὐχ ἀναιδής " τήνδ᾽ ἐξφεῦρες ἄφρονα. 

ἜΤΟΣ. 

ἄπελθε, καί μὲ τόνδ᾽ ἔα ϑάψαι νεχρόν. 
ΦΕΡΗΣ. 

730 ἄπειμι" θϑάνψεις δ᾽ αὐτὸς ὧν αὐτῆς φονεύς. 
δέχας δὲ δώσεις σοῖσι χηδεσταῖς ἔτι. 

ἦ τάρ᾽ ᾿Ἵχαστος οὐχέτ᾽ ἔστ᾽ ἐν ἀνδράσιν, 

εἰ μή σ᾽ ἀδελφῆς αἴμια τιμωρήσεται. 
ΥΓΕΡ ΟἿΣ: 

ἔρροις νυν αὐτὸς χὴ ξυνοιχήσασά σοι, 
735 παιδε, παιδὸς ὄντος, ὥσπερ ἄξιοι, 

γηράσχετ᾽ " οὐ γὰρ τῷδέ γ᾽ ἐς ταυτὸν στέγος 

»εῖσϑ᾽ " εἰ δ᾽ ἀπειπεῖν χρῆν μὲ κηρύκων ὕπο 
τὴν σὴν πατρῴαν ἑστίαν᾽, ἀπεῖπτον ν. 
ἡμεῖς δὲ, τοὺν ποσὶν γὰρ οἰστέον χαχὸν, 

740 στείχωμεν, ὡς ἂν ἐν πυρᾷ ϑῶμεν γεχρόν. 
ΧΟΡΟΣ. 

Ἰὼ Ἰώ. σχετλία τόλμης, 
ὦ γενναία καὶ μέγ᾽ ἀρίστη, 
χαῖρε" πρόφρων σε χϑόνιός ϑ᾽ ἙἭ μῆς 
“ἯἼιδης τε δέχοιτ᾽ - εἰ δέ τι χἀχεῖ 

745 πλέον ἔστ᾽ ἀγαϑοῖς, τούτων μετέχουσ᾽ 

“Ἅιδου νύμφᾳ παρεδρεύοις. 
ΘΕΡΑΠΩ Ν. 

πολλοὺς μὲν ἤδη χἀπὸ παντοίας χϑονὸς 
ξένους μολόνιας οἶδ᾽ ἐς ᾿δμήτου δόμους, 

οἷς δεῖπνα προὔϑηχ᾽ " ἀλλὰ τοῦδ᾽ οὔπω ξένου 

750 καχίον᾽ ἐς τήνδ᾽ ἑστίαν ἐδεξάμην. 
ὃς πρῶτα μὲν πενϑοῦντα δεσπότην ὁρῶν 

ἐσῆλθε χἀτόλμησ᾽ ἀμείψασθαι πύλας. 

ἔπειτα δ᾽ οὔτι σωφρόνως ἐδέξατο 
τὰ προστυχόντα ξένια, συμφορὰν μαϑὼν, 

756 ἀλλ᾽ εἴ τι μιὴ φέροιμεν, ὥτρυνεν φέρειν. 
ποτῆρα δ᾽ ἐν χείρεσσι χίσσινον λαβὼν 
πίνει μελαίνης μητρὸς εὔζωρον μέϑυ, 
ἕως ἐϑέρμην᾽ αὐτὸν ἀμφιβᾶσα φλὸξ 
οἴνου " στέφει δὲ χρᾶτα μυρσίνης κλάδοις, 

760 μουσ᾽ ὑλαχτῶν, δισσὰ δ᾽ ἣν μέλη κλύειν" 
ὁ μὲν γὰρ ἦδε, τῶν ἐν ᾿δμήτου χαχῶν 
οὐδὲν προτιμῶν, οἰκέται δ᾽ ἐχλαίομεν 
δέσποιναν - ὄμμα δ᾽ οὐχ ἐδείχνυμεν ξένῳ 
τέγγοντες " Ἴδμητος γὰρ ὧδ᾽ ἐφίετο. 

7605 χαὶ νῦν ἐγὼ μὲν ἐν δόμοισιν ἑστιῶ 
ξένον, πανοῦργον χλῶπα χαὶ ληστήν τινά, 
ἡ δ᾽ ἐκ δόμων βέβηχεν, οὐδ᾽ ἐφεσπόμην, 

οὐδ᾽ ἐξέτεινα χεῖρ᾽, ἀποιμώζων ἐμὴν 
δέσποιναν, ἢ ̓ μοὶ πᾶσί τ᾽ οἰχέταισιν ἦν 

ΤΟ μήτηρ " χακῶν γὰρ μυρίων ἐρρύετο, 
ὀργὰς μαλάσσουσ᾽ ἀνδρός. ἄρα τὸν ξένον 
στυγῶ διχαίως, ἐν χαχοῖς ἀφιγμένον; 

ἩΡΩ,Κ.ΗΣ. 

οὗτος, τέ σεμνὸν χαὶ περροντιχὸς βλέπεις; 
οὐ χρὴ σχυϑρωπὸν τοῖς ξένοις τὸν πρόσπολον 

βροτοῖς ἅπασι κατθανεῖν ὁφ είλεται, 

χούχ ἔστι ϑνητῶν ὕστις ἐξεπίσταται 

τὴν αὔριον μέλλουσαν εἰ βιώσεται" 
786 τὸ τῆς τύχης γὰρ ἀφανὲς οἵ προβήσεται, 

“ἴστ᾽ οὐ διδακτὸν, οὐδ᾽ ἁλίσχεται τέχνῃ. 

ταῦτ᾽ οὖν ἀχούσας χαὶ μαϑὼν ἐμοῦ πάρα, 
εὔφραινε σαυτὸν, πῖνε, τὸν καϑ᾽ ἡμέραν 
βίον λογίζου σὸν, τὰ δ᾽ ἄλλα τῆς τύχης. 

790 τίμα δὲ χαὶ τὴν πλεῖστον ἡδίστην ϑεῶν 
Κύπριν βροτοῖσιν " εὐμενὴς γὰρ ἡ ϑεός. 
τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἔασον ταῦτα, χαὶ πείϑου λόγοις 
ἐμοῖσιν, εἴπερ ὀρϑά σοι δοχῶ λέγειν" 
οἴμαι μέν. οὔχουν τὴν ἄγαν λύπην ἀφεὶς 

796 πιεῖ μεϑ᾿ ἡμῶν τάσδ᾽ ὑπερβαλὼν πύλας, 

στεφάνοις πυχασϑείς; χαὶ σάφ᾽ οἶδ᾽ ὀϑούνεχα 
τοῦ νῦν σκυϑρωποῦ καὶ ξυνεστῶτος φρενῶν 
μεϑορμιεῖ σε πίτυλος ἐμπεσὼν σκύφου. 
ὄντας δὲ θνητοὺς ϑνητὰ καὶ φρονεῖν χρεὼν, 

800 ὡς τοῖς γε σεμνοῖς καὶ ξυνωςρυωμένοις 

ἅπασίν ἐστιν, ὥς γ᾽ ἐμοὶ χρῆσϑαι χριτῇ, 
οὐ βίος ἀληθῶς ὁ βίος, ἀλλὰ συμφορά, 

ΘΕΡΆΠΩΝ. 

ἐπιστάμεσϑα ταῦτα " νῦν δὲ πράσσομεν 
οὐχ οἷα κώμου χαὶ γέλωτος ἄξια. 

ΡΑΚ.ΕΗΣ. 

806 γυνὴ ϑυραῖος ἡ ϑανοῦσα" μὴ λίαν 

πένϑει" δόμων γὰρ ζῶσι τῶνδε δεσπόται. 
ΘΕΡΑΠΩΝ. 

τί ζῶσιν; οὐ κάτοισϑα τὰν δόμοις κακά. 

ἩΡΖΚΗΣ: 

εἰ μή τι σός μὲ δεσπότης ἐψεύσατο. 

ΘΕΡΖΑΠΩ Ν. 

ἄγαν ἐχεῖνός ἐστ᾽ ἄγαν φιλόξενος. 

ἩΡΖΚΖΗΣ. 

810 οὐ χρῆν (ἡ ὀϑνείου γ᾽ οὕνεκ᾽ εὖ πάσχειν νεχροῦ; 

ΘΕΡΆΠΩΝ. 

ἢ χάρτα μέντοι καὶ λίαν ϑυραῖος ἦν. 

ἩΡΟΑ͂ΚΖΗΣ. 

μῶν ξυμφοράν τιν᾽ οὖσαν οὐκ ἔφραϊζέ μοι; 

ΘΕΡΑΠΩ Ν. 

χαίρων ἴϑ᾽ " ἡμῖν δεσποτῶν μέλει καχά. 

ΠΡ.Κ.ΗΣ. 

ὅδ᾽ οὐ ϑυραίων πημάτων ἄρχει λόγος. 

ΘΕΡΆΠΩΝ. 
816 οὐ γάρ τι κωμάζοντ᾽ ἂν ἠχϑύμην σ᾽ ὁρῶν. 

ΠΡΑ͂Κ.ΠΗΣ. 

ἀλλ᾽ ἦ πέπονθα δείν᾽ ὑπὸ ξένων ἐμῶν; 

ΘΕΡΆΠΩΝ. 
οὐκ ἦλθες ἐν δέοντι δέξασϑαι δόμοις" 
πένϑος γὰρ ἡμῖν ἔστι" καὶ κουρὰν βλέπεις 
μελαμπέπλους στολμούς τε. 
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ἩΡΩΑΚΖΗΣ. 

τίς δ᾽ ὁ χατϑανών; 

820 μῶν ἢ τέχνων τις φροῦδος ἢ πατὴρ γέρων; 
ΘΕΡ.ΠΩΝ. 

γυνὴ μὲν οὖν ὄλωλεν ᾿Ιδμήτου, ξένε. 
ἨἩΡ.4Κ.ΗΣ. 

τί φής; ἔπειτα δῆτά μ᾽ ἐξενίζετε; 
ΘΕΡΆΠΩΝ: 

ἠδεῖτο γάρ σε τῶνδ᾽ ἀπώσασϑαι δόμων. 
ἩΡΑ͂Κ.ΗΣ. 

τ ᾿ . ῃ 
ὦ σχέτλι᾽, οἵας ἤμπλαχες ξυναύρου. 

ΘΕΡΆΠΩΝ. 

8256 ἀπωλόμεσϑα πάντες, οὐ χείνη μόνη. 
ἘΡΟ.ΖψῴΚΩΗΙΣ. 

ἀλλ᾽ ἠσϑόμην μὲν, ὄμμ᾽ ἰδὼν δαχρυρροοῦν 
χουράν τε χαὶ πρόσωπον" ἀλλ᾽ ἔπειϑέ με 

, ΡΟΣ ΤΣ ; 
λέγων ϑυραῖον χῆδος ἐς τάφον «έρειν. 

βίᾳ δὲ ϑυμοῦ τάσδ᾽ ὑπερβαλὼν πύλας 
880 ἔπινον ἀνδρὸς ἐν φιλοξένου δόμοις, 

΄ " τ , ΄ 

πράσσοντος οὕτω. χᾷτα χωμάζω χάρα 
: κίον εν ας δονεν μὰς, τὸν 

στείανοις πυχασϑείς ; ἀλλὰ σοῦ τὸ μη {φρασαι, 

καχοῦ τοσούτου δώμασιν προσχειμένου. 
ποῦ καί σφε ϑάπτει; ποῦ νιν εὑρήσω μολών; 

ΘΕΡΆΠΩΝ. 

836 ὀρϑὴν παρ᾽ οἷμον, ἣ ̓πὶ -Τάρισσαν φέρει, 
τύμβον χατόψει ξεστὸν ἐχ προαστίου. 

ἩΡΟΚΙΖΗ ΣΙ 
δ - ΄ , 
ὦ πολλὰ τλᾶσα καρδία ψυχή τ᾽ ἐμὴ, 

νῦν δεῖξον οἷον παῖδά σ᾽ ἡ Τιρυνϑία 
᾿Ηλεκτρύονος ἐγείνατ᾽ ᾿“λχμήνη «1ιί. 

840 δεῖ γάρ μὲ σῶσαι τὴν ϑανοῦσαν ἀρτίως 
τὸ χα λας ἮΝ ΒΞ , 

γυναῖχα κεὶς τόνδ᾽ αὐϑις ἱδοῦσαι δόμον 

ἤλχηστιν, ᾿᾿δμήτῳ ϑ᾽ ὑπουργῆσαι χάριν. 

ἐλϑὼν δ᾽ ἄναχτα τὸν μελώιμιπεπιλον γεχρῶν 
Θάνατον φυλάξω, καί νιν εὑρήσειν δοχῶ, 

845 πίνοντα τύμβου πλησίον προσ(αγμάτων. 
χᾶνπερ λοχήσας αὐτὸν ἐξ ἕδρας συϑεὶς 

μάρψω, κύκλῳ δὲ περιβαλῶ χεροῖν ἐμιαῖν, 
οὐκ ἔστιν ὅστις αὐτὸν ἐξαιρήσεται 

μογοῦντα πλευρὰ, πρὶν γυναῖχ᾽ ἐμοὶ μεϑῆ. 

860 ἢν δ᾽ οὖν ἁμάρτω τῆσδ᾽ ἄγρας, χαὶ μὴ μόλῃ 
ΚῸΝ γα πο μὲ ξακος, 

πρὸς αἱματηρὸν πέλανον. εἰμι τῶν χάτω 

Κόρης ἄναχτός τ᾽ εἷς ἀνηλίους δόμους, 

αἰτήσομαΐ τε" χαὶ πέποιϑ᾽ ἄξειν ἄνω 

᾿ἄλχηστιν, ὥστε χερσὶν ἐνθεῖναι ξένου, 
85ὅ ὅς μ᾽ ἐς δόμους ἐδέξατ᾽ οὐδ᾽ ἀπήλασε, 

καίπερ βαρείᾳ ξυμφορᾷ πεπληγμένος, 

ἔχρυπτε δ᾽, ὧν γενναῖος, αἰδεσϑεὶς ἐμέ. 

τίς τοῦδε μᾶλλον Θεσσαλῶν φιλόξενος; 

τίς λλάδ᾽ οἰχῶν; τοιγὰρ οὐχ ἐρεῖ χαχὸν 
860 εὐεργετῆσαι φῶτα γενναῖος γεγώς. 

ΑΠΜΗΤΟΣ. 

ἃ ἰὼ Ἰώ. στυγναὶ πρόσοδοι, 
στυγναὶ δ᾽ ὄψεις χήρων μελάϑρων. 
Ἰώ μοί μοι, αἰαῖ αἰαῖ. 

ποὶ βῶ; πᾶ στῶ; τί λέγω; τί δὲ μή; 
865 πῶς ἂν ὀλοίμαν. 

ἊΣ ΄ , Ἂν 
ἢ βαρυδαίμονα μήτηρ μ᾽ ἔτεχεν. 

ζηλῶ φϑιμένους, κείνων ἔραμαι, 

χεῖν᾽ ἐπιϑυμῶ δώματα γαίειν. 

οὔτε γὰρ αὐγὰς χαίρω προσορῶν, 
οὔτ᾽ ἐπὶ γαίας πόδα πεζεύων" 

870 τοῖον δὅμηρόν. μ᾽ ἀποσυλήσας 
Ἅδη Θάνατος παρέδωχεν. 

ΧΟΡῸΝ. 

πρόβα πρόβα- βᾶϑι χεῦϑος οἴχων, ] 

ΑΖΠΊΙΜΗΤΟΣ. 
αἰαῖ. 

ΧΟΡΟΣ. Ϊ 
πεπονϑὼς ἄξι᾽ αἰαγμάτων. 

ἌΑΖΠΜΗΤΟΣ. 
διὲξε 

ΧΟΡΟΣ. 
δι᾿ ὀδύνας ἔβας, 

875 σάφ᾽ οἶδα" 
ΑΠΜΜΗΤΟΣ. 

φεῦ φεῦ. 

ΧΟΡΟΣ. 

τὰν γνέρϑε δ᾽ οὐδὲν ὠφελεῖς, 

ΑΠΜΗΤΟΣ. 
Ἰώ μοί μοι. 

ΧΟΡΟΣ. 

τὸ μήποτ᾽ εἰσιδεῖν φιλίας ἀλόχου 
πρόσωπον Ἐ ὃ ἄντα [ λυπρόν}. 

ΔΠΜΉΗΉΤΟΣ. 

ἔμνησας ὅ μου φρένας ἥλκωσεν " 
τί γὰρ ἀνδοὶ καχὸν μεῖζον ἁμαρτεῖν 

880 πιστῆς ἀλόχου; μή ποτὲ γήμας 
ὦφελον οἱχεῖν μετὰ τῆσδε δόμους. 
ζηλῶ δ᾽ ἀγάμους ἀτέκνους τε βροτῶν. 
μία γὰρ ψυχή" τῆς ὑπεραλγεῖν 

μέτριον ἄχϑος " 

885 παίδων δὲ νόσους καὶ νυμφιδίους 

εὐνὰς ϑαγάτοις χεραϊζομένας 

οὐ τλητὸν ὁρᾶν, ἐξὸν ἀτέχνους 
ἀγάμους τ᾽ εἶναι διὰ παντός. 

ΧΟΡΟΣ. ᾿ 
τύχα τύχα δυσπάλαιστος ἥχει. ' 

ΑΠΙΜΕΗΤΌΣ. Ι 
] αἰαῖ. 

ΧΟΡΟΣ. 
, 890 πέρας δ᾽ οὐδὲν τίϑης ἀλγέων. 

4 ΔΠΜΗΤΌΣ. 

ἔ ἢ. ] 
ΣΧ ΟΘΙΡΙΟΙΣΣ 

βαρέα μὲν φέρειν, 

ὅμως δὲ 
ΑΠΜΜΗΤΟΣ. 

φεῦ φεῦ. 
ΧΡ ΏΟΙΣ Δ 
τλῶϑ᾽ - οὐ σὺ πρῶτος ὠλεσας 

“ΑΠΜΗΤΟΣ. 
ἰώ μοί μοι. 

ΧΟΡΟΣ. 

γυναῖκα " συμφορὰ δ᾽ ἑτέρους ἑτέρα 

πιέζει φανεῖσα ϑνατῶν. 

ΑΠΜΗΤΟΣ. 

895 ὦ μαχρὰ πένϑη λῦπαί τε φίλων 
τῶν ὑπὸ γαῖαν. 

872 --- 877. -ϑΞΞ 880 --- 894. 



Ἃ) Κὶ ἸΗ 

τάφρον ἐς κοίλην, καὶ μετ᾽ ἐκείνης 

τῆς μέγ᾽ ἀρίστης κεῖσϑαι φϑέμενον ; 

900 δύο δ᾽ ἀντὶ μιᾶς ἽΤ“δης ψυχὰς 

τὰς πιστοτάτας σὺν ἂν ἔσχεν, ὁμοῦ 
χϑονίαν λίμνην διαβάντε. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἐμοί τις ἦν ἐν γένει, ᾧ κόρος ἀξιόϑρηνος 
900 ᾧχετ᾽ ἐν δόμοισι 

μονόπαις " ἀλλ ἔμπας 
- Ψ, ΕΙ 

ἔφερε κακὸν ἅλις, ἄτεκνος ὦν, 

ἱ 

Α 

| τί μ᾽ ἐκώλυσας δῖναι τύμβου 

ἱ 

πολιὰς ἐπὶ χαίτας 

ἤδη προπετὴς ὧν 
910 βιότου τὲ πόρσω. 

ΑΩἽΩ͂ΠΜΠΗΤΟΣ. 

ὦ σχῆμα δόμων, πῶς εἰσέλϑω; 
πῶς δ᾽ οἱχήσω, μεταπίπτοντος 

δαίμονος; οἴμοι. πολὺ γὰρ τὸ μέσον" 
910 τότε μὲν πεύκαις σὺν Ἰ]ηλιάσιν, 

σύν ϑ᾽ ὑμεναίοις ἔστειχον ἔσω, 
φιλίας ἀλόχου χέρα βαστάζων. 

πολυάχητος δ᾽ εἵπετο χῶμος, 

τήν τε ϑανοῦσαν χίέμ᾽ ὀλβίζων, 
920 ὡς εὐπατρίδαι χαὶ ἀπ᾿ ἀμφοτέρων 

ὄντες ἀριστέων σύζυγες εἶμεν, 

νῦν δ᾽ ὑμεναίων γόος ἀντίπαλος, 
λευχῶν τε πέπλων μέλανες στολμοὶ 

πέμπουσί μ᾽ ἔσω 
926 λέχτοων χοίτας ἐς ἐρήμους. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἄλγος" ἀλλ᾿ ἔσωσας 

βίοτον χαὶ ψυχάν. 
980 ἔϑανε δάμαρ, ἔλιπε φιλίαν " 

τί νέον τόδε; πολλοῖς 

ἤδη παρέλυσεν 
ϑάνατος δάμαρτος. 

ΔΜΑ͂ΜΗ͂ΤΟΣ. 

κϑϑὅ φίλοι; γυναικὸς δαίμον᾽ εὐτυχέστερον 

τοὐμοῦ γομίζω, χαίπερ οὐ δοχοῦνϑ᾽ ὅμως" 
τῆς μὲν γὰρ οὐδὲν ἄλγος ἅψεταί ποτε, 
πολλῶν δὲ μόχϑων εὐχλεὴς ἐπαύσατο. 

; ἐγὼ δ᾽, ὃν οὐ χρῆν ζῆν, παρεὶς τὸ μόρσιμον, 
᾿ 940 λυπρὸν διάξω βίοτον" ἄρτι μανϑάνω. 
Ϊ πῶς γὰρ δόμων τῶνδ᾽ εἰσόδους ἀνέξομαι; 

τίν᾽ ἂν προσειπὼν, τοῦ δὲ προσρηϑεὶς ὕσιο, 
Ι τερπνῆς τύχοιμ᾽ ἂν εἰσόδου; ποῖ τρέψομαι; 

ἡ μὲν γὰρ ἔνδον ἐξελᾷ μ᾽ ἐρημία, 
940 γυναικὸς εὐνὰς εὖτ᾽ ἂν εἰσίϑω χενὰς 

ϑρόνους τ᾽ ἐν οἷσιν ἷζε, καὶ κατὰ στέγας 
αὐχμηρὸν οὖδας, τέχνα δ᾽ ἀμφὶ γούνασι 
πίπτοντα χλαίῃ μητέρ᾽, οἱ δὲ δεσπότιν 
στένωσιν οἵαν ἐκ δόμων ἀπώλεσαν. 

960 τὰ μὲν κατ᾽ οἴχους τοιάδ᾽ - ἔξωϑεν δέ με 

γάμοι τ᾽ ἐλῶσι. Θεσσαλῶν χαὶ ξύλλογοι 

γυναιχοπληϑεῖς " οὐ γὰρ ἐξανέξομαι 
Ι λεύσσων δάμαρτος τῆς ἐμῆς ὁμήλικας. 
ΙΪ ἐρεῖ δέ μι ὅστις ἐχϑρὸς ὧν κυρεῖ τάδε" 

᾿ 965 ἰδοῦ τὸν αἰσχρῶς ζῶνϑ'᾽, ὃς οὐκ ἔτλη θανεῖν, 

| 9083. 910. --Ξ- 926 “.934 
Ἔκ. ΝΠ" 

,. » - ΄ λ9. ᾽ ς , ν᾽ 

πιο εὐτυχῆ σοι πότμον ηλϑὲν ἀπειροκάκῳ τοί 

ΠΎΥΎΤΗΣ. 213 πα οἰ ἀν ΘΕΌΝ 

ἀλλ ἣν ἔγημεν ἀντιδοὺς εἰ ψυχίᾳ 
πέφευγεν “Ἵιϑην" χᾷτ᾽ ἀνὴρ εἶναι δοχεῖ; 
στυγεῖ δὲ τοὺς τεχόντας, αὐτὸς οὐ ϑέλων 
ϑανεῖν. τοιάνδε πρὸς χαχοῖσι χληδόνα ] 

960 ἕξω. τί μοι ζῆν δῆτα κύδιον, φίλοι, 
χκαχῶς χλύοντι χαὶ κακῶς πεπραγότες 

ΧΟΡΟΣ. ] 
ἐγὼ καὶ διὰ μούσας 

χαὶ μετάρσιος ἦξα,, χαὶ ᾿ 

πλεῖστον ἁψάμενος λόγων Ϊ 
966 χρεῖσσον οὐδὲν ἀνάγκας 

εὗρον, οὐδέ τε φάρμακον 
Θρήσσαις ἐν σανίσιν, τὰς 
Ὀρφεία κατέγραψεν 

970 γῆρυς, οὐδ᾽ ὅσα Φοῖβος ᾿Τσχληπιάϑαις ἔδωχε 

Ϊ 
Ϊ 
] 

] 

φάρμαχα πολυπόνοις ἀντιτεμὼν βροτοῖσιν, 
μόνας δ᾽ οὔτ᾽ ἐπὶ βωμοὺς : 

ἐλϑεῖν οὔτε βρέτας ϑεᾶς 

975 ἔστιν, οὐ σφαγίων χλύει. 
μή μοι, πότνια. μείζων 
ἔλθοις ἢ τὸ πρὶν ἐν βίῳ. 
καὶ γὰρ Ζεὺς ὅ τι νεύσῃ, 
σὺν σοὶ τοῦτο τελευτᾷ. ] 

980 χαὶ τὸν ἐν Χαλύβοις δαμάζεις σὺ βέᾳ σίδαρον, ' 

οὐδέ τις ἀποτόμου λήματός ἔστιν αἰδώς. ] 

χαὶ σ᾽ ἐν ἀφύχτοισι χερῶν εἴλε ϑεὰ δεσμοῖς" Ϊ 
986 τόλμα δ᾽ " οὐ γὰρ ἀνάξεις ποτ᾽ ἔνερϑεν ᾿ 

χλαίων τοὺς φϑιμένους ἄνω. χαὶ ϑεῶν υκότιοι 
990 φϑίνουσι παῖδες ἐν ϑανάτῳ. 

φίλα μὲν ὅτ᾽ ἣν μεϑ᾽ ἡμῶν, 
φίλα δ᾽ ἔτι καὶ ϑανοῦσα " 
γενναιοτάταν δὲ πασᾶν 
ἐζεύξω χλισίαις ἄκοιτιν. 

990 μηδὲ νεχρῶν ὡς φϑιμένων χῶμα γνομιξζέσϑω 
τύμβος σᾶς ἀλόχου, ϑεοῖσι δ᾽ ὁμοίως 

1000 τιμάσϑω, σέβας ἐμπόρων. καί τις δοχμίαν 
χέλευϑον ἐμβαίνων τόδ᾽ ἐρεῖ" 
αὕτα ποτὲ προὔϑαν᾽ ἀνδρὸς, 
γὺῦν δ᾽ ἐστὶ μάχαιρα δαίμων, 

χαῖρ᾽, ὦ πότνι᾽, εὖ δὲ δοίης. 

1006 τοῖαί νιν προσεροῦσι φῆμαι. 
χαὶ μὴν ὅδ᾽, ὡς ἔοικεν. ᾿Δλκμήνης γόνος, 
᾿ἄϑμητε » πρὸς σὴν ἑστίαν πορεύεται. 

ΠΡΑΚΖΗΣ. 

φίλον πρὸς ἄνδρα χρὴ λέγειν ἐλευϑέρως, 
ἔζδϑμητε, μομφὰς δ᾽ οὐχ ὑπὸ σπλάγχνοις ἔχειν 

1010 σιγῶντ᾽. ἐγὼ δὲ σοῖς κακοῖσιν ἠξίουν 
ἐγγὺς παρεστὼς ἐξετάζεσϑαι φίλος " 
σὺ δ᾽ οὐκ ἔφραξες σῆς προκείμενον νέκυν 
γυναικὸς, ἀλλά μ᾽ ἐξένιζες ἐν δόμοις, 

ὡς δὴ ϑυραίου πήματος σπουδὴν ἔχων. 

1010 χἄστεψα χρᾶτα χαὶ ϑεοῖς ἐλειψάμην 
σπονδὰς ἐν οἴχοις δυστυχοῦσι τοῖσε σοῖς. 

χαὶ μέμφομαι μὲν μέμφομαι παϑὼν τάδε, 
οὐ μήν σε λυπεῖν ἐν κακοῖσι βούλομαι. 
ὧν δ᾽ οὕνεχ᾽ ἥχω δεῦρ᾽ ὑποσιρέψας πάλιν 

1020 λέξω. γυναῖκα τήνδε μοι σῶσον λαβὼν, 
ἕως ἂν ἵππους δεῦρο Θρῃκίας ἄγων 

962 --- 972. --Ξ 978 --- 982. 

984.-. 994. --- 990. Ι00ὅ. 
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ἔλϑω, τύραννον Βιστόνων κατακτιινών. 

᾿ ἘΠ δ᾽ ὃ μὴ τύχοιμι, γοστήσαιμι 7 γὰρ, μή γυν ὑπέρβαλ,, ἀλλ ἐναισίμως φέρε. 

] δίδωμι τήνδε σοῖσι προσπολεῖν δόμοις. ΑΗΙΜΗΤΟΣ. 

[1026 πολλῷ δὲ μύχϑῳ χεῖρας. ἦλϑεν εἰς ἐμάς" 

ἀγῶνα γὰρ πάνδημον εὑρίσκω τινὰς 

] τιϑέντας ἀϑληταῖσιν,, ἄξιον πόνου, 

ὅϑεν χομίζω τήνδε γιχητήρια 

λαβών" τὰ μὲν γὰρ χοῦφα τοῖς γνιχῶσιν ἦν 

1080 ἵππους ἄγεσθαι, τοῖσι δ᾽ αὖ τὰ μείζονα 

γ»ιχῶσι. πυγμὴν χαὶ πάλ ἽΝ» βουφόρβια" 

᾿ γυνὴ δ᾽ ἐπ᾿ αὐτοῖς εἵπετ᾽ " ἐντυχόντι δὲ 

Ϊ αἰσχρὸν παρεῖναι χέρδος ἣν τόδ᾽ εὐκλεές. 

; ἀλλ, ὥσπερ εἶπον, σοὶ μέλειν γυναῖκα χρή" 

[1085 οὐ γὰρ χλοπαίαν, ἀλλὰ σὺν πόνῳ λαβὼν 

Ϊ ἥχω" χρόνῳ δὲ καὶ σύ μ᾽ αἰνέσεις ἴσως. 

ΠΩΜΗΤΟΣ. 

οὔτοι σ᾽ ἀτίζων οὐδ᾽ ἐν ἐχϑροῖσιν τιϑεὶς 

ἔχρυψ᾽ ἐμῆς γυναικὸς ἀϑλίους τύχας" 

ἀλλ ἄλγος ἄλγει τοῦτ᾽ ἂν ἣν προσχείμενον, 

1010 εἴ του πρὸς ἄλλου δώμαϑ᾽ ὡρμήϑης ξένου" 

ἅλις δὲ κλαίειν τοὐμὸν ἣν ἐμοὶ χαχόν. 

γυναῖχα δ᾽, εἴ πως ἔστιν, αἰτοῦμαί σ᾽, ἄναξ, 

ἄλλον τιν᾽ ὅστις μὴ πέπονθεν οἷ᾽ ἐγὼ 

σώζειν ἰνωχϑι Θεσσαλῶν" πολλοὶ δέ σοι 

1045 ξένοι. «Ῥερκίων " μή; “ἢ ἀναμνήσης κακῶν. 

οὐχ ἂν οὐ ΚΥΓΟΙΣ τήνδ" ὁρῶν ἐν δώμασιν 

ἄδαχρυς εἶναι" μὴ γοσοῦντέ μοι νόσον 

προσϑῆς" ἅλις γὰρ συμφορᾷ βαρύνομαι. 

ποῦ καὶ τρέφοιτ᾽ ἂν δωμάτων νέα γυνή; 

1050 νέα γὰρ, ὡς ἐσϑῆτι καὶ χόσμῳ πρέπει. 

᾿ πότερα κατ᾿ ἀνδρῶν δῆτ᾽ ἐνοικήσει στέγην; 

χαὶ πῶς ἀχραιφνὴς, ἐν νέοις στρωφωμένη, 

ἔσται; τὸν ἡβῶνϑ᾽, “Πράκλεις, οὐ ῥάδιον 

εἴρ) κεἰ» ἐγὼ δέ σου προμηϑέαν ἔχω. 

1066 ἢ τῆς ϑανούσης ϑάλωμον εἰσβήσας τρέφω; 

χαὶ πῶς ἐπεισφρῶ. τήνδε τῷ κείνης λέχει; 

διπλὴν φοβοῦμαι μέμψιν, ἔχ τε δημοτῶν, 

μή τίς μ᾽ ἐλέγξῃ τὴν ἐμὴν εὐεργέτιν 

προδόντ᾽ ἂν ἄλλης δεμνίοις πίτνειν νέας, 

1060 καὶ τῆς ϑανούσης, ἀξία δέ μοι σέβειν, 

πολλὴν πρόνοιαν δεῖ μ᾽ ἔχειν. σὺ δ᾽, ὦ γύναι, 

ἥτις ποτ᾽ εἰ σὺ, ταῦτ᾽ ἔχουσ᾽ »Δλκήστιδε 

μορφῆς μέτρ᾽ ἴσϑι, καὶ προσήιξαι, δέμας. 

οἴμοι. κόμιζε πρὸς ϑεῶν ἀπ᾿ ὀμμάτων 

.1066 γυναῖχα τήνδε, μή μ᾽ ἕλης ἡρημένον. 

δοχῶ γὰρ αὐτὴν εἰσορῶν γυναῖχ᾽ ὁρῶν 

ἐμήν" ϑολοῖ δὲ καρδίαν, ἐχ δ᾽ ὀμμάτων 

πηγαὶ χατερρώγασιν" ὦ τλήμων ἐγὼ 

ὡς ἄρτι πένϑους τοῦδε γεύομαι πιχροῦ. 

ΟΡ ΟΣ ὩΣ. 

1010 ἐγὼ μὲν οὐκ ἔχοιμ᾽ ἂν εὖ λέγειν τύχην " 

χρὴ δ᾽, ὅστις εἶσι, καρτερεῖν ϑεοῦ δόσιν. 

ἩΡΖΚΟ.Η͂Σ. 

εἰ γὰρ τοσαύτην δύναμιν εἶχον ὥστε σὴν 

ἐς φῶς πορεῦσαι νερτέρων ἐκ δωμάτων 

γυναῖκα, καί σοι τήνδε πορσῦναι χάριν. 

ΑΠΜΗΤΟΣ. 

1075 σάφ᾽ οἶδα βούλεσϑαί σ᾽ ἄν. ἀλλὰ ποῦ τόδε; 

οὐκ ἔστι τοὺς ϑανόντας ἐς φέάος μολεῖν. 

| 

ἩΡΑΚΛΗ͂Σ. 

᾿ -» ᾿ , 
] ὑζον παραινεῖν ἢ παϑόντα χαρτερεῖν.- 

ἩΡΑΚ.ΗΣ. 

] τί δ᾽ ἂν τ ϑρ. γὰ εἰ θέλεις ἀεὶ στένειν ; 

ΑΔ ΜΗΤΟΣ. 

'χρ080 ἔγνωχα καὐτὸς, "ἀλλ ἔρως τις ΠΣ 

ἩΡΖΚΟ.ἜΗ͂Σ. 

] τὸ γὰρ φιλῆσαι τὸν θανόντ᾽ ΕΞ δάχρυ. 

Ι ΔΔΜΗΤΟΣ. 

ἢ ἀπώλεσέν με, κἄτι μᾶλλον ἢ λέγω. 

] ΠΡΑΚ.ΛΗ͂Σ. 

γυναιχὸς ἐσϑλῆς ἤμπλαχες " τίς ἀντερεῖ; 

᾿ ΑΙ ΜΗΤΟΣ. 

ὥστ᾽ ἄνδρα τόνδε μηχέϑ᾽ ἥδεσϑαι βίῳ. 
ΠΡΑ͂Κ Ἥρα 

1086 χρόνος μαλάξει, νῦν δ᾽ ἔϑ᾽ ἡβάσχει χαχόν. 
᾿ “44 ΠῚ ΤΟΣ. 

χρόνον λέγοις ἂν, εἰ χρόνος τὸ κατϑανεῖν. 
ΠΡΑ͂ΚἍΗΣ. 

γυνή σὲ παύσει καὶ νέου γάμου πόϑος. 
ΑΔ ΜΜΗΤΟΣ. 

σίγησον " οἷον εἶπας. οὐκ ἂν φόμην. 
ἩΡΔ4ΑΚ.ΗΣ. 

τί δ᾽; οὐ γαμεῖς γὰρ, ἀλλὰ χηρεύσει λέχος; 

Ϊ ΑΠΜΜΗΤΟΣ. 

11090 οὐκ ἔστιν ἥτις τῷδε συγχλιϑήσεται. 
| ἩΡΑΚΌΖΗΣ. 
Ϊ μῶν τὴν ϑανοῦσαν ὠφελεῖν τι προσδοχᾷς; 

] ΔΑΜΗΤΟΣ. 
χείνην ὅπουπέρ ἐστι τιμᾶσϑαι χρεών. 

] ΠΡΑΚΆΗΣ. 
᾿ αἰνῶ μὲν αἰνῶ" μωρίαν δ᾽ ὀφλισχάνεις: 
᾿ ΔΩΗΜΗΤΟΣ. 

] ὡς μήποτ᾽ ἄνδρα τόνδε νυμφίον καλῶν. 
ΠΡΑΚ.ΗΣ. 

ἌΠ“ΜΗΤΟΣ. 
"Σ ἐπήνεσ᾽ ἀλόχῳ πιστὸς οὕνεχ᾽ εἰ φίλος. 

᾿ , Ὰ 
] ϑάνοιμ᾽ ἐχείνην καίπερ οὐκ οὖσαν προδούς. 

Ἰ ΗΡΑ͂ΚΜΛΗΣ. 

Ϊ δέχου νυν εἴσω τήνδε γενναίων δόμων. 
᾿ ΔΩΗΜΗΤΟΣ. 

μὴ, πρός σε τοῦ σπείραντος ἄντομιαι «1ιός. 

ΠΡΑ͂ΚΖΗΣ. 

] χεὼ μὴν ἁμαρτήσει γε μὴ δράσας τάϑε. 

ΑΠΜΗΤΟΣ. 

(1100 χαὶ δρῶν γε λύπῃ καρδίαν δηχϑήσομαι. 

] ἩΡΑΚΜΗΣ. 

' πιϑοῦ" τάχ᾽ ἂν γὰρ ἐς δέον πέσοι χάρις. 

Α4ΜΗΤΟΣ. 

φεῦ. 

εἴϑ᾽ ἐξ ἀγῶνος τήνδε μὴ ᾿λαβές ποτε. 

ΠΡΑΚΜΛΗΣ. 

γιχῶντι μέντοι καὶ σὺ συνγνιχᾷς ἐμοί. 

“Ζ4ΜΗΤΟΣ. 

χαλῶς ἔλεξας " ἡ γυνὴ δ᾽ ἀπελϑέτω. 

ΠΡΑΚΜΗ͂Σ. 

[1106 ἄπεισιν, εἰ χρή" πρῶτα δ᾽ εἰ χρεὼν ἄϑρει. 



ἌΓ ΑΥ ΟΗΝ Σ ΥΠΕΣ: 

4Ω4ΜΗΤΟΣ. 

χοὴ, σοῦ γε μὴ μέλλοντος ὀργαίνει» ἐμοί. 
ἩΡΖΚΖΗΣ. 

εἰδώς τι χἀγὼ τήνδ᾽ ἔχω προθυμίαν. 
ΑΔΠΗΜΗΤΟΣ. 

γίχα νυν. οὐ μὴν ἁνδάνοντά μοι ποιεῖς. 

ἩΡΖ4Κ.4ΗΣ. 

ἀλλ ἔσϑ᾽ ὅϑ᾽ ἡμᾶς αἰνέσεις " πιϑοῦ μόνον. 
“ΖΠΜΖΧΗΤΟΣ. 

1110 χομείζετ᾽, εἰ χρὴ τήνδε δέξασθαι δόμοις. 

ἘΓΡ ἜΠῚΣ: 

οὐκ ἂν μεϑείην σοῖς γυναῖκα προσπόλοις. 

ΦΖΩΠΜΗΤΟΣ. 

σὺ δ᾽ αὐτὸς αὐτὴν εἴσαγ᾽, εἰ δοκεῖ, δόμοις. 
ΤΣ ΈΕΝ Ζ ἜΡΓ: 

ἐς σὰς μὲν οὖν ἔγωγε ϑήσομαι χέρας. 
{9 ΟΣ, 

οὐκ ἂν ϑίγοιμι, δῶμα δ᾽ εἰσελϑεῖν πάρα. 
ἩΡΑΚ“ΖΗΣ. 

1116 τῇ σὴ πέποιϑα χειρὶ δεξιᾷ μόνῃ. 
ΗΜΗΤΟΣ. 

ἄναξ, βιάζει μ᾿ οὐ ϑέλοντα δρᾶν τάδε. 
ἘΓΡΌΚΌΧΗΣΣ: 

τόλμα προτεῖναι χεῖρας καὶ ϑιγεῖν ξένης. 

ΦΖ4ΔΜΜΗΤΟΣ. 

χαὶ δὴ προτείνω, Γοργόν᾽ ὡς χαρατόμῳ. 
ἩΡΑ͂ΚΖΗΣ. 

ἔχεις; 

ΑΖΠΜΗΤΟΣ. 

ἔχω. 
ἩΡΑΚΛΗ͂Σ. 

ναὶ, σῶζέ νυν, χαὶ τὸν “Διὸς 
1120 φήσεις ποτ᾽ εἶναι παῖδα γενναῖον ξένον. 

βλέψον δ᾽ ἐς αὐτὴν, εἴ τε σῇ δοκεῖ πρέπειν 
γυναιχέ" λύπης δ᾽ εὐτυχῶν μεϑίστασο. 

ΑΖ“ΜΗΤΟΣ. 

ὦ ϑεοὶ, τί λέξω; ϑαῦμ᾽ ἀνέλπιστον τόδε" 
γυναῖκα λεύσσω τήνδ᾽ ἐμὴν ἐτητύμως, 

1126 ἢ χέρτομός μὲ ϑεοῦ τις ἐχπλήσσει χαρά; 

ἩΡΑἉΑ͂Κ.“ΗΣ. 

οὐχ ἔστιν, ἀλλὰ τήνδ᾽ ὁρᾷς δάμαρτα σήν. 
ΑΖΜΗΤΟΣ. 

ὅρα γε μή τι φάσμα νερτέρων τόδ᾽ ἢ. 
ΠΡΟ ΚΟΥΤΡΩΣ, 

οὐ ψυχαγωγὸν τόνδ᾽ ἐποιήσω ξένον. 
ΖΦ ΆΦΠΈΕΗΖΘΊΕΣ: 

ἀλλ ἣν ἔϑαπτον εἰσορῶ δάμαοτ᾽ ἐμήν; 
ὙΓΡΆ ΚΌΏΞΕΙΓΣ. 

1180 σάφ᾽ ἔσϑ᾽. ἀπιστεῖν δ᾽ οὔ σε ϑαυμάζω τύχην. 

ΑΖΜΜΗΤΟΣ. 

ϑίγω, προσείπω ζῶσαν ὡς δάμαρτ᾽ ἐμήν; 
ἘΓΡΟ ΚΟΊΎΓΣ. 

πρόσειπ᾽. ἔχεις γὰρ πᾶν ὕσονπερ ἤϑελες. 
ΑΖΠΜΗΤΟΣ. 

ὦ φιλτάτης γυναιχὸς ὄμμα “χαὶ δέμας, 

ἔχω σ᾽ ἀέλπτως, οὔποτ᾽ ὄψεσθαι δοκῶν. 

ΠΡΑΚΜΗ͂Σ. 

1185 ἔχεις " φϑύνος δὲ μὴ γένοιτό τις ϑεῶν. 

ΑΜΊΠΗΤΟΣ. 
ὦ τοῦ μεγίστου Ζηνὸς εὐγενὲς τέχνον, 

εὐδαιμονοίης, χαί σ᾽ ὁ φιτύσας πατὴρ 

σώζοι. σὺ γὰρ τἄμ᾽ ἐξανώρϑωσας μόνος. 

πῶς τήνδ᾽ ἔπεμψας νέρϑεν ἐς φάος τόδε; 

ΗἩΡΑΚΏΊΗΣ. 

.1140 μάχην ξυνάψας δαιμόνων τῷ κυρίῳ. 

9 4ΦΔἼΜΚΗΤΟΣ. 

ποῦ τόνδε Θανάτῳ «φὴς ἀγῶνα συμβαλεῖν; 

ἩΡΖΦΚ.ΉΗΣ. 

τύμβον παρ᾽ αὐτὸν ἐκ λόχου μάρψας χεροῖν. 

ΑΖΔΊΠΜΗΤΟΣ. 

] τί γάρ ποϑ᾽ ἥδ᾽ ἄναυδος ἕσιηχεν γυνή; 

! ΠΡΑΚ“ΗΣ. 

οὔπω ϑέμις σοι τῆσδε προσφωνημάτων 

1146 χλύειν, πρὶν ὧν ϑεοῖσι τοῖσι νερτέροις 

ἀφαγνίσηται καὶ τρίτον μόλῃ «φάος. 
ἀλλ εἴσαγ᾽ εἴσω τήνδε" καὶ δίκαιος ὧν 
τὸ λοιπὸν, δμητ᾽, εὐσέβει περὶ ξένους. 
χαὶ χαῖρ᾽ " ἐγὼ δὲ τὸν προκείμενον πόνον 

1160 Σϑενέλου τυράννῳ παιδὶ πορσυνῶ μολών. 

| ΔΗΜΗΤΟΣ. 
μεῖνον παρ᾽ ἡμῖν χαὶ ξυνέστιος γενοῦ. 

ΠΡΑΩΑΧΚ.ΖΗΣ. 

αὖϑις τόδ᾽ ἔσται, νῦν δ᾽ ἐπείγεσθαί μὲ δεῖ. 

ΖΠΜΤΗΤΟΣ. 

14 ἀλλ᾽ εὐτυχοίης, νόστιμον δ᾽ ἔλθοις πόδα. 
' ἀστοῖς δὲ πάση τ᾽ ἐννέπω τετραρχίᾳ 
1155 χοροὺς ἐπ᾿ ἐσϑλαῖς συμφοραῖσιν ἱστάναι 

᾿ βωμούς τε χνισᾶν βουϑύτοισι προστροπαῖς. 

νῦν γὰρ μεϑθηρμόσμεσϑα βελτίω βίον 
τοῦ πρόσϑεν " οὐ γὰρ εὐτυχῶν ἀρνήσομαι. κ᾿ 

ΧΟΡΟΣ. 

πολλαὶ μορφαὶ τῶν δαιμονίων, 

1160 πολλὰ δ᾽ ἀέλπτως χραίνουσι ϑεοί. 
᾿ χαὶ τὰ δοχηϑέντ᾽ οὐχ ἐτελέσθη, 

᾿ τῶν δ᾽ ἀδοχήτων πόρον εἶρε ϑεύς. 

τοιόνδ᾽ ἀπέβη τόδε πρᾶγμα. 



ΕΥΡΙΠ ΤΆ ΟΥ Ἢ ΡΛ Ἐ ΡΆ Α Έ 

ΤΑ ἘΟΥ ΔΡΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΏΩΏΠΑᾺΑ 

10.41.10. ΘΕΡΆΠΩ Ν. 

ΚΟΠΡΕΎΥΣ. ἸΑΚΜΗΝΗ. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἌΓΓΕΖΟΣ. 

ΓΥΡΥΣΘΕΥΣ. 
͵ἼΠΟ0Ο...212 Ν. 

ΛΓΑΚ.ΡΙ.Α, 

Ὅν Πθ Θ' Ὲ ΟΡΩΣ, 

Ϊ 

Ἰόλαος υἱὸς μὲν ἦν Ἰπριχλέους, ἀδελφιδοῦς δὲ ᾿Ηρακλέους " ἂν νεότητι δ᾽ ἔχείνῳ συστρατευσώμενος ἐν 

γήρᾳ τοῖς ἐξ ἐχείγου βοηϑὺς εὔνους παρέστη. τῶν γὰρ παίδων ἐξ ἁπάσης ἐλαυνομένων γῆς ὑπ᾿ Εὐρυ- 

σϑέως, ἔχων αὐτοὺς ἦλθεν εἰς ᾿Αϑήνας, κἀκεῖ προσφυγὼν τοῖς ϑεοῖς ἔσχε τὴν ἀσφάλειαν, “Ἰημοιφῶντος τῆς 

πόλεως πρατοῦντος. Ἀοπρέως δὲ τοῦ Εὐρυσϑέως κήρυκος ἀποσπᾶν ϑέλοντος τοὺς ἱχέτας, ἐκώλυσεν αὐτόν. 

ὁ δὲ ἀπῆλθε, πόλεμον ἀπειλήσας προσδέχεσθαι. «Ἰημοφῶν δὲ τούτου μὲν ὠλιγώρει" χρησμῶν δὲ αὐτῷ 

νιχηφόρων γενηϑέντων, ἐὰν “Ιήμητρι τὴν εὐγενεστάτην παρϑένων σφάξῃ, τοῖς λόγοις βαρέως ἔσχεν - οὔτε 

γὰρ ἰδίαν οὔτε τῶν πολιτῶν τινος ϑυγατέρα χάριεν τῶν ἱχετῶν ἀποχτεῖναι δίχαιον ἡγεῖτο. τὴν με κειων, δὲ 

ἱπρογνοῦσα μία τῶν ᾿Πρακλέους παίδων, ακχαρία, τὸν ϑάνατον ἑχουσίως ὑπέστη. ταύτην μὲν οὖν εὐγε- 

ἡ γνῶς ἀποσωνοῦσαν ἐτίμησαν" αὐτοὶ δὲ τοὺς πολεμίους ἐπιγνόντες παρόντας, εἰς τὴν μάχην ὥρμησαν. μ μ γ Ὁ χὴν ὥρ 



58 ὥρια τινὲ χρῆν ἢ ἀμ 

10.1.40. 

Πάλαι ποτ᾽ ἐστὶ τοῦτ᾽ ἐμοὶ δεδογμένον, 
ὁ μὲν δίχαιος τοῖς πέλας πέφυχ᾽ ἀνὴρ, 

ὁ δ᾽ ἐς τὸ κέρδος λῆμ᾽ ἔχων ἀνειμένον 
πόλει τ᾿ ἄχρηστος καὶ συναλλάσσειν βαρὺς, 

αὑτῷ δ᾽ ἄριστος " οἶδα δ᾽ οὐ λόγῳ μαϑών. 
ἐγὼ γὰρ αἰδοῖ καὶ τὸ συγγενὲς σέβων, 
ἐξὸν κατ᾽ Ἄργος ἡσύχως ναίειν, πόνων 
πλείστων μετέσχον εἷς ἀνὴρ Ἥρακλέει, 
ὅτ᾽ ἦν μεϑ᾽ ἡμῶν" νῦν δ᾽ ἐπεὶ κατ᾽ οὐρανὸν 

10 ναΐξι, τὰ χείνου τέχν᾽ ἔχων ὑπὸ τιτεροῖς 
σώζω τάδ᾽, αὐτὸς δεόμενος σωτηρίας. 
ἐπεὶ γὰρ αὐτῶν γῆς ἀπηλλάχϑη πατὴρ, 
πρῶτον μὲν ἡμᾶς ἤϑελ᾽ Εὐρυσϑεὺς χτανεῖν " 
ἀλλ ἐξέδραμεν. χαὶ πόλις μὲν οἴχεται, 

15 ψυχὴ δ᾽ ἐσώϑη. φεύγομεν δ᾽ ἀλώμενοι, 
ἄλλην ἀπ᾽ ἄλλης ἐξορίζοντες πόλιν. 

πρὸς τοῖς γὰρ ἄλλοις καὶ τόδ᾽ Εὐρυσϑεὺς χακοῖς 

ὕβρισμ᾽ ἐς ἡμᾶς ἠξίωσεν ὑβρίσαι" 
πέμπων ὅπη γῆς πυνϑάγοιϑ'᾽ ἱδρυμένους 

20 χήρυχας ἐξαιτεῖ τε χἀξείργει χϑονὸς, 

πόλιν προτείνων ἴάργος, οὐ σμιχρὰν φίλην 
ἐχϑράν τε ϑέσϑαι, χαὐτὸν εὐτυχοῦνϑ᾽ ἅμα. 
οἱ δ᾽, ἀσϑενῆ μὲν τἀπ᾿ ἐμοῦ δεδορχότες, 

σμικροὺς δὲ τούσδε καὶ πατρὸς τητωμένους, 

2ὅ τοὺς κρείσσονας σέβοντες ἐξείργουσι γῆς. 

ἐγὼ δὲ σὺν φεύγουσι συμφεύγω τέχνοις, 
χαὶ σὺν χακῶς πράσσουσι συμπράσσω χακῶς, 

ὀκνῶν προδοῦναι, μή τις ὧδ᾽ εἴπῃ βροτῶν " 
ἴδεσϑ᾽, ἐπειδὴ παισὶν οὐκ ἔστιν πατὴρ, 

80᾽ΙἸύλαος οὐχ ἤμυνε συγγενὴς γεγώς. 
πάσης δὲ χώρας Ἑλλάδος τητώμενοι, 

μαραϑῶνα καὶ σύγκληρον ἐλθόντες χϑόνα 
ἱχέται καϑεζόμεσθϑα βώμιοι ϑεῶν, 
προσωφελῆσαι" πεδία γὰρ τῆσδε χϑονὸς 

836 δισσοὺς χατοιχεῖν Θησέως παῖδας λόγος, 

χλήρῳ λαχόντας, ἔχ γένους Πανδίονος, 
τοῖσδ᾽ ἐγγὺς ὄντας" ὧν ἕχατι τέρμονας 
χλεινῶν ᾿“ϑηνῶν τήνδ᾽ ἀφικόμεσϑ᾽ ὁδόν. 
δυοῖν γερόντοιν δὲ στρατηγεῖται φυγή" 

40 ἐγὼ μὲν ἀμφὶ τοῖσδε καλχαίνων τέχγοις, 
ἡ δ᾽ αὖ τὸ ϑῆλυ παιδὸς ᾿ἡλχμήνης γένος, 
ἔσωϑε ναοῦ τοῦδ᾽ ὑπηγχαλισμένη, 
σώζει" νέας γὰρ παρϑένους αἰδούμεϑα 

ὄχλῳ πελάζειν χἀπιβωμιοστατεῖν. 
Δ Ὕλλος δ᾽ ἀδελφοί ϑ᾽ οἷσι πρεσβεύει γένος 

ζητοῦσ᾽ ὅπη γῆς πύργον οἱχιούμεϑα, 
ἢν τῆσδ᾽ ἀπωϑώμεσϑα πρὸς βίαν χϑονός. 
ὦ τέκνα τέχνα, δεῦρο, λαμβάνεσϑ᾽ ἐμῶν 
πέπλων" ὁρῶ κήρυχα τόνδ᾽ ἙἘὐρυσϑέως 

ὅ0 στείχοντ᾽ ἐφ᾽ ἡμᾶς, οὗ διωκόμεσϑ᾽ ὕπο, 

ἱ ππ|λ ντὶ; 

πάσης ἀλῆται γῆς ἀπεστερημένοι. ' 
ὦ μῖσος, εἴϑ᾽ ὄλοιο χὠ πέμψας σ᾽ ἀνήρ. 
ὡς πολλὰ δὴ χαὶ τῶνδε γεννκίῳ πατρὶ 

ἐχ τοῦδε ταὐτοῦ στόματος ἤγγειλας κακά. 
ΚΟΠΡΕΎΣ. 

ὅδ ἢ που χαϑῆσϑαι τήνδ᾽ ἕδραν καλὴν δοχεῖς 
πόλιν τ᾿ ἀφῖχϑαι σύμμαχον, κακῶς φρονῶν" 
οὐ γάρ τις ἔστιν ὃς πάροιϑ᾽ αἱρήσεται 

τὴν σὴν ἀχρεῖον δύναμιν ἀντ᾽ Εὐρυσϑέως " 

χώρει" τέ μοχϑεῖς ταῦτ᾽ ; ἀνίστασϑαί σε χρὴ 

60 ἐς Ἴργος, οὗ σε λεύσιμος μένει δίκη. 
10...0Σ-. 

οὐ δῆτ᾽ " ἐπεί μοι βωμὸς ἀρχέσει ϑεοῦ 
ἐλευϑέρα τε γαῖ᾽, ἐν ἣ βεβήκαμεν. 

ΚΟΠΡΕΥΣ. 

βούλει πόνον μοι τῆδε προσϑεῖνται χερί; 
10...40 Σ.- 

οὔτοι βίᾳ γέ μ᾽ οὐδὲ τούὐσδ᾽ ἄξεις λαβών. 
ΚΟΠΡΕΎΥΣ. 

θ6 γγώσει σύ" μάντις δ᾽ ἦσθ᾽ ἄρ᾽ οὐ καλὸς τάδε. 
10..40 Σ.. 

οὐκ ἂν γένοιτο τοῦτ᾽ ἐμοῦ ζῶντός ποτε. 
ΚΟΠΡΕΎῪΣ:.: 

ἄπαιρ᾽ " ἐγὼ δὲ τούσδε, κἂν σὺ μὴ ϑέλης, 
ἄξω, νομίζων οὗπέρ εἰσ᾽ Εὐρυσϑέως. 

10..40 Σ. 

ὦ τὰς ᾿Αϑήνας δαρὸν οἱχοῦντες χρόνον, 
70 ἀμύνεϑ᾽ " ἱχέται δ᾽ ὄντες ἀγοραίου «1ιὸς 

βιαζόμεσϑα, καὶ στέφη μιαίνεται, 
πόλει τ᾿ ὄνειδος καὶ ϑεῶν ἀτιμία. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἔα ἔα. τίς ἡ βοὴ βωμοῦ πέλας 
ἕστηκε; ποίαν συμφορὰν δείξει τάχα; 

10..40 Σ. 

70 ἴδετε τὸν γέροντ᾽ 
ἀμαλὸν ἐπὶ πέδῳ χύμενον " ὦ τάλας. ] 

ΧΟΡΟΣ. 

πρὸς τοῦ ποτ᾽ ἐν γῆ πτῶμα δύστηνον πίτνεις ; 
᾿ Ἀ Ἄ Ἀ ᾿ 

10.440Σ. 
᾿, ὦ ξένοι, μὲ σοὺς ἀτιμάζων ϑεοὺς 

ἕλχει βιαίως Ζηνὸς ἔχ προβωμίων. Ϊ 

ΧΟΡΟΣ. 
80 ὅδ᾽ ἐχ τίνος γῆς, ὦ γέρον, τετράπτολιν 

ξύνοιχον ἦλϑες 
λαόν; ἢ πέραϑεν ἁλίῳ πλάτᾳ 
χατέχετ᾽ ἐχλιπόντες Εὐβοῖδ᾽ ἀχτάν; 

10.4.20Σ: 

οὐ νησιώτην, ὦ ξένοι, τρίβω βίον, 
85 ἀλλ ἔχ ΜΠυχηνῶν σὴν ἀφίγμεθα χϑόνα. 

78 --- 89. Ξξξ 98--- 10. 



218 ἘΣ ΜΠ: 

ΧΟΡΟΣ. 

ὄνομα τί σε, γέρον, 
Ἰηυχηναῖος ὠνόμαζεν λεώς; 

10..40 .Σ. 

τὸν “Πράχλειον ἴστε που σιαραστάτην 

᾿Ιόλαον " οὐ γὰρ σῶμ᾽ ἀκήρυχτον τόδε. 
ΧΟΡΟΣ. 

90 οἱδ᾽ εἰσακούσας καὶ πρίν" ἀλλὰ τοῦ ποτ᾽ ἐν 
χειρὶ σᾷ χομίζεις χόρους νεοτρεφεῖς, φράσον. 

ΤΟΣ (ΟΣ: 

“Πρακλέους οἵδ᾽ εἰσὶ παῖδες, ὦ ξένοι, 
ἑχέται σέϑεν τε χαὶ πόλεως ἀφιγμένοι. 

ΧΌΨΌΟΣ. 

οὅ τί χρέος, ἢ λόγων 
πόλεος, ἔνεπέ μοι, μελόμενοι τυχεῖν; 

10.1.40 Σ. 

μήτ᾽ ἐχδοϑῆναι μήτε πρὸς βίαν ϑεῶν 
τῶν σῶν ἀποσπασϑέντες εἷς ᾿ργος μολεῖν. 

ΚΟΠΡΈΥΣ. 

ἀλλ οὔτι τοῖς σοῖς δεσπόταις τάδ᾽ ἀρχέσει, 

100 οἱ σοῦ χρατοῦντες ἐνθάδ᾽ εὑρίσκουσί σε. 

: ΧΟΡΟΣ. 

εἰχὸς ϑεῶν ἱχτῆρας αἰδεῖσθαι, ξένε, 
χαὶ μὴ βιαίῳ 
χειρὶ δαιμόνων ἀπολιπεῖν σ᾽ ἕδη" 
πότνια γὰρ “Τίχα τάδ᾽ οὐ πείσεται. 

ΚΟΠΡΕΎΣ. 

106 ἔχπεμπέ γυν γῆς τούσδε τοὺς Εὐρυσϑέως, 

χοὐδὲν βιαίῳ τῇδε χρήσομαι χερί. 
ΧΌΘΙΡΟΣ. 

ἄϑεον ἱχεσίαν 
μεϑεῖναι πόλει ξένων προστροπάν. 

ΚΟΠΡΕῪΣ. 

χαλὸν δέ γ᾽ ἔξω πραγμάτων ἔχειν πόδα, 
110 εὐβουλίας τυχόντα τῆς ἀμείνονος. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὐχοῦν τυράννῳ τῆσδε γῆς φράσαντά σε 
χρῆν ταῦτα τολμᾶν, ἀλλὰ μὴ βίᾳ ξένους 
ϑεῶν ἀφέλκειν, γῆν σέβοντ᾽ ἐλευϑέραν. 

ἙΞΟΤΡΙΕ ΧΙΣ. 

τίς δ᾽ ἐστὶ χώρας τῆσδε χαὶ πόλεως ἄναξ; 

ΧΟΡΟΣ. 

115 ἐσϑλοῦ πατρὸς παῖς “Ἰημοφῶν ὁ Θησέως. 

ἈΚΟΠΡΕΥῪΥΣ. 

πρὸς τόνδ᾽ ἀγών τις ἄρα τοῦδε τοῦ λόγου 
μάλιστ᾽ ὧν εἴη" τἄλλα δ᾽ εἴρηται μάτην. 

ΧΟΡΟΣ. 

χαὶ μὴν ὅδ᾽ αὐτὸς ἔρχεται σπουδὴν ἔχων 
᾿ἠχάμας τ᾽ ἀδελφὸς, τῶνδ᾽ ἐπήχοοι λόγων. 

“ππΟ ΦΩΝ. 
120 ἐπείπερ ἔφϑης πρέσβυς ὧν νεωτέρους 

βοηδρομήσας τήνδ᾽ ἐπ᾿ ἐσχάραν “Τιὸς, 

λέξον τίς ὕχλον τόνδ᾽ ἀϑροίζεται τύχη. 

ΧΟΡΟΣ. 
ἱχέται χάϑηνται παῖδες οἵδ᾽ “Πρακλέους, 
βωμὸν χαταστέψαντες, ὡς ὁρᾷς, ἄναξ, 

126 πατρός τὲ πιστὸς ᾿Ιόλεως παραστάτης. 

ΤΗΛΜΙῸΟΦ ἢ Ν. 

τί δῆτ᾽ ἰυγμῶν ἥδ᾽ ἐδεῖτο συμφορά; 

ΤῊ 1 Δ Θ. 

βίᾳ νιν οὗτος τῆσδ᾽ ὠπ᾿ ἐσχάρας ἔγειν 
ζητῶν βοὴν ἔστησε, χάσφηλεν γόνυ 
γέροντος, ὥστε μ᾽ ἐχβαλεῖν οἴχτῳ δάχρυ. 

ΦΉΟ «Ὁ ἢ Ν. 

180 χαὺὶ μὴν στολήν γ᾽ Ἕλληνα καὶ δυϑμὸν πέπλων 
ἔχει" τὰ δ᾽ ἔργα βαρβάρου χερὸς τάδε. ᾿ 
σὸν δὴ τὸ φράζειν ἐστὶ μὴ μέλλειν τ᾿ ἐμοὶ Ι ] 

ποίας ἀφῖξαι δεῦρο γῆς ὅρους λιπών. 

ἊΟἾΓΡ ΧῸΣς 

᾿Ἡργεῖός εἶμι" τοῦτο γὰρ ϑέλεις μαϑεῖν. 
135 ἐφ᾽ οἷσι δ᾽ ἥχω χαὶ παρ᾽ οὗ λέγειν ϑέλω. 

πέμπει Μυχηνῶν δεῦρό μ᾽ Εὐρυσϑεὺς ἄναξ, 
ἄξοντα τούσδε: πολλὰ δ᾽ ἦλθον, ὦ ξένε, 
δίχαι᾽ ὁμαρτὴ δρᾶν τε καὶ λέγειν ἔχων. 
᾿Δργεῖος ὧν γὰρ αὐτὸς ᾿ἡργείους ἄγω, 

140 ἐχ τῆς ἐμαυτοῦ τούσδε δραπέτας ἔχων, 
γόμοισι τοῖς ἐχεῖϑεν ἐψηφισμένους 
ϑανεῖν " δίχαιοι δ᾽ ἐσμὲν οἰχοῦντες πόλιν 
αὐτοὶ χαϑ᾽ αὑτῶν κυρίους χραίνειν δίκας. 

πολλῶν δὲ χἄλλων ἑστίας ἀφιγμένων, 
140 ἐν τοῖσιν αὐτοῖς τοισίδ᾽ ἕσταμεν λόγοις, 

χοὐδεὶς ἐτόλμησ᾽ ἴδια προσϑέσϑαι καχά- 
ἀλλ ἢ τιν᾽ ἐς σὲ μωρίαν ἐσχεμμένοι 
δεῦρ᾽ ἦλθον, ἢ κίνδυνον ἐξ ἀμηχάνων 
ῥίπτοντες, εἴτ᾽ οὖν εἴτε μὴ γενήσεται" 

160 οὐ γὰρ φρενήρη γ᾽ ὕντα σ᾽ ἐλπίζουσέ που 
μόνον τοσαύτης ἣν ἐπῆλθον Ἑλλάδος 
τὰς τῶνδ᾽ ἀβούλους ξυμφορὰς κατοιχτιεῖν " 
φέρ᾽ ἀντίϑες γὰρ, τούσδε τ᾽ ἐς γαῖαν παρεὶς 
ἡμᾶς τ᾽ ἐάσας ἐξάγειν, τί χερδανεῖς; 

166 τὰ μὲν παρ᾽ ἡμῶν τοιάδ᾽ ἔστι σοι λαβεῖν " 
Ἴάργους τοσήνδε χεῖρα τήν τ᾽ Εὐρυσϑέως 
ἰσχὺν ἅπασαν τῆδε προσϑέσϑαι πόλει. 
ἢν δ᾽ ἐς λόγους τὲ χαὶ τὰ τῶνδ᾽ οἱχτίσματα 

βλέψας πεπανϑῆς, ἐς πάλην χαϑίσταται 

1600 δορὸς τὸ πρᾶγμα: μὴ γὰρ ὡς μεϑήσομεν 
δόξης ἀγῶνα τόνδ᾽ ἄτερ χαλυβδιχοῦ. ᾿ 

τί δῆτα φήσεις, ποῖα πεδί᾽ ἀφαιρεϑεὶς ᾿ 
Τιρυνϑίοις ϑεὶς πόλεμον ᾿Αργείοις τ᾽ ἔχειν, ] 
ποίοις δ᾽ ἀμύνων συμμάχοις, τίνος δ᾽ ὕπερ | 

1606 ϑάψεις νεχροὺς πεσόντας; ἡ καχὸν λόγον ] 
χτήσει πρὸς ἀστῶν, εἰ γέροντος οὕνεχα 

τύμβου, τὸ μηδὲν ὄντος, ὡς εἰπεῖν ἔπος, 
παίδων τε τῶνδ᾽ ἐς ἄντλον ἐμιβήσει πόδα. 
ἐρεῖς, τὸ λῷστον, ἐλπίδ᾽ εὑρήσειν μόνον. 

170 καὶ τοῦτο πολλῷ τοῦ παρόντος ἐνδεές " 

χαχῶς γὰρ ᾿4ργείοισιν οἵδ᾽ ὡπλισμένοι 
μάχοιντ᾽ ἂν ἡβήσαντες, εἴ τι τοῦτό σε 
ψυχὴν ἐπαίρει, χοὺν μέσῳ πολὺς χρόνος, 
ἐν ᾧ διεργασϑεῖτ᾽ ἄν. ἀλλ᾽ ἐμοὶ πιϑοῦ" 

176 δοὺς μηδὲν, ἀλλὰ τώμ᾽ ἐῶν ἄγειν ἐμὲ 
χτῆσαι Μυκήνας, μηδ᾽, ὅπερ φιλεῖτε δοῶν, 

πάϑης σὺ τοῦτο, τοὺς ἀμείνονας παρὸν 
φίλους ἑλέσϑαι, τοὺς χακίονας λάβης. 

ΧΟΡΟΣ. 

τίς ἂν δίχην χρίνειεν ἢ γνοίη λόγον, 
180 πρὶν ὧν παρ᾽ ἀμφοῖν μῦϑον ἐχμάϑῃ σαφῶς; 

10.1.40 Σ. 

ἄναξ, ὑπάρχει μὲν τόδ᾽ ἐν τῇ σὴ χϑονὶ, 

ΧΟΡΟΣ. 

] 
] 



ΗΝ ΔῊ ΜΕΤΙΔΑ αὶ 

εἰπεῖν ἀκοῦσαί τ᾽ ἐν μέρει πάρεστί μοι, 
κοὐδείς μ᾽ ἀπώσει πρόσσεν, ὥσπερ ὥλλοϑεν. 
ἡμῖν δὲ χαὶ τῷδ᾽ οὐδέν ἐστιν ἐν μέσῳ" 

186 ἐπεὶ γὰρ Ἴργους οὐδέν ἐσθ᾽ ἡμῖν ἔτι, 

“νήφῳ δοκῆσαν, ἀλλὰ φεύγομεν πάτραν, 
πῶς ἂν διχαίως ὡς Π]υχηναίους ἄγοι 
ὅδ᾽ ὄντας ἡμᾶς, ος ἀπήλασαν χϑονός; 

ξένοι γάρ ἐσμεν. ἢ τὸν Ἑλλήνων ὅρον 
190 φεύγει» διχαιοῦϑ᾽ ὅστις ἂν τίργος φύγη; 

οὔχουν ᾿ϑήνας γ᾽ οὐχ ἄρ᾽ ᾿Ἰργείων φόβῳ 
τοὺς “Ἡραπλείους παῖδας ἐξελῶσι γῆς. 

οὐ γάρ τε Τραχίς ἐστιν, οὐδ᾽ ᾿Αχαϊχὸν 
πόλισμ᾽, ὅϑεν σὺ τούσδε, τῇ δίχη μὲν οὔ, 

196 τὸ δ᾽ Ἄργος ὀγχῶν, οἷά περ καὶ νῦν λέγεις, 

ἤλαυνες ἱχέτας βωμίους χαϑημένους. 

εἰ γὰρ τόδ᾽ ἔσται καὶ λόγους κρανοῦσι σοὺς, 

οὐχ οἶδ᾽ ᾿Ιϑήνας τάσδ᾽ ἐλευϑέρας ἔτι. 

ἀλλ οἶδ᾽ ἐγὼ τὸ τῶνδε λῆμα καὶ φύσιν" 
200 ϑνήσχειν ϑελήσουσ᾽ " ἡ γὰρ αἰσχύνη πάρος 

τοῦ ζὴν παρ᾽ ἐσϑλοῖς ἀνδράσιν νομίζεται. 

πόλιν μὲν ἀρχεῖ" χαὶ γὰρ οὖν ἐπίφϑονον 
λίαν ἐπαινεῖν ἔστι" πολλάκις δὲ δὴ 

χαὐτὸς βαρυνϑεὶς οἶδ᾽ ἄγαν αἱνούμενος. 

206 σοὶ δ᾽ ὡς ἀνάγκη τούσδε βούλοιιαι φράσαι 
σώζειν, ἐπείπερ τῆσδε προστατεῖς χϑογός " 

1Πιϑεὺς μέν ἔστι Πέλοπος, ἐκ δὲ Πιτϑέως 
«Αἴϑρα, πατὴρ δ᾽ ἔχ τῆσδε γεννᾶται σέϑεν 

Θησεύς. πάλιν δὲ τῶνδ᾽ ἄνειμί σοι γένος. 
210:Ἡραχλέης ἦν Ζηνὸς ᾿ἡλχμήνης τε πεῖς, 

χείνη δὲ Πέλοπος ϑυγατρός - αὐτανεινίω 
πατὴρ ἂν εἴη σός τε χαὶ τούτων γεγώς. 
γένους μὲν ἥχεις ὧδε τοῖσδε, «“Ἰημοφῶν " 

ἃ δ᾽ ἐκτὸς ἤδη τοῦ προσήχοντός σε δεῖ 
215 τῖσαι λέγω σοι παισί" φημὶ γάρ ποτε 

σύμπλους γενέσϑαι τῶνδ᾽ ὑπασπίζων πατρὶ, 
ζωστῆρα Θησεῖ τὸν πολυκτόνον μέτα, 
δου τ᾽ ἐρεμνῶν ἐξανήγαγεν μυχῶν 
πατέρα σόν" Ἑλλὰς πᾶσα τοῦτο μαρτυρεῖ. 

220 ὧν ἀντιδοῦναί σ᾽ οἵδ᾽ ἀπαιτοῦσιν χάριν, 
εήτ᾿ ἐχδοϑῆναι μήτε πρὸς βίαν ϑεῶν 
τῶν σῶν ἀποσπασϑέντες ἐχπεσεῖν χϑονός. 

σοὶ γὰρ τόδ᾽ αἰσχρὸν, χωρὶς ἐν πόλει χαχὸν, 
ἱχέτας ἀλήτας συγγενεῖς, οἴμοι καχῶν, 

226 βλέψον πρὸς αὐτοὺς βλέψον, ἕλκεσθαι βίᾳ. 
ἀλλ ἄντομαί σε, καὶ χαταστέφω, χεροῖν 

καὶ πρὸς γενείου, μηδαμῶς ἀτιμάσης 

τοὺς “Πραχλείους παῖδας ἐς χέρας λαβών. 
γενοῦ δὲ τοῖσδε συγγενὴς, γενοῦ φίλος, 

280 πατὴρ, ἀδελφὸς, δεσπότης" ἅπαντα γὰρ 

ταῦτ᾽ ἐστὶ χρείσσω πλὴν ὑπ᾽ ᾿Δργείοις πεσεῖν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ᾧχτειρ᾽ ἀχούσας τούσδε συμφορᾶς, ἄναξ. 

τὴν δ᾽ εὐγένειαν τῆς τύχης νικωμένην 
νῦν δὴ μάλιστ᾽ ἐσεῖδον " οἵδε γὰρ πατρὸς 

285 ἐσϑλοῦ γεγῶτες δυστυχοῦσ᾽ ἀναξίως. 
ΖΠ,Μ0 ΦῺΩ Ν. 

τρισσαῖ μ᾽ ἀναγχάζουσι συμφορᾶς ὁδοὶ, 
᾿Ιόλαε, τούσδε μὴ παρώσασϑαι ξένους " 
τὸ μὲν μέγιστον Ζεὺς, ἐφ᾽ οὗ σὺ βώμιος 
ϑακεῖς νεοσσῶν τήνδ᾽ ἔχων πανήγυριν, 

240 τὸ σιγγενές τε χαὶ τὸ προὐφείλειν καλῶς 

πράσσειν παρ᾿ ἡμῶν» τούσδε πατρῴαν χάριν, 
, ἐς - » ΄ τό τ᾿ αἰσχρὸν, οὗπερ δεῖ μάλιστα φροντίσαι" 

. , ἔ Ξ 2 
εἰ γὰρ παρήσω τόνδε συλᾶσϑαι βίᾳ 

ξένου πρὸς ἀνδρὸς βωμὸν, οὐκ ἐλευϑέ ξ πρὸς ἀὐδρὸς βωμὸν, υϑέραν 
- , - , ͵ 240 οἰχεῖν δοχήσω γαῖαν, ᾿Ἱργείοις δ᾽ ὕχνῳ 

ἱχέτας προδοῦναι" χαὶ τόδ᾽ ἀγχόνης πέλας. 
ἀλλ ὦφελες μὲν εὐτυχέστερον μολεῖν" 
Μ Ἂ: : 
ὅμως δὲ χαὶ νῦν μὴ τρέσης ὅπως σέ τις 

σὺν παισὶ βωμοῦ τοῦδ᾽ ἀποσπάσει βίᾳ. 

Ι 290 σὺ δ᾽ Ἅργος ἐλθὼν ταῦτά τ᾽ Εὐρυσϑεῖ φράσον, 

πρὸς τοῖσδέ τ᾽, εἴ τι τοισίδ᾽ ἐγχαλεῖ ξένοις, 
δίχης χυρήσει" τούσδε δ᾽ οὐκ ἄξεις ποτέ. 

ΚΟΠΡΈΥΣ. 

οὐχ, ἢν δίχαιον ἢ τε χαὶ νικῶ λόγῳ; 
ΑΠΙΙῸ Ὁ ἢ Ν. 

χαὶ πῶς δίχαιον τὸν ἱχέτην ἄγειν βίᾳ; 
ΚΟΠἊΠΡΡΕῪ Σ. 

255 οὔκουν ἐμοὶ τόδ᾽ αἰσχρὸν, ἀλλὰ σοὶ βλάβος. 
] ΤΉ ΜΙ ΟΦ Ν. 

ἐμοί γ᾽, ἐάν σοι τούσδ᾽ ἐφέλκεσθαι μεϑῶ. 
ΚΟΠΙΡΕΎΥΣ. 

σὺ δ᾽ ἐξόριζε, χάτ᾽ ἐχεῖϑεν ἄξομεν. 
ΙΗΜΟΦΟΩΝ. 

τοῦ ϑεοῦ πλείω φρονῶν. 

ΚΟΠἊΙΠΡΈΥΣ. 

δεῦρ᾽, ὡς ἔοιχε, τοῖς χαχοῖσι φευχτέον- 

ΙΉΗΜΟΦΟΝ. 

᾿260 ἅπασι χοινὸν ῥῦμα δαιμόνων ἕδρα. 

σχαιὸς πέφυχας, 

ΚΟΠΡΕΎΥΣ: 

] ταῦτ᾽ οὐ δοχήσει τοῖς Πῖυχηναίοις ἴσως. 

ΤΉ 110 ΦὉῬΩ Ν. 

οὔχουν ἐγὼ τῶν ἐνθάδ᾽ εἰμὶ χύριος ; 

10 ΖΓΕ Υ Σ. 

βλάπτων ἐχείνους μηδὲν, ἢν σὺ σωιρρονῆς. 

Ϊ ΠΟ ΦΏ Ν. 

βλάπτεσϑ᾽, ἐμοῦ γε μὴ μιαίνοντος ϑεούς. 
ΚΟΠΡΕΎῪΣ. 

265 οὐ βούλομαΐξ σε πόλεμον ᾿Ἱργείοις ἔχειν. 
ΦΗΜΟΦΟΩΝ. 

κἀγὼ τοιοῦτος" τῶνδε δ᾽ οὐ μεϑήσομαι. 
ΚΟΠΡΕΥΣ. 

ἄξω γε μέντοι τοὺς ἐμοὺς ἐγὼ λαβών. 
ΤΗΜΟΦΩΝ. 

οὐχ ἄρ᾽ ἐς Ἄργος ῥᾳδίως ἄπει πάλιν. 
ἘΠΟΠΓΡΈΧΟΣ 

πειρώμενος δὴ τοῦτό γ᾽ αὐτίχ᾽ εἴσομαι. 
ΦΗΜΟΦΟΩΝ. 

[270 χλαίων ἄρ᾽ ἅψει τῶνδε, χοὐχ ἐς ἀμβολάς. 
] ΧΟΡΟΣ. 

μὴ πρὸς ϑεῶν χήρυχα τολμήσῃς ϑενεῖν. 

Φ(ΗΜῸΟΦ ἢ Ν. 

εἰ μή γ᾽ ὃ χήρυξ σωφρονεῖν μαϑήσεται. 
᾿ ΧΟΡΟΣ. 

ἄπελθε: χαὶ σὺ τοῦδε μὴ ϑίγης, ἄναξ. 
ΚΟΠΡΕΎΥΣ. 

στείχω" μιᾶς γὰρ χειρὸς ἀσϑενὴς μάχη. 
275 ἥξω δὲ πολλὴν ἴάρεος ᾿ἀργείου λαβὼν 

πάγχαλχον αἰχμὴν δεῦρο" μυρίοι δέ μὲ 
μένουσιν ἀσπιστῆρες, Εὐρυσϑεύς τ᾿ ἄναξ 

4219 



Ἑ ἢ ρύῖπι ΤΕ Ὁ ὍΣΕΡ 

.. σπβὥδεθαι, τὸ τ εὐιει ες.  αεο 

αὐτὸς στρατηγῶν" ᾿Ἵλχάϑου δ᾽ ἐπ᾿ ἐσχάτοις 

χαραδοχῶν τἀνϑένδε τέρμασιν μένει. 

280 λαμπρὸς δ᾽ ἀκούσας σὴν ὕβριν φανήσεται 

σοὶ χαὶ πολίταις γῇ τὲ τῆδε χαὶ φυτοῖς " 

μάτην γὰρ ἥβην ὧδέ γ᾽ ἂν χεχτῴμεϑα 

πολλὴν ἐν άργει; 

ἹΠΙ0.ΡΏ Ν. 

τὸ σὺν γὰρ “Ἵργος οὐ δέδοιχ᾽ ἐγώ. 

4856 ἐνθένδε δ᾽ οὐχ ἔμελλες αἰσχύνας ἐμὲ 

ἄξειν βίᾳ τούσδ᾽ " οὐ γὰρ ᾿Ἰργείων πόλει 

ὑπήχοον τήνδ᾽, ἀλλ ἐλευϑέραν ἔχω. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὥρα προνοεῖν , πρὶν ὅροις πελάσαι 

στρατὸν ᾿Ἰργείων" μάλα δ᾽ ὀξὺς Ἄρης 

290 ὁ ΠΠ]υχηναίων, 

ἐπὶ τοῖσι δὲ δὴ μᾶλλον ἔτ᾽ ἢ πρίν. 

μή σε τιμωρούμενοι. 

φϑείρου" 

πᾶσι γὰρ οὗτος κήρυξι νόμος, 

δὶς τόσα πυργοῦν τῶν γιγνομένων. 

πόσα νιν λέξειν βασιλεῦσι δοκεῖς, 

290 ὡς δείν᾽ ἔπαϑεν χαὶ παρὰ μιχρὸν 

ψυχὴν ἦλϑεν διαχναῖσαι. 

10.4.4 ΟΣ. 

οὐχ ἔστι τοῦδε παισὶ χάλλιον γέρας, 

ἢ πατρὺς ἐσϑλοῦ χἀγαϑοῦ πεφυχέναι, 

γαμεῖν τ᾽ ἀπ᾿ ἐσϑλῶν: ὃς δὲ νιχηϑεὶς πόϑῳ 

3200 χακχοῖς ἐκοινώνησεν, οὐκ ἐπαινέσω, 

τέχνοις ὄνειδος οὕνεχ᾽ ἡδονῆς λιπεῖν. 

τὸ δυστυχὲς γὰρ ηὑγένει᾽ ἀμύνεται 

τῆς δυσγενείας μᾶλλον " 

ἐς τοὔσχατον πεσόντες εὕρομεν φίλους 
ἡμεῖς γὰρ χαχῶν 

805 χαὶ ξυγγενεῖς τούσδ᾽, οἱ τοσῆσδ᾽ οἰκουμένης 

Ἑλληνίδος γῆς τῶνδε προὔστησαν μόνοι. 

δότ᾽, ὦ τέαν᾽, αὐτοῖς χεῖρα δεξιὰν δότε, 

ἐμεῖς τε παισὶ, καὶ πέλας προσέλϑετε. 

ὦ παῖδες, ἐς μὲν πεῖραν ἤλθομεν φίλων, 

ϑιθὴν δ᾽ οὖν ποϑ᾽ ὑμῖν νόστος ἐς πάτραν φανῆ, 

χαὶ δώματ᾽ οἱχήσητε χαὶ τιμὰς πατρὸς, 

σωτῆρας ἀεὶ χαὶ φίλους γομίζετε, 

χαὶ μήποτ᾽ ἐς γὴν ἐχϑρὸν αἴρεσϑαι δόρυ, 

ἀλλὰ φιλτάτην πόλιν 

ἄξιόν γ᾽ ὑμῖν σέβειν 
μεμνημένοι τῶνδ᾽, 

8315 πασῶν νομίζετ᾽. 

οἱ γῆν τοσήνδε καὶ Πελασγιχὸν λεὼν 

ἡμῶν ἀπηλλάξαντο πολεμίους ἔχειν, 

πτωχοὺς ἀλήτας εἰσορῶντες " ἀλλ᾿ ὅμως 

οὐχ ἐξέδωχαν, οὐδ᾽ ἀπήλασαν χϑονός. 

320 ἐγὼ δὲ χαὶ ζῶν χαὶ ϑανὼν, ὅταν ϑάνω, 

πολλῷ σ᾽ ἐπαίνῳ Θησέως, ὦ τᾶν, πέλας 

ὑψηλὸν ἀρῶ χαὶ λέγων τάδ᾽ εὐφρανῶ, 

εὖ τ᾿ ἐδέξω χαὶ τέχνοισιν ἤρχεσας 
ἀν᾽ Ἑλλάδα 

5320 σώζεις πατρῴαν δόξαν, ἐξ ἐσϑλῶν δὲ φὺς 

ὡς 
τοῖς -Πραχλείοις. εὐγενὴς δ᾽ 

οὐδὲν χακίων τυγχάνεις γεγὼς πατρὺς 

παύρων μετ᾽ 

εὕροις ἂν ὁστις ἐστὶ μὴ χείρων πατρὸς. 

ΧΟΡΟΣ. 

ΤᾺ ΑΔ ἐδλδδα κιςῖ' 
ἀεί ποϑ᾽ ἣδε γαῖα τοῖς ἀμηχάνοις 

430 σὺν τῷ διχαίῳ βούλεται προσωφελεῖν. 

τοιγὰρ πόνους δὴ μυρίους ὑπὲρ φίλων 

, ὙΠ ΑΝ ύ ἐγ εδϑι οτος ο 
ἤνεγκε, καὶ νῦν τόνδ᾽ ἀγῶν᾽ ὁρῶ πέλας. 

3, - ἢ 53 
ἀλλων" ἕνα γάρ ἐν πολλοῖς ἴσως 

' 

β 
] 

Ι] 

ΠΉΗΜΟΦΩΝ. 

σοί τ᾿ εὖ λέλεχται, καὶ τὰ τῶνδ᾽ αὐχῶ, γέρον. 

τοιαῦτ᾽ ἔσεσθαι" μνημονεύσεται χάρις. 

385 χἀγὼ μὲν ἀστῶν σύλλογον ποιήσομαι, 

τάξω ϑ9᾽, ὅπως ἂν τὸν Μυκηναίων στρατὸν 

πολλῆ δέχωμαι χειρί. πρῶτα μὲν σχοποὺς 

πέμψω πρὸς αὐτὸν, μὴ λάϑη μὲ προσπεσών" 

ταχὺς γὰρ Ἴργει πᾶς ἀνὴρ βοηδρύμος " 

8410 μάντεις τ᾽ ἀϑροίσας ϑύσομαι. σὺ δ᾽ ἐς δόμους 

σὺν παισὶ χώρει » Ζηνὸς ἐσχάραν λιπών. 

εἰσὶν γὰρ οἱ σοῦ, χἂν ἐγὼ ϑυραῖος ὦ, 

μέριμναν ἕξουσ᾽. ἀλλ᾽ ἴϑ᾽ ἐς δόμους, γέρον. 

10.1.40. 

οὐχ ἂν λίποιμε βωμόν. ἐξόμεσϑα δὴ 

845 ἱχέται μένοντες ἐνθάδ᾽ εὖ πρᾶξαι πόλιν" 

ὅταν δ᾽ ἀγῶνος τοῦδ᾽ ἀπαλλαχϑῆς χαλῶς, 

ἔμεν πρὸς οἴχους " θεοῖσι δ᾽ οὐ χαχίοσι 

γχοώμεσϑα συμμάχοισιν ᾿ἡργείων . ἄναξ" 

τῶν μὲν γὰρ Ἥρα προστατεῖ. “Ἰιὸς δάμαρ, 

880 ἡμῶν δ᾽ ᾿ϑάνα. φημὶ δ᾽ εἷς εὐπραξίαν 

χαὶ τοῦϑ᾽ ὑπάρχει», ϑεῶν ἀμεινόνων τυχεῖν " 

γιχωμένη γὰρ Παλλὰς οὐχ ἀνέξεται. 

ΧΟΡΟΣ. 

εἰ σὺ μέγ᾽ αὐχεῖς. ἕτεροι 

σοῦ πλέον οὐ μέλονται. 

355 ὦ ξεῖν᾽, ᾿4ργόϑεν ἐλϑών" 

μεγαληγορίαισιν δέ γ᾽ ἐμὰς 

φρένας οὐ φοβήσεις. 

μήπω ταῖς μεγάλαισιν οὕτω 

χοὶ χαλλιχόροις ᾿᾿ϑάναις 

360 εἴη. σύ τ᾽ ἄφρων ὃ τ᾽ Ἄργει 

Σϑενέλου τύραννος " 

ὃς πόλιν ἐλϑὼν ἑτέραν 

οὐδὲν ἐλάσσον᾽ “Ἄργους, 

ϑεῶν ἱχτῆρας ἀλάτας 

3θ5 χαὶ ἐμᾶς χϑονὸς ἀντισχομένους 

ξένος ὧν βιαίως 

ἕλχεις, οὐ βασιλεῦσιν εἴξας, 

οὐχ ἄλλο δίχαιον εἰπών. 

ποῦ ταῦτα χαλῶς ἂν εἴη 

310 παρά γ᾽ εὖ φρονοῦσιν; 

εἰρήνα μὲν ἔμοιγ᾽ ἀρέσχει" 

σὺ δ᾽, ὦ χαχόφροων ἄναξ, 

λέγω, εἰ πόλιν ἥξεις, 

οὐχ οὕτως ἃ δοκεῖς χυρήσεις. 

2170 οὐ σοὶ μόνῳ ἔγχος. οὐδ᾽ 

ἱτέα χατάχαλκός ἴ ἐστιν. 

ἀλλ᾽, ὦ πολέμων ἐραστὰ, 

μή μοι δορὶ συνταράξης 

τὰν εὖ χαρίτων ἔχουσαν 

880 πόλιν, ἀλλ᾽ ἀνάσχου. 
10..20Σ. 

ὦ παῖ τί μοι σύννοιαν ὄμμασιν «έρων 

ἥχεις; νέον τι πολεμίων λέγεις πέρι; 

μέλλουσιν ἢ πάρεισιν ἢ τί πυνϑάνει; 

οὐ γάρ τι μὴ ψεύσῃ γὲ χήρυχος λόγος " 

386 ὁ γὰρ στρατηγὸς εὐτυχὴς τὰ πρόσϑεν ὧν 

εἶσιν, σάφ᾽ οἶδα, καὶ μάλ᾽ οὐ σμιχρὸν φρονῶν 

308 --ϑ0Ὶ1. 362 --- 370. 

371-372. 574-570. 

ΒΘ σ΄ 



ΤΥ ΤΕ, ΣῊ ΠΤ ᾷ 
ἐς τὰς ζήϑηνας. ἀλλὰ τῶν φρονημάτων. 

δηλ αν ὁ ἘΣΤΈ ὁ Ζεὺς χολαστὴς τῶν ἄγαν ὑπερφρόνων. 
Ἶ ΤΗΜΟΦΩΝ. 

- , γον; ξεν ᾿ ΤΕΥ 
ἼΣΕι στράτευμ “40 γεῖον Εὐρυσθεὺς τ᾽ ἄναξ" 

- ΕἸΒΟῚ δι κ Ν 

390 ἐγώ νιν αὐτὸς εἶδον. ἄνδρα γὰρ χρεὼν, 
.- - ΄ “- 

ὅστις στρατηγεῖν (ησ᾽ ἐπίστασθαι χαλῶς, 

᾿οὐχ ἀγγέλοισι τοὺς ἐναντίους ὁρᾶν. 

πεδία μὲν οὖν γῆς ἐς τάδ᾽ οὐχ ἐφῆχέ πω 

σειρατὸν, λεπαίαν δ᾽ ὀφρύην χαϑήμενος 
390 σζοπεῖ, δόκησιν δὴ τόδ᾽ ἂν λέγοιμίέ σοι, 

ποίᾳ προσάξει στρατύπεδον τὰ νῦν δορὸς, 

ἐν ἀσιραλεῖ τε τῆσδ᾽ ἱδούσεται χϑονός. 
πλεῖ, 5 κυς να ξαλλοπτ. ἔρος» ἐν Ξ 

“αὶ τἀμὰ μέντοι πάντ᾽ ἄραρ᾽ ἤδη χαλῶς" 
τὴν ἀρξαψοίνριαι Κα ΣΝ ϑθε τ 

πόλις τ᾽ ἐν ὅπλοις σφάγιά ϑ᾽ ἡτοιμασμένα 
400 ἕστηκεν οἷς χρὴ ταῦτα τέμνεσθαι ϑεῶν, 

ϑυήπολεῖται δ᾽ ἄστυ μάντεων ὕπο, 

τροπαῖά τ᾽ ἐχϑρῶν χαὶ πόλει σωτήρια. 
χρησμῶν δ᾽ ἀοιδοὺς πάντας εἷς ἕν ἁλίσας 

ἤλεγξα καὶ βέβηλα χαὶ χεχρυμμέναᾳ 

406 λόγια παλαιὰ, τῆδε γῆ σωτήρια. 
χαὶ τῶν μὲν ἄλλων διάςορ᾽ ἐστὶ ϑεσφάτων 
ἈΥ ΟΤΙ ὙΝΣ Ξ ΜῈ πο ὴς 

πόλλ᾽ - ἕν δὲ πάντων γνῶμα ταυτὸν ἐμτιρέπει" 

σφάξκι χελεύουσίν με παρϑένον χόρη 
“Τήμητρος, ἥτις ἐστὶ πατρὸς εὐγενοῦς. 

410 ἐγὼ δ᾽ ἔχω μὲν, ὡς ὁρᾷς, προϑυμίαν 
; τῷ ἘΠ ΒΟΝΕῚ Ε : 

τοσήηνδ᾽ ἐς ὑμῶξζ" παῖδα δ᾽ οὔτ᾽ ἐμὴν χτενῶ 
Γ΄ - - - 

οὔτ᾽ ἄλλον ἀστῶν τῶν ἐμῶν ἀναγκάσω 
ἄχονϑ᾽ - ἑχὼν δὲ τίς χαχῶς οὕτω «φρονεῖ, 

ὅστις τὰ φίλτατ᾽ ἔχ χερῶν δώσει τέχνα; 
416 χαὶ νῦν πιχρὰς ἂν συστάσεις ἂν εἰσίδοις, 

τῶν μὲν λεγόντων ὡς δίχαιον ἢν ξένοις 

ἱχέταις ἀρήγειν, τῶν δὲ μωρίαν ἐμὴν 
, » Δὲ ᾿ ἮΝ ͵ 

κατηγορούντων" εἰ δὲ δὴ δράσω τόδε, 
οἰχεῖος ἤϑη πόλεμος ἐξαρτύεται. 

ἘΣΤῚ ΑΙ « ν᾿ ι μι » δ᾽ 
420 ταῦτ᾽ οὐ» ὅρα σὺ χαὶ συνεξεύρισχ᾽ ὅπως 

αὐτοί τε σωϑήσεσϑε χαὶ πέδον τόδε, 
χἀγὼ πολίταις μὴ διαβληϑήσομαι. 
οὐ γὰρ τυραννίδ᾽ ὥστε βαρβάρων ἔχω 
ἀλλ᾽ ἢν δίχαια δρῶ, δίκαια πείσομαι. 

ΧΟΡῸΣ. : 
ἘΠ - 2 ᾿ 

4265 ἀλλ᾽ ἡ πρόϑυμον οὖσαν οὐχ ἐξ ϑεὸς 
ξένοις ἀρήγειν τήνδε χρήζουσων πόλιν; 

: ΤΟ ΧΊ(ῸΟΣ. 
τν 3 ΕΠ “΄ - 
ὦ τέχν᾽. ἔοιγμεν ναυτίλοισιν οἵτινες 

χειμῶνος ἐχυγόντες ὥγριον μένος 
ἐς χεῖρα γῇ συνῆψαν, εἶτα χερσόϑεν 

τῷ , ἢ 
430 πγούϊσιν ἡλάϑησαν ἐς πόντον πάλιν. 

οὕτω δὲ χὴμεῖς τῆσδ᾽ ἀπωϑθούμεσθϑα γῆς, 
, ΜΝ Σ 
ἤϑη πρὸς ἀχταῖς ὄντες, ὡς σεσωσμένοι. 

- »» ΟΣ ΄ ΄ 

οἴμοι" τί δῆτ᾽ ἔτεριψας ὦ τάλαινά με 

ἐλπὶς τότ᾽, οὐ μέλλουσα διατελεῖν χάριν; 
486 συγγνωστὰ γάρτοι χαὶ τὰ τοῦδ᾽, εἰ μὴ ϑέλει 

χτείνειν πολιτῶν παῖδας. αἱνέσας δ᾽ 
χαὶ τἀνϑάδ᾽ - εἰ ϑεοῖσι δὴ δοχεῖ τάδε 
Ὥς ὡ Ἢ : 
πράσσειν ἔμ᾽, οὔτοι σοί γ᾽ ἀπόλλυται χάρις. 
ΝΥ - Φ᾿ ΕἸ ΕἸ » ΄ , 
ω Ἔσο: ὑμῖν δ᾽ οὐχ ἔχω τί χρήσομαι. 

3: ελῇμκος Ἢ 
440 ποῖ τρειψνομεσϑα; τίς γὰρ ἄστεπτος ϑεῶν ; 

ποῖον δὲ γαίας ἕρχος οὐκ ἀφί) μεϑα; ᾿ 
ὁλουμεϑ", ὦ τέκν᾽, ἐχδοϑησόμεσϑα δή. 

3 το Δ' - κἀμοῦ μὲν οὐδὲν εἴ μὲ χρὴ ϑανεῖν μέλει, " 

Ὶ ἔχω 

ῬΡΟΕΤΑῈ ΒΟΕΝΙΟῚ, 

 ἘΠΡ Ν ΔΓΕ Δ Ἢ ἢ 
τϑώ « " : ΤᾺ ι , 

: πλὴν εἴ τι τέρψψω τοὺς ἐμοὺς ἐχϑροὺς ϑανών. 
σεν το , Ξ 

446 ὑμᾶς δὲ κλείω καὶ χκατοιχτείρω., τέχνα, 

χαὶ τὴν γεραιὰν μητέρ᾽ ᾿4λχμήνην πατρός. 

ὦ δυστάλαινα τοῦ μαχροῦ βίου σέϑεν " 
μ " ΕῚ ν δ᾿ ΄ ΄ 

τλήμων δὲ χἀγὼ, πολλὰ μοχϑήσας μάτην. 

χοῆν χρῆν ἄρ᾽ ἡμᾶς ἀνδρὸς εἷς ἐχϑροῦ χέρας 
460 πεσόντας αἰσχρῶς καὶ χαχῶς λιπεῖν βίον. 

ἀλλ᾽ οἶσϑ᾽ ὅ μοι σύμπραξον; οὐχ ἅπασα γὰρ 
πέφευγεν ἐλπὶς τῶνδέ μοι σωτηρίας. 
ΟΕ ᾽ “ ᾿ ἘΣΣῚ 
ἔμ᾽. ἔχδος ᾿“ργείοισιν ἀντὶ τῶνδ᾽. ἄναξ, 
χαὶ μήτε χκινδύνευε σωϑήτω τέ μοι 

4δ0 τέχν᾽ " οὐ φιλεῖν δεῖ τὴν ἐμὴν ψυχήν" ἔτω. 
μάλιστα δ᾽ Εὐρυσϑεύς ἱεε βούλοιτ᾽ ἂν λαβὼν 
τὸν Ἡράχλειον σύμμαχον χαϑυβρίσαι " 
σκαιὸς γὰρ ἁνήρ. τοῖς σοφοῖς δ᾽ εὐχτὸν σοφῷ 

5 ᾿ - ; 
ἔχϑραν συνάπτειν, μὴ ᾿μάϑεῖ φρονήματι" 

ἐοδνως, ὅν πεν κριταε ον Ὴ 
400 πολλῆς γὰρ αἰδοῦς χἀτυχής τις ἂν τύχοι. 

ΧΊΌ ΡΟΣ. 

ὦ πρέσβυ, μή νυν τήνδ᾽ ἐπαιτιῶ πάλιν" 
τάχ᾽ ἂν γὰρ ἡμῖν κέρδος, ἀλλ᾽ ὅμως χαχὸν 
γένοιτ᾽ ὄνειδος ὡς ξένους προὐδώχαμεν. 

ΗΜ ΟΦ. Ν. 

γενναῖα μὲν τάδ᾽ εἶπας, ἀλλ᾽ ἀμήχανα. 
4θ6 οὐ σοῦ χατίζων δεῦρ᾽ ἄναξ στρατηλατεῖ, 

τί γὰρ γέροντος ἀνδρὸς Εὐρυσϑεῖ πλέον 

ϑιανόντος; ἀλλὰ τούσδε βούλεται χτανεῖν. 

δεινὸν γὰρ ἐχϑροῖς βλαστάνοντες εὐγενεῖς 
νεανίαι τε χαὶ πατρὸς μεμνημένοι 

470 λύμας- ἃ χεῖνον πάντα προσχοπεῖν χρεών. 
ἀλλ᾽ εἴ τιν᾽ ἄλλην οἶσϑα καιριωτέραν 
βουλὴν, ἑτοίμαζ᾽, ὡς ἔγωγ᾽ ἀμήχανος 

χρησμῶν ἀκούσας εἰμὴ χαὶ φόβου πλέως. 

Π.41Κ.4Ρ14. 

ξένοι, ϑράσος μοι μηδὲν ἐξόδοις ἐμαῖς 

476 προσϑῆτε- πρῶτον γὰρ τόδ᾽ ἐξαιτήσομαι" 
γυναικὶ γὰρ σιγή τὲ χαὶ τὸ σωφρονεῖν 
χἄλλιστον, εἴσω ὃ᾽ ἥσυχον μένειν δόμων. 
τῶν σῶν δ᾽ ἀκούσασ᾽, ᾿Ιόλεως, στεναγμάτων, 
ἐξῆλθον, οὐ ταχϑεῖσα πρεσβεύειν γένους. 

480 ἀλλ᾽ εἰμὶ γάρ πὼς πρόσφορος" μέλει δέ μοι 

μάλιστ᾽ ἀδελιρῶν τῶνδε, χἀμαυτῆς πέρι 

ϑέλω πυϑέσϑαι, μὴ ᾽πὶ τοῖς πάλαι χαχοῖς 
προσχείμενόν τι πῆμα σὴν δάκνει φρέγα. 

1Τ0...530Σ. 

ὦ παῖ, μάλιστα σ᾽ οὐ νεωστὶ δὴ τέχγων 
485 τῶν “Πραζλείων ἐνδίχως αἰνεῖν ἔχω. 

ἡμῖν δὲ δόξας εὖ ποοχωρῆσαι δόμος 
πάλιν μεϑέστηχ᾽ αὖϑις ἐς τἀμήχανον" 
χοησμῶν γὰρ ὠδούς φησι σημαίνειν ὅδε, 

οὐ ταῦρον οὐδὲ μόσχον, ἀλλὰ παρϑένον 
490 σφάξαι χελεύειν πατρὸς ἥτις εὐγενοῦς, 

εἰ χρὴ μὲν ἡμᾶς, χρὴ δὲ τήνδ᾽ εἶναι πόλιν. 
ταῦτ᾽ οὖν ἀμηχανοῦμεν - οὔτε γὰρ τέχνα 
σφάζειν ὅδ᾽ αὑτοῦ φησιν οὔτ᾽ ἄλλου τινός. 
χἀμοὶ λέγει μὲν οὐ σωφρῶς, λέγει δέ πως, 

496 εἰ μή τι τούτων ἐξαμηχανήσομεν, 
ἡμᾶς μὲν ἄλλην γαῖαν εὑρίσχειν τινὰ, 
αὐτὸς δὲ σῶσαι τήνδε βούλεται χϑόνα. 

90 
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ΠΆΑ͂ΚΟΑ͂ΡΙἍ“Ζ. 

ἐν τῷδε χἀχόμεσϑα σωϑῆναι λόγῳ; 
10..40.Σ. 

ἐν τῷδε, τἄλλα γ᾽ εὐτυχῶς πεπραγότες. 
Π4ΚΑΡΙ1.. 

500 μή νυ» τρέσῃς ἔτ᾽ ἐχϑρὸν ᾿“ργεῖον δόρυ" 
ἐγὼ γὰρ αὐτὴ πρὶν χελευσϑῆναε, γέρον, 

ϑνήσχειν ἑτοίμη καὶ παρίστασϑαι σφαγῆ. 

τί φήσομεν γὰρ, εἰ πόλις μὲν ἀξιοῖ 
χίνδυνον ἡμῶν οὕνεχ᾽ αἴρεσθαι μέγαν, 

506 αὐτοὶ δὲ προστιϑέντες ἄλλοισιν πόνους, 

παρὸν σεσῶσθαι, φευξόμεσϑα μὴ ϑανεῖν; 
οὐ δῆτ᾽, ἐπεί τοι χαὶ γέλωτος ἄξια, 

στένειν μὲν ἱχέτας δαιμόνων χαϑημένους, 

πατρὸς δ᾽ ἐχείνου φύντας οὗ πεφύχαμεν, 
8610 χαχοὺς ὁρᾶῶσϑαι" ποῦ τάδ᾽ ἐν χρηστοῖς πρέπει; 

χάλλιον, οἶμαι, τῆσδ᾽, ἃ μὴ τύχοι ποτὲ, 
πόλεως ἈΠΟ χεῖρας εἰς ἐχϑρῶν πεσεῖν, 

κἄπειτα δεινὰ πατρὸς οὖσαν εὐγενοῦς 
παϑοῦσαν “1 δὴν μηδὲν ἧσσον εἰσιδεῖν. 

516 ἀλλ᾽ ἐκπεσοῦσα τῆσδ᾽ ἀλητεύσω χϑονὸς, 
χοὐχ αἰσχυνοῦμαι δῆτ᾽, ἐὰν δή τις λέγη, 
τί δεῦρ᾽ ἀκίχεσϑ᾽ ἱχεσίοισι σὺν χλάδοις, 

ἔξιτε χϑονός - 
χαχοὺς γὰρ ἡμεῖς οὐ προσωφελήσομεν. 

520 ἀλλ᾽ οὐδὲ μέντοι, τῶνδε μὲν τεθνηκότων, 

αὐτὴ δὲ σωϑεῖσ᾽, ἐλπίδ᾽ εὖ πράξειν ἔχω 

πολλοὶ γὰρ δὴ τῇδε προὔδοσαν φίλους. 
τίς γὰρ χόρην ἔρημον ἢ δάμαρτ᾽ ἔχειν 

αὐτοὶ φιλ οψυχοῦντες ; 

ἢ παιδοποιεῖν ἐξ ἐμοῦ βουλήσεται; 

520 οὐχοῦν ϑανεῖν ἄμεινον ἢ τούτων τυχεῖν 
ἀναξίαν. ἄλλῃ δὲ χαὶ πρέπει τινὶ 
3: οἱδν ΞΕ ἘΡΕ ε ᾿ 

μᾶλλον τάδ᾽, ἥτις μὴ ᾽πίσημος ὡς ἐγώ. 

ἡγεῖσθ᾽ ὅπου δεῖ σῶμα χατϑανεῖν τόδε, 
χαὶ στεμματοῦτε καὶ χατάρχεσϑ'᾽, εἰ δοχεῖ" 

δϑθνιχᾶτε δ᾽ ἐχϑροούς - ἥδε γὰρ ψυχὴ πάρα 
ἑχοῦσα χοὐχ ἄχουσα" χἀξαγγέλλομαι 

θνήσκειν ἀδελιρῶν τῶνδε κἀμαυτῆς ὕπερ. 
εὕρημα γάρτοι μὴ φιλοψυχοῦσ᾽ ἐγὼ 

Σ ΠΑΡ  βοξορῖν ἘΝ τὰ 
χάλλιστον εὕρηκ᾽. εὐχλεῶς λιπεῖν βίον. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὅδ (εῦ φεῦ. τί λέξω, παρϑένου μέγαν λόγον 
; ΚῚΣ οὐ ἀεμν Ὲ 

χλύων, ἀδελιρῶν ἢ πάρος ϑέλει ϑανεῖν; 

τούτων τίς ἂν λέξειε γενναίους λόγους 
μᾶλλον, τίς ἂν δράσειεν ἀνθρώπων ἔτι; 

10.,.10 Σ. ᾿ Ξ ναῷ 
ὦ τέκνον, οὐχ ἔστ᾽ ἄλλοϑεν τὸ σὸν κάρα, 

δῖ0 ἀλλ ἐξ ἐκείνου σπέρμα τῆς ϑείας φρενὸς 

πέφυχας Ἡρακλῆος - οὐδ᾽ αἰσχύνομαι 
τοῖς σοῖς λόγοισι, τῇ τύχη δ᾽ ἀλγύνομαι. 

ἀλλ᾽ ἡ γένοιτ᾽ ἂν ἐνδικωτέρως φράσω "- 

πάσας ἀδελφὰς τῆσδε δεῦρο χρὴ καλεῖν, 

ὁάδ χάϑ᾽ ἡ λαχοῦσα ϑνησχέτω γένους ὕπερ " 
σὲ δ᾽ οὐ δίχαιον χατϑανεῖν ἄνευ πάλου. 

ΔΓΕΑΚΟΑΡῚ.14. 

ὑκ ἂν ϑά ἢ. τύχη λαχοῦσ᾽ ἐγώ" οὐκ ἄν ϑάμοιμε τῇ, τύχῃ λαχοῦσ᾽ ἐγώ 
χαρις γάρ οὐ πρόσεστι" μὴ λέξης., γέρον. 

ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἐνδέχεσϑε, καὶ βούλεσϑέ μοι 

560 χρῆσϑαι προϑύμῳ, τὴν ἐμὴν ψυχὴν ἐγὼ : ΣΆ ΝΙΣ ᾿ ᾿ ὡ -, 
δίδωμ᾽ ἑχοῦσα τοῖσδ᾽, ἀναγχασϑεῖσα δ᾽ οὔ. 

ἘΞ Δ ΛΡΉΠΗΤΕ τ. ΔΘ ΚΓ 

ΝΣ 10..420Σ. 
φεῦ. 
ὅδ᾽ αὖ λόγος σοι τοῦ πρὶν εὐγενέστερος " 

χἀχεῖνος ἦν ἄριστος, ἀλλ᾽ ὑπερφέρεις 

ὅδϑ τόλμῃ τὲ τόλμαν χαὶ λόγῳ χρηστῷ λόγον. 
οὐ μὴν κελεύω γ᾽, οὐδ᾽ ἀπεννέπω,, τέχνον, 
ϑγνήσχειν σ᾽ - ἀδελφοὺς δ᾽ ὠφελεῖς ϑανοῦσα σούς. 

Μ.4Κ4Ρ]14. 

σοφῶς κελεύεις " μὴ τρέσης μιάσματος 

τοὐμοῦ μετασχεῖν, ἀλλ᾽ ἐλευϑέρως ϑάνω. 
ὅ60 ἕπου δὲ, πρέσβυ" σῆ γὰρ ἐνθανεῖν χερὶ 

ϑέλω - πέπλοις δὲ σῶμ᾽ ἐμὸν χρύψον παρών" 
ἐπεὶ σφαγῆς γε πρὸς τὸ δεινὸν εἶμ᾽ ἐγὼ, 
εἴπερ πέφυκα πατρὸς οὕπερ εὔχομαι. 

Τ0.4.40.. 

οὐκ ἂν δυναίμην σῷ παρεστάναι μόρῳ. 
ΜΠΔΚΟΑ.ΑΡ14. 

ὅθ6 σὺ δ᾽ ἀλλὰ τοῦδε χρῆζε, μή μ᾽ ἐν ἀρσένων, 
ἀλλ᾽ ἐν γυναιχῶν χερσὶν ἐχπνεῦσαι βίον. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἔσται τάδ᾽. ὦ τάλαινα παρϑένων - ἐπεὶ 
κἀμοὶ τόδ᾽ αἰσχρὸν, μή σε κοσμῆσαι χαλῶς, 
πολλῶν ἕχατι, τῆς τε σῆς εὐψυχίας 

570 χαὶ τοῦ δικαίου" τλημονεστάτην δὲ σὲ 
πασῶν γυναικῶν εἶδον ὀφϑαλμοῖς ἐγώ. 
ἀλλ᾽ εἴ τι βούλει τούσδε τὸν γέροντά τε, 
χώρει προσειποῦσ᾽ ὕστατον πρόσφϑεγμα δή 

ΜΑ͂Κ.4ΡΙ74. 

ὦ χαῖρε, πρέσβυ. χαῖρε, καὶ δίδασχέ μοι 

570 τοιούσδε τούσδε παῖδας, ἐς τὸ πᾶν σοφοὺς, 

ὥσπερ σύ" μηδὲν μᾶλλον - ἀρχέσουσι γάρ. 
πειρῶ δὲ σῶσαι μὴ ϑανεῖν πρόϑυμος ὧν" 
σοὶ παῖδές ἐσμεν - σαῖν χεροῖν τεϑράμμεϑα. 
ὁρᾷς δὲ κἀμὲ τὴν ἐμὴν ὥραν γάμου 

ὅ80 διδοῦσα» ἀντὶ τῶνδε χατϑανουμένην. 
ὑμεῖς τ᾽, ἀδελφῶν ἡ παροῦσ᾽ ὁμιλίᾳ, 
εὐδαιμονοῖτε, καὶ γένοιϑ᾽ ὑμῖν ὅσων 
ἡ ̓ μὴ πάροιϑεν καρδία σφαγήσεται. 
χαὶ τὸν γέροντα τήν τ᾿ ἔσω γραῖαν δόμων 

58ὅ τιμᾶτε πατρὸς μητέρ᾽ ᾿ἀλχμήνην ἐμοῦ 
ξένους τε τούσδε. κἂν ἀπαλλαγὴ πόνων 
καὶ νόστος ὑμῖν εὑρεϑῆ ποτ᾽ ἐχ ϑεῶν, 
μέμνησθε τὴν σώτειραν ὡς ϑάψαι χρεών" 
χάλλιστά τοι δίχαιον " οὐ γὰρ ἐνδεὴς 

590 ὑμεῖν παρέστην, ἀλλὰ προὔϑανον γένους. 
τάδ᾽ ἀντὶ παίδων ἐστί μοι χεμιήλια 
καὶ παρϑενείας, εἴ τι δὴ χατὰ χϑονός" 
εἴη. γε μέντοι μηδέν. εἰ γὰρ ἕξομεν 
κἀχεῖ μερίμνας οἱ ϑανούμενοι βροτῶν, 

ὅ96 οὐχ οἶδ᾽ ὅποι τις τρέψεται" τὸ γὰρ θανεῖν 
χαχῶν μέγιστον φάρμακον νομίζετε. 

10.4.40 Σ.-. 

ἀλλ᾽, ὦ μέγιστον ἐχπρέπουσ᾽ εὐψυχίᾳ, 
πασῶν γυναιχῶν ἴσϑε, τιμιωτάτη 

χαὶ ζῶσ᾽ ὑφ᾽ ἡμῶν. καὶ ϑανοῦσ᾽ ἔσει πολύ" 
600 χαὶ χαῖρε - δυσφημεῖν γὰρ ἅζομαι ϑεὼν, 

ἧ σὸν χατῆρχται σῶμα. “1ήμητρος χόρην. 

ὦ παῖδες, οἰχόμεσϑα" λύεται μέλη 

λύπη" λάβεσϑε χεὶς ἕδραν μ᾽ ἐρείσατε 
αὐτοῦ πέπλοισι τοῖσδε χρύψαντες, τέχνα. 



ΗΨΡ ΔῈ  ΔΙΕΤΔ ΑΓ 

606 ὡς οὔτε τούτοις ἥδομαι πεπραγμένοις, 
χρησμοῦ τε μὴ κρανϑέντος οὐ βιώσιμον" 
μείζων γὰρ ἄτη " συμφορὰ δὲ καὶ τάδε. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὔτινά φημι ϑεῶν ἄτερ ὄλβιον, οὐ βαρύποτμον 
ἄνδρα γενέσϑαι, 

610 οὐδὲ τὸν αὐτὸν ἀεὶ βεβάναι δόμον 
εὐτυχίᾳ - παρὰ δ᾽ ἄλλαν ἄλλα 
μοῖρα διώκει" 
τὸν μὲν ἀφ᾽ ὑψηλῶν βραχὺν ᾧκισε, 
τὸν δ᾽ ἀλήταν εὐδαίμονα τεύχει. 

616 μόρσιμα δ᾽ οὔτι φυγεῖν ϑέμις- οὐ σοφίᾳ τις 
ἀπώσεται" 

ἀλλὰ μάταν ὁ πρόϑυμος ἀεὶ πόνον ἕξει. 

ἀλλὰ σὺ μὴ προπίτνων τὰ ϑεῶν φέρε, μηδ᾽ 
ὑπεράλγει 

620 φροντίδα λύπᾳ" 
εὐδόχιμον γὰρ ἔχει ϑανάτου μέρος 
ἃ μελέα πρό τ᾿ ἀδελφῶν καὶ γᾶς, 
οὐδ᾽ ἀχλεής νιν 
δόξα πρὸς ἀνϑρώπων ὑποδέξεται" 

625 ἁ δ᾽ ἀρετὰ βαίνει διὰ μόχϑων" 
ἄξια μὲν πατρὸς, ἄξια δ᾽ εὐγενίας τάδε γίγνεται. 
εἰ δὲ σέβεις ϑανάτους ἀγαϑῶν., μετέχω σοι. 

ΘΕΡΖΠΩ Ν. 

680 ὦ τέχνα, χαίρετ᾽. Ἰόλεως δὲ ποῦ γέρων 
μήτηρ τε πατρὸς τῆσδ᾽ ἕδρας ἀποστατεῖ; 

10...30Σ. 

πάρεσμεν, οἵα δή γ᾽ ἐμοῦ παρουσία. 
ΘΕΡΩΖΠΩ Ν. 

τί χρῆμα κεῖσαι καὶ κατηφὲς ὄμμ᾽ ἔχεις; 

10...10Σ. 

φροντίς τις ἦλϑ᾽ οἴκεῖος, ἣ συνεσχόμην. 
ΘΕΡΆΠΩΝ. 

686 ἔπαιρέ νυν σεαυτὸν, ὄρϑωσον χάρα. 
10.1.20. 

γέροντές ἐσμεν χκοὐδαμῶς ἐρρώμεϑα. 

ΘΕΡΑΠΩ Ν. 

ἥχω γε μέντοι χάρμα σοι φέρων μέγα. 
1Τ0.3.20Σ. 

τίς δ᾽ εἰ σύ; ποῦ σοι συντυχὼν ἀμνημονῶ; 
ΘΕΡΆΑΠΩ Ν. 

Ὕλλου πενέστης " οὔ μὲ γιγνώσχεις ὁρῶν; 

10.210. 

640 ὦ φίλταϑ᾽, ἥχεις ἄρα σωτὴρ νῷν βλάβης; 
ΘΕΡΆΠΩΝ. 

μάλιστα " καὶ πρός γ᾽ εὐτυχεῖς τὰ νῦν τάδε. 
ΤΟ.1.10Σ. 

ὦ μῆτερ ἐσϑλοῦ παιδὸς, ᾿Ἰλχμήνην λέγω, 

ἔξελϑ᾽, ἄκουσον τούσδε φιλτάτους λόγους. 
πάλαι γὰρ ὠδίνουσα τῶν ἀφιγμένων 

645 ψυχὴν ἐτήχου γόστος εἰ γενήσεται. 
ΑἸ ΚΜΉΗΝΗ. 

τί χρῆμ᾽ ἀὐτῆς πᾶν τόδ᾽ ἐπλήσϑη στέγος; 
᾿Ιλαε, μῶν τίς σ᾽ αὖ βιάζεται παρὼν 

χήρυξ ἀπ᾽ Ἄργους; ἀσϑενὴς μὲν ἥ γ᾽ ἐμὴ 

ῥώμη, τοσόνδε δ᾽ εἰδέναι σ᾽ ἐχρῆν. ξένε, 
650 οὐχ ἔστ᾽ ἄγειν σε τούσδ᾽ ἐμοῦ ζώσης. ποτέ. 

ἥ τἄρ᾽ ἐχείνου μὴ νομιζοίμην ἐγὼ 
608 --- 617. -Ξ-Ξ 6!8 --- 629. 
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μήτηρ ἔτ᾽ - εἰ δὲ τῶνδε προσϑίξεις χερὶ, 
δυοῖν γερόντοιν οὐ χαλῶς ἀγωνιεῖ. 

10.1.Ζ0Σ. 

ϑάρσει, γεραιὰ, μὴ τρέσῃς, οὐκ ᾿Ἱργόϑεν 
θ55 χήρυξ ἀφῖχται, πολεμίους λόγους ἔχωγ. 

«ΑἸ ΚΠΙΗΝΗ. 

τί γὰρ βοὴν ἔστησας ἄγγελον φόβου; 
10.1..40Σ. 

σὲ, πρόσϑε ναοῦ τοῦδ᾽ ὅπως βαίης πέλας. 
ΤΠ ΚΜΗΗ ΝΗ. 

οὐχ ἧσμεν ἡμεῖς ταῦτα " τίς γάρ ἐσϑ᾽ ὅδε; 
10.,402. 

ἥχοντα παῖδα παιδὸς ἀγγέλλει σέϑεν. 
ΔΑ ΚΠΠ ΝΗ. 

660 ὦ χαῖρε καὶ σὺ τοῖσδε τοῖς ἀγγέλμασιν. 
ἀτὰρ τί χώρᾳ τῆδε προσβαλὼν πόδα 
ποῦ νῦν ἄπεστι; τίς νι» εἶργε συμφορὰ 
σὺν σοὶ φανέντα δεῦρ᾽ ἐμὴν τέρψαι φρένα; 

ΘΕΡΆΠΩΝ. 

στρατὸν χαϑίζει τάσσεταί ϑ᾽ ὃν ἤλϑ᾽ ἔχων. 
ΠΚΜΗΝΗ. 

605 τοῦδ᾽ οὐκέϑ᾽ ἡμῖν τοῦ λόγου μέτεστι δή. 
10..20Σ. 

μέτεστιν " ἡμῶν δ᾽ ἔργον ἱστορεῖν τάδε. 
ΘΕΡΆΠΩΝ. 

τί δῆτα βούλει τῶν πεπραγμένων μαϑεῖν; 
10.1.40 Σ. 

πόσον τι πλῆϑος συμμάχων πάρεστ᾽ ἔγων; 
ΘΕΡΆΠΩ Ν. 

πολλούς - ἀριϑμὸν δ᾽ ἄλλον οὐκ ἔχω φράσαι. 
10...30Σ. 

670 ἔσασιν, οἴμαι, ταῦτ᾽ ᾿Ιϑηναίων πρόμοι. 

ΘΕΡΑΠΩ Ν. 

ἴσασι" καὶ δὴ λαιὸν ἕστηκεν κέρας. 
10.1.,Δ10Σ. 

ἤδη γὰρ ὡς ἐς ἔργον ὥπλισται στρατός; 
ΘΕΡΑΠ6Ω Ν᾿. 

χαὶ δὴ παρῆχται σφάγια τάξεων ἑχᾶς. 
10.1.40. 

πόσον τι δ᾽ ἔστ᾽ ἄπωϑεν ᾿Πργεῖον δόρυ; 
ΘΈΡΖΠΩ Ν. 

675 ὥστ᾽ ἐξορᾶσϑαι. τὸν στρατηγὸν ἐμφανῶς. 

10.3.20 Σ-: 

τί δρῶντα; μῶν τάσσοντα πολεμίων στίχας; 

ΘΕΡΆΠΩΝ. 

ἠχάζομεν ταῦτ᾽ " οὐ γὰρ ἐξηχούομεν. 
ἀλλ᾽ εἴμ᾽ " ἐρήμους δεσπότας τοὐμὸν μέρος 
οὐκ ἂν ϑέλοιμι πολεμίοισι συμβαλεῖν. 

10.3.40Σ. 

680 χἄγωγε σὺν σοί" ταὐτὰ γὰρ φροντίζομεν, 

φίλοις παρόντες, ὡς ἔοιγμεν, ὠφελεῖν. 

ΘΕΡ. ΠΏ Ν. 

ἥχιστα πρὸς σοῦ μῶρον ἦν εἰπεῖν ἔπος. 

10.1.40. 

χαὶ μὴ μετασχεῖν γ᾽ ἀλχίμου μάχης φίλοις ; 

ΘΕΡΆΠΩΝ. 

οὐκ ἔστ᾽ ἐν ὄψει τραῦμα, μὴ δρώσης χερός. 

10..40.Σ. 

688 τέ δ᾽; οὐ ϑένοιμι κἂν ἐγὼ δι᾿ ἀσπίδος ; 
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ΘΕΡΑ͂ΠΩΝ. 

ϑένοις ὧν, ἀλλὰ πρόσϑεν αὐτὸς ἂν πέσοις. 
10.2..10Σ. 

οὐδεὶς ἔμ᾽ ἐχϑοῶν προσβλέπων ἀνέξεται. 
ΘΕΡ.ἍΑΠ0Ω.Ν. 

οὐκ ἔστιν, ὦ τῶν, ἣἥ ποτ᾽ ἦν ῥώμη σέϑεν. 
10..40Σ. 

ΩΣ, ΤΣ ἔρμο ἜΑ φο δγν τὴ ΠΡ 
ἀλλ οὖν μαχοῦμαΐ γ αριϑμον οὐχ ἐλάσσοσι. 

ΘΕΡΆΑΠΙΩ Ν. 

090 σμιχοὺν τὸ σὸν σήχωμα προστίϑης «ίλοις. 
ΤΟΙ ΖΦ ΟΙΣ, 

μή τοί μ᾽ ἔρυκε δρᾶν παρεσχευασμένον. 
ΘΕΡΆΠΩΝ: 

δρᾶν μὲν σύ γ᾽ οὐχ οἷός τε, βούλεσθαι δ᾽ ἴσως. 
ΤΟ..«“4ΟΣ. 

ὡς μὴ μενοῦντα τἄλλα σοι λέγειν πάρα. 
ΘΕΡΆΠΩΝ. 

πῶς οὖν ὁπλίταις τευχέων ἄτερ φανεῖ; 
ΨΟΌΖΚΕΙΟΣ. 

096 ἔστ᾽ ἐν δόμοισιν ἔνδον αἰχμάλωϑ'᾽ ὅπλα 
τοῖσδ᾽, οἷσι χρησύμεσϑα χἀποδώσομιεν 
ζῶντες " θανόντας δ᾽ οὐχ ἀπαιτήσει ϑεύς: 

ἀλλ εἴσιϑ᾽ εἴσω χἀπὸ πασσόλων ἑλὼν 
ἔνεγχ᾽ ὁπλίτην κύσμον ὡς τάχιστά μοι. 

700 αἰσχρὸν γὰρ οἱχούρημα γίγνεται τόδε, 
τοὺς μὲν μάχεσθαι, τοὺς δὲ δειλίᾳ μένειν. 

ΣΧΊΟΡΌΟΣΣ. 

λῆμα μὲν οὕπω στόρνυσι. χρόνος 

τὸ σὸν, ἀλλ ἡβῷ: σῶμα δὲ φροῦδον. 
τί πογεῖς ἄλλως ; ἃ σὲ μὲν βλάψει, 

7060 σμιχρὰ δ᾽ ὀνήσει πόλιν ἡμετέραν. 
χοὴ γνωσιμαχεῖν σὴν ἡλικίαν, 

τὰ δ᾽ ἀμήχαν᾽ ἐᾶν. οὐκ ἔστιν ὅπως 
ἥβην χτήσει πάλιν αὖϑις. 

ΠΚΜΠΝΠ. 

τί χρῆμα μέλλεις σῶν «φρενῶν οὐκ ἔνδον ὧν 

710 λιπεῖν μ᾽ ἔρημον σὺν τέχνοισι τοῖς ἐμοῖς; 

ΤΟΣ Ζ ΑΘ. 

ἀνδρῶν γὰρ ἀλκή" σοὶ δὲ χρὴ τούτων μέλειν. 
ΤΙΚΜΗΝΩΗ. 

τί δ᾽, ἢν ϑάνῃης σὺ, πῶς ἐγὼ σωϑήσομιωι; 
ΤΟ.Ζ.ΦΖΟΣ. 

παιδὸς μελήσει παισὶ τοῖς λελειμμέγοις. 

ΔΑΙΚΜΆΈΝΗ. 

ἢν δ᾽ οὖν, ὃ μὴ γένοιτο, χρήσωνται τύχη; 
ΤΟΣ Κ(ΟΣ. 

Τ1ὅ οἵδ᾽ οὐ προδώσουσίν σε, μὴ τρέσης, ξέγοι. 

ΑΙΚΜΉΗΝΉΗ. 

τοσόνδε γάρτοι ϑάρσος, οὐδὲν ἄλλ ἔχω. 
10.44.00 Σ. 

καὶ Ζηνὶ τῶν σῶν, οἶδ᾽ ἐγὼ. μέλει. πόνων, 
ΔΑΚΜΗΔΝΕ. 

φ 
ν Ἂ ον Ὁ ν Ὕ Ὕ ᾿ - Ζεὺς ἐξ ἐμιοῦ μὲν οὐκ ἀχούσεται χαχῶς" 

Ἵ εἰ δ᾽ ἐστὶν δὅοιος αὐτὸς οἶδεν εἰς ἐμιέ. 

᾿ ΘΕΡΆΠΩΝ. 
" ν 

720 ὅπλων μὲν ἤϑη τήνδ᾽ ὁρᾷς παντευχίαν, 
φϑάνοις δ᾽ ὧν οὐκ ἂν τοῖσδε συγχρούπτων δέμας. 
ὡς ἐγγὺς ἁγὼν, καὶ μάλιστ᾽ “Ἴρης στυγεῖ 

μέλλονιὰς " εἰ δὲ τευχέων φοβεῖ βάρος, 
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ΕΓ θ᾽ ΤΠ ΈΠῚᾺ ἸΔΕ  Θ᾽ 

γὺῦν μὲν πορεύου γυμνὸς, ἂν δὲ τάξεσιν 
720 χύσμῳ πυχάζου τῷδ᾽ - ἐγὼ δ᾽ οἴσω τέως. 

᾿ Τ0.1.40 Σ. 

καλῶς ἔλεξας" ἀλλ᾽ ἐμοὶ πρόχειρ᾽ ἔχων 

τεύχη χόμιζε, χειρὶ δ᾽ ἔνϑες ὀξύην, 
λαιόν τ᾽ ἔπαιρε πῆχυν, εὐθύνων πόϑα. 

. ΘῈΡ.ΑΠΩ Ν. 

ἢ παιδαγωγεῖν γὰρ τὸν ὁπλίτην χρεών; 
ΤΟ .ΧΟΣ: 

730 ὕονιϑος οὕγεχ᾽ ἀσφαλῶς πορευτέον. 

ΘΕΡΆΑ͂Π Ν. 

εἴθ᾽ ἦσϑα δυνατὸς δρῶν ὅσον πρόϑυμος εἶ. 
10...3Ο Σ. 

ἔπειγε" λειφϑεὶς δεινὰ πείσομαι μάχης. 
ΘΕΡ.ΑΠῶΩ,Ν. 

σύ τοι βραδύνεις χοὺχ ἐγὼ δοχῶν τι δρᾶν. 

10...40ΟΣ. 

οὔχουν ὁρᾷς μου χῶλον ὡς ἐπείγεται; 
ΘΕΡΆΠΩΝ. 

785 ὁρῶ δοχοῦντα μᾶλλον ἢ σπεύδοντά σε. 

10..Ζ20Σ. 

οὐ ταὐτὰ λέξεις, ἡνίχ᾽ ἂν λεύσσης μ᾽ ἐκεῖ. 

ΘΕΡΆΠΩΝ. 

τί δρῶντα; βουλοίμην δ᾽ ἂν εὐτυχοῦντά γε. 
1Ι10..4Ζ40Σ. 

δι᾿. ἀσπίδος ϑείνοντα πολεμίων τινάν 
ΘΕΡΑ͂ΠΩ Ν. 

εἰ δήποϑ᾽ ἥξομέν γε. τοῦτο γὰρ φόβος. 
1Ι10...40Σ: 

φεῦ" 

740 εἴθ᾽, ὦ βοαχίων,, οἷον ἡβήσαντά σε 
μεμνήμεϑ᾽ ἡμεῖς, ἡνίχα ξὺν “Πραχλεῖ 
“Σπάρτην ἐπόρϑεις, σύμμαχος γέκοιό μοα 

τοιοῦτος, οἷος ἂν τροπὴν Εὐρυσϑέως 
ϑείην" ἐπεί τοὶ χαὶ χαχὺς μένειν δόρυ. 

745 ἔστιν δ᾽ ἐν ὄλβῳ χαὶ τόδ᾽ οὐκ ὀρϑῶς ἔχον, 
εὐψυχίας δόκησις - οἰόμεσϑα γὰρ 
τὸν εὐτυχοῦντα πάντ᾽ ἐπίστασϑαι χαλῶς. 

ΧΟΡΟΣ. 

γῷ χιὺὶ παννύχιος σελάναᾳ 
Ζαὶ λαμπρόταται ϑεοῦ 

700 φαεσίμβροοτοι αὐγαὶ, 

ἀγγελίαν μοι ἐνέγκατε, 
Ἰωχήσατε δ᾽ οὐρανῷ 

χὰ παρὰ ϑρόνον ἀρχέταν 
γλαυχᾶς ἐν ᾿ϑάνας. 

7656 μιέλλω τᾶς πατριώτιδος γᾶς, 
μέλλω περὶ τῶν δόμων 
ἱχέτας ὑποδεχϑεὶς, 

χίνδυνον πολιῷ τεμεῖν σιδώρῳ. 
δεινὸν μὲν πόλιν ὡς δυχήγες 

760 εὐδαίμονα. χαὶ δορὸς 

πολυκίνετον ἀλχᾷ 

μῆνιν ἐμᾷ χϑονὶ χεύϑειν " 

χαχὸν δ΄, ὦ πόλις, εἰ ξένους 

ἱχτῆρες παοαδώσομεν, 
708 χελεύσιμον “1ργος. 

Ζεύς μοι ξύμμαχος, οὐ φοβοῦμαι, 
Ζεύς μοι χάριν ἐνδίχως 

748. 758. --ΞΞ 759. 769, 



Ε.. 
] ΗΘ αὶ Τὸ ἈΓΈΤΙ Δ Ἃ ΚΕ 

ἔχει" οὔποτε ϑνατῶν 
ἥσσονές ποτ᾽ ἂν εἴτ᾽ ἐμοῦ «ανοῦνται. 

710 ἀλλ, ὦ πότνια, σὸν γὰρ οὖδας 

γᾶς σὸν χαὶ πόλις, ἃς σὺ μάτηρ 
δέσποινά τε χαὶ φύλαξ, 
πόρευσον ἄλλᾳ τὸν οὐ διχαίως 
τῷδ᾽ ἐπάγοντα δορύσσοντα 

770 στρατὸν ᾿1ργόϑεν" οὐ γὰρ ἐμᾷ γ᾽ ἀρετᾷ 
- δίκαιός εἶμ᾽ ἐχπεσεῖν μελάϑρων. 
ἐπεί σοι πολύϑυτος ἀεὶ 
τιμιὰ χραΐνεται, οὐδὲ λήϑει 
μηνῶν (ρϑινὰς ἁμέρα, 

780 νέων τ᾿ ἀοιδαὶ χορῶν τὲ μολπαί, 
ἀνεμόεντι δὲ γᾶς ὄχϑῳ 
ὀλολύγματα πανγυχίοις ὑπὸ παρ-- 
ϑέγων ἰαχεῖ ποδῶν χρύτοισιν. 

ΘΕΡΆΠΩΝ. 

δέσποινα, μύϑους σοί τε συντομωτάτους 

785 χλύειν ἐμοί τε τῷδε χαλλίστους, «ξέρω. 
γιχῶμεν ἐχϑροὺς, χαὶ τοοπαῖ ἱδρούετοι 
παντευχίαν ἔχοντα πολεμίων σέϑεν. 

ΤΠ ΚΜΉΗ ΝΗ. 

ὦ, φίλταϑ᾽, ἥδε σ᾽ ἡμέρα διήλασεν 
ἠλευϑερῶσϑαι τοῖσδε τοῖς ἀγγέλμασιν. 

790 μιᾶς δέ μ᾽ οὔπω συμφορᾶς ἐλευϑεροῖς " 
φόβος γὰρ εἴ μοι ζῶσιν οὃς ἐγὼ ϑέλω. 

ΘΕΡΆΠΩΝ. 

ζῶσιν μέγιστόν γ᾽ εὐχλεεῖς χατὰ στρατόν, 
ΤΑ ΚΜΗΝ ΕΙ. 

ὃ μὲν γέρων οὐκ ἔστιν ᾿Ιόλεως ὅδε; 
ΘΕΡΑΠΩ Ν. 

μάλιστα, πράξας δ᾽ ἐχ ϑεῶν χάλλιστα δή. 
44.1ΚΊΜΗΝΗ. 

796 τί δ᾽ ἔστι; μῶν τι χεδνὸν ἠγωνίζετο; 
ΘΕΡΆΠΩ Ν. 

γέος μεϑέστηχ᾽ ἔχ γέροντος αὖϑις αὖ. 
“4ΦΚΗΗΝΗ. 

, ϑαυμάστ᾽ ἔλεξας ἀλλά σ᾽ εὐτυχὴ φίλων 

μάχης ἀγῶνα πρῶτον ἀγγεῖλαι ϑέλω. 
ΘΕΡΑΠΩ Ν. 

εἷς μου λόγος σοι πάντα σημαίνει τάδε - 
800 ἐπεὶ γὰρ ἀλλήλοισιν ὁπλίτην στρατὸν 

χατὰ στόμι᾽ ἐχτείνοντες ἀντετάξαμεν, 
ἐχβὰς τεθρίππων Ὕλλος ἁρμάτων πόδα, 
ἔστη μέσοισιν ἐν μεταιχμίοις δορός. 

χπειτ᾽ ἔλεξεν, ὦ στρατήγ᾽, ὃς ᾿1ργόϑεν 
800 ἥχεις, τί τήνδε γαῖαν οὐχ εἰάσαμεν ; 

χαὶ τὰς Δ7]υχήύνας οὐδὲν ἐογάσει χαχὸὺν 
ἀνδρὸς στερήσας " ἀλλ ἐμοὶ μόνος μόνῳ 
μάχην συνάψας, ἢ χτανὼν ἄγου λαβὼν 
τοὺς «Πρα;λείους παῖδας, ἢ ϑανὼν ἐμοὶ 

810 τιμιὼς πατρῴους καὶ δόμους ἔχειν ἄφες. 
στρατὸς δ᾽ ἐπήνεσ᾽, ἔς τ᾽ ἀπαλλαγὰς πόγων 
χαλῶς λελέχϑαι μῦϑον ἔς τ᾿ εὐψυχίαν. 
ὃ δ᾽ οὔτε τοὺς χλύοντας αἰδεσϑεὶς λόγων 

οὔτ᾽ αὐτὸς αὑτοῦ δειλίαν, στρατηγὸς ὧν, 
816 ἐλϑεῖν ἐτόλμησ᾽ ἐγγὺς ἀλχίμου δορὸς, 

ἀλλ᾽ ἦν χώχιστος - εἶτα τοιοῦτος γεγὼς 

τοὺς “Πραχλείους ἦλϑε δουλώσων γόνους. 
710 --- 776. -ΞΞ 7171 --- 788. 

δῦ 

σ΄ Ὁ ΄ ΄ ΄ 
Ὕλλος μὲν. οὖν ἀπῴχετ᾽ ἐς τάξιν πάλιν - 

μάντεις δ᾽, ἐπειδὴ μονομάχου δι᾿ ἀσπίδος 
820 διαλλαγὰς ἔγνωσαν οὗ τελουμένας, 

ἔσφαζον, οὐκ ἔμελλον, ἀλλ᾿ ἀφίεσαν 
λαιμῶν βροτείων εὐθὺς οὔριον «ρόνον. 
οἱ ὁ’ ἅοματ᾽ εἰσέβαινον., οἱ δ᾽ ὑπ᾽ ἀσπίδων 
πλευραῖς ἔχρυπτον πλεύρ᾽ " ᾿Ιϑηναίων δ᾽ ἄναξ 

82ὅ στρατῷ παρήγγελλ᾽ οἷα χρὴ τὸν εὐγενῆ, 
ὦ ξυμπολῖται, τῇ τε βοσχούσῃ χϑονὶ 
χαὶ τῇ τεχούσῃ νῦν τιν᾽ ἀρχέσαι χρεών. 
ε ΕῚ ἌΦ᾽ ΄ ἕῳ ΕΣ ν᾿ Ὺ Ξ 

ὁ δ᾽ αὖ τό τ᾽ “Αργος μὴ καταισχῦναι ϑέλειν 

καὶ τὰς ἡΠυχήνας συμμάχους ἐλίσσετο. 

880 ἐπεὶ δ᾽ ἐσήμην᾽ ὄρϑιον Τυρσὴήνιχῆ 
σάλπιγγι, καὶ συνῆψαν ἀλλήλοις μάχην, 

σιόσον τιν᾽ αὐχεῖς πάταγον ἀσπίδων βρέμειν, 
: ᾿ Ν Ζ αν 

πόσον τινὰ στεναγμὸν οἱμωγήν ϑ᾽ ὁμοῦ; 

τὰ πρῶτα μέν νυν πίτυλος ᾿Πργείου δορὸς 

836 ἐρρήξαϑ᾽ ἡμᾶς - εἶτ᾽ ἐχώρησαν πάλιν. 
τὸ δεύτερον (δὲ ποὺς ἐπαλλαχϑεὶς ποδὶ, 
ἀνὴρ δ᾽ ἐπ᾽ ἀνδρὶ στὰς, ἐχαρτέρει μάχῃ " 

πολλοὶ δ᾽ ἔπιπτον. ἣν δὲ δύο χελεύσματα, 
ὦ τὰς ᾿ϑήνας", ὦ τὸν ᾿“ργείων γύην 

840 σπείροντες, οὐκ ἀρήξετ᾽ αἰσχύνην πόλει; 
ἢ , - 5 ᾿ 

μόλις δὲ πάντα δρῶντὲς οὐκ ἄτερ πόνων 
, γ: Ξ (ἀύρή, ἐν 

ἐτρεινάμεσθ᾽ ᾿“ργεῖον ἐς φυγὴν δόρυ. 

χἀνταῦϑ᾽ ὁ πρέσβυς Ὕλλον ἐξοομώμενον 

ἰδὼν, ὀρέξας ἱχέτευσε δεξιὰν 

δά Ιόλαος ἐμβῆσαξ νιν ἵππειον δίφρον. 
λαβὼν δὲ χεοσὶν ἡνίας Εὐρυσϑέως 

΄ ἫΝ ἕ 3 ᾿ - Ἶ 2, ᾿ 

πώλοις ἐπεῖχε. τἀπὸ τοῦδ᾽ δὴ χλύων 

λέγοιμ᾽ ἂν ἄλλων, δεῦρο δ᾽ αὐτὸς εἰσιδών. 
Παλληνίδος γὰρ σεμνὸν ἐχπερῶν πάγον 

850 δίας ᾿ϑάνας. ἅρμ᾽ ἰδὼν Πὐρυσϑέως, 

ἠράσαϑ᾽ Ἥβῃ Ζηνέ ϑ᾽, ἡμέραν μίαν 

ψέος γενέσϑαι χἀποτίσασϑαι δίχην 
ἐχϑρούς" χλύειν δὴ θαύματος πάρεστί σοι- 

δισσὼ γὰρ ἀστέρ᾽ “ἱππικοῖς ἐπὶ ζυγοῖι 
Ὗ Ὗ 

855 σταϑέντ᾽ ἔχρυνναν ἅομα λυγαίῳ νέφει" 
ΒΎ Σ ΚΡ: ᾿ 

σὸν δὴ λέγουσι παῖδά γ᾽ οἱ σοφώτεροι 

Ἥβην ᾽ " ὁ δ᾽ ὄρφνης ἔχ δυσαιϑρίου νέων 

βραχιόνων ἔδειξεν ἡβητὴν τύπον. 
αἱρεῖ δ᾽ ὁ χλεινὸς ᾿Ιόλεως Εὐρυσϑέως 

860 τέτρωρον ἅρμα πρὸς πέτραις :Σχειρωνίσι» 

δεσμοῖς τε δήσας χεῖρας ἀχροϑίγιον 

χάλλιστον ἥκει τὸν στρατηλάτην ἄγων, 
ἘΤΎΡΕ ; Ξ ἘΡΑς 

τὸν ολβιον πάροιϑε" τὴ δὲ νῦν τύχῃ 

βροτοῖς ἅπασι λαμπρὰ χηρύσσει μαϑεῖν, 
ΠΆΜΣΙ Ξ Ξ ΣΤ ΈΟΙΣ ἜΣ 

860 τὸν εὐτυχεῖν δοχοῦντα μη ζηλοῦν. πρὶν αν 

ϑανόντ᾽ ἴδη τις" ὡς ἔφημεροι τύχαι. 

ΧΌΡΙΟΣΣ 

ὦ Ζεῦ τροπαῖε, νῦν ἐμοὶ δεινοῦ φόβου 

ἐλεύϑερον πάρεστιν ἥμαρ εἰσιδεῖν. 
1 ΚΠΜΉΗΔΝΗ. 

, - ΄ Η͂ , 

ὦ Ζεῦ, χοόνῳ μὲν τμ᾽ ἐπεσχέψω χαχά" 

870 χάριν δ᾽ ὅμως σοι τῶν πεπραγμένων ἔχω. 
“- ΑΥ ΕΣ δ ᾿ κὰ αν τ ΥΆ, ᾿ 

χαὶ παῖδα τὸν ἐμὸν ποόσϑεν οὐ δοκοῦσ᾽ ἐγὼ 
ϑεοῖς ὁμιλεῖν νῦν ἐπίσταμαι σαιρῶς. 
ὦ τέχνα, νῦν δὴ νῦν ἐλεύϑεροι πόνων, 

ἐλεύϑεροι δὲ τοῦ χαχῶς ὀλουμένου 

875 Εὐρυσϑέως ἔσεσϑε, χαὶ πόλιν πατρὸς 
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ὄψεσϑε, κλήρους δ᾽ ἐμβατεύσετε χϑονὺὸς, 
καὶ ϑεοῖς πατρῴοις ϑύσεϑ᾽, ὧν ἀπειργμένοι 
ξένοι πλανήτην εἴχετ᾽ ἄϑλιον βίον. 
ἀτὰρ τί χεύϑων ᾿Ιόλεως σοφόν ποτε 

880 Πὐρυσϑέως ἐφείσαϑ᾽ ὥστε μὴ κτανεῖν 
λέξον " παρ᾽ ἡμῖν μὲν γὰρ οὐ σοφὸν τόδε, 
ἐχϑροὺς λαβόντα μὴ ᾿ποτίσασϑαι δίχην. 

ΘΕΡΑ ΠΩ Ν. 

τὸ σὸν ποοτιμῶν. ὡς νιν ὀφθαλμοῖς ἴδοις 
χρατοῦντια καὶ σῇ δεσποτούμενον χερί. 

886 οὐ μὴν ἑκόντα γ᾽ αὐτὸν, ἀλλὰ πρὸς βίαν 
ἔζευξ᾽ ἀνάγκῃ" καὶ γὰρ οὐχ ἐβούλετο 
ζῶν ἃς σὸν ἐλϑεῖν ὄμμα χαὶ δοῦναι δίχην. 

ἀλλ, ,ὦ γεραιὰ, χαῖρε, χαὶ μέμνησό μοι 
ὃ πρῶτον εἶπας, ἡνίχ᾽ ἠρχόμην λόγου" 

890 ἐλευϑέρωσόν μ᾽ - ἐν δὲ τοῖς τοιοῖσδε χρὴ 
ἀψευδὲς εἶναι τοῖσι γενναίοις στόμα. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἐμοὶ χορὸς μὲν ἡδὺς, εἰ λίγεια 
λωτοῦ χάρις εἰνὶ δαιτί. 
εἴη δ᾽ εὔχαρις ᾿ἀφροδίτα. 

89ὅ τερπνὸν» δέ τι χαὶ φίλων ἄρ᾽ 
Ι εὐτυχίαν ᾿ἰδέσϑαι 
Ϊ τῶν πάρος οὐ δοχούντων. 
' πολλὰ γὰρ τίχτει 

Μοῖρα τελεσσιδώτειρ᾽ 
᾿ 900 αἀϊἹών τε Κοόνου παῖς. 
Ι ἔχεις ὁδόν τιν᾽, ὦ πόλις, δίχαιον" 

᾿ οὐ χρή ποτὲ τόδ᾽ ἀφελέσϑαι, 
τιμῶν ϑεούς" ὃ δὲ μή σε φάσχων 
ἐγγὺς μανιῶν ἐλαύνει, 

. 906 δειχνυμένων ἐλέγχων 

τῶνδ᾽ " ἐπίσημα γάρτοι 

ϑεὸς παραγγέλλει, 

] τῶν ἀδίχων παραιρῶν 
φρονήματος ἀεί. 

. 910 ἔστιν ἐν οὐρανῷ βεβαχὼς 
. ΄ ΝΥ " 

τεὸς γόνος, ὦ γεραιὰ, 
φεύγει λόγον ὡς τὸν “Ἴδα 

δόμον χατέβα. πυρὸς 

δεινᾷ φλογὶ σῶμα δαισϑεὶς, 

915 Ἥβας τ᾽ ἐρατὸν χροΐζει 
λέχος χρυσέων χατ᾽ αὐλών. 
ὦ Ὑμέναιε, δισσοὺς 
παῖδας “]ὸς ἠξίωσας. 

συμφέρεται τὰ πολλὰ πολλοῖς» 

920 χαὶ γὰρ πατρὶ τῶνδ᾽ ᾿ϑάναν 
] λέγουσ᾽ ἐπίχουρον εἶναι, 

χαὶ τούσδε ϑεᾶς πόλις 

χαὶ λαὺς ἔσωσε χείνας, 

᾿ ἔσχεν δ᾽ ὕβριν ἀνδρὸς, ᾧ ϑυ- 
] 926 μὸς ἦν προὸ δίχας βιαίως. 

᾿ μιήποτ᾽ ἐμοὶ φρόνημα 

] ψυχά τ᾽ ἀχόρεστος εἴη. 
| ΑΓΓΕΜΟΣ. 
᾿ δέσποιν". δρᾷς μὲν, ἀλλ ὅμως εἰρήσεται, 

ἙΕὐρυσϑέα σοι τόνδ᾽ ἄγοντες ἥχομεν, 
1.980 ἄελπτον ὄψι», τῷδέ τ᾿ οὐχ ἧσσον τυχεῖν " 

892 --- 900. ---- 901 --- 909. 

910 -- 918. --Ξ-Ξ 919. - 927. 

οὐ γάρ ποτ᾽ ηὔχει χεῖρας ἵξεσϑαι σέϑεν, 

ὅτ᾽ ἐχ Πῆυχηνῶν πολυπόνῳ σὺν ἀσπίδι 
ἔστειχε, μείζω τῆς τύχης φρονῶν πολὺ, 
πέρσων ᾿4ϑήνας. ἀλλὰ τὴν ἐναντίαν 

935 δαίμων ἔϑηχε χαὶ μετέστησεν τύχην. 
Ὕλλος μὲν οὖν ὅ τ᾽ ἐσϑλὸς Ἰόλεως βρέτας 

“Τιὸς τροπαίου χαλλίνικον ἵστασαν " 
ἐμοὶ δὲ πρὸς σὲ τόνδ᾽ ἐπιστέλλουσ᾽ ἄγειν, 
τέρψαι ϑέλοντες σὴν φρέν᾽. ἐκ γὰρ εὐτυχοῦς 

940 ἥδιστον ἐχϑρὸν ἄνδρα δυστυχοῦνϑ'᾽ ὁρᾶν. 
“4 ΠΚΗΉΝΗ. 

ὦ μῖσος, ἥκεις; εἶλέ σ᾽ ἡ «Ἰίχη χρόνῳ; 
πρῶτον μὲν οὖν μοι δεῦρ᾽ ἐπίστρεψον χάρα, 
χαὶ τλῆϑι τοὺς σοὺς προσβλέπειν ἐναντίον 

ἐχϑρούς" χρατεῖ γὰρ νῦν γε κοὐ χρατεῖς ἔτε" 
945 ἐχεῖνος εἶ σὺ, βούλομαι γὰρ εἰδέναι, 

ὃς πολλὰ μὲν τὸν ὄνϑ᾽ ὅπου ᾽στὶ νῦν ἐμὸν 

παῖδ᾽ ἠξίωσας, ὦ πανοῦργ᾽, ἐφυβρίσαι; 
τί γὰρ σὺ χεῖνον οὐχ ἔτλης καϑυβρίσαι; 

ὃς χαὶ παρ᾽ “Ἵιδην ζῶντά νιν χατήγαγες, 
950 ὕδρας λέοντάς τ᾿ ἐξαπολλύναι λέγων 

ἔπεμπες; ἄλλα δ᾽ οἵ᾽ ἐμηχανῶ χαχὰ 
σιγῶ" μαχρὸς γὰρ μῦϑος ἂν γένοιτό μοι. 
χοὐκ ἤρχεσέν σοι ταῦτα τολμῆσαι μόνον, 
ἀλλ ἐξ ἁπάσης χἀμὲ χαὶ τέχν᾽ Ἑλλάδος 

965 ἤλαυνες, ἱχέτας δαιμόνων χαϑημένους, 

τοὺς μὲν γέροντας, τοὺς δὲ νηπίους ἔτι. 

ἀλλ᾽ εὗρες ἄνδρας χαὶ πόλισμ᾽ ἐλεύϑερον, 

οἵ σ᾽ οὐχ ἔδεισαν. δεῖ σὲ χατϑανεῖν χαχῶς. 

χαὶ χερδανεῖς ἅπαντα“ χρὴ γὰρ οὐχ ἅπαξ 

960 ϑνήσχειν σὲ, πολλὰ πήματ᾽ ἐξειργασμένον. 
ΑΓΕ ΖΟΣ: 

οὐκ ἔστ᾽ ἀνυστὸν τόνδε σοι χαταχτανεῖν. 
21 ΚΠΊΗΝΗ. 

ἄλλως ἄρ᾽ αὐτὸν αἰχμάλωτον εἵλομεν. 
εἴργει δὲ δὴ τίς τόνδε μὴ θανεῖν νόμος; 

ὩΤΓΓΕΟ.ΟΣ. 

τοῖς τῆσδε χώρας προστάταισιν οὐ δοχεῖ. 
ΚΗ ΠΝΗ͂. 

906 τί δὴ τόδ᾽ ; ἐχϑροὺς τοισίδ᾽ οὐ χαλὸν χτανεῖν; 
ῬΡ Ὁ ΔΕ αὐ ὑΕθ5 κι 03. 

οὐχ ὅντιν᾽ ἄν γε ζῶνϑ᾽ ἕλωσιν ἐν μάχη. 
ΚΜΉΗ ΝΗ. 

χαὶ ταῦτα δόξανϑ᾽ Ὕλλος ἐξηνέσχετο; 
ΦΙΓΕΟΖΟῸΣ. 

χρῆν δ᾽ αὐτὸν, οἴμαι, τῇδ᾽ ἀπιστῆσαι χϑονί. 
4ΠΚΜΗΝΗ. 

χρῆν τόνδε μὴ ζὴν μηδὲ φῶς ὁρᾶν ἔτι- 
ΓΓΒ.ΖΟΣ. 

970 τότ᾽ ἠϑιχήϑη πρῶτον οὐ ϑανὼν ὅδε. 
4 ΠἸΚΜΉΝΗ. 

οὐχοῦν ἔτ᾽ ἐστὶν ἐν χαλῷ δοῦναι δίχην. 
ΑΓΓΕ.ΖΟΣ. 

οὐχ ἔστι τοῦτον ὅστις ἂν χειταχτάνοι. 
ΑΔ ἸΚΜΗΝΗ. 

ἔγωγε" καίτοι φημὶ χίζε᾽ εἶναί τινα. 
ΦΙΓΈΖΟΣ. 

»“ν 
πολλὴν ἄρ᾽ ἕξεις μέμινιν, εἰ δράσεις τόδε. 

“4 ΠΚΜΗΜΉΗ ΝΗ. 

976 φιλῶ πόλιν τήνδ᾽ - οὐδὲν ἀντιλεχτέον. 



β ΗἩΡΑΒΛΕΙΔΑΙ. 281) 

τοῦτον δ᾽, ἐπείπερ χεῖρας ἦλϑεν εἰς ἐμὰς, 
οὐκ ἔστι ϑνητῶν ὅστις ἐξαιρήσεται. 

πρὸς ταῦτα τὴν ϑρασεῖαν ὅστις ἂν ϑέλῃ 
χαὶ τὴν φρονοῦσαν μεῖζον ἢ γυναῖκα χρὴ 

980 λέξει" τὸ δ᾽ ἔργον τοῦτ᾽ ἐμοὶ πεπράξεται, 

ΧΟΡΟΣ. 

δεινόν τι χαὶ συγγνωστὸν, ὦ γύναι, σ᾽ ἔχειν 
γεῖχος πρὸς ἄνδρα τόνδε γιγνώσχω χαλῶς. 

ἜΥΡΥΣΞΘΕΟΥΣ: 

γύναι, σάφ᾽ ἴσϑι μή με ϑωπεύσοντά σε, 
μηδ᾽ ἄλλο μηδὲν τῆς ἐμῆς ψυχῆς πέρι 

986 λέξονϑ᾽ ὅϑεν χρὴ δειλίαν ὀφλεῖν τινα. 
ἐγὼ δὲ νεῖκος οὐχ ἑκὼν τόδ᾽ ἠράμην" 
ἤθη γε σοὶ μὲν αὐτανένψιος γεγὼς, 
τῷ σῷ δὲ παιδὶ συγγενὴς «Πραχλέει. 
ἀλλ εἴτ᾽ ἔχρηζον εἴτε μὴ, ϑεὸς γὰρ ἦν, 

990 ρα μὲ χάμνειν τήνδ᾽ ἔϑηχε τὴν νόσον. 
ἐπεὶ δ᾽ ἐκείνῳ δυσμένειαν ἠράμην 

χάγνων ἀγῶνα τόνδ᾽ ἀγωνιούμενος, 
πολλῶν σοφιστὴς πημάτων ἐγιγνόμην, 
χαὶ πόλλ᾽ ἔτικτον γυχτὶ συνϑαχῶν ἀεὶ 

9960 ὅπως διώσας χαὶ χαταχτείνας ἐμοὺς 
ἐχϑροὺς τὸ λοιπὸν μὴ συνοιχοίην «φόβῳ, 
εἰδὼς μὲν οὐκ ἀριϑμὸν. ἀλλ᾿ ἐτητύμως 
ἄνδρ᾽ ὄντα τὸν σὸν παῖδα - χαὶ γὰρ ἐχϑρὸς ὧν 

ἀκούσεται τά γ᾽ ἐσϑλὰ, χρηστὸς ὧν ἀνήρ. 
1000 χεένου δ᾽ ἀπαλλαχϑέντος οὐκ ἐχρὴν μ᾿ ἄρα, 

μισούμενον πρὸς τῶνδε χαὶ ξυνειδότα 
ἔχϑραν πατρῴαν, πάντα κινῆσαι πέτρον, 
χτείνοντο χκάχβάλλοντα καὶ τεχνώμενον; 
τοιαῦτα δρῶντι τἄμ᾽ ἐγίγνετ᾽ ἀσφαλῆ. 

1006 οὐχοῦν σύ γ᾽ ἂν λαβοῦσα τὰς ἐμὰς τύχας 

ἐχϑροῦ λέοντος δυσμενῆ βλαστήματα 
ἤλαυνες ἂν χακοῖσιν, ἀλλὰ σωφρόνως 
εἴασας οἰχεῖν “Ἃργος" οὔτιν᾽ ἂν πίϑοις. 
γῦν οὖν ἐπειδή μ᾽ οὐ διώλεσαν τότε 

1010 πρόϑυμον ὄντα, τοῖσιν “Ἑλλήνων νόμοις 
οὐχ ἁγνός εἶμι τῷ χτανόντι χατϑανών. 
πόλις τ᾽ ἀφῆχε σωφρονοῦσα,, τὸν ϑεὸν 
μεῖζον τίουσα τῆς ἐμῆς ἔχϑρας πολύ. 
ἅ γ᾽ εἴπας ἀντήχουσας" ἐντεῦϑεν δὲ χρὴ 

1015 τὸν προστρόπαιο» τόν τὲ γενναῖον χαλεῖν. 

οὕτω γε μέντοι τἄμ᾽ ἔχει" ϑανεῖν μὲν οὐ 
χρήζω... λιπὼν δ᾽ ὧν οὐδὲν ἀχϑοίμην βίον. 

ΧΟΡΟΣ. 

παραινέσαι σοι σμικρὸν, ᾿ἡλχμήνη, ϑέλω, 

τὸν ἄνδρ᾽ ἀφεῖναι τόνδ᾽, ἐπεὶ πόλει δοχεῖ. 
ΔΠΚΜΗ ΝΗ. 

1020 τί δ᾽, ἢν ϑάνη τε χαὶ πόλει πειϑώμεϑα; 
ΧΟΡΟΣ. 

τὰ λῷστ᾽ ἂν εἴη πῶς τάδ᾽ οὖν γενήσεται; 
Δ ΠΚΜΗ ΝΗ. 

ἐγὼ διδάξω ῥᾳδίως - χτανοῦσα γὰρ 
τόνδ᾽ εἶτα γεχρὸν τοῖς μετελϑοῦσιν φίλων 
δώσω" τὸ γὰρ σῶμ᾽ οὐκ ἀπιστήσω χϑονέ" 

1026 οὗτος δὲ δώσει τὴν δίκην ϑανὼν ἐμοί. 

ῬΙΥΡΥΣΘΕΎΥΣ. 

χτεῖν᾽, οὐ παραιτοῦμαξζ σε" τὴν δὲ δὴ πόλιν, 
ἐπεί μ᾽ ἀφῆχε καὶ χατηδέσϑη χτανεῖν, 
χρησμῷ παλαιῷ .1οξίου δωρήσομαι, 

ὃς ὠφελήσει μεῖζον ἢ δοχεῖν χρόνῳ. 

1030 ϑανόντα γάρ' με ϑάψεϑ᾽ οὗ τὸ μόρσιμον, 
δίας πάροιϑε παρϑένου Παλληνίδος. 

καὶ σοὶ μὲν εὔνους χαὶ πόλει σωτήριος 
μέτοιχος ἀεὶ χείσομαι χατὰ χϑονὸς, 
τοῖς τῶνδε δ᾽ ἐχγόνοισι πολεμιώτατος, 

1086 ὅταν μόλωσι δεῦρο σὺν πολλὴ χερὶ, 
χάριν προδόντες τήνδε" τοιούτων ξένων 
προὔστητε. πῶς οὖν ταῦτ᾽ ἐγὼ πεπυσμένος 

δεῦρ᾽ ἦλθον, ἀλλ᾽ οὐ χρησμὸν ἠδούμην ϑεοῦ; 
Ἥραν νομίζων ϑεσφάτων χρείσσω πολὺ, 

1040 κοὐχ ἂν προδοῦναί μ᾽. ἀλλὰ μήτε μοι χοὰς 
μήϑ᾽ αἴμ᾽ ἐάσῃς εἰς ἐμὸν στάξαι τάφον. 
χαχὸν γὰρ αὐτοῖς νόστον ἀντὶ τῶνδ᾽ ἐγὼ 
δώσω" διπλοῦν δὲ χέρδος ἕξετ᾽ ἐξ ἐμοῦ, 

ὑμᾶς τ᾿ ὀνήσω τούσδε τε βλάψω ϑανών. 
ΤΠΚΜΗΝΉΗ. 

1045 τί δῆτα μέλλετ᾽, εἰ πόλει σωτηρίαν 

χατεργάσασϑαι τοῖσί τ᾿ ἐξ ὑμῶν χρεὼν, 

χτείνειν τὸν ἄνδρα τόνδ᾽, ἀκούοντες τάδε; 
δείχνυσι γὰρ χέλευϑον ἀσφαλεστάτην. 

ἐχϑοὸς μὲν ἁνὴρ, ὠφελεῖ δὲ χατϑανών. 
1050 χομίέζετ᾽ αὐτὸν, δμῶες, εἶτα χρὴ κυσὶ 

δοῦνιι χτανόντας" μὴ γὰρ ἐλπίσῃς ὅπως 
αὖϑις πατρῴας ζῶν ἔμ᾽ ἐχβαλεῖς γϑονύς. 

ἌΠΟΡΌΟΣΣ. 

ταῦτα δοκεῖ μοι. στείχετ᾽, ὀπαδοί. 
᾿ τὰ γὰρ ἐξ ἡμῶν 

.1065 χαϑαρῶς ἔσται βασιλεῦσιν. 
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ἡ μὲν. σχηνὴ ἐν ᾿Ελευσῖνι" ὁ δὲ χορὸς ἐξ ᾿Πργείων γυναιχῶν, οἱ μητέρες ἦσαν τῶν ἐν Θήβαις πεπτωχότων 

ἀριστέων. τὸ δὲ δρᾶμα ἐγχώμιον ᾿1ϑηνῶν. 



ἘΡΑΤΙΙ ΟΕ ἢ 1 Ασα, Ἐπουα ΟΣ: 

“419 4. 

ΖἼἠμητερ ἑστιοῦχ᾽ ᾿Ελευσῖνος χϑονὸς 
τῆσδ᾽, οἵ τε ναοὺς ἔχετε πρόσπολοι ϑεᾶς,᾽ 
εὐδαιμονεῖν με Θησέα τὰ γχεαῖδ᾿ ἐμὸν 

πόλιν τ᾿ ᾿Ιϑηνῶν τήν τε Πιτϑέως χϑόνα, 

δὲν ἧ μὲ ϑρέψας ὀλβίοις ἐν δώμασιν 

αὐἴϑραν πατὴρ δίδωσι τῷ Πανδίονος 
Αἰγεῖ δάμαρτα «Τοξίου μαντεύμασιν. 
ἐς τάσδε γὰρ βλέψασ᾽ ἐπηυξάμην τάδε 
γραῦς, εὲ λιποῦσαι δώματ᾽ ᾿ἀργείας χϑονὸς 

10 ἑχτῆρε ϑαλλῷ προσπίτνουσ᾽ ἐμὸν γόνυ, 

πάϑος παϑοῦσαι δεινόν" ἀμφὶ γὰρ πύλας 
Κάδμου ϑαγόντων ἑπτὰ γενναίων τέχνων 
ἄπαιδές εἰσιν, οὕς ποτ᾽ ᾿ἀργείων ἄναξ 
βδραστος ἤγαγ᾽, Οἰδίπου παγαχληρίας 

16 μέρος; κατασχεῖν (υγάδι Πολυνείχει ϑέλων 

γαμβρῷ" νεχροὺς δὲ τοὺς ὀλωλότας δορὶ 
ϑάψαι ϑέλουσι τῶνδε μητέρες χϑονί" 
εἴργουσε δ᾽ οἱ χρωτοῦντες, οὐδ᾽ ἀναίρεσιν 

δοῦναι ϑέλουσι, νόμιμ᾽ ἀτίζοντες ϑεῶν. 

20 χοιγὸν δὲ φόρτον τοῖσδ᾽ ἔχων χρείας ἐμῆς 

ἴάδραστος, ὕμμα δάχρυσιν τέγγων, ὅδε 
χεῖται, τό τ᾽ ἔγχος τήν τε δυστυχεστάτην 
στένων στρατεία» ἣν ἔπεμψεν ἐκ δόμων " 

ὅς μ᾽ ἐξοτρύνει παῖδ᾽ ἐμὸν πεῖσαι λιταῖς 

26 νεχρῶν χομιστὴν ἢ λόγοισιν ἢ δορὸς 
ῥώμῃ γενέσϑαι χαὶ τάφου μεταίτιον, 
μόνον τόδ᾽ ἔργον προστιϑεὶς ἐμῷ τέκνῳ 

πόλει τ᾿ ᾿Ιϑηνῶν. τυγχάνω δ᾽ ὑπὲρ χϑονὸς 

ἀρότου προϑύουσ᾽ ἐκ δόμων ἐλϑοῦσ᾽ ἐμῶν 
30 πρὸς τύνδε σηχὸν, ἔνϑα πρῶτα φαίνεται 

φρίξας ὑπὲρ γῆς τῆσδε χάρπιμος στάχυς. 
δεσμὸν δ᾽ ἄδεσμον τόνδ᾽ ἔχουσα φυλλάδος 
μένω πρὸς ἁγναῖς ἐσχάραις δυοῖν ϑεαῖν, 
Κόρης τε χαὶ “Ἰήμητρος, οἰκτείρουσα μὲν 

83ὅ πολιὰς ἄπαιδας τάσδε μητέρας τέχνων, 

σέβουσα δ᾽ ἱρὰ στέμματ᾽. οἴχεται δέ μοι 
χήρυξ πρὸς ἄστυ δεῦρο Θησέα καλῶν, 
ὡς ἢ τὸ τούτων λυπρὸν ἐξέλη χϑονὸς, 

ἢ τάσδ᾽ ἀνάγκας ἱχεσίους λύση, ϑεοὺς 
40 ὅσιόν τε δράσας" πάντα γὰρ δι᾿ ἀρσένων 

γυναιξὶ πράσσειν εἰχὸς, αἵτινες σοιραί, 

ΧΟΡΟΣ. 

ἱχετεύω σε, γεραιὰ, γεραρῶν ἐκ 
στομάτων πρὸς γόνυ πίπτουσα τὸ σὸν, 
ἄνα μοι τέχνα λῦσαι φϑιμένων 

45 νεχύων, οἱ χαταλείπουσι μέλη 
ϑανάτῳ λυσιμελεῖ ϑηρσὶν ὀρείοισι βορὰν, 
ἐσιδοῦσ᾽ οἰχτρὰ μὲν ὕσσων δάχρυ᾽ ἀμφὶ 
βλεφάροις, ῥυσὰ δὲ σαρχῶν πολιῶν 

42. 47. ---- 48 -- 54. 

χαταδρύμματα χειρῶν" τί γάρ; ἃ 
φϑιμένους παῖδας ἐμοὺς οὔτε δόμοις 
προϑέμων,, οὔτε τάφρων χώματα γαίας ἐσορῶ. 

δ5 ἔτεκες χαὶ σύ ποτ᾽, ὦ πότνια, χοῦρον 
φίλα ποιησαμένα λέχτρα πόσει σῷ " 

μέτα νυν δὸς ἐμοὶ σᾶς διανοίας, 

μετάδος δ᾽, ὅσσον ἐπαλγῶ μελέα τῶν φϑιμένων 
οὃς ἔτεχον " 

ΟὉ παράπεισον δὲ σὸν, ὃν λισσόμεϑ᾽, ἐλϑεῖν 
τέχνον ᾿Ισμηνὸν, ἐμάν τ᾽ εἷς χέρα ϑεῖναι 

γεχύων ϑαλερῶν σῶμα ταλαίνας ἄταφον " 
68 ὁσίως οὔχ, ὑπ᾽ ἀνάγκας δὲ προπίπτου-- 

σα προσαιτοῦσ᾽ ἔμολον δεξιπύρους ϑεῶν 

66 ϑυμέλας" ἔχομεν δ᾽ ἔνδιχα " χαὶ σοί 
τι πάρεστε σϑένος ὥστ᾽ εὐτεχνίᾳ δυστυχίαν τὰν 

παρ᾽ ἐμοὶ 

χαϑελεῖν" οἰχτρὰ δὲ πάσχουσ᾽ ἱχετεύω 
τὸν ἐμὸν παῖδα τάλαιν᾽ ἐν χερὶ ϑεῖναι 

70 νέκυν ἀμφιβαλεῖν λυγρὰ μέλη παιδὸς ἐμοῦ. 

ἀγὼν ὅδ᾽ ἄλλος ἔρχεται γόων γόοις 
διάδοχος" ἀχοῦσιν προπόλων χέρες. 
ἴτ᾽ ὦ ξυνῳδοὶ χαχοῖς, 

ἴτ᾽ ὦ ξυναλγηδόνες, 
76 χορὸν, τὸν “Ἵιδας σέβει, 

διὰ παρῆδος ὄνυχα λευκὸν 
κἱματοῦτε χρῶτώ τε φόνιον" 
τὰ γὰρ φϑιτῶν τοῖς ὁρῶσι χόσμος. 
ἄπληστος ἅδε μ᾽ ἐξάγει χάρις γόων 

80 πολύπονος, ὡς ἐξ ἀλιβάτου πέτρας 
ὑγρὰ ῥέουσα σταγὼν, 
ἄπαυστος ἀεὶ γόων" 

τὸ γὰρ ϑανόντων τέχνων 
ἐπίπονόν τι χατὰ γυναῖκας 

86 εἰς γόους πέφυχε πάϑος. ὃ ἔ" 
ϑανοῦσα τῶνδ᾽ ἀλγέων λαϑοίμαν. 

ΘΗΣΕῪΣ. 

τίνων γόων ἤχουσα καὶ στέρνων χτύπον 
γνεχρῶν τὲ ϑρήνους, τῶνδ᾽ ἀναχτόρων ἄπο 
ἠχοῦς ἰούσης; ὡς φόβος μ᾽ ἀναπτεροῖ 

90 μή μοί τι μήτηρ, ἣν μεταστείχω ποδὲ 

χρονίαν ἀποῦσαν ἐκ δόμων, ἔχῃ γέον. 
ἔα. 
τί χρῆμα; καινὰς ἐσβολὰς ὁρῶ λόγων, 

μητέρα γεραιὰν βωμίαν ἐφημένην, 
ξένους ϑ᾽ ὁμοῦ γυναῖχας, οὐχ ἕνα ῥυϑμὸν 

θύ χκαχῶν ἐχούσας" ἔχ τε γὰρ γερασμίων 
ὄσσων ἐλαύνουσ᾽ οἰχτρὸν ἐς γαῖαν δάκρυ, 
χουραὶ δὲ καὶ πεπλώματ᾽ οὐ ϑεωρικά. 
τί ταῦτα, μῆτερ; σὸν τὸ μηνύειν ἐμοὶ, 
ἡμῶν δ᾽ ἀχούειν" προσδοχῶ τε γὰρ νέον. 

ὅδ---62. ΞΞΞ 68 ---70. 

11 ---- 78. ΞΞΞ 79 --- 86. 
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290 Ἐ,. Ἔ ΡΟ ΠΥ ΔΘΥΣ: 

“41Θ}Ὀ Ἅ. 

100 ὦ πεῖ » γυναῖχες αἵδε μητέρες τέχνων, 

τῶν χατϑανόντων ἀμφὶ Καδμείας πύλας 

ἑπτὰ στρατηγῶν. ἱχεσίοις δὲ σὺν χλάδοις. 

φρουροῦσί μ᾽, ὡς δέδορχας, ἐν κύχλῳ,, τέχνον. 
ΘΗΣΕῪΣ. 

τίς δ᾽ ὁ στεν-ίζων οἰχτρὸν ἐν πύλαις ὅδε; 

“410 4. 

106 Ὥδραστος, ὡς λέγουσιν, ᾿Δργείων ἄναξ. 
ΘΗΣΕΎΥΣ. 

οἱ δ᾽ ἀμφὶ τόνδε παῖδες ἡ τούτου τέχνω; 
“«41Θ9Ὀ.. 

οὔχ, ἀλλὰ νεχρῶν τῶν ὀλωλότων κόροι. 
ΘΗΣΕῪΣ. 

τί γὰρ πρὸς ἡμᾶς ἦλθον ἱχεσίᾳ χερί; 

“41Θ9ὈΆ.. 

οἷδ᾽ - ἀλλὰ τῶνδε μῦϑος οὐντεῦϑεν, τέχνον. 
ΘΗΣΕῪΣ. 

110 σὲ τὸν χατήρη χλανιδίοις ἀνιστορῶ. 
λέγ᾽ ἐκχαλύψας χρᾶτα καὶ πάρες γόον" 

πέρας γὰρ οὐδὲν μὴ διὰ γλώσσης ἰόν. 

4 ΖΡ. ΣΕΟΙΣ. 

ὦ χαλλίνικε γῆς ᾿1ϑηναίων ἄναξ, 
Θησεῦ,, σὸς ἱχέτης καὶ πόλεως ἥκω σέϑεν. 

ΘΟ ΣΕΒΙΧΞΣ ] 

116 τί χρῆμα ϑηρῶν, χαὶ τίνος χρείαν ἔχων; ᾿ 

ΑΖΡΑΣΤΟΣ. 

οἶσϑ᾽ ἣν στρατείαν ἐστράτευσ᾽ ὀλεθρίαν; 
ΘΗΣΕΥΣ. 

οὐ γάρ τι σιγῇ διεπέρασας ᾿Ππλλάδα. 
ΖΦ ΖΣΧΤΟΣΣ. 

ἐνταῦϑ᾽ ἀπώλεσ᾽ ἄνδρας ᾿Ἱργείων ὥχρους. 
ΘΕΣΕΎΣ. 

τοιαῦϑ᾽ ὃ τλήμων πόλεμος ἐξεργάζεται. 
ἌΔΡΑΣΤΟΣ. 

120 τούτους ϑανόντας ἦλθον ἐξαιτῶν πόλιν. ] 

ΘΗΣΕΎΣ. 

κήρυξιν “Ἑρμοῦ πίσυνος, ὡς ϑάψῃς νεχρούς; 
ΦΖΦΡ.ΣΟΣ: ] 

χἄπειτά γ᾽ οἱ χτανόντες οὐχ ἐῶσί με. 
ΘΗΣΕΎΣ. 

τί γὰρ λέγουσιν, ὅσια χρήζοντος σέϑεν; 
Μ«ΩΑ͂ΡΩΑΣ ΤΟΣ. 

τί δ᾽; εὐτυχοῦντες οὐχ ἐπίστανται φέρειν. 

ΘΗΉΣΕΎΥΣ. 

126 ξύμβουλον οὖν μ᾽ ἐπῆλϑες; ἢ τίνος χάριν; 

ΦΖΦΡΟΟΣ.ΓΟΣ: 

χομίσαι σε, Θησεῦ, παῖδας ᾿Ἱργείων ϑέλων. 
ΘΉΣΈΥΣ. 

τὸ δ᾽ Ἄργος ὑμῖν ποῦ ᾽στιν; ἢ χόμποι μάτην; 

“44ΡΆΑ͂ΣΤΟΣ. 

σφαλέντες οἰχόμεσϑα. πρὸς σὲ δ᾽ ἥχομεν. 
ΘΗΣΕῪΣ. 

ἰδίᾳ δοχῆσάν σοι τόδ᾽ ἢ πάσῃ πόλει; 
ἉΖΤΠΡΑΣΤΟΣ. 

130 πάντες σ᾽ ἱχνοῦνται “1αναΐδαι ϑάψαι νεχρούς. 
ΘΗΣΕΥΣ. 

Ϊ 

ΘΗΣΕῪΣ. 

τῷ δ᾽ ἐξέδωχας παῖδας ᾿Ἱργείων σέϑεν ; 
Δ ΡΌΌΣΣΠΙΘΣΣ, 

οὐχ ἐγγενῆ ξυνῆψα κηδείαν δόμοις. 
ΘΗΣΕΥΣ. 

ι. 186 ἀλλὰ ξένοις ἔδωχας ᾿Δργείας κόρας; 

ΦΦΖ{Π ΠΣ ΞΡΙΟἿΣΣ 

Τυδῆι Πολυνείχει τε τῷ Θηβαγενεῖ. 
ΘΗΣΕΥΣ. 

| τίν᾽ εἰς ἔρωτα τῆσδε κηδείας μολών; 
44ΡΑ͂ΣΤΟΣ. 

«Ῥοίβου μ᾽ ὑπῆλθε δυστόπαστ᾽ αἰνίγματα. 
ΘΗΣΕΎΥΣ. 

τέ δ᾽ εἶπ᾽ ᾿ἀπόλλων, παρϑένοις χραίνων γάμον; 
ΦΧ ΡΟΣ ΘΣΣ, 

140 χάπρῳ με δοῦναι καὶ λέοντι παῖδ᾽ ἐμώ. 
ΘΗ ΞΕΡΥΣΣ 

σὺ δ᾽ ἐξελίσσεις πῶς ϑεοῦ ϑεσπίσματα; 

ΦΠΡΑ͂ΣΤΟΣ. 

ἐλθόντε φυγάδε νυχτὸς εἰς ἐμὰς πύλας, 

ΘΎΣΕΙΣ ΧΕΣΣ 

τίς καὶ τίς εἰπέ" δύο γὰρ ἐξαυδᾷς ἅμα. 

«4248. Σ ΦΠ ΌΟΣΙ 

Τυδεὺς μάχην ξυνῆψε Πολυνείχης ϑ᾽ ἅμα. 

ΘΙΙΣῈ ΤΣ; 

1460 ἢ τοῖσδ᾽ ἔδωχας ϑηρσὶν ὡς χόρας σέϑεν; Ϊ 
ΔΠΡΑ͂ΣΤΟΣ. 

μάχην γε δισσοῖν χνωδάλοιν ἀπειχάσας. 
ΘΉΈΓΩΣ ἘΡΥΞΕ 

ἦλθον δὲ δὴ πῶς πατρίδος ἐχλιπόνϑ᾽ ὅρους; 
«4.2 Ὁ ΧῸΣ ΤΊΘΣΣ. 

Τυδεὺς μὲν αἷμα συγγενὲς φεύγων χϑονύός. 
ΘΟΥΣΕΟΣ, 

ὁ δ᾽ Οἰδίπου παῖς τίνε τρόπῳ Θήβας λιπών; 
ΖΡ Ι͂Σ ΦἘ00ΘΣ. 

1560 ἀραῖς πατρῴαις, μὴ χασίγνητον κτάνη. 

ΘΗΣΕΣΣι 

σοιήν γ᾽ ἔλεξας τήν γ᾽ ἑχούσιον φυγήν. 
ΡΞ ΘΙ 

ἀλλ᾽ οἱ μένοντες τοὺς ἀπόντας ἠδίχουν. 
ΘΗΣΕΥΣ. 

ἢ πού σφ᾽ ἀδελφὸς χρημάτων νοσφίζεται; 
4ΠΡΑΣΤΟΣ. 

ταῦτ᾽ ἐχδικάζων ἦλθον, εἶτ᾽ ἀπωλόμην. 
ΘΗΣΕΎΥῪΣ: 

155 μάντεις δ᾽ ἐπῆλθες ἐμπύρων τ᾽ εἶδες φλόγα; 
“4Φ4ΠΡΑ͂ΣΤΟΣ. 

οἴμοι" διώχεις μ᾽ ἣ μάλιστ᾽ ἐγὼ ᾿σφάλην. 

ΘΗΣΕΥΣ. 
οὐκ ηλϑες, ὡς ἔοιχεν, εὐνοίᾳ θεῶν. 

ἌΔΡΑΣΤΟΣ. 
τί δὲ πλέον; ἦλθον ᾿Ἰμφιάρεώ γε πρὸς βίαν. 

ΘΗΣΕΎΥΣ. 

οὕτω τὸ ϑεῖον ῥᾳδίως ὠπεστράφης; 

4ΖΔΡΑ͂ΣΤΟΣ. 

100 γέων γὰρ ἀνδρῶν ϑόρυβος ἐξέπλησσέ με. 

ἐκ τοῦ δ᾽ ἐλαύνεις ἑπτὰ πρὸς Θήβας ὄχους; 
ΖΡ Ά(.Σ ΟΣ. 

δισσοῖσι γαμβροῖς τήνδε πορσύνων χάριν. 

ΘΕΣΕΥΣ. 

εὐψυχίαν ἔσπευσας ἀντ᾽ εὐβουλίας, 
ὃ δή γε πολλοὺς ὠλεσε στρατηλάτας. 



ΠΕΨ.,.ΣΥ Ἢ ΓῚ ΔΕ ἘΠ: 291 

ΑΡΑ͂ΣΤΟΣ. 
- , 

ἀλλ ὦ χαϑ᾿ Ἑλλάδ᾽ ἀλκιμώτατον κάρα, 
Ἀν Ἑ 542. - ν᾿ β" » 
αναξ ᾿ϑηνῶν ἐν μὲν αἰσχύναις ἔχω 

1θ6 πίνων πρὸς οὖδας γόνυ σὸν ἀμπίσχειν χερὶ, 
πολιὸς ἀνὴρ τύραννος εὐδαίμων πάρος - 

ὅμως δ᾽ ἀνάγκη συμφοραῖς εἴχειν ἐμαῖς. 
σῶσον νεχρούς μοι, τἀμά τ᾽ οἱχτείρας καχὰ 

χαὶ τῶν ϑανόντων τάσδε μητέρας τέχνων, 
170 αἷς γῆρας ἥχει πολιὸν εἷς ἀπαιδίαν, 

ἐλϑεῖν δ᾽ ἔτλησαν δεῦρο χαὶ ξένον πόδα 
ϑεῖναι, μόλις γεραιὰ χινοῦσαι μέλη, 

πρεσβεύματ᾽ οὐ “Ἰήμητρος ἐς μυστήρια, 
ς ἜΝ ὃ Σ 

ἀλλ᾿ ὡς γνεχροὺς ϑάψωσιν, ὧν αὐτὰς ἐχρῆν 
176 κείνων ταφείσας χερσὶν ὡραίων τυχεῖν. 

- τ 
σοφὸν δὲ πενίαν τ᾿ εἰσορᾶν τὸν ὄλβιον, 
πένητά τ᾽ ἐς τοὺς πλουσίους ἀποβλέπειν 
ζηλοῦνϑ'᾽, ἵν᾽ αὐτὸν χρημάτων ἔρως ἔχη, 
τά τ᾽ οἰχτρὰ τοὺς μὴ δυστυχεῖς δεδορχέναι " 

180 τόν ϑ᾽ ὑμνοποιὸν αὐτὸς ἃν τίχτῃ μέλη 
χαίροντα τίχτειν " ἢν δὲ μὴ πάσχῃ τόδε, 
οὔτοι δύναιτ᾽ ἂν οἴχοϑέν γ᾽ ἀτώμενος 

΄ ΕΩ 2, γ κι ν᾿ ΄. » 
τέρπειν ἂν ἄλλους" οὐδὲ γὰρ δίκην ἔχει. 
Ὁ. ΛΗ͂Ν τα τ ᾿ ἢ , 

τάχ᾽ οὖν ἂν εἴποις, Πελοπίαν παρεὶς χϑόνα 
186 πῶς ταῖς ᾿ϑήναις τόνδε προστάσσεις πόνον; 

ἐγὼ δίχαιός εἰμ᾽ ἀφηγεῖσϑαι τάδε. 
Σπάρτη μὲν ὠμὴ καὶ πεποίχιλται τρόπους " 
τὰ δ᾽ ἄλλα μιχρὰ χἀσϑενῆ. πόλις δὲ σὴ 
μόνη δύναιτ᾽ ἂν τόνδ᾽ ὑποστῆναι πόνον" 

190 τά τ᾽ οἰχτρὰ γὰρ δέδορχε καὶ νεανίαν 
ἔχει σὲ ποιμέν᾽ ἐσϑλόν" οὗ χρείᾳ πόλεις 
πολλαὶ διώλοντ᾽ ἐνδεεῖς στρατηλάτου. 

ΧΟΡΟΣ. 
᾿ ᾿ εἶ 0 (Ὧ “ΟΖ » ΄ 

χαάγω τὸν αὐτὸν τῷδέ σοι λόγον λέγων 

Θησεῦ, δι᾿ οἴκτου τὰς ἐμὰς λαβεῖν τύχας. 
ΘΗΣΕΎΥΣ. 

196 ἄλλοισι δὴ ᾽πόνησ᾽ ἁμιλληϑεὶς λόγῳ 
τοιῷϑ᾽. ἔλεξε γάρ τις ὡς τὰ χείρονα 
πλείω βροτοῖσίν ἐστι τῶν ἀμεινόνων. 
ἐγὼ δὲ τούτοις ἀντίαν γνώμην ἔχω, 
πελείω τὰ χρηστὰ τῶν καχῶν εἶναι βροτοῖς. 

200 εἰ μὴ γὰρ ἣν τόδ᾽, οὐκ ἂν ἦμεν ἐν φάει. 
- ΥΩ ξ ϑθρα : 

αἰνῶ δ᾽ ὃς ἡμῖν βίοτον ἐκ πειρυρμένου 

χαὶ ϑηριώδους ϑεῶν διεσταϑμήσατο, 

πρῶτον μὲν ἐνθεὶς σύνεσιν, εἶτα δ᾽ ἄγγελον 
γλῶσσαν λόγων δοὺς, ὥστε γιγνώσχειν ὅπα, 

20ὅ τροφήν τὲ χαρποῦ, τῇ τροφῇ τ᾽ ἀπ᾽ οὐρανοῦ 
σταγόνας ὑδρηλὰς, ὡς τά τ᾿ ἐκ γαίας τρέφῃ 

ἄρϑη τε νηδύν" πρὸς δὲ τοῖσι χείματος 
προβλήματ᾽, αἰϑόν τ᾿ ἐξαμύνασϑαι ϑεοῦ, 
πόντου τε ναυστολήμαϑ'᾽, ὡς διαλλαγὰς 
» πρ ΟΣ Σ ξ ᾿ 

210 ἔχοιμεν ἀλλήλοισιν ὧν πένοιτο γῆ. 
:: Ξ , 

ἃ δ᾽ ἔστ᾽ ἄσημα χοὐὺ σαφῶς γιγνώσχομεν, 
ἐς πῦρ βλέποντες καὶ κατὰ σπλάγχνων πτύχας 
μάντεις προσημαίνουσιν οἰωνῶν τ᾽ ἄπο. 
ἄρ᾽ οὐ τρυφῶμεν, ϑεοῦ κατασχευὴν βίῳ 

2160 δόντος τοιαύτην, οἷσιν οὐκ ἀρχεῖ τάδε; 
ἀλλ ἡ φρόνησις τοῦ ϑεοῦ μεῖζον σϑένειν 
ζητεῖ, τὸ γαῦρον δ᾽ ἐν «φρεσὶν κεχτημένγοι, 
δοχοῦμεν εἶναι δαιμόνων σο(ρώτεροι. δοχοῦμ με φώτερ 
ἧς χαὶ σὺ φαίνει δεχάδος, οὐ σοφὸς γεγὼς, 

220 ὅστις κόρας μὲν ϑεσιράτοις «Ῥοίβου ζυγεὶς 

ξένοισιν ὧδ᾽ ἔδωχας, ὡς ζώντων ϑεῶν, 

λαμπρὸν δὲ ϑολερῷ δῶμα συμμίξας τὸ σὸν 
ἥλκωσας οἴχους " χρὴν γὰρ οὔτε σώματα 

ἄδιχα δικαίοις τὸν σοφὸν συμμιγνύναι, 
226 εὐδαιμονοῦντας δ᾽ ἐς δόμους χτᾶσϑαι φίλους. 

χοινὰς γὰρ ὁ ϑεὸς τὰς τύχας ἡγούμενος, 
τοῖς τοῦ νοσοῦντος πήμασιν διώλεσε 
τὸν οὐ νοσοῦντα κοὐδὲν ἠδικηχότα. 

ἐς δὲ στρατείαν πάντας ᾿“ργείους ἄγων, 

230 μιάντεων λεγόντων ϑέσφατ᾽, εἶτ᾽ ἀτιμάσας 
βίᾳ παρελϑὼν ϑεοὺς ἀπώλεσας πόλιν, 
γέοις παραχϑεὶς, οἵτινες "τιμώμενοι 
χαίρουσι, πολέμους τ᾽ αὐξάνουσ᾽ ἄνευ δίσης, 

φϑείροντες ἀστοὺς, ὁ μὲν ὅπως στρατηλατῇ, 
285 ὁ δ᾽ ὡς ὑβοίζη δύναμιν ἐς χεῖρας λαβὼν, 

ἄλλος δὲ χέρδους οὕνεκ᾽, οὐκ ἀποσχοπῶν 

τὸ πλῆϑος εἴ τι βλάπτεται πάσχον τάδε. 
τρεῖς γὰρ πολιτῶν μερίδες " οἱ μὲν ὄλβιοι 
ἀνωφελεῖς τε πλειόνων τ᾿ ἐρῶσ᾽ ἀεί" 

240 οἱ δ᾽ οὐκ ἔχοντες χαὶ σπανίζοντες βίου, 

δεινοὶ, γέμοντες τῷ φϑόνῳ πλεῖον μέρος, 
ἐς τοὺς ἔχοντας χέντρ᾽ ἀφιᾶσιν χακὰ, 

γλώσσαις πονηρῶν προστατῶν φηλούμενοι" 
τριῶν δὲ μοιρῶν ἡ ̓ ν μέσῳ σώζει πόλεις, 

246 χόσμον φυλάσσουσ᾽ ὅντιν᾽ ἂν τάξῃ πόλις. 
κἄπειτ᾽ ἐγώ σοι ξύμμαχος γενήσομαι; 
τί πρὸς πολίτας τοὺς ἐμοὺς λέγων χαλόν; 
χαίρων ἴϑ᾽. εἰ γὰρ μὴ βεβούλευσαι καλῶς 
“ ᾿ Ὰ Ἂ 

αὐτὸς, πιέζειν τὴν τύχην ἡμῶς λίαν. 
ΧΌΡΟΘΣ. 

2690 ἥμαρτεν. ἐν γέοισι δ᾽ ἀνθρώπων τόδε 
ἔνεστι " συγγνώμην δὲ τῷδ᾽ ἔχειν χρεών. 
ἀλλ᾿ ὡς ἰατρὸν τῶνδ᾽, ἄναξ, ἀφίγμεϑα. 

ΔΠΡΑ͂ΣΤΟΣ. 

οὔτοι δικαστήν σ᾽ εἱλόμην ἐμῶν καχῶν, 
οὐδ᾽, εἴ τι πράξας μὴ καλῶς εὑρίσχομαι, 

2δ5 τούτων κολαστὴν χἀπιτιμητὴν, ἄναξ, 
ἀλλ ὡς ὀναίμην. εἰ δὲ μὴ βούλει τάδε, 
στέργειν ἀνάγχη τοῖσι σοῖς " τέ γὰρ πάϑω; 

ἄγ᾽, ὦ γεραιαὶ, στείχετε, γλαυχὴν χλόην 

αὐτοῦ λιποῦσαι φυλλάδος χκαταστεφῆ, 

260 ϑεούς τε χαὶ γῆν τήν τε πυρφόρον ϑεὰν 
“Ἰήμητρα ϑέμεναι μάρτυρ᾽ ἡλίου τε φῶς, 
ὡς οὐδὲν ἡμῖν ἤρχκεσαν λιταὶ ϑεῶν, 

ΧΟΡΟΣ. 
- : - " 

ὃς Πέλοπος ἦν παῖς, Πελοπίας δ᾽ ἡμεῖς χϑονὸς 
ταυτὸν πατρῷον αἷμα σοὶ κεχτήμεϑα. 

266 τί δρᾷς; προϑδώσεις ταῦτα, κἀχβαλεῖς χϑονὸς 
γραῦς, οὐ τυχούσας οὐδὲν ὧν αὐτὰς ἐχρῆν; 
μὴ δῆτ᾽ - ἔχει γὰρ χαταφυγὴν ϑὴρ μὲν πέτραν, 
δοῦλος δὲ βωμοὺς ϑεῶν, πόλις δὲ πρὸς πόλιν 
ἔπτηξε χειμασϑεῖσα " τῶν γὰρ ἐν βροτοῖς 

270 οὐκ ἔστιν οὐδὲν διὰ τέλους εὐδαιμονοῦν. 

βᾶϑι, τάλαιν᾽, ἱερῶν δαπέδϑων ἄπο Περσεφονείας, 
βᾶϑιε χαὶ ἀντίασον γονάτων, ἔπι χεῖρα βαλοῦσα, 
τέχνων τεϑνεώτων χομίσαι δέμας, ὦ μελέα ᾽γὼ, 

271 ---274. ---- 282. -28ὅ. 
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Ἑ ἘΥΓΙΠῚ ΔΕΘΗΟ 

οὃς ὑπὸ τείχεσι Καδμείοισιν ἀπώλεσα κούρους. 

27δ᾽ώ μοι" λάβετε, φέρετε, πέμπετ, ἀείρετε 
ταλαίνας χερὸς γεραιᾶς. 

πρός σε γενειάδος, ὦ φίλος, ὦ δοκιμώτατος 
᾿Ἑλλάδι, 

ἄντομαι, ἀμφιπίτνουσα τὸ σὸν γόνυ χαὶ χέρα 
; δειλαία" 

280 οἴχτισαι ἀμφὶ τέχνων μ᾽ ἱχέταν, 
ἣ τιν᾽ ἀλάταν, οἱχτρὸν Ἰήλεμον οἰχτρὸν ἱεῖσαν, 

μηδ᾽ ἀτάφους, τέκνον. ἐν χϑονὶ Κάδμου χάρ- 
ματα ϑηρῶν 

παῖδας ἐν ἡλικίᾳ τᾷ σᾷ χατίδης, ἱχετεύω. 
βλέψον ἐμῶν βλεφάρων ἔπι δάχρυον, ἃ περὶ 

σοισι 

285 γούνασιν ὧδε πίτνω, τέχνοις τάφον ἐξανύσασϑαι. 

ΘΗΣΕῪΣ. 

μῆτερ. τί χλαίεις, λέπτ᾽ ἐπ᾿ ὀμμάτων φάρη 
βαλοῦσα τῶν σῶν; ἄρα δυστήνους γόους 
χλύουσα τῶνδε; χἀμὲ γὰρ διῆηλϑέ τι. 
ἔπαιρε λευχὸν χρᾶτα, μὴ δαχρυρρόει, 

290 σεμναῖσι “Ἰηοῦς ἐσχάραις παρημένη. 

“4.19 4. 

αἰαῖ. 

ΘΗΣΕῪΣ. 

τὰ τούτων οὐχὶ σοὶ στενακτέον. 
“4109 «4. 

ὦ τλήμονες γυγαῖχες. 
ΘΏ ΣΕΥ Σ: 

οὐ σὺ τῶνδ᾽ ἔφυς. 

“4190 4. 

εἴπω τι. τέχνον, σοί τε καὶ πόλει χαλόν; 
ΘΗΉΗΣΈΥΣ. 

ὡς πολλά γ᾽ ἐστὶ χἀπὸ ϑηλειῶν σοφά. 
“Δ1ΘὉ.. 

296 ἀλλ᾽ εἰς ὕκνον μοι μῦϑος ὃν χεύϑω φέρει. 
ΘΗΣΕῪΣ. 

αἰσχρόν γ᾽ ἔλεξας, χοήστ᾽ ἐπικρύπτειν «ίλους. 

“«4:16} 4. 

οὔτοι σιωπῶσ᾽ εἶτα μέμψψομαί ποτε 

τὴν νῦν σιωπὴν ὡς ἐσιγήϑη χαχῶς, 
οὐδ᾽ ὡς ἀχρεῖον τὰς γυναῖχες εὖ λέγειν 

300 δείσασ᾽ ἀφήσω τῷ φόβῳ τοὐμὸν χαλόν. 

ἔγωγέ σ᾽, ὦ παῖ, πρῶτα μὲν τὰ τῶν ϑεῶν 

σχοπεῖν χελεύω μὴ σφαλῆς ἀτιμάσας" 
σᾳφάλλει γὰρ ἐν τούτῳ μόνῳ, τἄλλ εὖ φρονῶν. 
πρὸς τοῖσδε δ᾽, εἰ μὲν μὴ ᾿διχουμένοις ἐχρῆν 

306 τολμηρὸν εἶναι, χάρτ᾽ ἂν εἶχον ἡσύχως " 
γυνὶ δὲ σοί τε τοῦτο τὴν τιμὴν» «ἔρει, 

χἀμοὶ παραινεῖν οὐ φόβον φέρει, τέχνον, 
ἄνδρας βιαίους καὶ κατείργοντας γεχροὺς 

τάφου τε μοίρας χαὶ χτερισμάτων λαχεῖν, 

310 ἐς τήνδ᾽ ἀνάγχην σῇ καταστῆσαι χερὶ, 
νόμιμά τε πάσης συγχέοντας “Ελλάδος 
παῦσαι" τὸ γάρ τοι συνέχον ἀνθρώπων πόλεις 

τοῦτ᾽ ἔσϑ᾽, ὅταν τις τοὺς γόμους σώζη καλῶς. 

ἐρεῖ δὲ δή τις ὡς ἀνανδρίᾳ χερῶν, 

816 πόλει παρόν σοι στέφανον εὐχλείας λαβεῖν, 
δείσας ἀπέστης, χαὶ συὸς μὲν ἀγρίου 

ἀγῶνος ἥψω, φαῦλον ἀϑλήσας πόνον, 

οὗ δ᾽ ἐς χράνος βλέψαντα χαὶ λόγχης ἀχμὴν 

χρῆν ἐχπονῆσαι, δειλὸς ὧν ἐφευρέϑης. 
8320 μὴ δῆτ᾽ ἐμός γ ὦν, ὦ τέκνον, δράσῃς τάδε. 

ὁρᾷς, ἄβουλος ὡς χεκερτομημένη 
τοῖς χερτομοῦσι γοργὸν ὡς ἀναβλέπει 
σὴ πατρίς; ἐν γὰρ τοῖς πόνοισιν αὔξεται. 
αἱ δ᾽ ἥσυχοι σχοτεινὰ πράσσουσαι πόλεις 

326 σχοτεινὰ χαὶ βλέπουσιν εὐλαβούμεναι. 
οὐχ εἶ νεχροῖσι χαὶ γυναιξὶν ἀϑλίαις 
προσωφελήσων, ὦ τέχνον. χεχρημέναις; 

ὡς οὔτε ταρβῶ σὺν δίχῃ σ᾽ ὁρμώμενον, 
Κάδμου ϑ᾽ ὁρῶσα λαὸν εὖ πεπραγότα, 

330 ἔτ᾽ αὐτὸν ἄλλα βλήματ᾽ ἐν κύβοις βαλεῖν 
πέποιϑ᾽" ὁ γὰρ ϑεὸς πάντ᾽ ἀναστρέφει πάλιν. 

ΣΧ ΟΙΡΟΙΣΣ 

ὦ φιλτάτη μοι, τῷδέ τ᾽ εἴρηκας χαλῶς 

χαμοί" διπλοῦν δὲ χάρμα γίγνεται τόδε. 
ΘΗΣΕΥΣ. 

8385 ἐμοὶ λόγοι μὲν, μῆτερ, οἱ λελεγμένοι 
ὀρϑῶς ἔχουσ᾽ ἐς τόνδε, χἀπεφηνάμην 
γνώμην ὑτ᾽ οἵων ἐσφάλη βουλευμάτων" 
ὁρῶ δὲ χἀγὼ ταῦϑ᾽ ἅπερ μὲ νουϑετεῖς, 
ὡς τοῖς ἐμοῖσιν οὐχὶ πρόσφορον τρόποις 

840 φεύγειν τὰ δεινά, πολλὰ γὰρ δράσας καλὰ, 
ἔϑος τόδ᾽ εὶς Ἕλληνας ἐξελεξάμην, 

ἀεὶ χολαστὴς τῶν χαχῶν χαϑεστάναι. 

οὔχουν ἀπαυδᾶν δυνατόν ἐστί μοι πόνους. 
τί γάρ μ᾽ ἐροῦσιν οἵ γε δυσμενεῖς βροτῶν, 
ὅϑ᾽ ἡ τεκοῦσα χὐπερορρωδοῦσ᾽ ἐμοῦ 

8415 πρώτη κελεύεις τόνδ᾽ ὑποστῆναι πόνον; 
δράσων τάδ᾽ εἶμι, καὶ νεχροὺς ἐχλύσομαι, 
λόγοισι πείσας " εἰ δὲ μὴ, βίᾳ δορὸς 

ἤδη τόδ᾽ ἔσται, χοὐχὶ σὺν φϑόνῳ ϑεῶν. 
δόξαι δὲ γρήζω χαὶ πόλει πάσῃ τάδε. 

8300 δόξει δ᾽, ἐμοῦ ϑέλοντος " ἀλλὰ τοῦ λόγου 
προσδοὺς ἔχοιμ᾽ ἂν δῆμον εὐμενέστερον. 
χαὶ γὰρ χατέστησ᾽ αὐτὸν ἐς μοναρχίαν, 
ἐλευϑερώσας τήνδ᾽ ᾿σόψηςφον πόλιν. 

λαβὼν. δ᾽ Ἄδραστον δεῖγμα τῶν ἐμῶν λόγων, 
365 ἐς πλῆϑος αὐτῶν εἶμι" καὶ πείσας τάδε, 

λεχτοὺς ἀϑροίσας δεῦρ᾽ ᾿1ϑηναίων χόρους 

ἥξω" παρ᾽ ὅπλοις δ᾽ ἥμενος πέμψω λόγους 

Ἀρέοντι. νεχριῦν σώματ᾽ ἐξαιτούμενος. 

ἀλλ ὦ γεραιαὶ. σέμν᾽ ἀφαιρεῖτε στέφη 

3600 μητρὸς, πρὸς οἴχους ὥς νιν «Αϊγέως ἄγω, 
«ίλην προσάνιας χεῖρ" τοῖς τεχοῦσι γὰρ 

δύστηνος. ὕστις μὴ ᾽ντιδουλεύει τέχνων" 

χάλλιστον ἔρανον δοὺς γὰρ ἀντιλάζυται 
παίδων παρ᾽ αὑτοῦ τοιάδ᾽, ἃν τοκεῦσι δῷ. 

ΧΟΡΟΣ 

306 ἱππόβοτον ᾿ἥργος, ὦ πάτριον ἐμὸν πέδον, 
ἐχλύετε τάδε γ᾽ ἐχλύετ᾽ ἄναχτος 
ὅσια περὶ ϑεοὺς χαὶ μεγάλᾳ Πελασγίᾳ καὶ χατ᾽ 

Ἴργος. 

εἰ γὰρ ἐπὶ τέρμα χαὶ τὸ πλέον» ἐμῶν καχῶν 
370 ἱχόμενος ἔτι ματέρος ἐγαλμα 

φόνιον ἐξέλοι, γᾶν δὲ φίλαν τὰν ᾿Ινάχου ϑεῖτ᾽ 
ὀνήσας. 

873 χαλὸν δ᾽ ἄγαλμα πόλεσιν εὐσεβὴς πόνος, 
866 - 468. -Ξ- 8369 --- 372. 

878 - - 376. -ΞΞΞ 377 --- 8380. 
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χάριν τ᾽ ἔχει ταν ἐσαεί. 
΄ - Σ 

376 τί μοι πόλις χρανεῖ ποτ᾽; ἄρα «ίλιά μοι 

τεμεῖ χαὶ τέχνοις ται ἃς ληνψόμεσθα; 

ἄμυνε ματρὶ, πόλις. ὥμυνε, Παλλάδος, 

γόμους βροτῶν μὴ μιαίνειν. 
σύ τοι σέβεις δίχαν, τὸ δ᾽ ἧσσον ἀδικίᾳ 

880 νέμεις, τόν τε δυστυχῆ πώντα ὑῥύει. 
ΘΗΣΕΎΥΣ. 

τέχνην μὲν ἀεὶ τήνδ᾽ ἔχων ὑπηρετεῖς 
πόλει τε χἀμοὶ, διαιξέρων κηρύγματα" 

ἐλθὼν δ᾽ ὑπέρ τ᾽ ᾿Ἰσωπὸν ᾿Ισμηνοῦ ϑ᾽ ὕδωρ 
σεμνῷ τυράννῳ φράζε Καδμείων τάδε- 

- παρέα ραν ; Ἶ 
8385 Θησεύς σ᾽ ἀπαιτεῖ πρὸς χάριν θάψαι νεχροὺς, 

συγγείτον᾽ οἰχῶν γαῖαν, ἀξιῶν τυχεῖν, 

φίλον τε ϑέσϑαι πάντ᾽ ᾿Ερεχϑειδῶν λεών. 
χἂν μὲν ϑέλωσιν αἰνέσαι, παλίσσυτος 

στεῖχ᾽, ἢν δ᾽ ἀπιστῶσ᾽, οἵδε δεύτεροι λόγοι, 
390 χῶμον δέχεσϑαι τὸν ἐμὸν ἀσπιδηφόρον" 

στρατὸς δὲ ϑάσσει κἀξετάζεται παρὼν 
: «μὰς, τ ΟΝ; ἀ ὁ 

«Καλλέχορον ἀμφὶ σεμνὸν εὐτρεπὴς ὅδε. 
ἀρΔΩΣ ἄ ϑρα ΡΟ ΣΥΝ τ 

χαὶ μὴν ἑκοῦσά γ᾽ ἀσμένη τ᾽ ἐδέξατο 

πόλις πόνον τόνδ᾽, ὡς ϑέλοντά μ᾽ ἤσϑετο. 
395 ἔκ - λόγων τίς ἐμποδὼν ὅδ᾽ ἔρχεται; 

Καδμεῖος. ὡς ἔοιχεν οὐ σάφ᾽ εἰδότι, 
, " 2 ν᾿ Ε - ΄ 

χήρυξ. ἐπίσχες, ἡν σ᾽ ἀπαλλάξη πόνου" 
ἐς ρει ΕΣ Ξ ; 

μολὼν δ᾽ ὑπαντᾷ τοῖς ἐμοῖς βουλεύμασιν. 

ΡῈΧ Ξ. 
ραν, - ον ὸ ἡ Η ΑΘ ΘῈΣ ν 

τίς γῆς τύραννος; πρὸς τίν᾽ ἀγγεῖλαί μὲ χρὴ 

400 λόγους Κρέοντος, ὃς χρατεῖ Κάδμου χϑονὸς, 
᾿Πτεοχλέους ϑανόντος ἀμφ᾽ ἑπταστόμους 

πύλας ἀδελφοῦ χειρὶ Πολυνείχους ὕπο; 

ΘΗΣΕΎΥΣ. 
ξ ἐφιάρο Ἄτς; τ λει 

ποῶτον μὲν ἤρξω τοῦ λόγου ψευδῶς, ξένε, 
ζητῶν τύραννον» ἐνθάδ᾽. οὐ γὰρ ἄρχεται 

4060 ἑνὸς πρὸς ἀνδρὸς, ἀλλ᾽ ἐλευϑέρα πόλις. 

δῆμος δ᾽ ἀνάσσει διαδοχαῖσιν ἐν μέρει 
ἐνιαυσίακισιν, οὐχὶ τῷ πλούτῳ διδοὺς 
τὸ πλεῖστον, ἀλλὰ χὠ πένης ἔχων ἴσον. 

ΣΌΣ Ξ. 

ἕν μὲν τόδ᾽ ἡμῖν, ὥσπερ ἐν πεσσοῖς. δίδως 
410 χρεῖσσον " πόλις γὰρ ἧς ἐγὼ πάρειμ᾽ ἄπο 

ἜΤΙ τ, ὅ 
ἑνὸς πρὸς ἀνδοὸς, οὐκ ὄχλῳ, χροατύνεται" 
ΣΝ τα τὰ αὶ ἘΣ 

οὐδ᾽ ἔστιν αὐτὴν ὕστις ἐχχαυνῶν λόγοις 

πρὸς χέρδος ἴδιον ελλος ἄλλοσε στρέφει. 

ὁ δ᾽ αὐτίχ᾽ ἡδὺς καὶ διδοὺς πολλὴν χάριν 
415 ἐσαῦϑις ἔβλανψν᾽, εἶτα διαβολαῖς νέαις 

χλέψας τὰ πρόσϑε σφάλματ᾽ ἐξέϑδυ δίχης. 
Η ΕἾ ὉΠ τι , ; 
ἄλλως τὲ πῶς ὧν μὴ διορϑεύων λόγους 
ἘΣΎ Γ τ μάτιν χττ, ΟΣ Μ 
ὀρϑῶς δύναιτ᾽ ἂν δῆμος εὐθύνειν πόλιν; 

ὁ γὰρ χρόνος μάϑησιν ἀντὶ τοῦ τάχους 
420 χρείσσω δίδωσι. γαπόνος δ᾽ ἀνὴρ πένης, 

εἰ καὶ γένοιτο μὴ ᾿μαϑὴς, ἔργων ὕπο 
οὐκ ἂν δύναιτο πρὸς τὰ χοίν᾽ ἀποβλέπειν. 
Ὑ - - - 

ἢ δὴ νοσῶδες τοῦτο τοῖς ἀμείνοσιν, 
ὅταν πονηρὸς ἀξίωμ᾽ ἀνὴρ ἔχη, 
ἐεένν ἘΠΕ ΤΑΙ ἜΑΡ ΨΜΘΣ 

426 γλώσσῃ κατασχὼν δῆμον οὐδὲν ὧν τὸ πρίν. 
ΘΗΣΕῪΣ. 

χομιός γ᾽ ὃ κήρυξ καὶ παρεργάτης λόγων. 
Ἐς -- . ᾿ 

ἐπεὶ δ᾽ ἀγῶνα χαὶ σὺ τόνδ᾽ ἠγωνίσω, 
οὖν ὑπ. Η πολ Ὁ Ἶ 
ἄχου" ἅμιλλαν γὰρ σὺ προὔϑηκας λόγων. 

οὐδὲν τυράννου δυσμενέστερον πόλει, 
480 ὅπου τὸ μὲν πρώτιστον οὐχ εἰσὶν νόμοι 

χοινοὶ, κρατεῖ δ᾽ εἰς τὸν νόμον χεχτημένος 
ἸΝΝ ἘΠ ΡΟΣ ὑτηρν, κι μος 

αὐτὸς παρ᾽ αὑτῷ. καὶ τόδ᾽ οὐκέτ᾽ ἔστ᾽ ἴσον. 
γεγραμμένων δὲ τῶν νύμων ὃ τ᾽ ἀσϑενὴς 
ὁ πλούσιός τε τὴν δίχην ἴσην ἔχει, 

4δὅ ἔστιν δ᾽ ἐνισπεῖν τοῖσιν ἀσϑενεστέροις 

τὸν εὐτυχοῦντα ταὔϑ᾽, ὅταν χλύῃ χακῶς, 
νικᾷ δ᾽ ὁ μείων τὸν μέγαν δίχαι᾽ ἔχων. 
τοὐλεύϑερον δ᾽ ἐκεῖνο" τίς ϑέλει πόλει 

χρηστὸν τι βούλευμ᾽ ἐς μέσον φέρειν ἔχων; 
ῥελης ἀραο τ δῶρ τορας τις ᾿ νά τα ἘΠΕ 

410 χαὶ ταῦϑ᾽ ὁ χρήζων λαμπρός ἐσϑ᾽, ὁ μὴ ϑέλων 
παμεκν : 

σιγᾷ, τί τούτων ἔστ᾽ ᾿σαίτερον πόλει; 

χαὶ μὴν ὅπου γε δῆμος αὐθέντης χϑονὸς, 
ὑποῦσιν ἀστοῖς ἥδεται νεανίαις. 

ἀνὴρ δὲ βασιλεὺς ἐχϑρὸν ἡγεῖται τόδε, 
4415 καὶ τοὺς ἀρίστους, οὃς ἂν ἡγῆται φρονεῖν, 

χτείνει. δεδοικὼς τῆς τυραννίδος πέρι. 
- ἊΣ 5. Γ͵ὶ ὍΝ ν ΄ 

πῶς οὖν ἔτ᾽ ὧν γένοιτ᾽ ὧν ἰσχυρὰ πόλις, 

ὕταν τις ὡς λειμῶνος ἠρινοῦ στάχυν 
τόλμας ἀφαιρῇ χἀπολωτίζη νέους ; 

450 χτᾶσϑαι δὲ πλοῦτον χαὶ βίον τί δεῖ τέχνοις, 

ὡς τῷ τυράννῳ πλείον᾽ ἐχμοχϑῆ βίον; 

ἢ παρϑενεύειν παῖδας ἐν δόμοις χαλῶς, 
τερπνὰς τυράννοις ἡδονὰς, ὅταν ϑέλη, 

δάκρυα δ᾽ ἑτοιμάζουσι, μὴ ζῴην ἔτι, 
455 εἰ τἀμὰ τέχνα πρὸς βίαν νυμφεύσεται. 

καὶ ταῦτα μὲν δὴ πρὸς τάδ᾽ ἐξηχόντισα. 

ἥκεις δὲ δὴ τί τῆσδε γῆς χεχρημένος ; 
χλαίων γ᾽ ἂν ἦλθες, εἴ σε μὴ ᾽πεμψεν πόλις, 
περισσὰ φωνῶν " τὸν γὰρ ἄγγελον χρεὼν 

460 λέξανϑ᾽ ὅσ᾽ ἂν τάξῃ τις ὡς τάχος πάλιν 

χωρεῖν. τὸ λοιπὸν δ᾽ εἰς ἐμὴν πόλιν Κρέων 
ἧσσον λάλον σου πεμπέτω τιν᾽ ἄγγελον. 

ΧΟΡΟΣ. 

«φεῦ φεῦ" χακοῖσιν ὡς ὅταν δαίμων διδῷ 
ΓΙ - Χ νον 3 

χαλῶς, ὑβρίζουσ᾽, ὡς ἀεὶ πράξοντες εὖ. 

ΚΗΡῸῪ ΞΕ. 

466 λέγοιμ᾽ ἂν ἤδη. τῶν μὲν ἠγωνισμένων 
σοὶ μὲν δοχείτω ταῦτ᾽, ἐμοὶ δὲ τἀντία. 

ἐγὼ δ᾽ ἀπαυδῶ πᾶς τε Καδμεῖος λεὼς 
τ ἘΡΦ ΣΙ ς 
“δραστον ἐς γῆν τήνδε μὴ παριέναι" 

εἰ δ᾽ ἐστὶν ἐν γῆ, πρὶν» ϑεοῦ δῦναι σέλας, 
470 λύσαντα σεμνὰ στεμμάτων μυστήρια 

τῆσδ᾽ ἐξελαύνειν, μηδ᾽ ἀναιρεῖσθαι νεκροὺς 
βίᾳ, προσήχοντ᾽ οὐδὲν ᾿ἡργείων πόλει. 
χἂν μὲν πίϑη μοι, χυμάτων ἄτερ πόλιν 
σὴν ναυστολήσεις" εἰ δὲ μὴ. πολὺς γλύδων 
ε “- Ν . [, Χων. ί: 

476 ἡμῖν τε χαὶ σοὶ ξυμμάχοις τ᾽ ἔσται δορός. 

σχένψαι δὲ, χαὶ μὴ τοῖς ἐμοῖς ϑυμούίμενος 
λόγοισιν, ὡς δὴ πόλιν ἐλευϑέραν ἔχων, 
σφριγῶντ᾽ ἀμείψη μῦϑον ἐκ βραχιόνων. 

ἐλπὶς βροτοῖς χάχιστον. ἢ πολλὰς πόλεις 

480 ξυνῆνν᾽, ἄγουσα ϑυμὸν εἰς ὑπερβολάς. 
ὅταν γὰρ ἔλθη πόλεμος ἐς ψῆφον πόλεως, 

οὐδεὶς ἔϑ᾽ αὑτοῦ ϑάνατον ἐχλογίζεται, 
τὸ δυστυχὲς δὲ τοῦτ᾽ ἐς ἄλλον ἐχτρέπει" 
αν .» , , - 

εἰ δ᾽ ἣν παρ᾽ ὄμμα ϑάνατος ἐν ψήφου φορᾷ, 
486 οὐχ ἄν ποϑ᾽ Ἑλλὰς δοριμανὴς ἀπώλλυτο. 

χαίτοι δυοῖν γε πάντες ἄνθρωποι λόγοιν 
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τὸν χρείσσον᾽ ἴσμεν καὶ τὰ χρηστὰ χαὶ χαχὰ, 
ὅσῳ τε πολέμου κρεῖσσον εἰρήνη βροτοῖς " 

ἢ πρῶτα μὲν μούσαισι προσιριλεστάτη, 
490 γόοισι δ᾽ ἐχϑρὰ, τέρπεται δ᾽ εὐπαιδίᾳ, 

χαίρει δὲ πλούτῳ. ταῦτ᾽ ἀφέντες οἱ χακοὺ 

πολέμους ἀναιρούμεσϑα,, καὶ τὸν ἥσσοναι 

δουλούμεϑ᾽ ἄνδρες ἄνδρα χαὶ πόλις πόλιν. ᾿ 

σὺ δ᾽ ἄνδρας ἐχϑροὺς χαὶ ϑανόντας ὠφελεῖς, 

496 ϑάπτων χομίζων ϑ᾽ οὺς ὕβρεις ἀπώλεσαν. 
οὔ τἄρ᾽ ἔτ᾽ ὀρϑῶς Καπανέως χεραύνιον 
δέμας χκαπνοῦται κλιμάχων ὀρϑοστάτων, 

ἃς προσβαλὼν πύλαισιν ὥμοσεν πόλιν ] 
πέρσειν, ϑεοῦ ϑέλοντος ἢν τε μὴ ϑέλῃ, ] 

500 οὐδ᾽ ἥρπασεν χάρυβδις οἰωνοσχόπον, | 
τέϑοιτιπον ἅρμα περιβαλοῦσα χάσματι, 

ἄλλοι τε χεῖνται πρὸς πύλαις λοχαγέται; 

πέτροις χκαταξανϑέντες ὀστέων ῥαιράς. 
ἤ νυν φρονεῖν ἄμεινον ἐξαύχει “Τιὸς, 

506 ἢ ϑεοὺς διχαίως τοὺς χαχοὺς ἀπολλύναι. 
- Η Φ. ᾿ ν᾿ - 

φιλεῖν μὲν οὖν χρὴ τοὺς σοφοὺς πρῶτον τέχνα, 
ἔπειτα τοχέας πατρίδα 8ϑ'᾽, ἣν αὔξειν χρεὼν 
χαὶ μὴ κατᾶξαι. σφαλερὸν ἡγεμὼν ϑρασὺς 

γεώς τε ναύτης" ἥσυχος χαιρῷ σοφός. 

510 καὶ τοῦτό τοι τἀνδρεῖον, ἡ προμηϑία. 
ΞΟΡΌΘΩΣΣ 

ἐξαρχέσας ἣν Ζεὺς ὁ τιμωρούμενος, 
ἡμᾶς δ᾽ ὑβρίζειν οὐκ ἐχρὴν τοιάνδ᾽ ὕβοιν. 

““ΠΡΑ͂ΣΤΟ Σ. 

ὦ παγχάκιστε 
ΘΗΣΕῪΣ. 

σῖγ᾽, Ἄδραστ᾽, ἔχε στόμα, ] 

χαὶ μὴ ᾿πίπροσϑε τῶν ἐμῶν τοὺς σοὺς λόγους 

51ὅ ϑῆς" οὐ γὰρ ἥχει πρὸς σὲ κηρύσσων ὅδε, 
ἀλλ ὡς ἔμ᾽" ἡμᾶς χἀποχρίνασϑαι χρεών. 
χαὶ πρῶτα μέν σὲ πρὸς τὰ πρῶτ᾽ ἀμείψομαι " 
οὐχ οἶδ᾽ ἐγὼ Κρέοντα δεσπόζοντ᾽ ἐμοῦ, 
οὐδὲ σϑένοντα μεῖζον, ὥστ᾽ ἀναγχάσαι ] 

520 δρᾶν τὰς ᾿᾿Ιϑήνας ταῦτ᾽" ἄνω γὰρ ἂν ῥέοι ] 

τὰ πράγμαϑ᾽ οὕτως, εἰ ᾿πιταξόμεσϑα δή. 
πόλεμον δὲ τοῦτον οὐχ ἐγὼ χαϑίσταμαι, 
ὃς οὐδὲ σὺν τοῖσδ᾽ ἦλθον ἐς Κάδμου χϑόνα. 
γεχροὺς δὲ τοὺς ϑανόντας, οὐ βλάπτων πόλιν, 

ὅ26 οὐδ᾽ ἀνδοοχμῆτας προσφέρων ἀγωνίας, 
ϑάψαι δικαιῶ, τὸν Πανελλήνων νόμον 
σώζων. τί τούτων ἐστὶν οὐ χαλῶς ἔχον; 
εἰ γάρ τι καὶ πεπόνϑατ᾽ ᾿Πργείων ὕπο, 
τεθνᾶσιν, ἠμύνασϑε πολεμίους καλῶς, 

580 αἰσχρῶς δ᾽ ἐχείνοις, χὴ δίχη διοίχεται. 
ἐάσατ᾽ ἤδη γῆ χκαλυφϑῆναι νεχρούς. 
ὅϑεν δ᾽ ἕχαστον ἐς τὸ σῶμ᾽ ἀφίχετο, 
ἐνταῦϑ᾽ ἀπῆλθε, πνεῦμα μὲν πρὸς αἰϑέρα, 

τὸ σῶμα δ᾽ ἐς γῆν" οὔτι γὰρ κεκτήμεθα 

ὅ80 ἡμέτερον αὐτὸ, πλὴν ἐνοιχῆσαι βίον, ] 
χἄπειτα τὴν ϑρέψασαν αὐτὸ δεῖ λαβεῖν. 
δοχεῖς χαχουργεῖν “ΔἋργος οὐ ϑάπτων νεχρούς; 
ἥκιστα " πάσης Ἑλλάδος χοινὸν τόδε, 
εἰ τοὺς ϑανόντας νοσφίσας ὧν χοῆν λαχεῖν 

ὅ40 ἀτάφους τις ἕξει" δειλίαν γὰρ ἐσφέρει 

τοῖς ἀλχίμοισιν, οὗτος ἢν τεϑῆ γόμος. 

κἀμοὶ μὲν ἦλθες δείν᾽ ἀπειλήσων ἔπη, ] 

Ε ΥΣΡῬΑΙ Ὑ Δ ΟΣ 

γεχροὺς δὲ ταρβεῖτ᾽ εἰ χρυβήσονται χϑονί; 

τί μὴ γένηται; μὴ χκατασχάψωσι γῆν 

δ4ὅ ταφέντες ὑμῶν; ἢ τέκν᾽ ἐν μυχῷ χϑονὸς 
φύσωσιν, ἐξ ὧν εἶσί τις τιμωρία; 

σκαιόν γε τἀνάλωμα τῆς γλώσσης τόδε, 
φόβους πονηροὺς καὶ χενοὺς δεδοιχέναι. 

ἀλλ, ὦ μάταιοι, γνῶτε τἀνϑρώπων χαχά" 
δ50 παλαίσμαϑ᾽ ἡμῶν ὁ βίος, εὐτυχοῦσι δὲ 

οἱ μὲν τάχ᾽, οἱ δ᾽ ἐσαῦϑις, οἱ δ᾽ ἤδη βροτῶν. 
τρυφᾷ δ᾽ ὁ δαίμων" πρός τε γὰρ τοῦ δυστυχοῦς, 
ὡς εὐτυχήσῃ. τίμιος γεραίρεται, 

ὅ τ᾽ δλβιός νιν πνεῦμα δειμαίνων λιπεῖν 

δὅδ5 ὑψηλὸν αἴρει. γνόντας οὖν χρεὼν τάδε 
ἀδιχουμένους τε μέτρια μὴ ϑυμῷ φέρειν, 
ἀδιχεῖν τε τοιαῦϑ᾽ οἷα μὴ βλάψαι πόλιν. 
σιῶς οὖν ἂν εἴη; τοὺς ὀλωλότας γεχροὺς 

ϑάνψαι δὸς ἡμῖν τοῖς ϑέλουσιν εὐσεβεῖν. 

ὅ60 ἢ δῆλα τἀνϑένδ᾽" εἶμι χαὶ ϑάψω βίᾳ. 
οὐ γάρ ποτ᾽ εἰς Ἕλληνας ἐξοισϑήσεται, 
ὡς εἰς ἔμ᾽ ἐλθὼν χαὶ πόλιν Πανδίονος 

γόμος παλαιὸς δαιμόνων διεφρϑάρη. 
ΧΟΡΟΣ. 

ϑάρσει" τὸ γάρτοι τῆς δίκης σώζων «ράος, 

566 πολλοὺς ὑπεχφρύγοις ἂν ἀνϑρώπων λόγους. 
ΚΗΕΡΎΥΈΕ: 

βούλει συνάψω μῦϑον ἐν βραχεῖ σέϑεν; 
ΘΉΗΣΕΥΣ. 

λέγ᾽, εἴ τι βούλει" καὶ γὰρ οὐ σιγηλὸς εἷς 
ΚΗΡΥΞ. 

οὐκ ἄν ποτ᾽ ἐχ γῆς παῖδας ᾿Δργείων λάβοις. 
ΘΕΣΕΟ Σ: 

χἀμοῦ νυν ἀντάχουσον,, εἰ βούλει, πάλιν. 
ΚΙΡΎΥΕ: 

570 κλύοιμε᾽ ἄν" οὐ γὰρ ἀλλὰ δεῖ δοῦναι μέρος. 

ΘΗΣΕΥΣ. 

ϑάψω γνεχροὺς γῆς ἐξελὼν ᾿ἡσωπέίας. 

ΚΙΗΡΟΥΕΝ 

ἐν ἀσπίσιν σοι πρῶτα κινδυνευτέον. 
ΘΗΣΕΥΣ. 

πολλοὺς ἔτλην δὴ χἀτέρους ἄλλους πόνους: 
ἌΉ ῬΣΥΩΕΣ 

ἢ πᾶσιν οὖν σ᾽ ἔφυσεν ἐξαρχεῖν πατήρ; 
ΘΗΣΕΥΣ. 

ὅ75 ὅσοι γ᾽ ὑβρισταί" χρηστὰ δ᾽ οὐ χολάζομεν. 
ΚΗΡΎΞ. 

πράσσειν σὺ πόλλ εἴωϑας ἣ τε σὴ πόλις. 
ΘΗΣΕΎΥΣ. 

τοιγὰρ πονοῦσα πολλὰ πόλλ᾽ εὐδαιμονεῖ. 
ΚΗΡΎΞ. 

ἔλϑ᾽, ὥς σε λόγχη σπαρτὸς ἐν πόλει λάβῃ. 
ΘΗΣΕΎΣ. 

τίς δ᾽ ἐκ δράχοντος ϑοῦρος ἂν γένοιτ᾽ “ρης; 
ΚΗΉΡῸῪ ἢ. 

ὅ80 γνώσει σὺ πάσχων. νῦν δ᾽ ἔτ᾽ εἶ νεανίας. 
ΘΗΣΕΎῪΥΣ. 

οὔτοι μ᾽ ἐπαίρεις ὥστε ϑυμῶσαι φρένας 
τοῖς σοῖσι χόμποις. ἀλλ: ἀποστέλλου χϑονὸς, 

λόγους ματαίους οὕσπερ ἡνέγκω λαβών. 
περαίνομεν γὰρ οὐδέν. ὁρμᾶσϑαι χρεὼν 

ὅ8ὅ πάντ᾽ ἄνδρ᾽ ὁπλίτην ἁρμάτων τ᾽ ἐπεμβάτην, 
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μοναμπύχων τε φάλαρα κινεῖσθαι στόμα 
ἀφρῷ καταστάζοντα, Καδμείαν χϑόνα. 
χωρήσομαι γὰρ ἑπτὰ πρὸς Κάδμου πύλας 
αὐτὸς σίδηρον ὀξὺν ἐν χεροῖν ἔχων 

ὅ90 αὐτός τε χήρυξ. σοὶ δὲ προστάσσω μένειν, 
Ὥδραστε, κἀμοὶ μὴ ᾽ναμίγνυσϑαι τύχας 
τὰς σάς " ἐγὼ γὰρ δαίμονος τοὐμοῦ μέτα 
στρατηλατήσω κλεινὸς ἐν χλεινῷ δορί. 
ἕν δεῖ μόνον μοι, τοὺς ϑεοὺς ἔχειν, ὅσοι 

ὅ9ὅ δίχην σέβονται" ταῦτα γὰρ ξυνόνϑ᾽ ὁμοῦ 
γνίχην δίδωσιν. ἀρετὴ δ᾽ οὐδὲν φέρει 

βροτοῖσιν, ἢν μὴ τὸν ϑεὸν χρήζοντ᾽ ἔχῃ. 
ΠΆΓΧΟΡΙΟ Ν. 

ὦ μέλεαι μελέων ματέρες λοχαγῶν, 

ὡς μοι ὑφ᾽ ἥπατι δεῖμα χλοερὸν ταράσσει. 
ἩΜΊΙΧΟΡΙΟΝ. 

600 τίν᾽ αὐδὰν τάνδε προσφέρεις νέαν; 
ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

στράτευμα πᾶ Παλλάδος χριϑήσεται; 
ΠΗΙΧΟΡΙΟ ΚΝ. 

διὰ δορὸς εἶπας, ἢ λόγων ξυναλλαγαῖς; 

ΠΙΗΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

γένοιτ᾽ ἂν χέρδος" εἰ δ᾽ ἀρείφατοι 
φόνοι, μάχαι στερνοτυπεῖς τ᾽ ἀνὰ τόπον 

606 πάλιν φανήσονται χτύποι, 
τάλαινα, τίνα λόγον 
τίν᾽ ἂν τῶνδ᾽ αἰτία λάβοιμι; 

ἩΜΠΙΧΟΡΙΟΝ. 

ἀλλὰ τὸν εὐτυχίᾳ λαμπρὸν ἂν τις αἱροῖ 

μοῖρα πάλιν" τόδε μοι τὸ ϑράσος ἀμφιβαίνει. 
ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

610 δικαίους δαίμονας σύ γ᾽ ἐννέπεις. 
ΠΗΙΧΟΡΙΟΝ. 

τίνες γὰρ ἄλλοι νέμουσι συμφοράς; 

ἨἩΜΊΧΟΡΙΟΝ. 

διάφορα πολλὰ ϑεῶν βροτοῖσιν εἰσορῶ, 
ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

«φόβῳ γὰρ τῷ πάρος διόλλυσαι" 
δίχα δίχαν ἐξεχάλεσε καὶ φόνος 

ΟΙὅ φόνον, χκαχῶν δ᾽ ἀναψυχὰς 
ϑεοὶ βροτοῖς νέμουσ᾽, 
ἁπάντων τέρμ᾽ ἔχοντες αὐτοί. 

ΠΗΓΙΧΟΡΙΟΝ. 

τὰ χαλλίπυργα πεδία πῶς ἱκοίμεϑ᾽ ὧν, 
620 Καλλίχορον ϑεῶς ὕδωρ λιποῦσαι. 

ΠΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

ποτανὰν εἴ μέ τις ϑεῶν χτίσαι, 
διπόταμον ἵνα πόλιν μόλω. 

ἨἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

εἰδείης ἂν φίλων 
εἰδείης ἂν τύχας. 

: ΠΆΓΓΧΟΡΙΟ Ν. 

τίς ποτ᾽ αἶσα. τίς ἄρα πότμος 

ἐπιμένει. τὸν ἄλκιμον 
620 τῶσδε γᾶς ἄναχτα; 

: :ἩΜΠΙΧΟΡΙΟΝ. 

χεχλημένους μὲν ἀναχαλούμεδ᾽ αὖ ϑεούς" 
ἀλλὰ φόβων πίστις ἅδε πρώτα. 
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ἩΜΊΙΧΟΡΙΟΝ. 

ἰὼ Ζεῦ, τῶς παλαιομάτορος 

παιδογόνε πόριος ᾿Ινάχου. 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

πόλει μοι ξύμμαχος 
680 γενοῦ τᾷδ᾽ εὐμενής. 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

τὸ σὸν ἄγαλια, τὸ σὸν ἵδρυμα 
πόλεος ἐχχομίζομαι 

πρὸς πυρὰν ὑβρισϑέν. 
ΑΓΙΤΈΚ“ΟΣ. 

γυναῖχες, ἥκω πόλλ ἔχων λέγειν φίλα, 
086 αὐτός τε σωθεὶς, ἡρέϑην γὰρ ἐν μάχῃ, 

ἵν᾽ οἱ ϑανόντων ἑπτὰ δεσποτῶν λόχοι 
ἠγωνίσαντο, ῥεῦμα «“Ἰιρκαῖον πάρα, 

γίχην τὲ Θησέως ἀγγελῶν. λόγου δέ σε 
μαχροῦ ᾽ποπαύσω: Καπανέως γὰρ ἦν λάτρις, 

θ410 ὃν Ζεὺς χεραυνῷ πυρπόλῳ καταιϑαλοῖ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦ φίλτατ᾽, εὖ μὲν νόστον ἀγγέλλεις σέϑεν 

τήν τ᾿ ἀμφὶ Θησέως βάξιν - εἰ δὲ καὶ στρατὸς 

σῶς ἐστ᾽ ᾿Ιϑηνῶν, πάντ᾽ ἂν ἀγγέλλοις φίλα. 
ΧΦ} ἘΞΑΙΟῈΣΕ 

σῶς, χαὶ πεπραγμέν᾽ ὡς Ἄδραστος ὥφελε 
θ40 πρᾶξαι ξὺν ᾿4ργείοισιν, οὗς ἀπ᾽ ᾿Ινάχου 

στείλας ἐπεστράτευσε. Καδ μείων πόλιν. 
ΧΟΡΟΣ. 

πῶς γὰρ τροπαῖα Ζηνὸς “4ϊἸγέως τόκος 
ἔστησεν οἵ τε συμμετασχόντες δορός; 
λέξον - παρὼν γὰρ τοὺς ἀπόντας εὐφραγεῖς. 

4ΤΓΤΙΤῈ.00 Σ. 

0600 λαμπρὰ μὲν ἀχτὶς ἡλίου, κανὼν σαφὴς, 
ἔβαλλε γαῖαν" ἀμφὶ δ᾽ ᾿Ηλέχτρας πύλας 

ἔστην ϑεατὴς, πύργον εὐαγῆ λαβών. 
ὁρῶ δὲ φῦλα τρία τριῶν στρατευμάτων, 
τευχεσφόρον μὲν λαὸν ἐχτείνοντ᾽ ἄνω 

θὅ6 Ισμήνιον πρὸς ὄχϑον, ὡς μὲν ἦν λόγος, 
αὐτόν τ᾿ ἄναχτα, παῖδα κλεινὸν .«Αϊγέως, 
καὶ τοὺς ξὺν αὐτῷ δεξιὸν τεταγμένους 

χέρας παλαιᾶς Κεχροπίας οἰχήτορας " 

λαιὸν δὲ Πάραλον, ἐστολισμένον δορὶ, 

660 χρήνην παρ᾽ αὐτὴν "άρεος, ἱππότην τ᾽ ὄχλον 
πρὸς χρασπέδοισι στρατοπέδου τεταγμένον 

ἴσους ἀριϑμόν" ἁρμάτων δ᾽ ὀχήματα 
ἔνερϑε σεμνῶν μνημάτων ᾿Ἵμῳίονος. 
Κάδμου δὲ λαὺς ἧστο πρόσϑε τειχέων, 

666 νεχροὺς ὄπισϑε ϑέμενος, ὧν ἔχειτ᾽ ἀγών. 

ἱππεῦσι δ᾽ ἱππῆς ἦσαν ἀνθωπλισμένοι, 
τετραύροισί τ᾿ ἀντί᾽ ἅρμαϑ᾽ ἅρμασιν. 
χήρυξ δὲ Θησέως εἶπεν ἐς πάντας τάδε" 

σιγᾶτε, λαοὶ, σῖγα, Καδμείων στίχες, 

670 ἀκούσαϑ᾽ " ἡμεῖς ἥκομεν νεκροὺς μέτα, 

ϑάψαι ϑέλοντες, τὸν Πανελλήνων νόμον 
σώζοντες, οὐδὲν δεόμενοι τεῖναι «φόνον. 
χοὐδὲν Κρέων τοῖσδ᾽ ἀντεχήρυξεν λόγοις, 

ἀλλ ἧστ᾽ ἐφ᾽ ὅπλοις σῖγα. ποιμένες δ᾽ ὄχων 
076 τετραύρων χατῆρχον ἐντεῦϑεν μάχης " 

πέραν δὲ διελάσαντες ἀλλήλων ὄχους, 
παραιβάτας ἔστησαν ἐς τάξιν δορός. 
χοὶ μὲν σιδήρῳ διεμάχονϑ'᾽, οἱ δ᾽ ἔστρεφον 
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πώλους ἐς ἀλχὴν αὖϑις ἐς παραιβάτας. 

680 ἰδὼν δὲ «Ῥόρβας, ὃς μογαμπύχων ἄναξ 
ἦν τοῖς ᾿Ἐρεχϑείδαισιν, ἁρμάτων ὄχλον, 

οἵ τ᾽ αὖ τὸ Κάδμου διεφρύλασσον ἱππικὸν, 
συνῆψαν ἀλχὴν, χἀχράτουν ἡσσῶντό τε. 
λεύσσων δὲ ταῦτα χοὐ χλύων. ἐχεῖ γὰρ ἦν 

6865 ἔνθ᾽ ἅρματ᾽ ἠγωνίζεθ οἵ τ᾽ ἐπεμβάται, 
τἀχεῖ παρόντα πολλὰ πήματ᾽, οὐκ ἔχω 

τί πρῶτον εἴπω, πότερα τὴν ἐς οὐρανὸν 

κόνιν προσαντέλλουσαν, ὡς πολλὴ παρῆν, 
ἢ τοὺς ἄνω τὲ καὶ κάτω φορουμένους 

690 ἱμᾶσιν, αἵματός τὲ «οινίου ῥοὰς, 

τῶν μὲν πιτνόντων, τῶν δὲ ϑραυσϑέντων δίφρων 
ἐς χρᾶτα πρὺς γὴν ἐχχυβιστώντων βίᾳ, 
πρὸς ἁρμάτων τ᾽ ἀγαῖσι λειπόντων βίον. 

γιχῶντα δ᾽ ἵπποις ὡς ὑπείδετο στρατὸν 
096 Κρέων τὸν ἐνθένδ᾽, ἱτέαν λαβὼν χερὶ 

χωρεῖ, πρὶν ἐλϑεῖν ξυμμάχοις δυσϑυμίαν. 
χαὶ τὴν τὰ Θησέως γ᾽ οὐχ ὄχνῳ διειϑέρη, 
ἀλλ ἵετ᾽ εὐθὺς λάμπρ᾽ ἀναρπάσας ὕπλα-" 

χαὶ συμπατάξαντες μέσον πάντα στρατὸν 
700 ἔχτεινον, ἐχτείνοντο, καὶ παρηγγύων 

χελευσμὸν ἀλλήλοισι σὺν πολλῇ βοῆ, 
ϑεῖν᾽, ἀντέρειδε τοῖς ᾿Ερεχϑείδαις δόρυ. 
λόχος δ᾽ ὀδόντων ὄφεος ἐξηνδρωμένος 
δεινὸς παλαιστὴς ἦν" ἔχλινε γὰρ χέρας 

706 τὸ λαιὸν ἡμῶν " δεξιοῦ δ᾽ ἡσσώμενον 
φεύγει τὸ γείνων, ἣν δ᾽ ἀγὼν ἰσόρροπος. 
χἀν τῷδε τὸν στρατηγὸν αἰνέσαι παρὴν " 

οὐ γὰρ τὸ νιχῶν τοῦτ᾽ ἐχέρδαινεν μόνον, 
ἀλλ ᾧχετ᾽ ἐς τὸ χάμνον οἱχείου στρατοῦ. 

710 ἔρρηξε δ᾽ αὐδὴν, ὥσϑ᾽ ὑπηχῆσαι χϑόγα, 
ὦ παῖδες, εἰ μὴ σχήσετε στερρὸν δόρυ 

ϑάρσος δ᾽ ἐνῶρσε παντὶ «1αναϊδῶν στρατῷ. 
αὐτός ϑ᾽ ὅπλισμα τοὐπιδαύριον λαβὼν 

716 δεινῆς χορύνης διαφέρων ἐσφενδόνα, 

ὁμοῦ τραχήλους χἀπιχείμενον χάραᾳ 
᾿ χυνέας ϑερίζων χἀποχαυλίζων ξύλῳ. 

μόλις δέ πως ἔτρεψαν ἐς φυγὴν πόδα. 

ἐγὼ δ᾽ ἀνηλάλαξα κἀνωρχησάμην 

720 χἄχρουσα χεῖρας. οἱ δ᾽ ἔτεινον ἐς πύλας. 

βοὴ δὲ χαὶ κωκυτὸς ἦν ἀνὰ πτόλιν 
γέων, γερόντων, ἱρά τ᾽ ἐξεπίμπλασαν 

φόβῳ. παρὸν δὲ τειχέων εἴσω μολεῖν, 
Θησεὺς ἐπέσχεν " οὐ γὰρ ὡς πέρσων πόλιν 

726 μολεῖν ἔφασχεν, ἀλλ᾿ ἀπαιτήσων γεχρούς. 

] τοιόνδε τὸν στρατηγὸν αἱρεῖσϑαι χρεὼν, 
ὃς ἔν τε τοῖς δεινοῖσίν ἐστιν ἄλχιμος, 

μισεῖ ϑ᾽ ὑβριστὴν λαὸν, ὃς πράσσων καλῶς 

ἐς ἄκρα βῆναι κλιμάχων ἐνήλατα 

130 ζητῶν ἀπώλεσ᾽ ὄλβον, ᾧ χρῆσϑαι παρῆν. 
ΧΟΡΟΣ. 

γὺν τήνδ᾽ ἄελπτον ἡμέραν ἰδοῦσ᾽ ἐγὼ 
ϑεοὺς νομίζω, χαὶ δοχῶ τῆς συμφορᾶς 
ὄχειν ἔλασσον, τῶνδε τισάντων δίχην. 

ΑΠΡΑ͂ΣΤΟΣ. 

ὦ Ζεῦ, τί δῆτα τοὺς ταλαιπώρους βροτοὺς 

785 φρονεῖν λέγουσι; σοῦ γὰρ ἐξηρτήμεϑα, 
δρῶμέν τὲ τοιαῦϑ᾽ ἃν σὲ τυγχάνης ϑέλων. 

σπαρτῶν τόδ᾽ ἀνδρῶν, οἴχεται τὰ Παλλάδος. 

Ϊ 

« - " ΝΣ Ω » » ε Δ 

μιν γάρ ἣν τὸ τ “ἥργος οὐχ υὑποστατοῦ, 

αὐτοί τε πολλοὶ καὶ γέοι βραχίοσιν, 
᾿Ετεοχλέους τε σύμβασιν ποιουμένου, 

΄ δ ."» - 

710 μέτρια ϑέλοντος οὐκ ἐχρήζομεν λαβεῖν, 
» οὐδεν , ἌΣ ΜΝ τ ΤΕΥ τς ᾿ 

χαπειτ᾽ ἀπωλόμεσϑ'᾽. ὁ δ᾽ αὖ τότ᾽ εὐτυχὴς 

λαβὼν πένης ὡς ἀρτίπλουτα χρήματα, 
ἀπευο: τ : 

ὕβοιζ᾽, ὑβοίζων τ᾿ αὐὖϑις ἀνταπώλετο 
Κάδμου χαχόφρων λαός. ὦ χενοὶ βροτῶν, 

746 οἱ τόξον ἐντείνοντες ὡς χαιροῦ πέρα, 
χαὶ πρὸς δίχης γε πολλὰ πάσχοντες καχὼ, 
φίλοις μὲν οὐ πείϑεσϑε, τοῖς δὲ πράγμασι, 

πόλεις τ᾽, ἔχουσαι διὰ λόγου χάμιψαι χαχὰ, 
φόνῳ χαϑαιρεῖσϑ᾽, οὐ λόγῳ, τὰ πράγματα. 

700 ἀτὰρ τί ταῦτα; κεῖνο βούλομαι μαϑεῖν, 
- ᾿Ξ “ἢ τ 59...» ͵ 

πῶς ἐξεσώϑης " εἶτα ταλλ ἐρήσομαι. 

ἈΠ ΤΙΕΞΑΟΣ. 

ἐπεὶ ταραγμὸς πόλιν ἐκίνησεν δορὶ, 
πύλας διῆλθον, ἧπερ εἰσήει στρατός. 

ἡ ΖΒ Σ ΘΥΣΕ 

ὧν δ᾽ οὕνεχ᾽ ἁγὼν ἦν, νεχροὺς χομίζετε; 
ὩΓΓΈῈ.ΤΟΣ. 

750 ὕσοι γε κλεινοῖς ἕπτ᾽ ἐκφέστασαν λόχοις. 
«ΠΡ ΣΤΌΟΩΣΣ.: 

πῶς φής; ὁ δ᾽ ἄλλος ποῦ χεχμηκότων ὄχλος; 

ΑΙΓΓΕ.ΟΣ. 

τάφῳ δέδονται πρὸς Κιϑαιρῶνος πτυχαῖς. 

-ἅ ΡΟΣ ΟΣ: 

τοὐχεῖϑεν ἢ τοὐνθένδε; τίς δ᾽ ἔϑαψέ γιν; 
ΑΓΓΕ.ῸΟΣ. 

Θησεὺς, σχιώδης ἔνϑ᾽ ᾿Ελευϑερὶς πέτρα. 
ΑΔΡΑΣΤΟΣ. 

760 ος δ᾽ οὐχ ἔϑαψε πὴ νεχροὺς ἥκεις λιπών; 
ΤΙΓΕῈ “ΟΣ. 

ἐγγύς - πέλας γὰρ πᾶν ὅ τι σπουδάζεται. 

ἈΦ ΡΕΜΈΣΦΟΙΣ. 

ἢ που πιχρῶς νιν ϑέραπες ἤγον ἐκ φόνου. 
4Γ7ΠῈΈΞΖΟ Σ. 

οὐδεὶς ἐπέστη τῷδε δοῦλος ὧν πόνῳ. 
«40 2Ρ. ΣΙ ΚΟΙΣΣ 

᾿ - : - 

ΓΓΕ-Φ0ΟΣ. 

φαίης ὧν, εἰ παρῆσϑ᾽ ὅτ᾽ ἠγάπα νεχρούς. 
ΦΖΦΡΖΊΣΤΟΣ. 

766 ἔνινψεν αὐτὸς τῶν ταλαιπώρων σφαγάς; 
““{Ψ7͵ΤΈ“ΟΙΣ. 

χἄστρωσέ γ᾽ εὐνὰς χἀχάλυψε σώματα. 

ἉΖΡΩΣΤ ΟΣ 

δεινὸν μὲν οὖν βάσταγμα κἀσχύνην ἔχον. 
ΧΦΤ͵ΤΑΈΜΑΘΙΕΣ: 

τί δ᾽ αἰσχρὸν ἀνθρώποισι τἀλλήλων καχώ; 
Φ4Ρ.ΧΣΙΤΘΕ 

οἴμοι " πόσῳ σφιν συνϑανεῖν ἂν ἤϑελον. 
ἌΓΥΙΓΕ-ῸΟΣ. 

770 ἄχραντ᾽ ὀδύρει ταῖσδέ τ᾿ ἐξάγεις δάχου. 

“4. ΖΦ ῬΈΑ ΘΣΣ. 

δοχῶ μὲν, αὐταί γ᾽ εἰσὶν αἱ διδάσχαλοι. 
ἀλλ εἶεν, ἀρῶ χεῖρ᾽ ἀπαντήσας νεχροῖς, 
“ ᾿ , 
“ιδου τὲ μολπὰς ἐχχέω δαχρυρρόους, 

" ἕ ᾿ 

φίλους προσαυδῶν, ὧν λελειμμένος τάλας 

776 ἔρημα κλαίω" τοῦτο γὰρ μόνο» βροτοῖς 



οὐκ ἔστι τἀνάλωμ᾽ ἀναλωϑὲν λαβεῖν, 
ψυχὴν βροτείαν " χρημάτων δ᾽ εἰσὶν πόροι. 

ΧΟΡΟΣ. 

τὰ μὲν εὖ, τὰ δὲ δυστυχὴ " 
πόλει. μὲν εὐδοξία 

780 χαὶ στρατηλάταις δορὸς 

διπλάζεται τιμά. 

ἐμοὶ δ᾽ ἐμῶν παίδων μὲν εἰσιδεῖν μέλη 
πιχρὸν, χαλὸν ϑέωμα δ᾽, εἴπερ ὄψομαι 

78ὅ τὰν ἄελπτον ἁμέραν, 
Ἰδοῦσα πάντων μέγιστον ἄλγος. 
ἄγαμόν μ᾽ ἔτι δεῦρ᾽ ἀεὶ 
χρόνος παλαιὸς πατὴρ 
ὦφελ ἁμερᾶν χτίσαι. 
τί γάρ μ᾽ ἔδει παίδων ; 

790 τὸ μὲν γὰρ οὐκ ἤλπιζον ἂν πεπονϑέναι 
πάϑος περισσὸν, εἶ γάμων ἀπεζύγην. 

γ»ῦὺν δ᾽ ὁρῶ σαφέστατον 
χαχὸν, τέχνων «(ιλτάτων στερεῖσα. 
ἀλλὰ τάδ᾽ ἤδη σώματα λεύσσω 

796 τῶν οἰχομένων παίδων" μελέα 

πῶς ἂν ὀλοίμαν σὺν τοῖσδε τέχνοις 
χοινὸν ἐς ““ιδὴν χαταβᾶσα. 

ΦΈΡΕ ΣΌΣ: 

στεναγμὸν, ὦ ματέρες, 
τῶν κατὰ χϑονὸς νεχρῶν 

800 ἀύσατ᾽, ἀπύσατ᾽ ἀντίφων᾽ ἐμῶν 
στεναγμάτων χλύουσαι. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦ παῖδες, ὦ πιχρὸν φίλων 
προσηγόύρημα ματέρων 

προσαυδῶ σὲ τὸν ϑανόντα. 
“ΠΙΡΆΑ͂ΣΤΊΤΟΣ. 

806 Ἰὼ Ἰὼ 
ΣΦΌΡΟΣ. 

τῶν γ᾽ ἐμῶν χαχῶν ἐγώ. 
ΖΦΖΖ4ΡΩΣΤΟΣ. 

αἰαῖ. 

ΧΟΡΟΣ. 
Ἔ Ἕ ω 

 ΖΠΡΣΤ ΟΣ: 

ἐπάϑομεν ὦ 
ΧΟΡΟΣ. 

τὰ γύνταε᾽ ἄλγη κακῶν. 
ΡΈΕΙ ΤΟ ΘῈΣ: 

εΝ ΄ ᾿ ᾿ εἾ - 
ὦ πόλις ᾿ἡργεία, τὸν ἐμὸν πότμον οὐχ ἐσορῶτε; 

ΧΟΡΟΣ. 
ὁρῶσι δῆτα κὠμὲ τὴν 

810 τάλαιναν, τέχνων ἄπαιδα. 
46] ἘΕΔΊΣΝΙΝΟΣΣ. 

προσάγετε τῶν δυσπότμων 
σώμαϑ᾽ αἱματοσταγῆ, 

σφαγέντα τ᾽ οὐχ ἄξι᾽, οὐδ᾽ ὑπ᾿ ἀξίων, 
ἐν οἷς ἀγὼν ἐχράνϑη. 

ΦΧ 0. ΟΣ: 

816 δόϑ᾽. ὡς περιπτυχαῖσι δὴ 

χέρας προσαομόσαο᾽ ἐμοῖς 

ἐν ἀγχῶσι τέχνα ϑῶμαι. 
| 778. 188. --- 181. 798. 
| 798.- 810. --- 811. 828. 
ι.-.-.τ.--ς--ς-΄  ὁὅὃὅ( πΠ[“ἅ5.,᾽͵.8..-... . - 

ΡΟΕΤΑΕ 5“ΟΕΝΊΟΙ. 
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ὙΦΖΡΩΖΩΣ ἘΞΟΥ͂ΣΣ 

ἔχεις ἔχεις 

ΧΟΡΟΣ. 

πημάτων γ᾽ ἅλις βάρος. 
4ΠΡΑ͂ΣΤΟΣ. 

αἰαῖ. 

ΧΟΡΟΣ. 

τοῖς τεχοῦσι δ᾽ οὐ λέγεις. 
ΞΖ ΖΟΡΙΖΩΣ ΧΘΣυ 

820 ἀΐζετέ μου. 
ΧΟΡΟΣ. 

στένεις ἐπ᾿ ἀμφοῖν ἄχη. 
Ζ4Ζ4ΔΡΑ͂ΣΤΟΣ. 

εἴϑε με Καδμείων ἔναρον στίχες ἐν κονίαισιν. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἐμὸν δὲ μήποτ᾽ ἐζύγη 

δέμας γ᾽ εἴς τιν᾽ ἀνδρὸς εὐνάν. 
4 4ΡΑ͂ΣΤΟΣ. 

ἴδετε χαχῶν πέλαγος, ὦ 

826 ματέρες τάλαιναι τέχνων. 

ΧΟΡΟΣ. 

κατὰ μὲν ὄνυξιν ἠλοχίσμεν", ἀμφὶ δὲ 
σποδὸν χάρα χεχύμεϑα. 

4Δ4ΔΡΑΣΤΟΣ. 

Ἰὼ Ἰώ μοί μοι. 

χατώ με πέδον γᾶς ἕλοι, 
880 διὰ δὲ ϑύελλα σπάσαι, 

πυρός τε φλογμὸς ὁ “Ἰ]ὸς ἐν χάρᾳ πέσοι. 
ΧΟΡῸΣ. 

πιχροὺς ἐσεῖδες γάμους, 
πιχρὰν δὲ «»οίβου «ράτιν " 

885 ἔρημά σ᾽ ἃ πολύστονος Οἱδιπόδα 
δώματα λιποῦσ᾽ ἦλθ ᾿Βρινύς. 

ΘΗΣΕΥΎΣ. 

μέλλων σ᾽ ἐρωτᾶν, ἡνίκ᾽ ἐξήντλεις στρατῷ 
γόους, ἀφήσω, τοὺς ἐχεῖ μὲν ἐχλιπὼν 

840 ἐς τὰ σά γε μύϑους" νῦν δ᾽ Ἄδραστον ἱστορῶ" 
πόϑεν ποϑ᾽ οἵδε διαπρεπεῖς εὐψυχίᾳ 
ϑνητῶν ἔφυσαν; εἶπέ γ᾽, ὡς σοιρώτερος, 
νέοισιν ἀστῶν τῶνδ᾽ - ἐπιστήμων γὰρ εἶ. 
εἶδον γὰρ αὐτῶν χρείσσον᾽ ἢ λέξαι λόγῳ 

846 τολμήμαϑ᾽, οἷς ἤλπιζον αἱρήσειν πόλιν. 
ἕν δ᾽ οὐχ ἐρήσομαί σε, μὴ γέλωτ᾽ ὄφλω, 
ὅτῳ ξυνέστη τῶνδ᾽ ἕχαστος ἐν μάχῃ, 

ἢ τραῦμα λόγχης πολεμίων ἐδέξατο. 
χενοὶ γὰρ οὗτοι τῶν τ᾽ ἀκουόντων λόγοι 

800 χαὶ τοῦ λέγοντος, ὅστις ἐν μάχῃ βεβὼς 
λόγχης ἰούσης πρόσϑεν ὀμμάτων πυκνῆς 
σαφῶς ἀπήγγειλ᾽ ὅστις ἐστὶν ἀγαϑός. 
οὐχ ἂν δυναίμην οὔτ᾽ ἐρωτῆσαι τάδε 
οὔτ᾽ ἂν πιϑέσϑαι τοῖσι τολμῶσιν λέγειν" 

8δῦ μόλις γὰρ ἄν τις αὐτὰ τἀναγχαῖ, ὁρᾶν 

δύναιτ᾽ ἂν ἑστὼς πιολεμίοις ἐναντίος. 
ΡΣ ΘΩΣ. 

ἄχουε δή νυν. καὶ γὰρ οὐκ ἔχοντί μοι 
δίϑως ἔπαινον ὧν ἔγωγε βούλομαι 
φίλων ἀληϑὴ καὶ δίκαι᾽ εἰπεῖν πέρι. 

8600 ὁρᾷς τὸ «Τἴον οὗ βέλος διέπτατο; 
ἈΚαπανεὺς δ᾽ ἐστίν: ᾧ βίος μὲν ἡ» πολὺς, 

ἥκιστα δ᾽ ὄλβῳ γαῦρος ἦν" φρόνημα δὲ 

38 
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οὐδέν τι μεῖζον εἶχεν ἢ πένης ἀνὴρ, 
φεύγων τραπέζαις ὕστις ἐξογκοῖτ᾽ ἄγαν 

865 τἀρχοῦντ᾽ ἀτίζων" οὐ γὰρ ἐν γαστρὸς βορῷ 
τὸ χρηστὸν εἶναι. μέτρια δ᾽ ἐξαρχεῖν ἔφη. 
φίλοις τ᾽ ἀληϑὴς ἦν φίλος παροῦσί τε 

χαὶ μὴ παροῦσιν" ὧν ἀριϑμὸς οὐ πολύς. 

ἀψευδὲς ἦϑος. εὐπροσήγορον στόμα, 
870 ἄχραντον οὐδὲν οὔτ᾽ ἐς οἰχέτας ἔχων 

οὔτ᾽ ἐς πολίτας. τὸν δὲ δεύτερον λέγω, 
Ἑτέοκλον, ἄλλην χφηστότητ᾽ ἠσκηχότα" 
νεανίας ἣν. τῷ βίῳ μὲν ἐνδεὴς, 

πλείστας δὲ τιμὰς ἔσχεν ᾿Ἰργείᾳ χϑονί. 
875 φίλων δὲ χρυσὸν πολλάχις δωρουμένων, 

οὐκ εἰσεδέξατ᾽ οἶχον, ὥστε τοὺς τρόπους 
δούλους παρασχεῖν χρημάτων ζευχϑεὶς ὕπο. 

τούς τ᾽ ἐξαμαρτάνοντας, οὐχὶ τὴν πόλιν, 
ἤχϑαιρ᾽ " ἐπεί τοι κοὐδὲν αἰτία πόλις, 

880 χαχῶς χλύουσα διὰ χυβερνήτην χαχόν. 

ὁ δ᾽ αὖ τρίτος τῶνδ᾽ Ἱππομέδων τοιόσδ᾽ ἔφυ" 
παῖς ὧν ἐτόλμησ᾽ εὐθὺς οὐ πρὸς ἡδονὰς 

μουσῶν τραπέσϑαι, πρὸς τὸ μαλϑαχὸν βίου, 
ἀγροὺς δὲ ναίων, σχληρὰ τῇ φύσει διδοὺς 

886 ἔχαιρε πρὸς τἀνδρεῖον, ἔς τ᾿ ἄγρας Ἰὼν 

ἵπποις τὲ χαίρων τόξα τ᾽ ἐντείνων χεροῖν, 
πόλει παρασχεῖν σῶμα χρήσιμον ϑέλων. 

ὁ τῆς κυναγοῦ δ᾽ ἄλλος ᾿“ταλάντης γόνος, 
ΠῈ΄αρϑενοπαῖος, εἶδος ἐξοχώτατος, 

890 Ἰρχὰς μὲν ἦν, ἐλϑὼν δ᾽ ἐπ᾿ Ἰνάχου ῥοὰς 
παιδεύεται κατ᾽ ργος. ἐχτραιεὶς δ᾽ ἐχεῖ, 
πρῶτον μὲν, ὡς χρὴ τοὺς μετοιχοῦντας ξένους, 

λυπηρὸς οὐχ ἣν. οὐδ᾽ ἐπίφϑονος πόλει, 

οὐδ᾽ ἐξεριστὴς τῶν λόγων. ὅϑεν βαρὺς 

896 μάλιστ᾽ ἂν εἴη δημότης τὲ καὶ ξένος " 

λόχοις δ᾽ ἐνεστὼς ὥσπερ ᾿1ργεῖος γεγὼς 

ἤμυνε χώρᾳ, χώτχιότ᾽ εὖ πράσσοι πόλις. 
ἔχαιρε, λυπρῶς δ᾽ ἔφερεν, εἴ τι δυστυχοῖ. 

πολλοὺς δ᾽ ἐραστὰς χἀπὸ ϑηλειῶν ὅσας 

900 ἔχων . ἐφρούρει μηδὲν ἐξαμαρτάνειν. 
Τυδέως δ᾽ ἔπαινον ἐν βραχεῖ ϑήσω μέγαν" 

οὐχ ἐν λόγοις ἦν λαμπρὸς, ἀλλ᾽ ἐν ἀσπίδι 
δεινὸς σοι(ιστὴς πολλά τ᾿ ἐξευρεῖν σοι ά. 

γνώμῃ δ᾽ ἀδελφοῦ ΠΙελεάγρου λελειμμένος, 
906 ἔσο» παρέσχεν ὄνομα διὰ τέχνης δορὸς, 

εὑρὼν ἀχριβὴ μουσικὴν ἐν ἀσπίδι" 

«φιλότιμον ἦϑος, πλούσιον φρόνημα δὲ 

ἐν τοῖσιν ἔργοις, οὐχὶ τοῖς λόγοις ἴσον. 
ἐχ τῶνδε μὴ ϑαύμαζε τῶν εἰρημένων. 

910 Θησεῦ, πρὸ πύργων τούσδε τολμῆσωι ϑανεῖν " 
τὸ γὰρ τραφῆναι μὴ κακῶς εὐδῶ φέρει" 
εἰσχύνετει δὲ τἀγάϑ᾽ ἀσχήσας ἀνὴρ 

χαχὸς γενέσϑαι πᾶς τις. ἡ δ᾽ εὐανδρία 
διδαχτὸν, εἴπερ καὶ βρέφος διδάσχεταε 

916 λέγειν ἀκούειν δ᾽ ὧν μάϑησιν οὐκ ἔχει. 
ἃ δ᾽ ἂν μάϑῃ τις, ταῦτα σώζεσθαι φιλεῖ 

πρὸς γῆρας. οὕτω παῖδας εὖ παιδεύετε. 

ΧΟΡῸΣ. 

ἑὼ τέχνον, δυστυχῆ σ᾽ 
ἔτρεφον, ἔφερον ὑφ᾽ ἥπατος 

920 πόνους ἐνεγκοῦσ᾽ ἐν ὠδῖσι" καὶ νῦν 
τιδας τὸν ἐμὸν ἔχει 

Ἑ ΒΒ. ΒΥ ΤΒΗΓῚ ἃ ΠΟΥ 

μόχϑον ἀϑλίας, ἐγὼ δὲ 
γηροβοσκὸν οὐκ ἔχω 
τεχοῦσ᾽ ἃ τάλιινα παῖδα. 

ΘΗΣΕΎΥΣ. 

9260 χαὶ μὴν τὸν Οἰχλέους γε γενναῖον τόχον 
ϑεοὶ ζῶντ᾽ ἀναρπάσαντες ἐς μυχοὺς χϑονὸς 
αὐτοῖς τεϑρίπποις εὐλογοῦσιν ἐμφανῶς" 

τὸν Οἰδίπου δὲ παῖδα, Πολυνείχην λέγω, 
ἡμεῖς ἐπαινέσαντες οὐ ψευδοίμεϑ᾽ ἔν. 

..980 ξένος γὰρ ἦν μοι, πρὶν λιπὼν Κάδμου πόλιν 

| φυγῇ πρὸς Γάργος διαβαλεῖν αὐθαίρετος. 
ἀλλ᾽ οἶσϑ᾽ ὃ δρᾶν σὲ βούλομαι τούτων πέρι; 

| Ω ΖΦ ΡΕΑΣΓΙΟΣΣΣ 

οὐχ οἶδα πλὴν ἕν, σοῖσι πείϑεσθϑαι λόγοις. 
ΘΉΣΈΕΣ: 

᾿ τὸν μὲν “πὸς πληγέντα Καπανέα πυρὶ 
ΦΧ ΡΞΕΣ ΘῈΣ, 

986 ἡ χωρὶς ἱρὸν ὡς νεχρὸν ϑάώψαι ϑέλειξ; 

ΘΗΣΕΎΣ. 

γαΐ" τοὺς δέ γ᾽ ἄλλους πάντας ἐν μιᾷ πυρᾷ. 
“4Ζ4ΡΑ͂ΣΤΟΣ. 

σιοῦ δῆτα ϑήσεις μνῆμα τῷδε χωρίσας ; 
ΘΈΣΕ ἘΣ: 

αὐτοῦ παρ᾽ οἴχους τούσδε συμπήξας τάφον. 
“4 ΡΞ ΟΣ, 

οὗτος μὲν ἤδη δμωσὶν ἂν μέλοι πόνος. 
ΘΗΣΕῪΣ. 

9410 ἡμῖν δέ γ᾽ οἵδε" στειχέτω δ᾽ ἄχϑη γεκρῶν. 
ΖΦ ΖΞ, ΈΘΕΣ: 

ἔι᾽, ὦ τάλαιναι μητέρες. τέχγων πέλας. 

| ΘΙΗΣΕΎΥΣ. 
ἥχιστ᾽, Ἤδραστε, τοῦτο πρόσφορον λέγεις. 

] 

| 

«“ΖΡΏΆΣΤΌῸ Σ. 

πῶς τὰς τεχούσας οὐ χρεὼν ψαῦσαι τέχνων; 

ΘΗΣΕΎΥΣ. 

] ὄλοιντ᾽ ἰδοῦσαι τούσδ᾽ ἂν ἠλλοιωμένους " 
Ι 945 πιχραὶ γὰρ ὄψεις χῶμα τῷ τέλει νεχρῶν. 

τί δῆτα λύπην ταῖσδε προσϑεῖναι ϑέλεις ; 

ΦῇΦ{{{ῆἦἘΣΑΣΖΨΟΣΣΣ 

νιχῷς. μένειν χρὴ τλημόνως " λέγει. γὰρ εὖ 

Θησεύς. ὅταν δὲ τούσδε προσϑῶμεν πυρὶ, 

ὀστῶ προσάξεσϑ᾽. ὦ ταλαίπωροι βροτῶν, 

900 τί χτᾶσϑε λόγχας χαὶ χιιτ᾽ ἀλλήλων φόνους 
τίϑεσϑε; παύσασϑ᾽. ἀλλὰ λήξαντες πόνων 
ἄστη φυλάσσεϑ᾽ ἥσυχοι μεϑ᾽ ἡσύχων. 
σμιχρὸν τὸ χρῆμα τοῦ βέου" τοῦτον δὲ χρὴ 

] ὡς ῥᾷστα καὶ μὴ σὺν πόνοις διεχπερῶν. 
' ΝΧ ΘΙΡΌΣΣΣ 

965 οὐχέτ᾽ εὔτεχνος, οὐχέτ᾽ εὔπειις, 

οὐδ᾽ εὐτυχίας μέτεστί» μοὲ 
χουροτόχοις ἔν ᾿Πργείαις " 

οὐδ᾽ Ἤρτεμις λοχία 
προσιρϑέγξαιτ᾽ ἂν τὰς ἀτέχγους. 

9600 δυσαίων δ᾽ ὁ βίος, 
πλαγχτὰ δ᾽ ὡσεί τις νειέλα, 

πνευμάτων ὑπὸ δυσχίμων ἀΐσσω. 
ἑπτὰ ματέρες ἑπτὰ χούρους 

ἐγεινάμεϑ᾽ αἱ ταλαίπωροι 
965 χλεινοτάτους ἂν ᾿“ργείοις " 

953 --- 902. ΞΞΞ 968 --- 970. 



ΕΣ πὸ ΔΏΜΕ 

χαὶ νῦν ἄπαις, ἄτεχνος 
γηράσχω δυστηνοτάτως, 
οὔτ᾽ ἐν τοῖς φϑιμένοις 
οὔτ᾽ ἐν ζῶσιν χρινομένη, 

970 χωρὶς δή τινα τῶνδ᾽ ἔχουσα μοῖραν. 

ὑπολελειμ μένα μοι δάχρυα" 
μέλεα παιδὸς ἐν οἴχοις 
κεῖται μνήματα, πένϑιεμοι 
χουραὶ χαὶ στέφανοι κόμας, 

9760 λοιβαὲ τε νεχύων φϑιμένων, 

ἀοιδαὶ, τὰς χουσοχόμας 
ὀἡπόλλων οὐκ ἐνδέχεται" 
γόοισιν δ᾽ ὀρϑρευομένα 
ϑάχρυσι νοτερὸν ἀεὶ πέπλων 
πρὸς στέρνῳ πτύχα τέγξω. 

980 χαὶ μὴν ϑαλάμας τάσδ᾽ ἐσορῶ δὴ 
Καπανέως ἤδη τύμβον ϑ᾽ ἱερὸν, 
μελάϑοων τ᾽ ἐχτὸς 
Θησέως ἀναϑήματα νεχροῖς, 
χλεινήν τ᾿ ἄλοχον τοῦ χαπῳϑιμένου 

986 τοῦδε χεραυνῷ πέλας Εὐάδνην, 
ἣν τις ἄναξ παῖδα φυτεύει. 
τί ποτ᾽ αἰϑερίαν ἕστηχε πέτραν, 
ἣ τῶνδε δόμων ὑπεραχρίζει, 

τήνδ᾽ ἐμβαίνουσα χέλευϑον ; 
ΕΥ̓ΑΖΝΗ. 

990 τί φέγγος. τίν᾽ αἴγλαν 
ἐδίφρευε τόϑ᾽ ἅλιος 

σελάνα τε χατ᾽ αἰϑέρα, 

λαμπάδ᾽ ἵν᾽ ὠχυϑόαι νύμφαι 

ἱππεύουσι δι᾿ ὄρφνας, 

9965" “ ἁνίχα γάμων 
τῶν ἐμῶν πόλις Ἄργους 

ἀοιδὰς εὐδαιμονίας 
ἐπύργωσε καὶ γαμέτα 
χαλχεοτευχοῦς Καπανέως. 

1000 προσέβαν δροομὰς ἐξ ἐμῶν 

οἴχων ἐχβαχχευσαμένα, 

πυρὸς φῶς τάφον τε 
ματεύουσα τὸν αὐτὸν, 
ἐς ““ιδὰν χαταλύσουσ᾽ 
ἔμιμοχϑον 

1006 βίοτον αἰῶνός τὲ πόνους" 

ἥδιστος γάρ τοι ϑάνατος 

συνϑνήσκειν ϑνήσχουσι «ἕλοις, 
εἰ δαίμων τάδε δὴ χραίνοι. 

ΧΕ ΘΙΟΣΣ. 

χαὶ μὴν ὁρᾷς τήνδ᾽, ἧς ἐφέστηχες πιέλας 
1010 πυρὰν, “Τὸς ϑησαυρὸν. ἔνϑ᾽ ἔνεσιι σὸς 

πόσις, δαμασϑεὶς λαμπάσιν χεραυνίοις. 
ΕΥ̓ΔΗΝΗ. 

ὁρῶ δὴ τελευτὰν, 
ἕν᾿ ἕσταχω" τύχα δέ μοι 

ξυνάπτει ποδός " ἀλλὰ τῆς 

1016 εὐχλείας χάριν ἔνϑεν ὃρ- 
μάσω τἄσδ᾽ ἀπὸ πέτρας, 

πηδήσασα πυρὸς ἔσω. 
σῶμά τ᾽ αἴϑοπι «λογμῷ 

1020 πόσει συμμίξασα φίλον, 
990 --  Ι008. --Ξ- 1012. 1020. 

ΠΕερσειρονείας [ἥξω] ϑαλάμους, 
ν ᾿ Ὁ) Μ Ὕ - 

σὲ τὸν θανόντ᾽ οὔποτ᾽ ἐμᾷ 

] προδοῦσα ψυχῷᾷ χατὰ γᾶς. 
1026 ἔτω «ὥς γάμοι τε. 

' εἴϑε τινὲς εὐναὶ 

δικαίων ὑμεναίων 

ἐν Ἴργει 
φανῶσιν τέχνοισιν, ὅσιος δ᾽ 
ἘΞ εὐναῖος γαμέτας 

συντηχϑεὶς αὔραις ἀδόλοις 

1020 γενναίας ἀλόχῳ ψυχᾶς. 

ΧΟΡΟΣ. 

χαὶ μὴν δ᾽ αὐτὸς σὸς πατὴρ βαίνει πέλας 
Ου π ΄ ΄ 

γεραιὸς Ἴφις ἐς νεωτέρους λόγους, 

Ϊ χρῶτα χρωτὶ πέλας ϑεμένα 

᾿ 

οὃς οὐ χατειδὼς πρόσϑεν ἀλγήσει κλύων. 
ΤΦῚΣ. 

ὦ δυστάλαινα, δυστάλας δ᾽ ἐγὼ γέρων, 
[1036 ἥχω, διπλοῦν πένϑημα δωμάτων ἔχων, 
| τὸν μὲν ϑανόντα παῖδα Καδμείων δορὶ 

᾿Πτέοχλον ἐς γῆν πατρίδα ναυσϑλώσων νεχρὸν, 

ζητῶν τ᾿ ἐμὴν παῖδ᾽, ἣ δόμων ἐξώπιος 

βέβηχε πηδήσασα, Καπανέως δάμαρ, 

1040 ϑανεῖν ἐρῶσα σὺν πόσει. χρόνον μὲν οὖν 
τὸν πρόσϑ᾽ ἐφοουρεῖτ᾽ ἐν δόμοις - ἐπεὶ δ᾽ ἐγὼ 
«φυλακὰς ὠνῆχα τοῖς παρεστῶσιν χαχοῖς, 

βέβηκεν. ἀλλὰ τῆδέ νιν δοξάζομεν 

μάλιστ᾽ ἂν εἶναι." φράζετ᾽ εἰ κατείδετε. 
ΕΥΖΜΑΜΝΗ. 

[1040 τέ τάσδ᾽ ἐρωτᾷς; ἥδ᾽ ἐγὼ πέτρας ἔπι, 

ὄρνις τις ὡσεὶ, Καπανέως ὑπὲρ πυρᾶς 

Ι δύστηνον αἰώρημα χουφίζω., πάτερ. 
ΤΟΙ͂Σ. 

τέχνον. τίς αὔρα; τίς στόλος; τίνος χάριν 
δόμων ὑπιερβᾶσ᾽ ἦλθες ἐς τήνδε χϑόνα; 

ἘΥ 44 ΝῊ. 
[1060 ὀργὴν λάβοις ἂν τῶν ἐμῶν βουλευμάτων 

χλύων. ἀκοῦσαι δ᾽ οὔ σε βούλομαι, πάτερ. 
ΤΟΙΣ. 

τί δ᾽; οὐ δίχαιον πατέρα τὸν σὸν εἰδέναι; 
ΕΥὙΑΔ4ΝΗ. 

χριτὴς ἂν εἴης οὐ σοφὸς γνώμης ἐμῆς. 
ΤΑΡΙ͂Σ. 

σχευὴ δὲ τῆδε τοῦ χάριν κοσμεῖς δέμας; 
Ι ΠΎΥΑΖ ΝΗ. 
"1055 ϑέλει τι χαινὸν οὗτος ὁ στολμὸς,, πάτερ. 

ΤΙΣ. 

ὡς οὐχ ἐπ᾿ ἀνδοὶ πένϑιμος πρέπεις ὁρᾶν. 
ἘΥ.4ΝΗ͂. 

ἃς γάρ τι τπιρᾶγμα νεοχμὸν ἐσχευάσμεϑα. 
Ὁ Σ. 

χἄπειτα τύμβῳ καὶ πυρᾷ φαίνει πέλας; 
ΕὙΥΔΑΖΝΗ. 

᾿ ἐνταῦϑα γὰρ δὴ καλλίνικος ἔρχομαι. 
ΤΟΙ͂Σ. 

[1000 νικῶσα γέχην τίνα; μαϑεῖν χρήξω σέϑεν. 
| ΕΥ̓ΛΑ͂ΝΗ. 
᾿ πάσας γυναῖχας ἃς δέδορχεν ἥλιος. 

ΤῚΣ. 
οἷς ᾿ϑάνας ἢ φρενῶν εὐβουλίᾳ; 

Ϊ 



| 
' 

ἘΣΎ ἂρ πὶ ΠΛ Ὁ ἢ 

ΕΥ̓44 ΝΗ. 

πόσει γὰρ συνϑανοῦσα χείσομαι. 
ΤῸ» Σ. 

τί φής; τί τοῦτ᾽ αἴνιγμα σημαίνεις σαϑρόν; 
ΕΥΑΖΦΆΝΗ. 

1066 ἄσσω ϑαγόντος Καπαγέως τήνδ᾽ ἐς πυράν. 
ΤΦΡΙΣ. 

ἀρετῇ" 

ὦ ϑύγατερ, οὐ μὴ μῦϑον ἐπὶ πολλοὺς ἐρεῖς ; 
ἘΥ424ΝΗ. 

τοῦτ᾽ αὐτὸ χρήζω, πάντας ᾿Ἱργείους μαϑεῖν. 

ΤΟΙΣ. 

οὐδέ τοί σοι πείσομιαι δρώσῃ τάδε. 
ΕῪ 42 ΝΗ͂. 

ὅμοιον " οὐ γὰρ μὴ χίχης μ᾽ ἑλὼν χερί. 
1070 καὶ δὴ παρεῖται σῶμα. σοὶ μὲν οὐ φίλον, 

ἡμῖν δὲ καὶ τῷ συμπυρουμένῳ πόσει. 
ΧΟΡΟΣ. 

Ἰὼ γύναι, δεινὸν ἔργον ἐξειργάσω. 
ΤΦΙ͂Σ. 

ἀπωλόμην δύστηνος, ᾿Ἱργείων χόραι. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὃ ἢ, σχέτλια τάδε παϑὼν, 
1076 τὸ πάντολμον ἔργον ὄψει τάλας. 

ΤῸΡΙΙ͂Σ. 

ἄλλον ἀϑλιώτερον. 

ΟΡ ΌΟΣΣΟ 

ἀλλ᾽ 

Ἄγ, ἍΝ » .α ᾽ 
οὐχ (ὦν τιν ευροιτ 

Ἰὼ τάλας" 

μετέλαχες τύχας Οἰδιπόδα,, γέρον, 
μέρος καὶ σὺ χαὶ πόλις ἐμὰ τλάμων. 

ΤΙΣ. 

1080 οἴμοι" τέ δὴ βροτοῖσιν οὐκ ἔστιν τόδε, 

γέους δὶς εἶναι χαὶ γέροντας αὖ πάλιν; 
ἀλλ᾽ ἐν δόμοις μὲν ἤν τι μὴ καλῶς ἔχῃ, 
γνώμαισιν ὑστέραισιν ἐξορϑούμεϑα, 

αἰῶνα δ᾽ οὐχ ἔξεστιν. εἰ δ᾽ ἦμεν νέοι 
1086 δὶς καὶ γέροντες, εἴ τις ἐξημάρτανε, 

διπλοῦ βίου λαχόντες ἐξωρϑούμεϑ᾽ ἄν. 

ἐγὼ γὰρ ἄλλους εἰσορῶν τεχνουμέγους, 
παίδων τ᾽ ἐραστὴς ἦν πόϑῳ τ᾽ ἀπωλλύμην. 
εἰ δ᾽ ἐς τόδ᾽ ἦλθον χἀξεπειράϑην τεχὼν 

1090 οἷον στέρεσϑαι πατέρα γίγνεται τέχνων, 

οὐκ ἄν ποτ᾽ ἐς τόδ᾽ ἦλθον εἰς ὃ νῦν κακόν" 
ὅστις φυτεύσας χαὶ νεανίαν τεχὼν 
ἄριστον, εἶτα τοῦδε νῦν στερίσκομαι. 
εἶεν. τί δὴ χρὴ τὸν ταλαίπωρόν μὲ δρῶν; 

.1096 στείχειν πρὸς οἴχους; χᾷτ᾽ ἐρημίαν ἴδω 

πολλὴν μελάϑρων ἀπορίαν τ᾿ ἐμῷ βίῳ; 
ἢ πρὸς μέλαϑρα τοῦδε Καπανέως μόλω; 

ἥδιστα πρίν γε δῆϑ᾽, ὅτ᾽ ἦν παῖς ἥδε μοι. 
ἀλλ᾽ οὐχέτ᾽ ἔστιν " ἥ γ᾽ ἐμὴν γενειάδᾳ 

ὐρ Ἐ λρ οα ͵ ΜΕ, , 
1100 προσήγετ᾽ ἀεὶ στόματι, καὶ κάρα τόδε 

χατεῖχε χειρί" πατρὶ δ᾽ οὐδὲν ἥδιον 
γέροντι ϑυγατρός " ἀρσένων δὲ μείζονες 
ψυχαὶ, γλυχεῖαι δ᾽ ἧσσον ἐς ϑωπεύματα. 
οὐχ ὡς τάχιστα δῆτά μ᾽ ἄξετ᾽ ἐς δόμους, 

1106 σχότῳ δὲ δώσετ᾽, ἔνϑ᾽ ἀσιτίαις ἐμὸν 

ϑέμας γεραιὸν συντακεὶς ἀποφϑερῶ; 
τ μ᾿ ὠφελήσει παιδὸς ὀστέων τ τεῦ 

ὦ ϑυσπάλαιστον γῆρας, ὡς μισῶ σ᾽ ἔχων. 
μισῶ δ᾽ ὅσοι χρήζουσιν ἐχτείνειν βίον, 

1110 βρωτοῖσι χαὶ ποτοῖσι καὶ μαγεύμασι 

παρεχτρέποντες ὑχετὸν ὥστε μὴ θανεῖν" 
οὃς χρῆν, ἐπειδὰν μηδὲν ὠφελῶσι γῆν, 
θανόντας ἔρρειν χἀχποδὼν εἶναι νέοις. 

ΧΟΡΟΣ. 
Ἰὼ Ἰώ. 
τάδε δὴ παίδων χαὶ δὴ φϑιμένων 

116 ὀστᾶ (ερεπζε. λάβετ᾽ . ἀμφίπολοι 

Χραίαο ἄμιεν οὖς ᾿ οὐ γὰρ ἔνεστιν 

ῥώμη Ων, ὑπὸ πένϑους, 

λλοῦ δὲ χρό ζώσας μέτα δὴ πολλοῦ δὲ χρόνου ζώσας μέτα δὴ, 
Ε ; τ ξ 

χαταλειβομένας τὰ ἄλγεσι πολλοῖς. 

1120 τί γὰρ ἂν μεῖζον τοῦδ᾽ ἔτι ϑνατοῖς 
πάϑος ἐξεύροις, 

ἢ τέχνα ϑανόντ᾽ ἐσιδέσϑαι; 

ΠΑ͂ῚΣ: 
᾿ «έρω φέρω, ᾿ 

τάλαινα μᾶτερ, ἐκ πυρὸς πατρὸς μέλ 
1126 βάρος μὲν οὐχ ἀβριϑὲς ἀλγέων ὕπερ, 

ἐν οὐ ὀλίγῳ τἀμὰ πάντα συνϑείς. 

᾿ 

] 

ΧΟΡΟΣ: 
| Ἰὼ Ἰώ. 

πᾷ δάχρυα φέρεις φίλᾳ Ι 

ματρὶ τῶν ὀλωλότων, 
1180 σποδοῦ τε πλῆϑος ὀλίγον ἀντὶ σωμάτων 

εὐδοκίμων δήποτ᾽ ἐν Δυχήναις; 

ΤΕΣ: 
πάπα πάσαι. 

ἐγὼ δ᾽ ἔρημος ἀϑλίου πατρὸς τάλας 

ἔρημον οἶχον ὀρι(ανεύσομαι λαβὼν 
οὐ πατρὸς ἐν χερσὶ τοῦ τεχόντος. 

; ΧΟΡΟΣ. 
| Ἰὼ Ἰώ. 

1186 ποῦ δὲ πόνος ἐμῶν τέχνων, 
᾿ σιοῦ νυχευμάτων χάρις, 

Ι τροφαί τὲ ματρὸς, ἄνπνά τ᾿ ὀμμάτων τέλη 
] χαὶ φίλιαι προσβολαὶ προσώπων; 
᾿ 141Σ-. 

βεβῶᾶσιν, οὐχέτ᾽ εἰσί σοι, μᾶτερ, τέχνα, 
1140 βεβᾶσιν - αἰϑὴρ ἔχει νιν ἤδη 

᾿ πυρὸς τεταχύότας σποδῷ - 

ποτανοὶ δ᾽ ἤνυσαν τὸν “Ἵιδαν. 
1Α͂ῚΙΣ. 

πάτερ, [σὺ μὲν» τῶν σῶν κλύεις τέχνων 
ἀρ᾽ ἀσπιδοῦχος ἔτι ποτ᾿ ἀντιτάσσομιαι 

ἘΠῚ) 5 σὸν φόνον; 

γόους" 

αἰαῖ. γόων ἅλις τύχας, 

1160 ἅλις δ᾽ ἀλγέων ἐμοὶ πάρεστιν. 
11 .ΑΥΣ. 

ἔτ᾽ ᾿σωποῦ με δέξεται γάνος 

χαλχέοις ὅπλοισι «1ανωϊδῶν στρατηλάταν, 
τοῦ φϑιμένου πατρὸς ἐχδιχαστάν; 

1128 ---ΤΙ91, 1132 -- 1138, 

1139 -- 1145. 1146 --- 1163. 

Ὡς ΟἿΟΣ. 

εἰ γὰρ γένοιτο, τέκνον. 

] ΠΑ͂ΙΣ. 

] ἔτ᾽ ἂν ϑεοῦ ϑέλοντος ἔλϑοι μοε δίχα 
πατρῷος" οὔπω χκαχὸν τόδ᾽ εὕδει. 

ΧΟΡΟΣ. 

] 
! 



ἌΤΙ 

ΤΓΖΙ͂ΤΣ. 

ἔτ᾽ εἰσορῶν σε, πάτερ, ἐπ᾿ ὀμμάτων δοχῶ 
ΧΟ ΡΊΟΣΣΣ: 

1156 φίλον φίλημα παρὰ γένυν τιϑέντα σόν. 

ὙΓΦΧΙΣ.: 

λόγων δὲ παραχέλευσμα σῶν 
ΧΟΡΟΣ. 

ἀέρι φερόμενον οἴχεται. 
ΓΖ. ΤΣ: 

δυοῖν δ᾽ ἄχη, ματέρι τ᾽ ἔλιπε, 
ΧΟΡΟΣ. 

σέ τ᾽ οὔποτ᾽ ἄλγη πατρῷα λείψει. 
ἔχω τοσόνδε βάρος ὅσον μ᾽ ἀπώλεσεν. 

1100 φέρ᾽, ἀμφὶ μαστὸν ὑποβάλω σποδὸν ἢ 
ἘΠΕΑΤῸΣ: 

ἔχλαυσα, τόδε χλύων ἔπος 
στυγνότατον " ἔϑιγέ μου φρενῶν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦ τέχνον, ἔβας" οὐχέτι φίλον 
φίλας ἄγαλμ᾽ ὄψομαί σε ματρός. 

ΘΗΙΖΣΕΥΣ. 

τιθδ᾽δραστε » καὶ γυναῖκες ᾿Ἄργεῖαι γένος, 
ὁρᾶτε παῖδας τούσδ᾽ ἔχοντας ἐν χεροῖν 

πατέρων ἀρίστων σώμαϑ᾽ ὧν ἀνειλόμην - 

τούτοις ἐγώ σε χαὶ πόλις δωρούμεϑα. 

ὑμᾶς δὲ τῶνδε χρὴ χάριν. μεμνημένους 
1170 σώζειν, ὁρῶντας ὧν ἐχύρσατ᾽ ἐξ ἐμοῦ. 

παισίν 8᾽ ὑπεῖπον τοῖσδε τοὺς αὐτοὺς λόγους, 
τιμᾶν πόλιν τήνδ᾽, ἐκ τέχνων ἀεὶ τέχνοις 
μνήμην παραγγέλλοντας ὧν ἐκύρσατε. 
Ζεὺς δὲ ξυνίστωρ οἵ τ᾿ ἐν οὐρανῷ ϑεοὺ 

1175 οἵων ὑφ᾽ ἡμῶν στείχετ᾽ ἠξιωμένοι. 

Ἡ ΖΡ ΣΤΠΟΙΣ.:. 

Θησεῦ, ξύνισμεν πάνϑ'᾽ ὅσ᾽ ᾿Ἱργείων χϑόνα 
δέδρακας ἐσθλὰ δεομένην εὐεργετῶν, ] 

χάριν τ᾽ ἀγήρων ἕξομεν " γενναῖα γὰρ 
παϑόντες ὑμᾶς ἀντιδρᾶν ὀφείλομεν. 

ΘΗΣΕῪΣ. 

1180 τέ δή ποϑ᾽ ὑμῖν ἄλλ᾽ ὑπουργῆσαί μὲ χρή; 

ΑΔΡΑ͂ΣΤΟΣ. 

ἄξιος γὰρ καὶ σὺ χαὶ πόλις σέϑεν. 

ΘΗΣΕῪΣ. 

ἔσται τάδ᾽. ἀλλὰ χαὶ σὺ τῶν αὐτῶν τύχοις. 

ΑΘΗΝ 4. 

χαῖρ. 

Ι 

ἀλλ᾽ ἀντὶ τῶν σῶν καὶ πόλεως “μοχϑημάτων 
πρῶτον λάβ᾽ ὅρκον. τόνδε δ᾽ ὀμνύναι χρεὼν 

| Ἴἀδραστον" οὗτος χύριος, τύραννος ὧν, 
ἱ .1190 πάσης. ὑπὲρ γῆς “Ἰαναϊδῶν ὁρκωμοτῶν. ᾿ς 

ὁ δ᾽ ὅρχος ἔσται, μήποτ᾽ ᾿ργείους χϑόναᾳ 

ἃς τήνδ᾽ ἐποίσειν πολέμιον παντευχίαν, 
ἄλλων τ᾽ ἰόντων ἐμποδὼν ϑήσειν δόρυ. 
αἴ ὁ ὦ ἢ 9 ᾿ 
ἢν δ᾽ δρχον ἐχλιπόντες ἔλθωσιν πόλιν, 

1196 χαχῶς ὀλέσϑαι πρόστρεπ᾽ "Ἱργείων χϑόνα. 
ἐν ᾧ δὲ τέμνειν χρὴ σφάγιά σ᾽ ἄκουέ μου" 
ἔστιν τρίπους σοι χαλχόπους εἴσω δόμων, 
« 3 Ζ, ΕΣ - τ ᾿ ΄ 

ὃν ᾿Ιλίου ποτ᾽ ἐξαναστήσας βάϑοα 
σπουδὴν ἐπ᾽ ἄλλην “Πραχλῆς δρομώμενος 

- - ᾿ : " 
1200 στῆσαί σ᾽ ἐφεῖτο Πυϑικὴν πρὸς ἐσχάραν. 

ἐν τῷδε λαιμοὺς τρεῖς τριῶν μήλων τεμὼν 
ἔγγραψον ὅρχους τρίποδος ἐν χοίλῳ χύτει, 
χἄπειτα σώζειν ϑεῷ δὸς ᾧ “Πελφῶν μέλει, 

9. Ἑλλάδι. 
1206 ἣ δ᾽ ἂν διοίξῃς σφάγια καὶ τρώσῃης φόνον, 

ὀξύστομον μάχαιραν ἐς γαίας μυχοὺς 
χρύψον παρ᾽ αὐτὰς ἑπτὰ πυρχαιὰς νεχρῶν " 
φόβον γὰρ αὐτοῖς, ἢν ποτ᾽ ἔλϑωσιν πόλιν, 
δειχϑεῖσα ϑήσει χαὶ χακὸν νύστον πάλιν. 

[1210 δράσας δὲ ταῦτα πέμπε γῆς ἔξω γεχρούς. 

τεμένη δ᾽ Ἂ ἵν᾽ αὐτῶν σώμαϑ'᾽ ἡγνίσϑη, πυρὶ, 

μέϑες παρ᾽ αὐτὴν τρίοϑον ᾿Ισϑμίαν ϑεῷ. 

σοὶ μὲν τάδ᾽ εἶπον" παισὶ δ᾽ ᾿Τργείων λέγω" 
πορϑήσεϑ᾽ ἡβήσαντες ᾿Ισμηνοῦ πόλιν, 

μνημεῖά 9 ὅρχων μαρτύρημά 

᾽1215 πατέρων ϑανόντων ἔχδικάζοντες φόνον, 

σύ τ᾽ ἀντὶ πατρὸς, «Αἰγιαλεῦ, στρατηλάτης 

γέος χαταστὰς, παῖς τ᾽ ἀπ᾿ Αἰτωλῶν μολὼν 
Τυϑέως, ὃν ὠνόμαζε «Ἰιομήδην πατήρ. 
ἀλλ᾽ οὐ φϑάνειν χρὴ συσχιάζοντας γένυν, 

1220 χαὶ χαλχοπληϑῆ «“Ἰαναϊδῶν ὁρμᾶν στρατὸν 
ἑπτάστομον πύργωμα Καδμείων ἔπι. 
πικροὶ γὰρ αὐτοῖς ἥξετ᾽, ἐχτεϑοαμμένοι 
σχύμνοι λεόντων, πόλεος ἐχπορϑήτορες. 

χοὐχ ἔστιν ἄλλως " ̓̓Επίγονοι δ᾽ ἀν᾽ “Ἑλλάδα 
.1226ὅ χληϑέντες φδὰς ὑστέροισι ϑήσετε " 

τοῖον στράτευμα σὺν ϑεῷ πορεύσετε. 
ΘΗΣΕΎΥΣ. 

δέσποιν᾽ ᾿ϑάνα, πείσομαι λόγοισι σοῖς" 
σὺ γάρ μ᾽ ἀνορϑοῖς, ὥστε μὴ ᾿ξαμαρτάνειν. 
χαὶ τόνδ᾽ ἐν ὅρκοις ζεύξομαι" μόνον σύ με 

1280 ἐς ὀρϑὸν ἵστη. σοῦ γὰρ εὐμενοῦς πόλει 

ἄκουε, Θησεῦ. τούσδ᾽ ᾿4ϑηναίας λόγους, 
ἃ χρή σὲ δρᾶσαι, δρῶντα δ᾽ ὠφελεῖν τάδε. 

1185 μὴ δῷς τάδ᾽ ὀστᾶ τοῖσδ᾽ ἐς ᾿Ἱργείαν χϑόνα 
παισὶν χομίζειν, ῥᾳδίως οὕτω μεϑεὶς, 

1154 .--- 1198. τΞ 1189 --- 1164. 

οὔσης τὸ λοιπὸν ἀσφαλῶς οἱχήσομεν. 
ΞΟ ΟΣ: 

στείχωμεν, δρασϑ', ὅρχια δῶμεν 
τῷ δ᾽ ἀνδρὶ πόλει τ΄. ἄξια δ᾽ ἡμῖν 
προμεμοχϑήκασι σέβεσϑαι. 
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Ὁ ΘΥ  ΡΑΝΑΤΟΣΞ ΠΡΟ ΞΊΟΣΤΆ 

ΤΠ ΌΣΣΈΤΙΖ Ν: ΚΑΣΟΑ͂ΝΕΑ͂Ρ̓ 2. 

ΘΗΝ 4. ΝΑΗ͂ΡΟΛΜΙΑΧΙΗΙ. 

ἘΚ..8Π. ΜΕΝΕ.40ΟΣ. 

ΧΟΡΟΣ ΑΙΧΜΗΜΦΤΙΜΘΝ ΤΡΩΤΔἍΞ ΩΝ. ἙΞΕΝΗ. 

ὙΦΖΑΘΎΒΊΟΣ. 

{5 “11 δυο" Ἑ ΩΣ 

Μηετὰ τὴν ᾿Ιλίου πόρϑησιν ἔδοξεν ᾿Ιϑηνᾷ τε χαὶ Ποσειδῶνι τὸ τῶν “Ιχαιῶν στράτευμα διαιρϑεῖραι., τοῦ 

μὲν εὐγοοῦντος τῇ πόλει διὰ τὴν χτίσιν, τῆς δὲ μισησάσης τοὺς Ἕλληνας διὰ τὴν «Δἴαντος εἰς Κασάνδραν. 

ὕβριν. οἱ δὲ Ἕλληνες ἐχληρώσαντο τὰς αἰχμαλωτίδας τῶν γυναικῶν" τοῖς γὰρ ἐν ἀξιώμασιν ἔδωχαν, 

᾿“γαμέμνονι μὲν Κασάνδραν,., ᾿Ανδρομάχην δὲ Νεοπτολέμῳ, Πολυξένην δὲ τῷ ᾿Ἵχιλλεῖ. ταύτην μὲν οὖν. 

ἐπὶ τοῦ τάφου αὐτοῦ ἔσφαξαν ᾿Ἰστυάναχτα δὲ τὸν Ἕχτορος ἀπὸ τῶν τειχῶν ἔρριψαν, Ἑλένην δὲ ὡς 

ἀποχτενῶν Ἱενέλεως ἤγαγεν, ᾿γαμέμνων δὲ τὴν χρησμῳδὸν ἐνυμιραγώγησεν, Ἡχάβη δὲ, τῆς μὲν Πλένης 

χκατηγορήσασα, τοὺς ἀναιρεϑέντας δὲ χατοδυραμέγη τε καὶ ϑρηνήσασα καὶ χηδεύσασα,, πρὸς τὰς τοῦ Ὀδυο-- 

σέως ἤχϑη σχηνὰς, τούτῳ λατρεύειν δοϑεῖσα. 



δ υκὰ, Α ὠρΔ  ϑο ΩΣ: 

ΠΟΣΕΙΖΩ Ν. 

ἭἬω λιπὼν «Αἴγαιον ἁλμυρὸν βάϑος 
ἮΝ 

σιόντου Ποσειδῶν. ἔνϑα Νηρήδων χοροὶ 
κάλλιστον ἴχνος ἐξελίσσουσιν ποϑὸός " 
ἐξ οὗ γὰρ ἀμφὶ τήνδε Τρωικὴν χϑόνα 

ὅ Ῥοῖβός τε χἀγὼ λαΐνους πύργους πέριξ 
ὀρϑοῖσιν ἔϑεμεν χανόσιν, οὔποτ᾽ ἐκ φρενῶν 
εὔνοι᾽ ἀπέστη τῶν ἐμῶν «Ῥρυγῶν πόλει, 
ἣ νῦν χαπνοῦται χαὶ πρὸς ᾿ἡργείου δορὸς 
ὄλωλε πορϑηϑεῖσ᾽. ὁ γὰρ Παρνάσιος 

10 “ρωχεὺς ᾿Βπειὸς μηχαναῖσι Παλλάδος 

ἐγχύμον᾽ ἵππον τευχέων ξυναρμόσας 
πύργων ἔπεμψεν ἐντὸς, ὀλέϑριον βάρος" 
ὅϑεν πρὸς ἀνδρῶν ὑστέρων χεχλήσεται 
δούρειος ἵππος, σρυπτὸν ἀμπισχὼν δόρυ. 

16 ἔρημα δ᾽ ἄλση καὶ ϑεῶν ἀνάχτορα 
φόνῳ χαταρρεῖ" πρὸς δὲ χρηπίδων βάϑροις 

πέπτωχε Πρίαμος Ζηνὸς ἑρκείου ϑανών. 

πολὺς δὲ χρυσὸς «Ῥρύγιά τε σχυλεύματα 

πρὸς ναῦς ᾿Ἰχαιῶν πέμπεται μένουσι δὲ 
20 πρύμνηϑεν οὖρον, ὡς δεχασπόρῳ χρόνῳ 

ἀλόχους τὲ χαὶ τέχν᾽ εἰσίδωσιν ἄσμενοι, 
οἱ τήνδ᾽ ἐπεστράτευσαν Ἥλληνες πόλιν. 
ἐγὼ δὲ, νικῶμαι γὰρ ᾿ἀργείας ϑεοῦ 
Ἥρας ᾿ϑάνας ϑ', εἷ συνεξεῖλον «Φρύγας, 

25 λείπω τὸ χλεινὸν ἴλεον βωμούς τ᾽ ἐμούς" 
ἐρημία γὰρ πόλιν ὅταν λάβῃ χακὴ, 
γοσεῖ τὰ τῶν ϑεῶν οὐδὲ τιμᾶσθαι ϑέλει. 
πολλοῖς δὲ χωχυτοῖσιν αἰχμαλωτίδων 

βοᾷ Σχάμανδρος δεσπότας κληρουμένων. 
80 χαὶ τὰς μὲν ἡἸρχὰς, τὼς δὲ Θεσσαλὸς λεὼς 

εἴληχ᾽ ᾿1ϑηναίων τε Θησεῖδαι πρόμοι. 
ὅσαι δ᾽ ἄχληροι Τρῳάδων, ὑπὸ στέγαις 
ταῖσδ᾽ εἰσὶ, τοῖς πρώτοισιν ἐξηρημέναι 

στρατοῦ, σὺν αὐταῖς δ' ἡ “άχαινα Τυνδαρὶς 
86 Ἑλένη, νομισϑεῖσ᾽ αἰχμάλωτος ἐνδίχως. 

τὴν δ᾽ ἀϑλίαν τήνδ᾽ εἴ τις εἰσορᾶν ϑέλει, 
πάρεστιν, ἝἙχάβην χειμένην πυλῶν πάρος, 

δάχρυα χέουσαν πολλὰ χαὶ πολλῶν ὕπερ" 
ἣ παῖς μὲν ἀμφὶ μνῆμ᾽ ᾿Αἀχιλλείου τάφου 

40 λάϑρα τέϑνηχε τλημόνως Πολυξένη, 

φροῦδος δὲ Πρίαμος καὶ τέχγ᾽ " ἣν δὲ παρϑένον᾽ 

μεϑῆχ᾽ ᾿Ἱπόλλων δρομάδα Κασάνδραν ἄναξ, 
τὸ τοῦ ϑεοῦ τε παραλιπὼν τό τ᾽ εὐσεβὲς 

γαμεῖ βιαίως σχότιον “1γαμέμνων λέζος. 

5 ἀλλ᾽, ὦ ποτ᾽ εὐτυχοῦσα, χαῖρέ μοι, πόλις, 
ξεστόν τε πύργωμ᾽ " εἴ σὲ μὴ διώλεσε 
Παλλὰς Διὸς παῖς, ἦσϑ᾽ ἂν ἐν βάϑροις ἔτι. 

ΘΗΝ 4. 

ἔξεστι τὸν γένει μὲν ἄγχιστον πατρὸς, 
μέγαν τε δαίμον᾽ ἐν ϑεοῖς τε τίμεον, 

ὅ0 λύσασωαν ἔχϑραν τὴν πάρος, προσεννέπειν; 

ΠΟΣΕ142 Ν. 

ἔξεστιν " αἱ γὰρ συγγενεῖς ὁμιλίαι, 

ἄνασσ᾽ ᾿ϑάνα, φίλτρον οὐ σμιχρὸν φρενῶν. 
ΑΘΗΝ 4. 

ἐπήνεσ᾽ ὀργὰς ἠπείους.: φέρω δὲ σοὺ 

κοιγοὺς ἐμαυτῇ τ᾽ ἐς μέσον λόγους, ἄναξ. 
ΤΕΘΣΕΙΔ2Ω Ν. 

δομῶν ἐκ ϑεῶν του χαινὸν ἀγγέλλεις ἔπος, 
ἢ Ζηνὸς, ἢ χαὶ δαιμόνων τινὸς πάρα; 

ΦΘΗΝ 4. 

οὔχ, ἀλλὰ Τροίας. οὕνεκ᾽, ἔνϑα βαίνομεν, 
πρὸς σὴν ἀφῖγμαι δύναμιν, ὡς χοιμὴν λάβω. 

ΠΟΣΕΙΖΩ Ν. 

ἢ πού νιν ἔχϑραν τὴν πρὶν ἐχβαλοῦσα νῦν 
680 ἐς οἴἶχτον ἦλϑες πυρὶ χατηϑαλωμένης ; 

ΑΘΗΔΝ ΖΔ. 

ἐχεῖσε πρῶτ᾽ ἄνελϑε" κοιγώσει λόγους 
καὶ συνϑελήσεις ἂν ἐγὼ πρᾶξαι ϑέλω; 

ΠΟΣΕΙΖΩ Ν. 

μάλισε᾽ - ἀτὰρ δὴ καὶ τὸ σὸν ϑέλω μαϑεῖν, 

πότερον ᾿Ἰχαιῶν οὕνεχ᾽ ἦλϑες ἢ «τῬρυγῶν- 
ΑΘΗΝ 4. 

θό τοὺς μὲν πρὶ» ἐχϑροὺς Τρῶας εὐφρᾶναι ϑέλω, 

στρατῷ δ᾽ ᾿ἀχαιῶν νόστον ἐμβαλεῖν πικρόν. 
ΠΟΣΕΙΖΩ Ν. 

τί δ᾽ ὧδε πηδᾷς ἄλλοτ᾽ εἰς ἄλλους. τρόπους, 

μισεῖς τὲ λίαν καὶ φιλεῖς. ὃν ἂν τύχῃ; 
“ΘΗΝ Ἅ. 

οὐκ οἷσϑ᾽ ὑβρισϑεῖσάν μὲ χαὶ ναοὺς ἐμούς; 
ΠΟΣΕΙΖΩΝ. 

70 οἱδ᾽, ἡνίχ᾽ «Αἴας εἴλκε Κασάνδραν βίᾳ. 
ΘΗΝ 4. 

χοὐδέν γ᾽ ᾿᾿χαιῶν ἔπαϑεν οὐδ᾽ ἤχουσ᾽ ὕπο. 
ΠΟΣΕΙΔΩΝ. 

χαὶ μὴν ἔπερσάν γ᾽ Ἴλιον τῷ σῷ σϑένει. 
4ΘΗΝ 4. 

τοιγάρ σφε σὺν σοὶ βούλομαι δρᾶσαι χαχῶς. 

ΤΕΟΣΕΊΙΖ 2 Ν. 

ἕτοιμ᾽ ἃ βούλει τἀπ᾽ ἐμοῦ. δράσεις δὲ τέ; 

ἌΑΘΗΝ «4. 

75 δύσνοστον αὐτοῖς νόστον ἐμβαλεῖν ϑέλω. 
10. 14. Ν. 

ἐν γῆ μενόντων ἢ καϑ᾽ ἁλμυρὰν ἅλα; 
ΑΘΗΝ Δ. 

ὅταν πρὸς οἴχους ναυστολῶσ᾽ ἀπ᾽ Ἰλίου. 
χαὶ Ζεὺς μὲν ὄμβρον χαὶ χάλαζαν ἄσπετον 

πέμιψει. γνοφώδη τ᾿ αἰϑέρος φυσήματα, 
80 ἐμοὶ δὲ δώσειν φησὶ πῦρ κεραύνιον, 

βάλλειν ᾿᾿χαιοὺς ναῦς τε πιμιπράναι πυρί. 
σὺ δ᾽ αὖ τὸ σὸν παράσχες «Ἥϊγαιον πόρον 
τρικυμίαις βρέμοντα χαὶ δίναις ἁλὸς, 
σιλῆσον δὲ γεχρῶν κοῖλον» Εὐβοέας μυχὸν, 



902 ΤΟΝ τος τς τ ΤΟΣ ἦν 

85 ὡς ἂν τὸ λοιπὸν τώμ᾽ ἀνάχτορ᾽ εὐσεβεῖν 

εἰδῶσ᾽ ᾿Ἰχαιοὶ ϑεούς τε τοὺς ἄλλους σέβειν. 

ΠΟΣΕΙΖ.ΩΝ. 

ἔσται τάδ᾽ - ἡ χάρις γὰρ οὐ μαχρῶν λόγων 
δεῖται " ταράξω πέλαγος «Αϊγαίας ἁλός. 

ἀχταὶ δὲ Π]υχόνου “1ἡλιοί τε χοιράδες 

90 Σχῦρός τε «Τῆμνός ϑ᾽ αἱ Καιήρειοί τ᾿ ἔχραι 
πολλῶν ϑανόντων σώμαϑ᾽ ἕξουσιν νεχρῶν. 

ἀλλ ἕρπ᾽ Ὄλυμπον, χαὶ χεραυνίους βολὰς 

λαβοῦσα πατρὸς ἐχ χερῶν καραδόχει, 
ὅταν στράτευμ᾽ ᾿ἡργεῖον ἐξίη χάλως. 

96 μῶρος δὲ ϑνητῶν ὅστις ἐχπορϑεῖ πόλεις, 
; ἣ Ξ ἔ 

γαούς τε τύμβους ϑ᾽, ἱρὰ τῶν χεχμηκότων, 
᾿ 

ἐρημίᾳ δοὺς αὐτὸς ὠλεϑ᾽ ὕστερον. 

ἘΚΑΆΑΒΗ. 

ἄνα, δυσδαίμων, πεδόδεν χεφαλὴν, 
100 ἐπάειρε δέρην: οὐχέτι Τροία 

τάδε χαὶ βασιλεῖς ἐσμεν Τροίας. 

μιεταβαλλομένου δαίμονος ἀνέχου. 

πλεῖ χατὰ πορϑιιὸν, πλεῖ κατὰ δαίμονα, 
μηδὲ προσίστη πρῷραν βιότου 

πρὸς κῦμα, πλέουσα τύχαισιν. 

106 αἰαῖ αἴαῖ. 

τί γὰρ οὐ πάρα μοι μελέᾳ στενάχειν, 
ἡ πατρὶς ἔρρει χαὶ τέχνα καὶ πόσις; 
τ . “ , 

ὦ πολὺς ὄγχος συστελλόμενος 
Ἔα « ἠδὲ “ κὰ ΝΞ 9 

προγόνων. ὡς οὐδὲν ἄρ᾽ σϑα. 
110 τί μὲ χρὴ σιγῶν, 

τί δὲ μὴ σιγᾶν; τί δὲ ϑρηνῆσαι; 

δύστηνος ἐγὼ τῆς βαρυδαίμονος 

ἄρϑρων χλίσεως, ὡς διάκειμαι, 
γῶτ᾽ ἐν στερροῖς λέχτροισι ταϑεῖσ᾽. 

115 οἴμοι κεφαλῆς, οἴμοι κροτάφων 
πλευρῶν ϑ᾽, ὥς μοι πόϑος εἱλίξαι, 

: ἐξ ε ο, ἀνε α 
χαὶ διαδοῦναι νῶτον ὥχανϑάν τ 
εἷς ἀμφοτέρους τοίχους μελέων, 
ἐπὶ τοὺς ἀεὶ δαχρύων ἐλέγους. 

120 μοῦσα δὲ χαὔτη τοῖς δυστήνοις, 

ἄτας χελαδεῖν ἀχορεύτους. 

πρῷραι ναῶν ὠχεῖαι, 
Ἴλιον ἱερὰν αἱ κώπαισιν 
δι᾿ ἅλα τε πορφυροειδέα λιμένας 8᾽ 

125 Ἑλλάδος εὐόρμους 

αὐλῶν παιῶνι στυγνῷ 
ἈΠΈΤΟΣ, ἢ - 

συρίγγων τ᾽ εὐφϑόγγῳ φωνᾷ 

πλεχτὰν Αἰγύπτου παιδείαν 
ὡς δῆ 5 

ἐξηρτήσασϑ'᾽, 
Σ , 

130 αἰαῖ, Τροίας ἐν κόλποισιν, 
τὰν Μενελάου μετανισσόμεναι 

ςτὸ μ, ξ 
στυγνὰν ἄλοχον, Κάστορι λώβαν, 

τῷ τ᾿ Ἑὐρώτᾳ δύσκλειαν, 
ἃ σφάζει μὲν 

186 τὸν πεντήκοντ᾽ ἀροτῆρα τέχνων 

ἸΠοίαμον. ἐμέ τε τὰν μελέαν Εχάβην 
2 , γ -, " ΘΝ 

ἐς τάνδ᾽ ἐξώχειλ᾽ ἄταν. 

ὥμοι ϑάχους οὺς ϑάσσω 
σχηναῖσιν ἔφεδρος ᾿ἡγαμεμνονίαις. 

, γ0 3) ΣΚΟΘῸΙΣ 
140 δούλα δ᾽ ἄγομαι γραῦς ἐξ οἴχων, 

χουρᾷ πενϑήρει 
ἊΨ ὟΝ 

122 --- 137. ΞξξΞ 138- 152. 

᾿ 
) 

χρᾶτ᾽ ἐχπορϑηϑεῖσ᾽ οἱχτρῶς. 
ἀλλ ὦ τῶν χαλχεγχέων Τρώων 
ἄλοχοι μέλεαι, μέλεωι χοῦραι 

146 χαὶ δύσνυμφοι, 
τύφεται Ἴλιον, αἰάζωμεν" 
μάτηρ δ᾽ ὡς τις πτανοῖς χλαγγὰν 
ὄρνισιν ὅπως ἐξάρξω ᾽γὼ 

μολπὰν οὐ Ἐ τὰν αὐτὰν 
οἵαν ποτὲ δὴ 

100 σκήπτρῳ Πριάμου διερειδομένα 
ποδὸς ἀρχεχύρου πλαγαῖς «Ῥρυγίαις 
εὐχόμποις ἐξῆρχον ϑεούς. 

ΠΗΠΓΧΟΡΙῸΟ Ν. 

᾿Εχάβη, τέ ϑροεῖς; τί δὲ ϑωΐὔσσεις ; 
ποῖ λόγος ἥχει; διὰ γὰρ μελάϑρων 

155 (ον οἴχτους οὃς οἱχτίζει, 

διὰ δὲ στέρνων φόβος ἀΐσσει 
Τρῳάσιν; αἱ τῶνδ᾽ οἴχων εἴσω 
δουλείαν αἰάζουσιν. 

ΕἘΚ.8Π. 

160 ὦ τέχν᾽, ᾿Ἱργείων πρὸς ναῦς δὴ 
χιγνεῖται χωπήρης χείρ. 

ΠΗΠΙΓΧΟΡΙΟΝ. 

οἱ ᾽γὼ τλάμων. 
τί ϑέλουσ᾽ ; ἡ που δή με τάλαιναν 
γαυσϑλώσουσιν πατρῴας ἀπὸ γᾶς; 

ἘΚ.Ζ48ΒΗ. 

1606 οὐχ οἶδ᾽, εἰχάζω δ᾽ ἄταν. 

ΠΗΠΙΧΟΡΙΟΝ. 

Ἰὼ Ἰώ. 
μέλεαι μόχϑων ἐπαχουσόμεναι 
Τρῳάδες, ἔξω χομίσασϑ᾽ οἴχων " 
στέλλουσ᾽ ᾿“ργεῖοι νόστον. 

ἘΚΖ8ΒΗ. 

ἜΤΣ: 
μή νύν μοι τὰν βαχχεύουσαν 

170 Κασάνδραν πέμψασϑ᾽ ἔξω, 
αἰσχύναν ᾿Πργείοισιν, 

μαινάδ᾽, ἐπ᾿ ἄλγεσι δ᾽ ἀλγυνθῶ, 
Ἰὼ Τροία δύσταν᾽, ἔρρεις, 
δύστανοι δ᾽ οἵ σ᾽ ἐχλείποντες 

176 χαὶ ζῶντες χαὶ διιαϑέντες. 

ἩΠΙΙΧΟΡΙΟΝ. 
οἴμοι. τρομερὰ σχηνὰς ἔλιπον 
τάσδ᾽ ᾿γαμέμνονος ἐπαχουσομένα, 
βασίλεια, σέϑεν, μή μὲ χτείνειν 
δόξ᾽ ᾿Ἰργείων χεῖται μελέαν, 

180 ἢ κατὰ πρύμνας ἤδη ναῦται 

στέλλονται χινεῖν χώπας. 

ἘΚ48ΒΗ. 

ὦ τέχνον, ὀρϑοεύουσαν υυυχὰν 
ἐχπληχϑεῖσ᾽ ἦλθον «φρίχᾳ. 

ΠΗΠΙΧΟΡΙΟ . 
ΕΣ ξω 

ἤδη τις ἔβα “αναῶν χήρυξ; 

185 τῷ πρόσχειμαι δούλα τλάμων; 

ἘΚ.48Π. 
ἐγγύς που πεῖσαι χλήρου. 

153 -- 176. ΞΞΞΞ 176 --- 196. 
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ἩΜΊΙΧΟΡΙΟΝ. 

Ἰὼ Ἰώ. 

τίς μ᾽ ᾿Ἱργείων ἢ «Ῥϑιωτῶν 
ἢ νησαίαν ἄξει χώραν 

δύστανον πόρρω Τροίας; 
ἘΚΑΒΗ. 

φεῦ φεῦ. 
Ιθ0τῷ δ᾽ ἁ τλάμων ποῦ ποῦ γαίας 

δουλεύσω γραῦς, ὡς χηφὴν, 
δειλαία νεχροῦ "μορφὰὼ, 
γεχύων ἀμενηνὸν ἄγαλμ᾽, ἢ 

τὰν παρὰ προϑύροις φυλαχὰν χατέχουσ᾽, 
196 ἢ παίδων ϑρέπτειρ᾽, ἃ Τροίας 

ἀρχαγοὺς εἶχον τιμάς; 

ΘΟ ΘΙΟἿΣῚ 

αἰαῖ αἰαῖ. ποίοις δ᾽ οἴχτοις 
τὰν σὰν λύμαν ἐξαιάζεις ; 

οὐχ ᾿Ιδαίοις ἱστοῖς χερχίδα 
200 δινεύουσ᾽ ἐξαλλάξω. 

γέατον τεχέων σώματα λεύσσω, 
γνέατον " μόχϑους ἕξω χρείσσους, 

ἢ λέχτροις πλαϑεῖσ᾽ Ἕλλάνων" 

ἔρροι γνὺξ αὕτα χαὶ δαίμων " 
206 ἢ Πειρήνας ὑδρευσομένε 

πρόσπολος οἰχτρὰ σεμνῶν ὑδάτων. 

τὰν χλεινὰν εἴϑ'᾽ ἔλθοιμεν 
Θησέως εὐδαίμονα χώραν. 

210 μὴ γὰρ δὴ δίναν γ᾽ Εὐρώτα, 
τὰν ἐχϑίσταν ϑεράπναν Ἕλένας, 
ἔνϑ᾽ ἀντάσω ϊενέλᾳ δούλα, 
τῷ τῶς Τροίας πορϑητᾷ. 

τὰν Πηνειοῦ σεμνὰν χώραν, 

216 χρηπῖδ᾽ Οὐλύμπου χαλλίσταν, 
ὄλβῳ βρίϑειν φάμαν ἤχουσ᾽ 
εὐθαλεῖ τ᾿ εὐχαρπείᾳ" 
'τάδε δεύτερά μοι μετὰ τὰν ἱερὰν 
Θησέως ζαϑέαν ἐλϑεῖν χώραν. 

220 χαὶ τὰν “ϊτναίαν “Πιραίστου 
«Ῥοινίχας ἀντήρη χώραν, 
Σιχελῶν ὀρέων ματέρ᾽. ἀκούω 
χηούσσεσϑαι στειράνοις ἀρετᾶς. 

22ὅ τάν. τ᾽ ἀγχιστεύουσαν γᾶν 
Ἰονίῳ ναύταις πόντῳ, 

ἃν ὑγραίνει χαλλιστεύων 
ὁ ξανϑὰν χαίταν πυρσαίνων 
κρᾶϑις, ζαϑέεις παγαῖσι τρέφων 

εὔὐανδοόν τ᾽ ὀλβίζων γᾶν. 
280 χαὶ μὴν “Ἰαναῶν δδ᾽ ἀπὸ στρατιᾶς 

χήουξ, νεοχμῶν μύϑων ταμίας, 
στείχει ταχύπουν ἴχνος ἐξανύων. 

τί φέρει; τί λέγει; δοῦλαι γὰρ δὴ 
“«Ἰωρίδος ἐσμὲν χϑονὸς ἤδη. 

ΤΑΧΘΎΥΎΥΒΙΟΣ. 

285 Ἡχάβη, πυχνὰς γὰρ οἶσϑά μ᾽ ἐς Τροίαν ὁδοὺς 
"ἐλθόντα χήρυκ᾽ ἐξ ᾿᾿χαϊχοῦ στρατοῦ, 
ἐγνωσμένος δὲ χαὶ πάροιϑέ σοι, γύναι, 
Ταλϑύβιος ἥχω, χοινὸν ἀγγελῶν λόγον. 

ΠΑΚΆΑΒΗ. 

τόδε τόδε, «φίλαι γυναῖκες, 
197 --- 213. -ΞΞ 214 .--- 229, 

ὃ φόβος ἣν μοι πάλαι. 
Τ4ΆΑΘΎΥΒΙΟΣ. 

240 ἤδη χεχλήρωσϑ᾽᾽, εἰ τόδ᾽ ἦν ὑμῖν φόβος. 
ἘΚΑ48ΒηΗ. 

αἰαῖ. τίνα γ᾽ ἢ Θεσσαλίας πόλιν ἢ 
«ϑιάδος εἶπας ἢ Καδμείας χϑονός; 

ΤΑ ΘΎΒΙΟΣ. 

χατ᾽ ἄνδρ᾽ ἑχάστη κοὐχ ὁμοῦ λελόγχατε. 
ἘΚ.486Η. 

τίν᾽ ἄρα τίς ἔλαχε; τίνα πότμος εὐτυχὴς 
245 Ιλιάδων μένει; 

ἸΦΖΑΘΥΒΙΟΣ. 

οἶδ᾽ - ἀλλ᾿ ἕκαστα πυγϑάνου, μὴ πάνϑ᾽ ὁμοῦ. 
ἘΚ48Η. 

τοὐμὸν δὲ τίς ἄρ᾽ ἔλαχε τέχος, ἔννεπε, 
τλάμονα ἀπ αύ τ θαι: 

ΤΊ4 ΘΥΒΙ ο “Σ. 

ἐξαίρετόν νιν ἔλαβεν ᾿ἡγαμέμνων ἄναξ. 

Ἑπ..3.8ῈῈ. 

250 ἡ τῷ «1αχεδαιμονίᾳ νύμφῳ 
δούλαν; ὦμοι μοι. 

Τ4ΖΘΎΒΙΟΣ. 

οὔκ, ἀλλὰ λέχτρων σχότια νυμφευτήρια. 

ἘΚ48Β "πο 

ἢ τὰν «οίβου παρϑένον, ᾧ γέρας ὁ 
χρυσοχόμας ἔδωκ᾽ ἄλεχτρον ζόαν; 

14. Θ᾽ ΥΥΒΎΟΘΙΣ. 

255 ἔρως ἐτόξευσ᾽ αὐτὸν ἐνθέου χόρης. 

' ἘΚΑ8ΒΗ. 

ῥῖπτε, τέχνον, ζαϑέους 

χλῆϑας καὶ ἀπὸ χροὺς ἐν-- 
(ὐνχοτο στειφρέων ἱεροὺς στολμούς. 

ΤΠ. ΘΟ ΒῪ ΘῈΣ, 

οὐ 700 μέγ᾽ αὐτῇ βασιλικῶν λέχτοων τυχεῖν; 
ἘΚ.487η. 

200 τί ἦ ὃ νεοχμὸν ἀπ᾽ ἐμέϑεν ἐλάβετε τέχος, ποῦ μοι; 
ΤΦΑΘΎΒΙΟΣ. 

Πολυξένην ἔλεξας, ἢ τίν᾽ ἱστορεῖς; 
ἘΚ48Β4. 

ταύταν τῷ πάλος ἔζευξεν ; 

ἸΏ ΘΥΒΒΙΟΣ. 

τύμβῳ τέταχται προσπολεῖν ᾿ἀχιλλέως. 
ΕἘΚ.48Βη. 

206 ὦμοι ἐγώ. τάφῳ πρόσπολον ἐτεκόμαν. 
ἀτὰρ τίς ὅδ᾽ ἦν νόμος ἢ 
τί ϑέσμιον, ὦ φίλος, Ἑλλάνων; 

Τ4Ζ4ΘΥΒΙΟΞΣ: 

εὐδαιμόνιζε παῖδα σήν" ἔχει χαλῶς, 

ἘΚΆΑΒὴη. 
ὅρΩ δὲ " ΠΝ 

τί τόδ᾽ ἔλαχες; ἀρά μοι ἀέλιον λεύσσει; 
ΤΑΧΘΥΒΊΙΟΣ. 

270 ἔχει πότμος γι». ὥστ᾽ ἀπηλλάχϑαε πόνων, 

ἘΚ48ηΗ. 

τί δ᾽, ἡ τοῦ χαλχεομίτορος Ἕκτορος δάμαρ, 
᾿τνδρομάχη τάλαινα, τίν᾽ ἔχει τύχαν; 

ΤΑ ΔΘΥΒΊΟΣ. 

χαὶ τήνδ᾽ ᾿Αχιλλέως ἔλαβε παῖς ἐξαίρετον. 
ΕΚΑ48ΒΠη. 

270 ἐγὼ δὲ τῷ πρόσπολος, ἃ τριτοβάμογος χερὶ 
δευομένα βάχτρου γεραιῷ κάρᾳ; 

ΡΟΕΡΤΑΒΕ ΒΟΕΝΙΟΙ. 39 
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ΤΑᾺΙΘΥΒΊΙΟΣ. 

᾿Ιϑάχης Ὀδυσσεὺς ἔλαχ᾽ ἄναξ δούλην σ᾽ ἔχειν. 

ἘΚ.86ηΗ. 

ὕ3. ἐ5, 
ἄρασσε χρῶτα κούριμιον, 

280 ἕλχ᾽ ὀγύχεσσι δίπτυχον παρειάν. 
Ἰώ μοί μοι. 
μυσαρῷ δολίῳ τε λέλογχα «φωτὶ δουλεύειν 

πολεμίῳ δίχας, παρανόμῳ δάκει, 
285 ὃς πάντα τὠἀχεῖϑεν ἐνθάδ᾽ 

ὠντίπαλ᾽ αὖϑις ἐκεῖσε διπτύχῳ γλώσσᾳ 
φίλα τὰ πρότερ᾽ ἄφιλα τιϑέμεγος πάντων. 

γοῶσϑ᾽, ὦ Τρῳάϑες, με. 
290 βέβαχα δύσποτμος, οἴχομαι 

ἃ τάλαιν᾽, ἃ δυστυχεστάτῳ 
προσέπεσον κλήρῳ. 

ΧΟΡΟΣ. 

τὸ μὲν σὸν οἶσθα, πότνα, τὰς δ᾽ ἐμὰς τύχας 
τίς ἀρ᾽ ᾿Αχαιῶν ἢ τίς “Ελλήνων ἔχει; 

Σ ΤΑ ΘΎΒΤΙΟΣ. 

ἴτ᾽, ἐχκομίζειν δεῦρο Κασάνδραν χρεὼν 
296 ὅσον τάχιστα, διιῶες, ὡς στρατηλάτη 

ἐς χεῖρα δούς νιν εἶτα τὰς εἰληγμένας 
καὶ τοῖσιν ἄλλοις αἰχμαλωτίδων ἄγω. 
ἔα, τί πεύκης ἔνδον αἴϑεται σέλας ; 

πιμπρῶσιν ἢ τί δρῶσι Τρῳάδες μυχοὺς, 

800 ὡς ἐξάγεσϑαι τῆσδε μέλλουσαι χϑονὸς 
πρὸς Ἵργος, αὑτῶν τ᾽ ἐχπυροῦσι σώματα, 
ϑανεῖν ϑέλουσαι; κάρτα τοι τοὐλεύϑερον 

ἐν τοῖς τοιούτοις δυσλόφως φέρει χαχά. 
ἄνοιγ᾽ ἄνοιγε, μὴ τὸ ταῖσδε πρόσφορον, 

306 ἐχϑρὸν δ᾽ ᾿Αχαιοῖς, εἰς ἔμ᾽ αἰτίαν βάλῃ. 

ἘΚ.Β6Η. 

οὐκ ἔστιν, οὐ πιμπρᾶσιν, ἀλλὰ παῖς διιὴ 

μαινὰς ϑοάζει δεῦρο Κασάνδρα δρόμῳ. 

ΚΑ42Σ..Ν4Ρ 4. 

ἄνεχε, πάρεχε, φῶς φέρε" σέβω, φλέγω, 

ἰδοὺ ἰδοὺ, 
910 λαμπάσι τόδ᾽ ἱερόν. 

Ὑμὴν, ὦ Ὑμέναι᾽ ἄναξ, 

μιαχάριος ὁ γαμέτας, 
μακαρία δ᾽ ἐγὼ βασιλικοῖς λέχτροις 

χατ᾽ "ἄργος ἃ γαμουμένε. 
Ὑμὴν, ὦ Ὑμέναι᾽ ἄναξ. 

810 ἐπεὶ σὺ, μᾶτερ, ἐπὶ δάκρυσι καὶ 

γόοισι τὸν ϑανόντα πατέρα πατρίδα τε 
«ίλαν χαταστένουσ᾽ ἔχεις, 
ἐγὼ τόδ᾽ ἐπὶ γάμοις ἐμοῖς 

320 ἀνα ξλέγω πυρὸς «ῶς 
ἐς αὐγὲν, ὃς αἴγλαν, 

Ὑμὴν, ὦ Ὑμέναιε, σοί. 
δίδου δ᾽, ὦ Ἑχάτα, (άος, 
παρϑένων ἐπὶ λέχτροις, ἃ νόμος ἔχει. 

826 πάλλε πόδ᾽ αἰϑέριον, ἄναγε χορὸν, ἢ 
εὐὼν εὐοῖ, 
ὡς ἐπὶ πατρὸς ἐμοῦ 
μαχαριωώταταις τυχαις. 

ὁ χορὸς ὅσιος. ὃ 

808 --- ὅ28. --ΞΞ 829 --- 241. 
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ΕΠ Δὲ ΟΥΥ 

ἄγε σὺ Φοῖβέ νιν" κατὰ σὸν ἐν δάφναις 
380 ἀνάχτορον ϑυηπολῶ, 

“Ὑμὴν, ὦ Ὑμέναι᾽, Ὑμήν. 
, ᾿ ν 

χόρευε, μᾶτερ, ἄναγε, πόδα σὸν 
ἕλισσε τῷ δ᾽ ἐχεῖσε μὲτ᾿ ἐμέϑεν ποδῶν 
φέρουσα φιλτάταν βάσιν. 

386 βοάσατ᾽ εὖ τὸν Ὑμέναιον, ὦ, 
μαχαρίαις ἀοιδαῖς 
Ἰαχαῖς τε νύμφαν. 
ἔτ΄, ὦ χαλλίπεπλοι «Ῥρυγῶν 
χόραι, μέλπετ᾽ ἐμὸν γάμον 

341 τὸν πεπρωμένον εὐνᾷ πόσιν ἐμέϑεν. 

ΧΟΡΟΣ. 

βασίλεια, βαχχεύουσαν οὐ λήψει κόρην, 
μὴ κοῦφον αἴρῃ βὴῆμ᾽ ἐς ᾿Δργείων στρατόν; 

ἘΚΑ48ΒΗ. 

Ἥφαιστε, διδουχεῖς μὲν ἐν γάμοις βροτῶν, 
ἀτὰρ λυγράν γε τήνδ᾽ ἀναιϑύσσεις φλόγα, 

8345 ἔξω τε μεγάλων ἐλπίδων. οἴμοι, τέκνον, 
ὥς σ᾽ οὐχ ὑπ᾿ αἰχμῆς οὐδ᾽ ὑπ᾽ ᾿Πργείου δορὸς 
γάμους γαμεῖσϑαι τούσδ᾽ ἐδόξαζόν ποτε. 

, ς ὌΚΡΩΝ ΒΕ ΕΝ Ξ 
σπιαράδος ἐμοὶ φῶς" οὐ γὰρ ὀρϑὰ πυρφορεῖς 

ν Ἡ ΡΝ Ὁ 
μαινὰς ϑοάζουσ᾽, οὐδὲ σαὶ τύχαι, τέκνον, 

360 σεσωφρονήχασ᾽, ἀλλ᾽ ἔτ᾽ ἐν ταὐτῷ μένεις. 
; ᾿ Ἀαρν ͵ 

ἐσφέρετε πεύχας, δάχρυά τ᾽ ἀνταλλάσσετε 
τοῖς τῆσδε μέλεσι, Τρῳάδες, γαμηλίοις. 

ΤΑΣ... 4}... 

μῆτερ, πύχαζε κρῶτ᾽ ἐμὸν νικηκρόρον, 
χαὶ χαῖρε τοῖς ἐμοῖσι βασιλικοῖς γάμοις, 

᾽ν ΄ Ν» 
866 χαὶ πέιισιε, κἂν μὴ τἀμά σοι πρόϑυμώά γ᾽ ἢ, 

κι ΄ ΕΣ - 

ὦϑει βιαίως " εἰ γὰρ ἔστι «Λοξίας, 

Ἑλένης γαμεῖ. με δυστυχέστερον γάμον 
αν δ κὴ Ξ ι ΣΡ αν 
ὁ τῶν «“΄χαιῶν χλεινὸς ᾿ἡγαμέμνων αγναξ.- 

στενῷ γὰρ αὐτὸν χἀντιπορϑήσω δόμους 
..360 ποινὰς ἀδελιρῶν καὶ πατρὸς λαβοῦσ᾽ ἐμοῦ" 

ἀλλ αὔτ᾽ ἐάσω" πέλεσυν οὐχ ὑμνήσομεν, 

ὃς ἐς τρόχηλον τὸν ἐμὸν εἶσι χἀτέρων, 
μητροχτόνους τ᾽ ἀγῶνας, οὃς οὑμοὶ γάμοι 
ϑήσουσιν., οἴχων τ᾽ ᾿Ἱτρέως ἀνάστασιν" 

306 πόλιν δὲ δείξω τήνδε μαχαριωτέραν 
ἐς ἘΠ ΟΣ κενή τος τὴ τα ΤΣ ς 
ἢ τοὺς ᾿ἠχαιοὺς, ἔνϑεος μὲν, ἀλλ᾿ ὅμως 

τοσόνδε γ᾽ ἔξω στήσομαι βαχχευμάτων, 
οἱ διὰ μίαν γυναῖχα χαὶ μίαν Κύπριν 
ϑηρῶντες Ἑλένην μυρίους ἀπώλεσαν. 
ἧ ἕ ς ᾽ τ 

270 ὁ δὲ στρατηγὸς ὁ σοφὸς ἐχϑίστων ὕπερ 

τὰ φίλτατ᾽ ὠλεσ᾽., ἡδονὰς τὰς οἴχοϑεν 
τέχνων ἀδελφῷ δοὺς γυναιχὸς οὕνεκα, 
χαὶ ταῦϑ'᾽ ἑκούσης χοὺὐ βίᾳ λελησμένης. 

ἐπεὶ δ᾽ ἐπ᾿ ἀκτὰς ἤλυϑον “ΣΣχαμανδρίους, 
3760 ἔϑνησχον, οὐ γῆς ὅρι᾽ ἀποστερούμενοι, 

᾿ , - 
οὐδ᾽ ὑψιπύργου πατρίδος" οὃς δ᾽ “ρης ἕλοι, 

οὐ παῖδας εἶδον. οὐ δάμαρτος ὃν χεροῖν 
Ξ , ; ΣΑΣ 

πέπλοις συνεστάλησαν, ἂν ξένη δὲ γῆ 
χεῖνται. τὰ δ᾽ οἴχοι τοῖσδ᾽ ὅμοι᾿ ἐγίγνετο " 

880 χῆραί τ᾿ ἔϑνησχον, οἱ δ᾽ ἄπαιδες ἐν δόμοις, 
ἄλλοις τέχν᾽ ἐχϑρέψαντες, οὐδὲ πρὸς τάφους 
ἔσθ᾽ ὅστις αὐτοῖς αἷμα γῇ δωρήσεται. 
ἂν “ΟΡ 5» ΄ ν᾿ ᾿ ΕΣ ὲ " 
ἢ τοῦδ᾽ ἐπαίνου τὸ στράτευμ᾽ ἐπάξιον. 

κ᾿ Ν μα 
σιγῶν ὥμεινον τἀσχρὰ, μηδὲ μοῦσά μοι 
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385 γένοιτ᾽ ἀοιδὸς ἥτις ὑμνήσει χαχά. 
Τρῶες δὲ πρῶτον μὲν, τὸ κάλλιστον “λέος, 
ὑπὲρ πάτρας ἔϑνησχον" οὃς δ᾽ ἕλοι δόρυ, 

γεχροί γ᾽ ἐς οἴκους φερόμενοι φίλων ὕπο 
ἐν γῇ πατρῴᾳ περιβολὰς εἰχον χϑονὸς, 

890 χερσὶν περισταλέντες ὧν ἐχρῆν ὕπο. 
ὅσοι δὲ μὴ ϑάνοιεν ἐν μάχῃ Ῥρυγῶν, 
ἀεὶ χατ᾽ ἤμαρ σὺν δάμαρτι χαὶ τέχνοις 
ᾧχουν, ᾿ἡχαιοῖς ὧν ἀπῆσαν ἡδοναί. 

τὰ δ᾽ Ἥχτορός σοι λύπρ᾽ ἄκουσον ὡς ἔχει" 

890 δόξας ἀνὴρ ἄριστος οἴχεται ϑανών. 

χαὶ τοῦτ᾽ ᾿ἀχαιῶν ἵξις ἐξεργάζεται" 
εἰ δ᾽ ἦσαν οἴχοι, χρηστὸς ἔλαϑεν ἂν γεγώς. 

Πάρις δὰ ἔγημε τὴν “ιὸς, γήμας δὲ μὴ, 
σιγώμενον τὸ κῆδος εἶχεν ἐν δόμοις. 

ζῶν εἴσ᾽ ἐς Ἅτδην, χἀχκερυγὼν λίμνης ὕδωρ, 
χάκ᾽ ἐν δόμοισι μυρί᾽ εὑρήσει μολών. 
ἀλλὰ γὰρ τί τοὺς Ὀδυσσέως ἐξαχοντίζω πόνους; 

445 στεῖχ᾽, ὅπως τάχιστ᾽ ἐς ἽΔιδου ὑυφίῷ γημώμεϑα. 

ἢ χαχὸς χαχῶς ταφήσει νυχτὸς, οὐκ ἐν ἡμέρᾳ, 
ὦ δοχῶν σεμνόν τι πράσσειν, “1αναϊδῶν ἀρχηγέτα. 

χἀμέτοι νεχρὸν φάραγγες γυμνάδ᾽ ἐχβεβλημένην 

ὕδατι χειμάρρῳ ῥέουσαι γυμφίου πέλας τάφου 
ἄδθ ϑηρσὶ δώσουσιν δάσασϑαι, τὴν ̓ πόλλωνος λάτριν. 

ὦ Ομείο τοῦ φιλτάτου μοι ϑεῶν, ἀγόλματ᾽ εὔια, 

χαίρετ᾽. ἐχλέλοιφ᾽ ἑορτὰς, αἷς πάροιϑ᾽ ἡγαλλόμην. 

ἔτ᾽ ἀπ᾿ ἐμοῦ χρωτὸς σπαραγμοῖς" ὡς ἔτ᾽ οὖσ᾽ 
ἁγνὴ χρόα 

δῶ ϑοαῖς αὔραις φέρεσϑαί σοι τάδ᾽, 
ἄναξ. 

ἐν - 
ω μαντεῖ 

400 φεύγειν μὲν οὖν χρὴ πόλεμον, ὅστις εὖ ΦΟΟχεν 4565 ποῦ σχάφος τὸ τοῦ στρατηγοῦ ; ποῖ ποτ᾽ ἐμβαί. 

εἰ δ᾽ ἐς τόδ᾽ ἔλϑοι, στέφανος οὐχ αἰσχρὸς πόλει 

χαλῶς ὀλέσϑαι, μὴ χαλῶς δὲ δυσκχλεές. 
ὧν οὕνεχ᾽ οὐ χρὴ, μῆτερ. οἱχτείρειν σὲ γὴν 
ἢ τἀμὰ λέκτρα" τοὺς γὰρ ἐχϑίστους ἐμοὶ 

4ρὅ χαὶ σοὶ γάμοισι τοῖς ἐμοῖς διαιϑερῶ. 
ΧΟΡΟΣ. 

ὡς ἡδέως χαχοῖσιν οἰχείοις γελᾷς, 

μέλπεις ϑ᾽ ἃ μέλπουσ᾽ οὐ σαφῆ δείξεις ἴσως. 

Τ4,ΘΥΒΙΟΣ. 

εἰ μή σ᾽ ᾿Ἱπόλλων ἐξεβάχχευσεν φρένας, 
οὐχ ἂν ἀμισϑὶ τοὺς ἐμοὺς στρατηλάτας 

410 τοιαῖσδε φήμαις ἐξέπεμσες ἂν χϑονός. 
ἀτὰρ τὰ σεμνὰ καὶ δοχήμασιν σοφὰ 
οὐδέν τι χρείσσω τῶν τὸ μηδὲν ἦν ἄρα. 
ὁ γὰρ μέγιστος τῶν Πανελλήνων ἄναξ, 
᾿Ατρέως «ίλος παῖς, τῆσδ᾽ ἔρωτ᾽ ἐξαίρετον 

415 ἡΤαινάδος ὑπέστη " χαὶ πένης μέν εἰμ᾽ ἐγὼ, 

ἀτὰρ λέχος γε τῆσδ᾽ ἂν οὐκ ἐχτησάμην. 
χαὶ σοὶ μὲν, οὐ γὰρ ἀρτίας ἔχεις φρένας, ᾿ 

ἀάργεῖ᾽ ὀνείδη καὶ «τρυγῶν ἐπαινέσεις 

ἀνέμοις φέρεσϑαι παραδίδωμ᾽. ἕπου δέ μοι 

420 πρὸς γαῦς, καλὸ ὃν γύμφευμα τῷ στρατηλάτῃ. 

σὺ δ᾽, ἡνίχ᾽ ἄν σε «Ταρτίου χοήζη τόκος 

ἄγειν, ἕπεσϑαι" σώφρονος δ᾽ ἔσει λάτρις 
γυναιχὸς, ὥς φασ᾽ οἱ μολόντες Ἴλιον. 

ΚΑΣ4Ν4Ρ 4. 

ἢ δεινὸς ὁ λάτρις" τί ποτ᾽ ἔχουσι τοὔνομα 
425 χήρυχες; ἕν ἀπέχϑημα πάγκοινον βροτοῖς 

οἱ περὶ τυράννους χαὶ πόλεις ὑπηρέται. 

σὺ τὴν ἐμὴν φὴς μητέρ᾽ εἰς Ὀδυσσέως 

ἥξειν μέλαϑρα; ποῦ δ᾽ ᾿Απόλλωνος λόγοι, 
οἵ φασιν αὐτὴν εἰς ἔμ᾽ 

430 αὐτοῦ ϑανεῖσθαι; τἄλλα δ᾽ οὐκ ὀνειδιῶ, 

δύστηνος, οὐχ οἶδ᾽ οἷά νιν μένει παϑεῖν " 
ὡς χρυσὸς αὐτῷ τἀμὰ καὶ «Φρυγῶν χαχὰ 

δόξει ποτ᾿ 
πρὸς τοῖσιν ἐνθάδ᾽, ἵξεται μόνος πάτραν, 

436 οὗ δὴ στενὸν δίαυλον ᾧκχισται πέτρας 
ϑεινὴ Χάρυβδις, ὠμοβρώς τ᾽ ὀρειβάτης 

ἡρμηνευμένοι 

εἶναι. δέχα γὰρ ἀντὰ ἤσας ἔτη 

Κύχλωψ, «Τἰγυστίς ϑ᾽ ἡ συῶν μορφώτριᾳ 
Κίρχη, ϑαλάσσης ὃ ἁλμυρᾶς ναυάγια, 

λωτοῦ τ᾽ ἔρωτες, ἡλίου θ᾽ ἁγναὶ βόες, 
4410 αἱ σάρχα φωνήεσσαν ἥσουσίν ποτε, 

πιχρὰν Ὀδυσσεῖ γῆρυν. ὡς δὲ συντέμω, 

γειν μὲ χρή; 
. : Ὡν ἘΝ 3 "Ξ 
ἂν φϑάνοις ἂν αὔραν ἑστίοῖς χαραδοχῶν, 

ὡς μίαν τριῶν ᾿Ερινὺν τῆσθξ μ᾿ ἐξάξων χϑονός͵ 

χαῖρέ μοι, μῆτερ, δακρύσῃς μηδὲν, ὦ φίλη 
πατρίς" 

οἵ τε γῆς ἔνερϑ᾽ ἀδελιοὶ χὠ τεκὼν ἡμᾶς πατὴρ ἀρ Ὁ 
460 οὐ μαχρὰν δέξεσϑέ μ᾽" ἥξω δ᾽ ὃς γνεχροὺς γικη- 

οὐκέτ᾽ 

φόρος 

καὶ δόμους πέρσασ᾽ ᾿“τρειδῶν, ὧν ἀπωλόμεσϑ' 
ὕπο. 
ΧΟΡΟΣ. 

᾿Ἐχάβης γεραιᾶς φύλακες, οὐ δεδόρχατε 
δέσποιναν ὡς ἄναυδος ἐς πέδον πίτνει; 

οὐχ ἀντιλήψεσϑ᾽ ; ἢ μεϑήσετ᾽, ὦ κακαί; 

4θ6 γραῖαν πεσοῦσαν αἴρετ᾽ εἷς ὀρϑὸν πάλιν. 
ΕΚ Ζ4.8 ΕΠ: 

ξῶτέ μ᾽ οὔτοι φίλα τὰ μὴ φίλ, ὦ χόραι, 
χεῖσϑαι πεσοῦσαν " πτωμάτων γὰρ ἄξια 
πάσχω τε χαὶ πέπονθα χἄτι πείσομαι. 

ὦ ϑεοί" χαχοὺς μὲν ἀναχαλῶ τοὺς συμμάχους, 

470 ὅμιωως δ᾽ ἔχει τι σχῆμα κικλήσχειν ϑεοὺς, Ϊ 
ὅταν τις ἡμῶν δυστυχῆ λάβη τύχην. 
πρῶτον μὲν οὖν μοι τἀγάϑ᾽ ἐξᾷσαι φίλον" β 
τοῖς γὰρ χαχοῖσι πλείον᾽ οἴχτον ἐμβαλῶ. 
ἢ μὲν τύραννος κεὶς τύρανν᾽ ἐγημάμην, 

478 χἀνταῦϑ᾽ ἀριστεύοντ᾽ ἐγεινάμην τέχνα, 
οὐχ ἀριϑμὸν ἄλλως, ἀλλ ὑπερτάτους Φρυγῶν, 
οὺς Τρῳφὰς οὐδ᾽ Ἑλληνὶς οὐδὲ βάρβαρος 

: Ε : τ 
γυνὴ τεχοῦσω χομπάσειεν ἄν ποτε. 
χἀχεῖνώ τ᾽ εἶδον δορὶ πεσόνϑ᾽ Ἑλληνικῷ, 

480 τρίχας τ᾽ ἐτμήϑην τάσδε πρὸς τύμβον νεκρῶν, 
χαὶ τὸν φυτουργὸν Πρίαμον οὐχ ἄλλων πάρα 
χλύουσ᾽ τοῖσδε δ᾽ εἶδον ὄμμασιν 
αὐτὴ χατασφαγέντ᾽ ἐκρ᾽ ἑρχείῳ πυρῷ, 

πόλιν 9 ἔϑρεψα παρϑένους 

485 ἐς ἀξίωμα νυμφίων ἐξαίρετον, 

ἄλλοισι ϑρέψασ᾽ ἐκ χερῶν ἀφηρέϑην. 
χοῦτ᾽ ἐξ ἐχείνων ἐλπὶς ὡς ὀφϑήσομαι, 
αὐτή τ᾽ ἐχείνας οὐχέτ᾽ ὄψομοί ποτε. 
τὸ λοίσϑιον δὲ ϑριγκὸς ἀϑλίων καχῶν, 

490 δούλη γυνὴ γραῦς Ἑλλάδ᾽ εἰσαιρίξομαι. 
ἃ δ᾽ ἐστὶ γήρᾳ τῷδ᾽ ἀσυμφορώτατα, ᾿ 
τούτοις μὲ προσϑήσουσιν, ἢ ϑυρῶν λάτριν 
χλῆδας φυλάσσειν, τὴν τεχοῦσαν Ἕχτορα, 

ἔχλαυσα, 

Μ ς 
ἁλοῦσαν. ἃς δ᾽ 



ἢ σιτοποιεῖν, χἄἀν πέδῳ χοίτας ἔχειν 
496 δυσοῖσι νώτοις βασιλικῶν ἐκ δεμγίων, 

τρυχηρὰ περὶ τρυχηρὸν εἱμένην χρόα 

πέπλων λακίσματ᾽, ἀδόχιμ᾽ ὀλβίοις ἔχειν. 

οἱ ᾽γὼ τάλαινα, διὰ γάμον μιᾶς ἕνα 
γυναιχὸς οἵων ἔτυχον, ὧν τὲ τεύξομαι. 

ὅ00 ὦ τέχνο». ὦ σύμβαχχε Κασάνδρα ϑεοῖς, 
οἵαις ἔλυσας συμφοραῖς ἅγνευμα σόν. 

σύ τ᾽, ὦ τάλαινα, ποῦ ποτ᾽ εἶ, Πολυξένη; 
ὡς οὔτε μ᾿ ἄρσην οὔτε ϑήλεια σπορὰ 
πολλῶν γενομένων τὴν τάλαιναν ὠφελεῖ. 

ὅ06 τί δῆτά μ᾽ ὀρϑοῦτ᾽ ; ἐλπίδων ποίων ὕπο; 
ἄγετε τὸν ἁβρὸν δήποτ᾽ ἐν Τροίᾳ πόδα, 

- Ψ ὯΝ - ,᾿ δ ν - 

γῦν δ᾽ ὄντα δοῦλον, στιβάδα πρὸς χαμαιπετῆ 

πέτρινά τὲ χρήδεμν᾽, ὡς πεσοῦσ᾽ ἀποφϑαρῶ, 
δαχρύοις χαταξανϑεῖσα. τῶν δ᾽ εὐδαιμόνων 

510 μηϑένα νομίζετ᾽ εὐτυχεῖν ποὶν ἂν ϑάνη. 
ΧΟΡΟΣ. 

» ΄ Ε) ἘΣ 
ἀμφί μοι [λιν ὦ 

Μοῦσα, καινῶν ὕμνων 
ἄεισον ἐν δαχρύοις 

ᾧδὰν ἐπιχήδειον" | 
ὅ1ό νῦν γὰρ μέλος ἐς Τροίαν 

ἰαχήσω, 

τετριβάμονος ὡς ὑπ᾽ ἀπήνας 
3 ἩΠΜΙΣ όένς , ὭΣ 
᾿Πργείων ὀλόμαν τάλαινα δοριάλωτος, 

ὅτ᾽ ἔλιπον ἵππον, οὐράνια 
520 βρέμοντα,, χουσοφάλαρον. ἔνοπλον 

ἐν πύλαις ᾿ἡχαιοί" 
ἀνὰ δ᾽ ἐβύασεν λεὼς 

Τρῳάδος πὸ πέτρας σταϑεὶς, 

ἔτ᾽, ὦ πεπαυμένοι πόνων, 

525 τόδ᾽ ἱερὸν ἀνάγετε ξόανον 
Ἰλιάδι διογενεῖ χόρᾳ. 
τίς οὐκ ἔβα νεανίδων, 

τίς οὐ γεραιὸς ἐκ δόμων; 
χεχαρμένοι δ᾽ ἀοιδαῖς 

530 δύλιον ἔσχον ἄταν. Ι 
πᾶσα δὲ γέννα «ρυγῶν Ϊ 

πρὸς πύλας ὡομάϑη, ᾿ 

πεύχᾳ ἐν οὐρείᾳ 
ξεστὸν λόχον ᾿Ἱργείων 

χαὶ “Ιαρδανίας ἄταν 

ὅ835 ϑεᾷ δώσων 

χάριν ἄζυγος, ἀμβροτοπώλου " 
χλωστοῦ δ᾽ ἀμφιβόλοις λίνοισι, ναὸς ὡσεὶ 
σχάφος χελαινὸν εἷς ἕδρανα 
λάϊνα δάπεδά τε φόνια πατρίδε 

ὅά0 Παλλάδος ϑέσαν ϑεῶς. 

ἐν δὲ πόνῳ χαὶ χαρᾷ 
ψύχιον ἐπὶ χνέφας τιαρῆν, 

«Δίβυς τε λωτὸς ἐχτύπει 

ὅ46 «Ῥούγιά τε μέλεα, παρϑένοι δ΄ 

ἀέριον ἀνὰ χρότον ποδῶν 
βοόν τ᾽ ἔμελπον εὔφρον᾽ " ἔν 
δόμοις δὲ παμαὲς σέλας 

πυρὸς μέλαιναν αἴγλαν 
6600 ἔδωχεν παρ᾽ ὕπνῳ. 

ἐγὼ δὲ τὰν ὀρεστέραν 
511 --- 530. ΞΞ- 531 --- 550. 

308 ἘΠΎ ΣΤ πο . ΘΎΣ 

᾿ 
τότ᾽ ἀμφὶ μέλαϑρα παρϑένον, 

τὰ ἡ ν 
“«Τιὸς χόραν [1Ἵρτεμιν} ἐμελπόμαν 

Ἐπί. ΕΣΙΜΆΣΩΣ 
δῦ χοροῖσι" «φοινία δ᾽ ἀνὰ 

πτόλιν βοὰ χατεῖχε Περ-- 

γάμων ἕδρας - βρέφη δὲ φίλι- 

α περὶ πέπλους ἔβαλλε μα- 

τοὶ χεῖρας ἐπτοημένας " 

ὅ600 λόχου δ᾽ ἐξέβαιν᾽ Ἴἥρης, 

χόρας ἔργα Παλλάδος. 
σφαγεὼ δ᾽ ἀμφιβώμιοε 
«Ῥρυγῶν,, ἔν τε δεμνίοις 

χαράτομος ἐρημίᾳ 

ὅθ6 νεανίδων στέφανον ἔφερεν 
ἘΞΘκΩΣ ΐ 
Ἑλλάδι κουροτρόςῳ, 

«Ῥρυγῶν δὲ πατρίδι, πένϑη. 

᾿Εχάβη. λεύσσεις τήνδ᾽ ᾿νδοομάχην 
Ξ ἘΞ ΘΕ ἈΞ: 
ξεγιχοῖς ἔπ᾽ ὄχοις ποοϑμευομένην; 

ὅ10 πεαρὰ δ᾽ εἰρεσίᾳ μαστῶν ἕπεται. 
Σὰ ᾽ , Ἔ ἃ Υ᾿ 

φίλος ᾿στυαναξ, “Εχτορος ἐνις-. 

ἘΚ.48Η. 

ποῖ ποτ᾽ ἀπήνης νώτοισι φέρει, 

δύστανε γύναι, πάρεδρος χαλχέοις 
Ἕχτορος ὅπλοις σχύλοις τε Φρυγῶν 

δοριϑηράτοις, 

575 οἷσιν ᾿Ἱχιλλέως παῖς «Ῥϑιώτας 

στέψει ναοὺς ἀπὸ Τροίας; 

ΝΔΡΟΔΆΑΧΗ. 
᾿χαιοὶ δεσπόται μ᾽ ἄγουσιν. 

ἘΚΑΆΑ ΒΗ. 

ὦμοι. 

“««ΝΖ4ΡΟΙΜ.ΖΜ.ΧΗ. 

τί παιᾶν᾽ ἑμὸν στενάζεις ; 

ἘΚ.48ΒηΗ. 

αἰαῖ, 

ΑΝΖ4ΡΟΜ ΧΗ. 

τῶνδ᾽ ἀλγέων 

ἘΚ.48η. 

ὅ80 ὦ Ζεῦ. 
ΔΔΝΖΡΟΜΟΑἍΑΧΗ. 

χαὶ συμφορᾶς 

ἘΚΆΒΗ. 

τέχεα. 
ΔΝΔΡΟΜΔΑἍΑΧΗ. 

πρίν ποτ᾽ ἦμεν. 
ἘΚ.48. 

βέβαχ᾽ ὕλβος, βέβακε Τροία 

4Ν4ΡΟΜ.4ΧΗ. 

τλάμων. 
ἘΚ48ΒΠη. 

ἐμῶν τ᾽ εὐγένεια παίδων- 

ΑΝΔΡΟΙΜΔΑΧΗ. 

«εὖῦ φεῦ. 

ἘΚ48ΒΗ. 

φεῦ δῆτ᾽ ἐμῶν 

“ΔΑ͂ΡΟΜ.“4.ΧΗ. 

χακῶν. 

ἘΚ48Η. 

οἰχτυὰ τύχα 
577 -- 581. -ΞΞ 582 -- 585. 

----.ὄ ---ἡ«-------- --  - 



, 

ἘΨΡΦΟΩΥΥ 

ΔΔΝΩΗ͂ΡΟΙΜ.ΑΧΗ. 

585 πόλεος, 
ἘΚ.8Η. 

ἃ χαπνοῦται. 

4Φ4ΝΩΑ͂ΡΟΜ.ΑἍΧΗ. 

μόλοις, ὦ πόσις, μοι 
ἘΚ.48Π. 

βοᾷς τὸν παρ᾽ “1δᾷ 
παῖδ᾽ ἐμὸν, ὦ μελέα. 

Φ4ΝΗ͂ΡΟΙΜ.ΑΧΗ. 

σᾶς δάμαρτος ἄλκαρ. 
ΠΚΑ͂ΒΗ. 

ὅ88 σύ τοι, λῦμ᾽ ᾿ἡχαιῶν, 
τέχνων δήποθϑ᾽ ἁμῶν 
πρεσβυγενὲς, Πριώμῳ 
χοίμισαί μ᾿ ἐς “1ϑου. 

ΦΙΝΙΡΟΙΜΆΑΧΗ. 

ὅ90 οἵδε πόϑοι μεγάλοι, σχετλία, τάδε πάσχομεν ἄλγη, 
οἰχομένας πόλεως, ἐπὶ δ᾽ ἄλγεσιν ἄλγεα κεῖται, 
δυσφροσύναισι ϑεῶν, ὅτε σὸς γόνος ἔχερυγεν“1ιδαν, 
ὃς λεχέων στυγερῶν χάριν ὠλεσε Πέργαμα Τροίας. 

αἱματόεντα δὲ ϑεᾷ παρὰ Παλλάδι σώματα γε-- 
χρῶν 

ὅ95 γυψὶ φέρειν τέταται: ζυγὰ δ᾽ ἤνυσε δούλια 
Τροία. 

ἘΚ.48Βη. 
τ δ χ 
ὦ πατρὶς, ὦ μελέα, καταλειπομέναν σε δακρύω, 

γὺν τέλος οἰχτοὺν ὁρᾷς, καὶ ἐμὸν δόμον, ἔνϑ' 
ἐλοχεύϑην. 

ἐμν έν , ᾿ ᾽ ᾿ ρῶς ἐκ 
ὦ τέχν᾽, ἐρημόπολις μάτηρ ἀπολείπεται ὑμῶν. 

Θ00 οἷος ξάλεμος, οἱά τε πένϑη 
ϑάκρυά τ᾿ ἐκ δαχρύων χαταλείβεται 
ἁμετέροισι δόμοις. ὁ ϑανὼν δ᾽ ἐπιλάϑεται 
ἀλγέων ἀδάχρυτος. 

ΧΟΡΟΣ. 
ΤΣ Ξ Ἔ ς 
ὡς ἡδὺ δάκρυα τοῖς καχῶς πεπραγόσι 

θ060 ϑρήνων τ᾽ ὀδυρμοὶ μοῦσά ϑ᾽, ἣ λύπας ἔχει. 

ΔΔΛΝΖΡΟΜΔΑΧΗ. 

ὦ μῆτερ ἀνδρὸς, ὅς ποτ᾽ ᾿Ἱργείων δορὶ 
πλείστους διώλεσ᾽, Ἕχτορος, τάδ᾽ εἰσορᾷς; 

ἘκΚ.48Π. 

ὁρῶ τὰ τῶν ϑεῶν, ὡς τὰ μὲν πυργοῦσ᾽ ἄνω 
τὸ μηδὲν ὄντα, τὰ δὲ δοκοῦντ᾽ ἀπώλεσαν. 

ΦΝΔΡΟΜΟΑΑΧΗ. 

610 ἀγόμεϑα λεία σὺν τέκνῳ, τὸ δ᾽ εὐγενὲς 
ἐς δοῦλον ἥχει, μεταβολὰς τοσάσϑ᾽ ἔχον. 

ἘΚ.Β84. 
ἸΕΔ ΡΤ τΣ ἘΣ Ε τὸ τῆς ἀνάγχης δεινόν" ἄρτι χἀπ᾽ ἐμοῦ 

βέβηκ᾽ ἀποσπασϑεῖσα Κασάνδρα βίᾳ. 

ἉΝΙΡΟΜΑΆΧΗ. 

φεῦ φεῦ. 
ἄλλος τις «Αἴας, ὡς ἔοιχε, δεύτερος 

016 παιδὸς πέφηνε σῆς - νοσεῖς δὲ χἄτερα. 

ΕΚ.Α48ΒΗη. 

ὧν γ᾽ οὔτε μέτρον οὔτ᾽ ἀριϑμός ἐστί μοι" 
χαχῷ χαχὸν γὰρ εἰς ἅμιλλαν ἔρχεται: 

ΔΝΩΗ͂ΡΟΜΆΧΗ. 

τέϑνηχέ σοι παῖς πρὸς τάφῳ Πολυξένη 

σφαγεῖσ᾽ ᾿Ἱχιλλέως, δῶρον ἀψύχῳ γεχρῷ. 

586. 587. ΞξΞ ὅ88. 589. 

Ἅ1 ΔῈ ἘΠ ΕΣ: 

ἘΚ.8ΒΗ. 

620 οἱ ᾽γὼ τάλαινα. τοῦτ᾽ ἔχεῖνό μοι πάλαι 
Ταλϑύβιος αἴνιγμ᾽ οὐ σαφῶς εἶπεν σαφές. 

4Ν4ΡΟΜ.ΑΧΉ. 

εἶδόν νιν αὐτὴ, χἀποβᾶσα τῶνδ᾽ ὄχων 
ἔχρυψα πέπλοις κἀπεχοιψάμην νεκρόν. 

ἘΚ. ΒΗ. 

αἷαῖ, τέχνον, σῶν ἀνοσίων προσφαγμάτων. 
θ2ὅ αἰαὶ μάλ᾽ αὖϑις, ὡς χαχῶς διόλλυσαι. 

ΦΝΖ4ΡΟΙΜ ΑΧΗ. 

ὄλωλεν ὡς ὄλωλεν, ἀλλ ὅμως ἐμοῦ 

ζώσης γ᾽ ὕλωλεν εὐτυχεστέρῳ πότμῳ. 
ἘΚ.48Βη. 

ΕἸ ν εν - - ΄ ᾿Ὶ - 
οὐ ταυτὸν, ὦ παῖ, τῷ βλέπειν τὸ χατϑαγεῖν" 

τὸ μὲν γὰρ οὐδὲν, τῷ δ᾽ ἔνεισιν ἐλπίδες. 
ΦΝΖΔΑ͂ΡΟΙΜ.Α ΧΗ. 

ὦ μῆτερ, ὦ τεχοῦσα, χάλλιστον λόγον 
620 ἄχουσον, ὥς σοι τέρψιν ἐμιβάλω φρενί. 

τὸ μὴ γενέσϑαι τῷ θανεῖν ἴσον λέγω, 
τοῦ ζὴν δὲ λυπρῶς χρεῖσσόν ἔστι χατϑανεῖγ. 

ἀλγεῖ γὰρ οὐδὲν τῶν χαχῶν ἠσϑημένος " 
ὁ δ᾽ εὐτυχήσας ἐς τὸ δυστυχὲς πεσὼν 

686 ψυχὴν ἀλᾶται τῆς πάροιϑ᾽ εὐπραξίας. 

χείνη δ᾽ ὁμοίως ὥσπερ οὐκ ἰδοῦσα φῶς 
τέϑνηχε, χοὐδὲν οἷδε τῶν αὑτῆς χαχῶγ.-. 
ἐγὼ δὲ τοξεύσασι., τῆς τ᾽ εὐδοξίας 

λαχοῦσα πλεῖον, τῆς τύχης ἡμάρτανον. 
640 ἃ γὰρ γυναιξὶ σώφροον᾽ ἔσϑ᾽ εὑρημένα, 

ταῦτ᾽ ἐξεμόχϑουν ἝἭχτορος χατὰ στέγας. 
πρῶτον μὲν, ἔνϑα κἂν προσῇ χἂν μὴ προσῆ 

, ΓΑ Ἡαττν ΤΠ ταῖ5 
ιτνόγος γυναιξὶν, αὐτὸ τοῦτ᾽ ἔφέλκεται 

χαχῶς ὠχούειν, ἥτις οὐκ ἔνδον μένει, 
Θέ τούτου πύϑον παρεῖσ᾽ ἔμιμνον ἐν δόμοις, 

εἴσω τε μελάϑρων χομιψὰ ϑηλειῶν ἔπη 

οὐχ εἰσειρορούμην " τὸν δὲ νοῦν διδάσκαλον 
οἴχοϑεν ἔχουσα χρηστὸν ἐξήρχουν ἐμοί. 

γλώσσης τε σιγὴν ὄμμα ὃ᾽ ἥσυχον πόσει 

600 παρεῖχον " ἤδειν. δ᾽ ἁμὲ χρῆν νιχᾶν πόσιν, 
χείνῳ τὲ νίχην ὧν μ᾽ ἐχρὴν παριέναι. 

᾿ - ᾿ 7 ΄ ΞΥΣ ΧΙ 
χαὶ τῶνδε χληδὼν ἐς στράτευμ᾽ ᾿Ἱχαϊχὸν 

ἐλϑοῦσ᾽ ἀπώλεσέν μ᾿" ἐπεὶ γὰρ ἡρέϑην, 
᾿χιλλέως μὲ παῖς ἐβουλήϑη λαβεῖν 

θ06 δάμαρτα δουλεύσω δ᾽ ἐν αὐθεντῶν δόμοις. 

χεὶ μὲν παρώσασ᾽ Ἥχτορος φίλον χώρᾳ 
πρὸς τὸν παρόντα πόσιν ὠναπτύξω φρένα, 
χαχὴ φανοῦμαι τῷ ϑανόντι- τόνδε δ᾽ αὐ 
στυγοῦσ᾽, ἐμαυτῆς δεσπόταις μισήσομαι. 

΄ ΄ ς ΄ - 

6600 χαΐτοι λέγουσιν ὡς μέ᾽ εὐφρόνη χαλᾷ 

τὸ δυσμενὲς γυναιχὸς εἷς ἀνδρὸς λέχος " 

ἀπέπτυσ᾽ αὐτὴν, ἥτις ἄνδρα τὸν πάρος 
- ΄ ΕΣ 2 ΕΣ 23 2 »»ε χαινοῖσι. λέχτροις ἀποβαλοῦσ᾽ ἄλλον φιλεῖ. 

ἐρρις ἐϑιναβρεαῖς ἐρα ρκῖ ἜΘΗ, 
ἀλλ οὐδὲ πῶλος ἥτις ἂν διαζυγῇ 

θ66 τῆς συντροαιςρείσης ὁᾳδίως ἕλκει ζυγόν. 

χαίτοι τὸ ϑηριῶδες ἐφρϑογγόν τ᾿ ἔφυ καίτοι τὸ ϑηριῶδες ἀςρϑ07) φ 
ἐΡ τσ υ, :Α ν 
ξυνέσει τ᾿ ἄχρηστον τῇ φύσει τε λείπεται. ζῷ Ἶ 

᾿ ᾿ τς »“)» ὦ Τ᾽ ΕἾ 9 Σιν - ᾿ 
σὲ δ᾽, ὦ φίλ᾽ Ἕχιορ, εἶχον ἀνδο᾽ ἀρχοῦντά μοι 

ξυνέσει, γένει, πλούτῳ τὲ χἀνδρείᾳ μέγαν " 

670 ἀκήρατον δέ μ᾿ ἐχ πατρὸς λαβὼν δόμων, 
πρῶτος τὸ παρϑένειον ἐζεύξω λέχος. 

χαὶ γῦν σλωλας μὲν σὺ, ναυσϑλοῦμαι δ᾽ ἐγὼ 

909 



1310 ἘΠ ΧΤΝΠΣ ΔΥΌ: 

πρὸς Ἑλλάδ᾽ αἰχμάλωτος ἐς δοῦλον ζυγόν. 
ἄρ᾽ οὐχ ἐλάσσω τῶν ἐμῶν ἔχει καχῶν 

675 Πολυξένης ὄλεθρος, ἣν καταστένεις ; 

ἐμοὶ γὰρ οὐδ᾽, ὃ πᾶσι λείπεται βροτοῖς, 
ξύνεστιν ἐλπὶς, οὐδὲ χλέπτομαι φρένας 

πράξειν τι χεῦδνόν " ἡδὺ δ᾽ ἐστὶ καὶ δοχεῖν. 

ΣΦ ΌΡΙΟΙΣ: 

ἐς ταυτὸν ἥχεις συμφορᾶς " ϑρηνοῦσα δὲ 
680 τὸ σὸν διδύσχεις μ᾽ ἔνϑα πημάτων χυρῶ. 

ἘΚ48Βη. 

αὐτὴ μὲν οὔπω ναὸς εἰσέβην σχάφος, 
γραφὴ δ᾽ ἰδοῦσα χαὶ χλύουσ᾽ ἐπίσταμαι. 
γαύταις γὰρ ἢν μὲν μέτριος ἢ χειμὼν φέρειν, 
προϑυμίαν ἔχουσι σωϑῆναι πόνων, 

68ὅ ὁ μὲν παρ᾽ οἴαχ᾽, ὁ δ᾽ ἐπὶ λαίφεσιν βεβὼς, 

ὁ δ᾽ ἄντλον εἴργων ναός" ἢν δ᾽ ὑπερβάλῃ 
πολὺς ταραχϑεὶς πόντος, ἐνδόντες τύχῃ 
παρεῖσαν αὑτοὺς χυμάτων δρομήμασιν. 
οὕτω δὲ κἀγὼ, πόλλ ἔχουσα πήματα, 

690 ἀφϑογγός εἶμι χαὶ παρεῖσ᾽ ἐῶ στόμα" 
γιχᾷ γὰρ οὐκ ϑεῶν μὲ δύστηνος κλύδων. 
ἀλλ, ὦ φίλη παῖ, τὰς μὲν Ἕχτορος τύχας 
ἔασον" οὐ μὴ δάκρυά νιν σώση τὰ σά" 
τίμα δὲ τὸν παρόντα δεσπότην σέϑεν, 

696 φίλον διδοῦσα δέλεαρ ἀνδρὶ σῶν τρόπων. 
κἂν δρῷς τάδ᾽, ἐς τὸ χοινὸν εὐφρανεῖς φίλους, 
χαὶ παῖδα τόνδε παιδὸς ἐχϑρέψειας ἂν 

Τροίᾳ μέγιστον ὠφέλημ᾽. ἵν᾿ οἵ ποτε 
ἐχ σοῦ γενόμενοι παῖδες Ἴλιον πάλιν 

700 χατοικίσειαν, χαὶ πόλις γένοιτ᾽ ἔτι. 
ἀλλ᾽, ἐκ λόγου γὰρ ἄλλος ἐχβαίνει λόγος, 
τίν᾽ αὖ δέδορχκα τόνδ᾽ ᾿Ἰχαϊχὸν λάτριν 
στείχοντα, καινῶν ἄγγελον βουλευμάτων ; 

ΑΞ ΘΕ ΒΡΝΘΩΣ, 

«ρυγῶν ἀρίστου πρίν ποϑ᾽ Ἥχτορος δάμαρ, 
706 μή μὲ στυγήσης " οὐχ ἑχὼν γὰρ ἀγγελῶ 

αΙαναῶν τὲ χοινὰ Πελοπιδῶν τ᾿ ἀγγέλματα. 
ΝΖΡΟΜ.ΑΧΗ. 

εἰ δ᾽ ἔστιν; ὥς μοι φροιμίων ἄρχει χαχῶν. 
1: 3 3 6 ὙΒΊ ΤΟΣ. 

ἔδοξε τῶνδε παῖδα, πῶς εἴπω λόγον; 
ΔΦΝΩΗ͂ΡΟΙΜΟΑἪ ΧΗ. 

μῶν οὐ τὸν αὐτὸν δεσπότην ἡμῖν ἔχειν; 
7.3: ΘΎΞΒΙΟΣ. 

710 οὐδεὶς ᾿ἡχαιῶν τοῦδε δεσπόσει ποτέ, 
ΔΔΝΩΡΟΜΑ͂ΧΗ. 

ἀλλ ἐνθάδ᾽ αὐτὸν λείψανον «Ῥρυγῶν λιπεῖν; 
1- 94 23 ΘΥ Β.ΧΟΣ. 

οὐκ οἶδ᾽ ὅπως σοι ῥᾳδίως εἴπω χαχά. 

ΑΝΔΡΟΜΑΑ,ΧΗ. 

ἐπήνεσ᾽ αἰδῶ, πλὴν ἐὰν λέγης καλά. 

ΓΑ ΘΥΒΙΟΣ. 

χτενοῦσι σὸν παῖδ᾽, ὡς πύϑῃ χαχὸν μέγα. 

4Ν4ΡΟΜΑ͂ΧΗ. 

716 οἴμοι, γάμων τόδ᾽ ὡς χλύω μεῖζον χαχόν. 

ΤΖΆΑΘΥΎΥΒΙΟ Σ. 

γιχᾷ δ᾽ Ὀδυσσεὺς ἐν Πανέλλησιν λέγων. 

ΔΝΑΡΟΜΜΆΑΆΧΗ. 

αἰαῖ μάλ, οὐ γὰρ μέτρια πάσχομεν χακά. 

Τ4.“ ΘΎΒΊΙΟΣ. 

λέξας ἀρίστου παῖδα μὴ τρέφειν πατρός. 

ὩΝΖΜΡΟΜΑ͂ΧΗ. 

τοιαῦτα νιχήσειε τῶν αὑτοῦ πέρι. 

Τ4ΖΘΥΒΙΟΣ. 

720 ὄζιναι δὲ πύργων δεῖ σφε Τρωιχῶν ἔσο. 
ἀλλ ὥς γενέσθω, χαὶ σοφωτέρα φανεῖ, 
μήτ᾽ ἀντέχου τοῦδ᾽, εὐγενῶς δ᾽ ἄλγει κακοῖς, 
μήτε σϑένουσα μηδὲν ἰσχύειν δόκει. , 
ἔχεις γὰρ ἀλχὴν οὐδαμῆ" σχοπεῖν δὲ χρή" 

725 πόλις τ᾽ ὕλωλε χαὶ πόσις, χρατεῖ δὲ σὺ, 

ἡμεῖς τε πρὸς γυναῖχα μάρνασϑαι μίαν 

οἷοί τε" τούτων δὕνεχ᾽ οὐ μάχης ἐρᾶν, 
οὐδ᾽ αἰσχρὸν οὐδὲν οὐδ᾽ ἐπίφϑονόν σε δρῶν, 
οὔτ᾽ αὖ σ᾽ ᾿ἡχαιοῖς βούλομαι ῥίπτειν ἀράς. 

730 εἰ γάρ τι λέξεις ᾧ χολώσεται στρατὺς, 

οὔτ᾽ ἂν ταφείη παῖς ὅδ᾽ οὔτ᾽ οἴχτου τύχοι. 
σιγῶσα δ᾽ εὖ τε τὰς τύχας χεχτημένη, 

τὸν τοῦδε νεχρὸν οὐχ ἄϑαπτον ἂν λίποις, 

αὐτή τ᾿ ᾿ἡχαιῶν πρευμενεστέρων τύχοις. 

4ΝΙΩΡΟΜ.Α͂ΧΗ. 

785 ὦ φίλτατ᾽, ὦ περισσὰ τιμηϑεὶς τέχνον, 

ϑανεῖ πρὸς ἐχϑρῶν, μητέρ᾽ ἀϑλίαν λιπών. 
ἡ τοῦ πατρὸς δέ σ᾽ εὐγένει᾽ ἀπώλεσεν, ] 
ἣ τοῖσιν ἄλλοις γίγνεται σωτηρία, Ϊ 

τὸ δ᾽ ἐσθλὸν οὐχ ἐς χαιρὸν ἦλϑε σοὶ πατρός. 
7410 ὦ λέχτρα τἀμὰ δυστυχῆ τε χαὶ γάμοι, 

οἷς ἦλϑον ἐς μέλαϑρον Ἕχτορός ποτε, 
οὐχ ὡς σφαγεῖον «Ἰαναΐδαις τέξουσ᾽ ἐμὸν, 
ἀλλ᾽ ὡς τύραννον ᾿ἡσιάδος πολυσπόρου. 

ὦ παῖ, δαχρύεις; αἰσϑάνει χαχῶν σέϑεν; 

745 τί μου δέδραξαι χερσὶ χἀντέχει πέπλων, 
γεοσσὸς ὡσεὶ πτέρυγας εἰσπίτνων ἐμάς; 
οὐχ εἶσιν Ἕχτωρ, χλεινὸν ἁρπάσας δόρυ, 
γῆς ἐξανελϑὼν, σοὶ φέρων σωτηρίαν, Ι 

οὐ συγγένεια πατρὸς, οὐκ ἰσχὺς «τρυγῶν ] 
750 λυγρὸν δὲ πήδημι᾽ ἐς τράχηλον ὑψόϑεν 

πεσὼν ἀνοίχτως, πνεῦμ᾽ ἀπορρήξεις σέϑεν. 

ὦ νέον ὑπαγχάλισμα μητρὶ φίλτατον, 
ὦ χρωτὸς ἡδὺ πνεῦμα" διὰ χενῆς ἄρα 
ἂν σπαργάνοις σὲ μαστὸς ἐξέϑρεψ᾽ ὅδε, 

755 μάτην δ᾽ ἐμόχϑουν χαὶ χατεξάνϑην πόνοις. 
γῦν, οὔποτ᾽ αὖϑις, μητέρ᾽ ἀσπάζου σέϑεν, 

πρόσπιτνε τὴν τεκοῦσαν, ἀμφὶ δ᾽ ὠλένας 

ἕλισσ᾽ ἐμοῖς νώτοισι καὶ στόμ᾽ ἅρμοσον. 
ὦ βάρβαρ᾽ ἐξευρόντες Ἕλληνες κακὰ, 

760 τί τόνδε παῖδα χτείνετ᾽ οὐδὲν αἴτιον; 

ὦ Τυνδάρειον ἔρνος, οὔποτ᾽ εἰ “Τιὸς, 
πολλῶν δὲ πατέρων φημί σ᾽ ἐκπειυχέναι, 
᾿Ἡλάστορος μὲν πρῶτον. εἶτα δὲ «Ῥϑόνου, 
«όνου τε Θανάτου 8, ὅσα τε γῆ τρέφει καχά. 

7606 οὐ γάρ ποτ᾽ αὐχῶ Ζῆνα γ᾽ ἐχφῦσαί σ᾽ ἐγὼ, 
πολλοῖσι χῆρα βαρβάροις “Ἕλλησί τε. 

ὕλοιο" χαλλίστων γὰρ ὀμμάτων ἄπο 
αἰσχρῶς τὰ χλεινὰ πεδί᾽ ἀπώλεσας Ψρυγῶν. 
ἄγετε, φέρετε, χαὶ ῥίπτετ᾽, εἰ ῥίπτειν δοχεῖ" 

ΤΊΟ δαίνυσϑε τοῦδε σάρχας. ἔκ τε γὰρ ϑεῶν 

διολλύμεσϑα, παιδί τ᾿ οὐ δυναίμεϑ᾽ ἂν, 
ϑάνατον ἀρῆξαι. χρύπτετ᾽ ἄϑλιον δέμας, 



ΤΎΡΩ ΉΑΥ Δ ΎΕΚΟΣ: 
ἜΘΕΟΝ 

χαὶ ῥδίσιτετ᾽ ἐς ναῦν ἐπὶ χαλὸν γὰρ ἔρχομαι 
ὑμέναιον , ἀπολέσασα τοὐμαυτῆς τέχνον. 

ΧΟΡΟΣ. 

176 τάλαινα Τροία, μυρίους ἀπώλεσας 

μιᾶς γυναικὸς χαὶ λέχους στυγνοῦ χάριν. 

Τ4ΔΑΘΎΥΒΙΟΣ. 

ἄγε, παῖ, φίλιον πρόσπτυγμα μεϑεὶς 
μητρὸς μογερᾶς βαῖνε πατρῴων 
πύργων ἐπ᾽ ἄχρας στεφάνας, ὅϑε σον 

780 πνεῦμα μεϑεῖναι ψῆιρος ἐχράνϑη. 
λαμβάνετ᾽ αὐτόν. τὰ δὲ τοιάδε χρὴ 

Ξ 
χηδυχεύειν, ὕστις ἄνοιχτος 

ν᾿ ἂν ΄ -,.ε » καὶ ἀναιδείᾳ τῆς ἡμετέρας 
γνώμης μᾶλλον φίλος ἐστίν. 

ἘΚ.48Η. 
τ ν - ν - 

786 ὦ τέχνον, ὦ παῖ παιδὸς μογεροῦ, 

συλώμεϑα σὴν ψυχὴν ἀδίχως 
μήτηρ κἀγώ. τί πάϑω; τί σ᾽ ἐγὼ, 
δύσμοοε, δράσω; τάδε σοι δίδομεν 

᾿ ὌΝ Ἢ Ε τς 

πλήγματα χρατὸς στέργων τὲ κόπους" 

790 τῶνδε γὰρ ἄρχομεν" οἱ ᾽γὼ πόλεως γὰρ ἄρχομ : 
οἴμοι δὲ σέϑεν " τί γὰρ οὐχ ἔχομεν, 
τίνος ἐνδέομεν μὴ οὐ πανσυδίᾳ 

- Ἂν ᾿ ." ΄ 

χωρεῖν ὀλέϑρου διὰ παντός ; 

ΧΟΡΟΣ. 
- τ -» 

796 μελισσοτρόφου Σαλαμῖνος ὦ βασιλεῦ Τελαμὼν, , ΘΟ ἷ ἔχ» 
γασου περιχύυμονος οἰχήσας ἕδραν, 

τῶς ἐπικεχλιμένας ὄχϑοις ἱεροῖς, ἵν᾽ ἐλαίας 
πρῶτον ἔδειξε χλάδον γλαυχᾶς ᾿ϑάνα, 

800 οὐράνιον στέφανον , λιπαραῖς Ἔ χόσμον ᾿4ϑήναις, 

ἔβας τῷ τοξοφόρῳ συναριστεύσων ἅμ᾽ ᾿ἡλχμή-- 
γας γόνῳ, 

806 Ἴλεον Ἴλιον ἐχπέρσων, πόλιν 
ἁμετέραν, τὸ πάροιϑ᾽ ὅτ᾽ ἔβας [ἀφ᾽ ᾿Πλλάδος]. 
ὅϑ᾽ Ἑλλάδος ἄγαγε πρῶτον ἄνϑος, ἀτυζόμενος 
πώλων, Σιμόεντι δ᾽ ἐπ᾽ εὐρείτᾳ πλάταν 

810 ἔσχασε ποντοπόρον χαὶ γαύδετ᾽ ἀνήψατο πρυ-- 
: μνᾶν, 

χαὶ χερὸς εὐστοχίαν ἐξεῖλε ναῶν, 

«Ἱαομέδοντι «όγον" χαγόγων δὲ τυχίσματα 
«Ροίβου 

816 πυρὸς «ροίνιχι πνοᾷξ καϑελὼν Τροίας ἐπόρϑησεν 
χϑόνα, 

δὴς δὲ δυοῖν πιτύλοιν τείχη περὶ 
“Ἰαρδανίας φονία χατέλυσεν αἰχμά. 

820 μάταν ἄρ᾽. ὦ χρυσέαις ἐν οἱγοχόαις ἁβρὰ βαίνων. 

«Ἱαομεδόντιε παῖ, 
Ζηνὸς ἔχεις κυλίχων 

πλήρωμα, καλλίστων λατρείαν" 

826 ἃ δέ σὲ γειναμένα πυρὶ δαίεται. 

ἠιόνες δ᾽ ἅλιαι 

ἰαχοῦσ᾽" οἷον δ᾽ ὑπὲρ 
880 οἰωνὸς τεχέων βοᾷ, 

αἱ μὲν εὐνὰς, αἱ δὲ παῖδας, 
αἱ δὲ ματέρας͵ γεραιάς. 

τὰ δὲ σὰ δροσόεντα λουτρὰ 
γυμνασίων τε δρόμοι 

795 - 800. 

820 -- 839. 

807 --- 819. 

840 -- 859. 
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8860 βεβᾶσι" σὺ δὲ πρόσωπα νεα- 
ρὰ χάρισι παρὼ “]ιὸς ϑρόνοις 
χαλλιγάλανα τρέφεις" Πριώμοιο δὲ γαῖαν 
Ἑλλὰς ὠλεσ᾽ αἰχμά. 

840 Ἔρως Ἔρως, ὃς τὰ Δαρδάνεια μέλαϑρά ποτ᾽ 
ἦλϑες 

Οὐρανίδαισι μέλων " 
ὡς τότε μὲν μεγάλως 

Τροίαν ἐπύργωσας, ϑεοῖσιν 
8415 κῆδος ἀναψάμενος. τὸ μὲν οὖν “Διὸς 

οὐχέι᾽ ὄνειδος ἐρῶ" 
τὸ δὲ τᾶς λευχοπτέρου 
ἁμέρας φίλιον βροτοῖς 

800 φέγγος ὀλοὸν εἶδε γαῖαν, 
εἶδε περγάμων ὄλεθρον, 
τεχγνοποιὸν ἔχουσα τᾶσδε 
γᾶς πόσιν ἐν ϑαλάμοις, 

8ὅ5 ὃν ἀστέρων τέϑριππος ἔλα- 
βε χρύσεος ὄχος ἀναρπάσας, 
ἐλπίδα γᾷ πατρίᾳ μεγάλαν" τὰ ϑεῶν δὲ 
φίλτρα φοοῦδα Τροίᾳ. 

ΜΕΝΕ,ΖΖΟΣ. 

860 ὦ χαλλιφεγγὲς ἡλίου σέλας τύδε, 

ἂν ᾧ δάμαρτα τὴν ἐμὴν χειρώσομαι 

“Ἑλένην - ὃ γὰρ δὴ πολλὰ μοχϑήσας ἐγὼ 

ΔΙενέλαός εἶμι, καὶ στράτευμ᾽ ᾿ἡχαϊχόν. 
ἤλϑον δὲ Τροίαν οὐχ ὅσον δοκοῦσί μὲ 

8θὅ γυναισὸς οὕνεκ᾽, ἀλλ ἐπ᾽ ἄνδρ᾽ ὃς ἐξ ἐμῶν 

δόμων δάμαρτα ξεναπάτης ἐλήσατο. 

χεῖνος μὲν οὖν δέϑωχε σὺν ϑεοῖς δίχην, 

αὐτός τε χαὶ γῆ δορὶ πεσοῦσ᾽ “Ἑλληνικῷ. 

ἥχω δὲ τὴν «άχαινα», οὐ γὰρ ἡδέως 

870 ὄνομα δάμαρτος ἥ ποτ᾽ ἦν ἐμὴν λέγω, 
ἄξων - δόμοις γὰρ τοῖσδ᾽ ἂν αἰχμαλωτιχοῖς 

χατηρίϑμηται Τρῳάδων ἄλλων μέτα. 
οἵπερ γὰρ αὐτὴν ἐξεμόχϑησαν δορὶ, 
χτανεῖν ἐμοί νιν ἔδοσαν, εἴτε μὴ κτανὼν 

876 ϑέλοιιι᾽ ἄγεσϑαι πάλιν ἐς ᾿ἀργείαν χϑόνα. 
ἐμοὶ δ᾽ ἔδοξε τὸν μὲν ἐν Τροίᾳ μύρον 
“Ἑλένης ἐᾶσαι, ναυπόρῳ δ᾽ ἄγειν πλάτῃ 

ἙἙλληνίδ᾽ ἐς γῆν, χᾷτ᾽ ἐχεῖ δοῦναι κτανεῖν, 
ποινὰς ὅσων τεϑνᾶσ᾽ ἐν ᾿Ιλίῳ φίλοι. 

880 ἀλλ᾿ εἴα χωρεῖτ᾽ ἐς δόμους, ὀπάονες, 
κομίζετ᾽ αὐτὴν, τῆς μιαιιρογωτάτης 
χόμης ἐπισπάσαντες - οὔριοι δ᾽ ὅταν 
προασὶ μόλωσι, πέμψομέν νιν “λλάϑα. 

ἘΧΚ.8Π. 

ὦ γῆς ὄχημα χἀπὶ γῆς ἔχων ἕδραν, 

8865 ὅστις ποτ᾽ εἰ σὺ, δυστόπαστος εἰδέναι, 
Ζεὺς, εἴτ᾽ ἀνάγχη φύσεος εἴτε νοῦς βροτῶν, 
προσηυξάμην σὲ" πάντα γὰρ δι᾽ ἀψόϊου 

βαίνων πελεύϑου χατὰ δίχην τὰ ϑνήτ᾽ ἄγεις. 
ΜΕΝΕ..40ΟΣ. 

τί δ᾽ ἔστιν; εὐχὰς ὡς ἐχαίνισας ϑεῶν. 
ἘΚΑ8ΒΗ. 

890 αἰνῶ σε, Π]ενέλα᾽, εἰ χτενεῖς δάμαρτα σήν. 
ὁρῶν δὲ τήνδε, φεῦγε, μή σ᾽ ἕλῃ πόϑῳ. 
αἱρεῖ γὰρ ἀνδρῶν ὄμματ᾽, ἐξαιρεῖ πόλεις, 
πίμπρησι δ᾽ οἴκους " ὧδ᾽ ἔχει κηλήματα. 

ἐγώ νιν οἶδα καὶ σὺ χοὶ πεπονϑότες. 



παύσουν ἀὐροευθυσσ αν". ΞΡ ΘΟ -“- -- 

312 

Ἐ.ΖΕΔΝΗ. 

805 ΠΙενέλαε, φροίμιον μὲν [ξιον φόβου 
τόδ᾽ ἐστίν " ἐν γὰρ χερσὶ προσπόλων σέϑεν 
βίᾳ πρὸ τῶνδε δωμάτων ἐχπέμπομαι. 

ἀτὰρ σχεδὸν μὲν οἶδά σοι στυγουμένη, 

ὅμως δ᾽ ἐρέσϑαι βούλομαι γνῶμαι τίνες 

900 Ἕλλησι χαὶ σοὶ τῆς ἐμῆς ψυχῆς πέρι. 

ΜΕΝΕ..20 Σ. 

οὐχ εἷς ἀκριβὲς ἦλϑες, ἀλλ᾿ ἅπας στρατὸς 
χτανεῖν ἐμοί σ᾽ ἔδωχεν, ὅνπερ ἠδίχεις. 

ἘΜ“ῈΝΗ. 
Ὁ. " “- ΄ ,΄ 

ἔξεστιν οὖν πρὸς ταῦτ᾽ ἀμείψασϑαι λόγῳ, 
ΟΣ ΡῚ τ τῇ ἜΠΑΡΗΝ 
ὡς οὐ δικαίως, ἢν ϑάνω, ϑανούμεθα; 

ΜΠΈΕΝΕ..0Σ. 

906 οὐχ ἐς λόγους ἐλήλυϑ᾽, ἀλλά σε χτενῶν. 

ἘΚ.8ΒΗ. 

ἄχουσον αὐτῆς. μὴ ϑάνῃ τοῦδ᾽ ἐνδεὴς, 
Μενέλαε, καὶ δὸς τοὺς ἐναντίους λόγους 
ἡμῖν κατ᾽ αὐτῆς" τῶν γὰρ ἐν Τροίᾳ χαχῶν 

οὐδὲν χάτοισϑα. συντεϑεὶς δ᾽ ὁ πᾶς λόγος 

910 χτεψεῖ γὲν οὕτως ὥστε μηδαμῶς φυγεῖν. 

ΜΕΝΕ.ᾳῴΟΣ. 

σχολῆς τὸ δῶρον - εἰ δὲ βούλεται λέγειν, 
ἔξεστι. τῶν σῶν δ᾽ οὕνεχ᾽, ὡς μάϑη, λόγων, 

δώσω τόδ᾽ αὐτῆ, τῆσδε δ᾽ οὐ δώσω χάριν. 

ἘΖ“ΕΝΗ. 

ἴσως με, κἂν εὖ χἂν χαχῶς δόξω λέγειν, 

915 οὐχ ἀνταμείψει, πολεμίαν ἡγούμενος. 

ἐγὼ δ᾽, ὥ σ᾽ οἶμαι διὰ λόγων Ἰόντ᾽ ἐμοῦ 
χατηγορήσειν ἀντιϑεῖσ᾽ ἀμείνοκετοι 

τοῖς σοῖσι, τἀμὰ χαὶ τὰ σ᾽ αἰτιάματα. 

ποῶτον μὲν ἀρχὰς ἔτεχεν ἥδε τῶν χαχῶν 
920 Πάριν τεκοῦσα" δεύτερον δ᾽ ὀπώλεσε 

Τροίαν τὲ χάμ᾽ ὁ πρέσβυς, οὐ χτανὼν βρέφος, 
δαλοῦ πιχρὸν μίμημ᾽, ᾿Ιλέξανδοόν ποτε. 
ἐνϑένδε τὠἀπίλοιπ᾽ ἄκουσον ὡς ἔχει" 
ἔχρινε τρισσὸν ζεῦγος ὅδε τοισσῶν ϑεῶν, 

926 χαὶ Παλλάδος μὲν ἦν ̓ Ιλεξάνδοῳ δύσις 
«Ῥουξὶ στρατηγοῦνϑ᾽ ᾿Βλλάδ᾽ ἐξανιστάναι, 

Ἥρα δ᾽ ὑπέσχετ᾽ ᾿Ἰσιάδ᾽ Πὐρώπης ϑ᾽ ὕρους 

τυρανγέδ᾽ ἕξειν, εἴ σφε χρίνειεν Πάρις, 
Αὐύπρις δὲ τοὐμὸν εἶδος ἐχπιαγλουμένη 

920 δώσειν ὑπέσχετ᾽, εἰ ϑεὰς ὑπερδράμοι 
χάλλει: τὸν ἐνθένδ᾽ ὡς ἔχει σχέψαι λόγον" 
γιχᾷ Κύποις ϑεὰς, χαὶ τοσόνδ᾽ οὑμοὶ γάμοι 

ὥνησαν Ἑλλάδ᾽, οὐ χρατεῖσϑ᾽ ἐχ βαρβάρων, 
οὔτ᾽ ἐς δόρυ σταϑέντες, οὐ τυραννίδι. 

935 ἃ δ᾽ εὐτύχησεν Ἑλλὰς, ὠλόμην ἐγὼ 

εὐμοοριρίᾳ πραϑεῖσα, χὠνειδίζοιιαι 

ἐξ ὧν ἐγρὴν μὲ στέφανον ἐπὶ χάρᾳ λαβεῖν. 

οὔπω μὲ «φήσεις αὐτὰ τἀν ποσὶν λέγειν, 
ὅπως ἀφώρμησ᾽ ἐκ δόμων τῶν σῶν λάϑρα. 

940 ἦλϑ᾽ οὐχὶ μιχρὰν ϑεὸν ἔχων αὑτοῦ μέτα 
ὁ τῆσδ᾽ ἀλάστωρ, εἴτ᾽ ᾿“λέξανδρον ϑέλεις 
ὀνόματι ποοσφωνεῖν νιν» εἴτε χιὶ Πάριν" 
ὃν, ὦ χάχιστε, σοῖσιν ἐν δόμοις λιπὼν 

ΞῈ, ΓΕ ΤῈΠ τὰν ΘΒΕΎ" 

“Σπάρτης ἀπῆρας νηὶ Κρησίαν χϑόνα. 
εἶεν. 

946 οὐ σ᾽, ἀλλ᾿ ἐμαυτὴν τοὐπὶ τῷδ᾽ ἐρήσομαι 

τί δὴ φρονοῦσ᾽ ἐκ δωμάτων ἅμ᾽ ἑσπόμην 
ξένῳ, προδοῦσα πατρίδα χαὶ δόμους ἐμούς. 

τὴν ϑεὸν κόλαζε, καὶ «Τιὸς χρείσσων γενοῦ, 

ὃς τῶν μὲν ἄλλων δαιμόνων ἔχει χράτος, 
900 χείνης δὲ δοῦλός ἐστι" συγγνώμη δ᾽ ἐμοί. 

ἔνϑεν δ᾽ ἔχοις ἂν εἷς ἔμ᾽ εὐπρεπῆ λόγον, 
ἐπεὶ ϑανὼν γῆς ἡλϑ᾽ ᾿Αλέξανδρος μυχοὺς, 
χρῆν μ᾽, ἡνίχ᾽ οὐκ ἦν ϑεοπόνητά μου λέχη, 
λιποῦσων οἴχους ναῦς ἐπ᾿ ὠἹργείων μολεῖν, 

956 ἔσπευδον αὐτὸ τοῦτο" μάρτυρες δέ μοι 

πύργων πυλωροὶ κἀπὸ τειχέων σχοποὶ, 
οἱ πολλάχις μ᾽ ἐφεῦρον ἐξ ἐπάλξεων 
πλεχταῖσιν ἐς γῆν σῶμα χλέπτουσαν τόδε. 
βίᾳ δ᾽ ὃ καινός μ᾽ οὗτος ἁρπάσας πόσις 

900 .«]7ηίφοβος ἄλοχον εἶχεν ἀχόντων «Ῥρυγῶν. 
πῶς οὖν ἔτ᾽ ἂν ϑνήσκοιμ᾽ ἂν ἐνδίχως, πόσει, 

πρὸς σοῦ δικαίως, ἣν ὁ μὲν βίᾳ γαμεῖ, 
τὰ δ᾽ οἴχοϑεν κεῖν᾽ ἀντὶ νιχητηρίων 

πιχρῶς ἐδούλευσ᾽ ; εἰ δὲ τῶν ϑεῶν χρατεῖν 
966 βούλει, 'τὸ χρήζειν ἀμαϑές ἐστί σοι τόδε. 

ΧΟΡΟΣ. 

βασίλει᾽, ἄμυνον σοῖς τέχνοισι χαὶ πάτρᾳ, 

πειϑὼ διιιρϑείρουσα τῆσδ᾽ ἐπεὶ λέγει 
χαλῶς, καχοῦργος οὖσα: δεινὸν οὖν τόδε. 

ΠΚ.8Π. 

ταῖς ϑεαῖσι πρῶτα σύμμαχος γενήσομαι, 
970 χαὶ τήνδε δείξω μὴ λέγουσαν ἔνδιχα. 

ἐγὼ γὰρ Ἥραν παρϑένον τὲ Παλλάδα 
οὐχ ἐς τοσοῦτον ἀμιαϑίέας ἐλϑεῖν δοχῶ 

ὥσϑ᾽ ἡ μὲν Γογος βαρβάροις ἀπημπόλα, 
Παλλὰς δ᾽ ᾿Ιϑήνας «Φρυξὶ δουλεύειν ποτὲ, 

970 αὲ παιδιαῖσι χαὶ χλιδὴ μορφῆς πέρι 

ἦλϑον πρὸς Ἴδην. τοῦ γὰρ οὕνεχ᾽ ἂν ϑεὰ 
Ἵμρα τοσοῦτον ἔσχ᾽ ἔρωτα χαλλονῆς; 
πότερον ἀμείνον᾽ ὡς λάβοι «1ιὸς πόσιν, 

ἢ γάμον ᾿ϑάνα ϑεῶν τινος ϑηρωμέγη, 
980 ἢ παρϑενείαν πατρὸς ἐξητήσατο, 

φεύγουσα λέχτρα; μὴ ᾿μαϑεῖς ποίει ϑεὰς 
τὸ σὸν. χαχὺν χοσμοῦσα- μὴ οὐ πείσης σοφούς. 

Κύπριν δ᾽ ἔλεξας, ταῦτα γὰρ γέλως πολὺς, 

ἐλϑεῖν ἐμῷ ξὺν παιδὶ Μενέλεω δόμους. 
986 οὐχ ἂν μένουσ᾽ ἂν ἥσυχός σ᾽ ἐν οὐρανῷ 

αὐταῖς ᾿Ἰμύχλαις ἤγαγεν πρὸς Ἴλιον; 

ἣν οὑμὸς υἱὸς χάλλος ἐχπρεπέστατος, 

ὁ σὸς δ᾽ ἰδών νιν νοῦς ἐποιήϑη Κύπρις" 
τὰ μῶρα γὰρ πάντ᾽ ἐστὶν ᾿Ἱτροδίτη βροτοῖς, 

990 χαὶ τοὔνομ᾽ ὀρϑῶς ἀφροσύνης ἄρχει ϑεᾶς " 
ὅν γ᾽ εἰσιδοῦσα βαρβάροις ἐσϑήμασε 
χουσῷ τε λαμπρὸν ἐξειιαργώϑης φοένας. 

ἐν μὲν γὰρ “1ργει μίχρ᾽ ἔχουσ᾽ ἀνεστοέφου, 
Σπάρτης δ᾽ ἀπαλλαχϑεῖσα τὴν Ῥρυγῶν πόλιν 

996 χρυσῷ ῥέουσαν ἤλπισας χαταχλύσειν 

δαπάναισιν " οὐδ᾽ ἦν ἱχανά σοι τὰ Μενέλεω 

μιέλαϑρα ταῖς σαῖς ἐγχαϑυβρίζειν τρυςραῖς." 

εἶεν, βίᾳ γὰρ παῖδα φής σ᾽ ἄγειν ἐμόν" 
τίς Σπαρτιατῶν ἤσϑει᾽, ἢ ποίαν βοὴν 

----τὯὃ᾽'ϑ .-.---------- 



ΤΎΡΟΝ 

1000 ἀγωλόλυξας, Κάστορος νεανίου 
- , Θὲ ν᾽ ΟΥ̓, ΕἸ δΣ 

τοῦ συζύγου τ᾽ ἔτ᾽ ὄντος, οὐ χατ᾽ ἄστρα πω. [1050 τί δ᾽ ἔστι; μεῖζον βοῖϑος ἢ πάροιϑ᾽ ἔχει; 
ἐπεὶ δὲ Τροίαν ἦλϑες ᾿Ἰργεῖοί τέ σου 
χατ᾽ ἔχνος, ἦν δὲ δοριπετὴς ἀγωνία, 
εἰ μὲν τὰ τοῦδε χρείσσον᾽ ἀγγέλλοιτό σοι, 

1006 πΙενέλαον ἤνεις, παῖς ὅπως λυποῖτ᾽ ἐμὸς, 
ἔχων ἔρωτος ἀνταγωνιστὴν μέγαν " 
εἰ δ᾽ εὐτυχοῖεν Τρῶες, οὐδὲν ἦν ὅδε. 
ἐς τὴν τύχην δ᾽ ὁρῶσα, τοῦτ᾽ ἤσκεις ὅπως 
ἕποι᾽ ἅμ᾽ αὐτῇ, τἀρετῇ δ᾽ οὐκ ἤϑελες. 

1010 χἄάπειτα πλεχταῖς σῶμα σὸν χλέπτειν λέγεις 
πύργων χαϑιεῖσ᾽, ὡς μένουσ᾽ ἀχουσίως; 

ποῦ δῆτ᾽ ἐλήφϑης ἢ βούχους ἀρτωμένη, 
ἢ φάσγανον ϑήγουσ᾽, ἃ γενναία γυνὴ 
δράσειεν ἂν ποθοῦσα τὸν πάρος πόσιν; 

1016 χαίτοι γ᾽ ἐνουϑέτουν σὲ πολλὰ πολλάκις, 

ὦ ϑύγατερ, ἔξελϑ᾽, οἱ δ᾽ ἐμοὶ παῖδες γάμους 
“ἄλλους γαμοῦσι, οὲ δ᾽ ἐπὶ ναῦς ᾿Ἰχαϊχὰς 
πέμψω συνεχχλέψασα, χαὶ παῦσον μάχης 

Ἕλληνας ἡμᾶς τ᾽. ἀλλὰ σοὶ τόδ᾽ ἦν πιχοόν. 
1020 ἐν τοῖς ᾿λεξάνδρου γὰρ ὕβοιζες δόμοις, 

χαὶ προσχυνεῖσϑαι βαρβάρων ὕπ᾽ ἤϑελες. 
μεγάλα γὰρ ἦν σοι" χἀπὶ τοῖσδε σὸν δέμας 
ἐξῆλθες ἀσχήσασα, χάβλειψνας πόσει 
τὸν αὐτὸν αἰϑέρ᾽, ὦ χατάσιτυστον χάρα" 

1026 ἣν χρῆν ταπεινὴν ἐν πέπλων ἐρειπίοις 
φοίχῃ τρέμουσαν χρᾶτ᾽ ἀπεσχυϑισμένην 
ἐλθεῖν, τὸ σῶφρον τῆς ἀναιδείας πλέον 
ἔχουσαν, ἐπὶ τοῖς πρόσϑεν ἡμαρτημένοις. 

Μηενέλα᾽, ἵν᾽ εἰδῆς οἱ τελευτήσω λόγον, 
1030 στεφξάνωσον Ἑλλάδ᾽, ἀξίως τήνδε χτανὼν 

σαυτοῦ, νόμον δὲ τόνδε ταῖς ἄλλαισι ϑὲς 

γυναιξὶ, ϑνήσχειν ἥτις ἄν προδῷ πόσιν. 

ΧΟΡΟΣ. 

Μενέλαε, προγόνων ἀξίως δόμων τε σῶν 

τῖσαι δάμαρτα, χκἀιςελοῦ πρὸς ᾿Ελλάδος 

1035. ψόγον τὸ ϑῆλύ τ᾽, εὐγενὴς ἐχϑροῖς «ανείς. 

ΜΕΝΕ.ΑῸὉΣ. 

ἐμοὶ σὺ συμπέπτωχας ἐς ταυτὸν λόγοι 
ἢ Ἅ 

ἑχουσίως τήνδ᾽ ἐκ δόμων ἐλϑεῖν ἐμῶν 
ξένας ἐς εὐνὰς, χὴ Κύπρις χόμπου χάριν Ἣν π 0 ὺ " 
λόγοις ἐνεῖται. βαῖνε λευστήρων πέλας, 

1040 πόνους τ᾿ ᾿Ἰχαιῶν ἀπόδος ἐν μιχρῷ μακροὺς 

ϑανοῦσ᾽, ἵν᾿ εἰδῆς μὴ χαταισχύνειν ἐμέ. 

Ἐ-“ΈΝΗ. 

1066 πνὸν χαὶ Πέργαμον ἱρὰν, 

.1070 τὰν χαταλαμπομέναν ζαϑέαν ϑεράπναν. 

.1080 ἂν πυρὸς αἰϑομένα κατέλυσεν ὁρμά. 

ΑΙ Ἃ ὙΕΙ͂Σ. 3913 

ΜΕΝΕ.ΜΖΟΣ. 

ἘΚ.8Π. 

οὐκ ἔστ᾽ ἐραστὴς ὅστις οὐχ ἀεὶ φιλεῖ. 

ΜΕΝΕ.Α͂ΟΣ. 

ὅπως ἂν ἐχβὴ τῶν ἐρωμένων ὃ νοῦς. 

ἔσται δ᾽ ἃ βούλει" ναῦν γὰρ οὐκ ἐσβήσεται 

ἐς ἥνπερ ἡμεῖς" καὶ γὰρ οὐ χαχῶς λέγεις " 
1066 ἐλθοῦσα δ᾽ Γάργος ὥσπερ ἀξία χακῶς 

χαχὴ θανεῖται, χαὶ γυναιξὶ σωφρονεῖν 

πάσαισι ϑήσει. ὁζδιον μὲν οὐ τόδε" 
ὅμως δ᾽ ὁ τῆσδ᾽ ὄλεϑρος ἐς φόβον βαλεῖ 
τὸ μῶρον αὐτῶν, κἂν ἔτ᾽ ὠσ᾽ ἐχϑίογες. 

ΧΟΡΟΣ. 

1060 οὕτω δὴ τὸν ἐν Ἰλίῳ 
γαὸν καὶ ϑυόεντα βω-- 
μὸν προὔϑωκας ᾿Ἱχαιοῖς, 
ὦ Ζεῦ, καὶ πελάνων φλόγα, 

σμύρνης αἰϑερίας τε κα- 

᾿Ιδαϊώ τ᾿ ᾿Ιδαῖα χισσος ὁρὰ γάπη 
χιόνι χατάρυτα ποταμίᾳ 
τέρμονά τε πρωτόβολον ἁλίῳ 

φροοῦδαί σοι ϑυσίαι χορῶν τ᾽ 

εὔρημοι χέλαϑοι χατ᾽ ὄρ-- 
φνγαν τὲ παννυχίδες ϑεῶν, 

χρυσέων τε ξοάνων τύποι, 
1076 ρυγῶν τε ζάϑεοι σελᾶ-- 

γαι συνδώδεχα πλήϑει. 

μέλει μέλει μοι τάδ᾽ εἰ φρονεῖς, ἄναξ, 
οὐράνιον ἕδρανον ἐπιβεβὼς 
αἰϑέρα τ᾽, ἐμᾶς πόλεος ὀλομένας, 

ὦ φίλος ὦ πόσι μοι, 
σὺ μὲν φϑίμενος ἀλαίνεις 

1086 ἄϑαπτος, ἄνυδρος, ἐμὲ δὲ πόντιον σχάφος 
ἀΐσσον πτεροῖσι πορεύσει 
ἱππόβοτον Ἄργος, ἵνα τὲ τείχη 
λάϊνα Κυχλώπι᾽ οὐράνια νέμονται. 
τέχνων δὲ πλῆϑος ἐν πύλαις ] 

1090 δάχρυσι χατῴορα στένει, βοᾷ βοᾷ, 

μᾶτερ, ὦμοι, μόναν δή μ᾽ ᾿χαιοὶ κομίζουσι ᾿ 
: σέϑεν ἀπ᾿ ὀμμάτων 

χυανέαν ἐπὶ ναῦν 
, ᾽ αν ὧν ΣΕ Ξ ΑΡΡ: ταὶς 

μὴ, πρός σε γονάτων, τὴν νόσον τὴν τῶν ϑεῶν 1096 εἰναλίαισι πλάταις 
προσϑεὶς ἐμοὶ χτάνης με, συγγίγνωσχε δέ. 

ΕΚ. ΒῚ. 

μηδ᾽ οὗς ἀπέχτειν᾽ ἥδε συμμάχους προδῷς" 
1046 ἐγὼ πρὸ χείνων χαὶ τέχνων σε λίσσομαι. 

ΜΕΝΕΜΔΟΣ. 
παῦσαι, γεραιά" τῆσδε δ᾽ οὐκ ἐφρόντισα. 
λέγω δὲ προσπόλοισι πρὸς πρύμνας νεῶν 
τήνδ᾽ ἐχχομίζειν, ἔνϑα ναυστολήσεται. 

ἘΚΑΒΗΠ. 

μή νυν νεὼς σοὶ ταυτὸν ἐσβήύτω σχάφος. 

ΡΟΕΤΑΕ ΒΟ0ΒΝΙΟΙ͂ς 

ἢ Σαλαμῖν᾽ ἱερὰν, 

ἢ δίπορον κορυκρὼν 
ἤσϑμιον, ἔνϑα πύλας 

ΤΙ] έλοπος ἔχουσιν ἕδοαι. 

1100 εἴϑ᾽ ἀχάτου ΔΙενέλα 
μέσον πέλαγος ἰούσας, 

δίπαλτον ἱερὸν ἀνὰ μέσον πλατᾶν πέσοι 

αἹϊγαίου χεραυνοαὲς πῦρ, 
1105 1λιόϑεν ὅτε με πολυδάκρουτον 

Ἑλλάδι λάτρευμα γᾶϑεν ἐξορίζει - 

1060 --- 1070, --ΞξΞ 107 --- 1080. 

1081 --- 099. -----Ξ 1100 --- 1117. 
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χρύσεα δ᾽ ἔνοπτρα, παρϑένων 
χάριτας, ἔχουσα τυγχάνει “"ὸς χόρα" 

1110 μηδὲ γαϊών ποτ᾽ ἔλθοι .«1άκαιναν πατρῷον 
ϑάλαωμον ἑστίας, 

μηδὲ πόλιν Μιτάνας, 
χαλχόπυλόν τε ϑεὰν, 
δύσγαμον αἶσχος ἑλὼν 

1116 Ἑλλάδι τᾷ μεγάλᾳ, 

ταῖς Σιμοεντίσι τ᾽ αὖ 

μέλεα πάϑεα ῥοαῖσιν. 
Ἰὼ Ἰὼ, 

χαιναὶ χαινῶν μεταβάλλουσαι 
χϑονὶ συντυχίαι. λεύσσετε Τρώων 

1120 τόνδ᾽ ᾿Ιστυώναχτ᾽ ἄλοχοι μέλειι 
γεχρὸν. ὃν πύργων δίσχημα πιχρὸν 
«Ἰαναοὶ χτείναντες ἔχουσιν. 

Τ4ΑΘΎΒΤΙΌΟΣ. 

Ἑχάβη, νεὼς μὲν πίτυλος εἰς λελειμμένος 
λάφυρα τἀπίλοιπ᾽ ᾿ἀχιλλείου τόχου 

1120 μέλλει πρὸς ἀχτὰς ναυστολεῖν «Ῥϑιώτιδας " 

αὐτὸς δ᾽ ἀνῆχται Νεοπτόλεμος, χαινάς τινας 

Πηλέως ἀκούσας συμφορὰς, ὥς νιν χϑονὸς 

Ἴάχαστος ἐχβέβληχεν ὁ Πελίου γόνος. 
οὗ ϑᾶσσον οὕνεχ᾽ ἢ χάριν μονῆς ἔχων 

1130 φροῦδος, μετ᾽ αὐτοῦ δ᾽ ᾿Ανδρομάχη, πολλῶν 
ἐμοὶ 

τε 

δαχρύων ἀγωγὸς, ἡνίχ᾽ ἐξώρμα χϑονὸ αχρυὼν ἄγωγος, ἡνίκ ἐξςωρμα χ ς 

πάτραν τ᾿ ἀναστέγουσα καὶ τὸν “Ἕχτορος 
Ψ ΄ » Ὶ ΄ 

τύμβον προσεννέπουσα. καί σφ᾽ ἡτησατο 

ϑάνψαι γνεχρὸν τόνδ᾽, ὃς πεσὼν ἐχ τειχέων 

1186 ψυχὴν ἀφῆχεν Ἕχτορος τοῦ σοῦ γόνος, 
φόβον τ᾽ ᾿χαιῶν, χαλκόνωτον ἀσπίδα 
τήνδ᾽, ἣν πατὴρ τοῦδ᾽ ἀμᾳὶ πλεύρ᾽ ἐβάλλετο, 
μή νιν πορεῦσαι Πηλέως ἐφ᾽ ἑστίαν, 

μηδ᾽ ἐς τὸν αὐτὸν ϑάλαμον,, οὗ νυμφεύσεται 

1140 μήτηρ νεχροῦ τοῦδ᾽ ᾿Ἰνδρομάχη, λύπας ὁρῶν, 
ἀλλ ἀντὶ χέδρου περιβόλων τε λαίνων 

ἂν τῆδε ϑάψαι παῖδα" σὰς δ᾽ ἐς ὠλένας 

δοῦναι, πέπλοισιν ὡς περιστείλῃς γεχρὸν 
στεφάνοις ϑ᾽, ὅση σοι δύναμις, ὡς ἔχει τὰ σὰ, 

1145 ἐπεὶ βέβηχε καὶ τὸ δεσπότου τάχος 
ἀφείλετ᾽ αὐτὴν παῖδα μὴ δοῦναι τάφῳ. 

ἡμεῖς μὲν οὖν, ὅταν σὺ χοσμήσης νέκυν, 
γῆν τῷδ᾽ ἐπαμπισχόντες ἀροῦμεν δόρυ" 

σὺ δ᾽ ὡς τάχιστα πρᾶσσε τἀπεσταλμένα. 

1180 ἑνὸς μὲν οὖν μόχϑου σ᾽ ἀπαλλάξας ἔχω", 

Σχαμανδρίους γὰρ τάσδε διαπερῶν ῥοὰς 
ἔλουσα νεχρὸν χἀπένιιννα τραύματα. 
ἀλλ εἶμ᾽ ὀρυχτὸν τῷδ᾽ ἀναρρήξων τάφον, 
ὡς σύντομ᾽ ἡμῖν τἀπ᾿ ἐμοῦ τε χἀπὸ σοῦ 

1155 ἐς ἕν ξυγελϑόντ᾽ οἴχαδ᾽ ὁομίση πλάτην. 
ΕᾺΚ.ΑΒΗ. 

ϑέσϑ᾽ ἀμφίτορνον ἀσπίδ᾽ Ἕχτορος πέδῳ, 
λυπρὸν ϑέωια χοὐ φίλον λεύσσειν ἐμοί. 
ὦ μείζον᾽ ὄγχον δορὸς ἔχοντες ἢ φρενῶν, 
τί τόνδ᾽, ᾽Αχαιοὶ, παῖδα δείσαντες φόνον 

1160 καινὸν διειργάσασϑε; μὴ Τροίαν ποτὲ 

πεσοῦσαν ὀρϑώσειεν; οὐδὲν ἦτ᾽ ἄρα, 
ὅϑ᾽ Ἕχτορος μὲν εὐτυχοῦντος ἐς δόρυ 
διωλλύμεσϑα μυρίας τ᾽ ἄλλης χερὸς, 

“ παν δ ᾿ Ξ 
πόλεως δ᾽ ἁλούσης καὶ Φρυγῶν ἐφϑαρμένων 

ἴ Ζ, - 1166 βρέφος τοσόνδ᾽ ἐδείσατ᾽. οὐκ αἰνῶ φόβον, 
ν : Εἰ σ Ἐκ Σὰ 
ὅστις φοβεῖται μὴ διεξελϑὼν λόγῳ. 
τ “5 ᾿ ΜΕ 

ὦ φίλταϑ᾽, ὥς σοι ϑάνατος ἦλθε δυστυχής. 
ΤΙΣ πὰ τ τ Η 

εἰ μὲν γὰρ ἔϑανες πρὸ πόλεως, ἥβης τυχὼν 

γάμων τε χαὶ τῆς ἰσοϑέου τυραννίδος, 

1170 μαχάριος ἡσϑ᾽ ἂν. εἴ τι τῶνδε μακάριον.. 
ΠΡ ΡΕΝΣ ΣΝ : Ἶ τ "Ξ 

γὺῦν αὔτ᾽ ἰδὼν μὲν γνούς τε σῇ ψυχῆ, τέκνον, 
᾿» ᾿ Ὁ} ν᾿ ΄ 

οὐχ οἶσϑ᾽, ἐχρήσω δ᾽ οὐδὲν ἐν δόμοις ἔχων. 
δύστηνε, χρατὸς ὥς σ᾽ ἔχειρεν ἀϑλίως 

τείχη πατρῷα, «Τοξίου πυργώματα, 
ν : Ξ ἢ 

1175 ὃν πόλλ᾽ ἐχήπευσ᾽ ἡ τεκοῦσα βόστρυχον 
φιλήμασίν τ᾿ ἔδωχεν, ἔνϑεν ἐχγελᾷ 
νῦν κ᾿ ΤΣ , Ἀλλ στο νος 
ὀστέων ῥαγέντων φόνος, ἵν᾽ αἰσχρὰ λέγω. ἐν ἀρ υπῤεα μά ον θοῦ 
ὦ χεῖρες, ὡς εἰχοὺς μὲν ἡδείας πατρὸς 
χέχτησϑ᾽, ἐν ἄρϑροις δ᾽ ἔχλυτοι πρόκεισϑέ μοι. 
Ὁ Ἶ ΄ , 

1180 ὼ πολλὰ χόμπους ἐχβαλὸν φίλον στόμα, 

ὄλωλας, ἐψεύσω μ᾽, ὅτ᾽ ἐσπίπτων πέπλους, 
τ - Ὑ ΝὮ ᾿ 

ὠ μῆτερ, ηὔδας, ἡ πολύν σοι βοστρύχων 
πλόχαμον χεροῦμαι, πρὸς τάφον ϑ᾽ ὁμηλίχων 
κώμους ἀπάξω, «φίλα διδοὺς προσφϑέγματα. 

1186 σὺ δ᾽ οὐχ ἔμ᾽, ἀλλ ἐγὼ σὲ τὸν νεώτερον. 
γραῦς, ἄπολις, ἄτεκνος, ἄϑλιον ϑάπτω γεχρόν. 

᾽ ραρο ἐπρμονθχας ἐδε 1.΄ ς ᾿ οἴμοι, τὰ πόλλ ἀσπάσμαϑ᾽ αἵ τ᾿ ἐμαὶ τρος αἱ 

ὕπνοι τ᾿ ἐχεῖνοι φροῦδά μοι. τέ χαί ποτε 
γράψειεν ἄν σὲ μουσοποιὸς ἐν τάφῳ; 

1190 τὸν παῖδα τόνδ᾽ ἔχτειναν ᾿Ἱργεῖοί ποτε 

δείσαντες; αἰσχρὸν τοὐπίγραμμά γ᾽ Ἑλλάδι. 
ἀλλ΄ ὦ πατρῴων οὐ λαχὼν, ἕξεις ὅμως 

ἂν ἣ ταρήσει χαλχόνωτον ἱτέαν. 
τ “4. ᾿ ΄ 

] ὦ χαλλίπηχυν Ἕχτορος βουχίονα 

΄1196 σώζουσ᾽, ἄριστον «ὐὑλωκ᾽ ἀπώλεσας σέϑεν-. 

ὡς ἡδὺς ἐν πόρπαχι σὸς χεῖται τύπος, 

ἴτυός τ᾽ ἐν εὐτόργοισι περιδρόμοις ἱδρὼς, 

ὃν ἐκ μετώπου πολλάκις πόνους ἔχων 
ἔσταζεν ἝἭχτωρ, προστιϑεὶς γενειάδιε. 

1200 φέρετε, χομίζετ᾽ ἀϑλίῳ χόσμον νεχρῷ 
ἐκ τῶν παρόντων" οὐ γὰρ ἐς κάλλος τύχας 
δαίμων δίδωσιν" ὧν δ᾽ ἔχω, λήψει τάδε. 

- Η͂ - , Σ» ω - 

ϑνητῶν δὲ μῶρος ὅστις εὖ πράσσειν δοχῶν 
βέβαια χαίρει" τοῖς τρόποις γὰρ αἱ τύχαι, 
᾿ .Σ 3, ϑ 

1205 ἔμπληχτος ὡς ανϑροωπος, ἄλλοτ᾽ ἄλλοσε 

πηδῶσι, χοὐδεὶς αὑτὸς εὐτυχεῖ ποτε. 

ΧΟΡΟΣ. 
ἀρετς . ΞΟ ΎΝΟ ; 

χαὶ μὴν πρὸ χειρῶν αἵδε σοι σχκυλευμάτων 
«Ῥρυγίων φέρουσι χόσμον ἐξάπτειν γεχοῷ, 

ἘΔΚΑΒΗ. 
δ Ν ΄ ᾿ Ω Ὄν 
ὦ τέχνον. οὐχ ἵπποισι νιχήσαντά σε 

[1210 οὐδ᾽ ἥλιχας τόξοισιν, οὗς «ρύγες νόμους 
τιμῶσιν, οὐχ ἐς πλησμονὰς ϑηρώμενοι, 

μήτηρ πατρός σοι προστίϑησ᾽ ἀγάλματα 

τῶν σῶν ποτ᾽ ὄντων, γὺῦν δέ σ᾽ ἡ ϑεοστυγὴς 
] ἀφείλεϑ᾽ Ἑλένη, πρὸς δὲ χαὶ ψυχὴν σέϑεν 

» ᾿ » - - , 

[1215 ἔχτεινε, καὶ πάντ᾽ οἶχον ἐξαπώλεσεν. 

ΧΟ ΡΌΣΣ: 
ΓΙ “ »ν »᾿ Ὁ 
ἢ ἔς φρενῶν ἔϑιγες, ἔϑιγες" ὦ 
μέγας ἐμοί ποτ᾿ ὧν ἀνάχτωρ πόλεως. 

ἘΚ48ΒΗ. 
ΝΣ 5 Ξ , ον ἃ δ᾽ ἐν γύμοις ἐχρῆν σὲ προσϑέσϑαι χροὶ, 
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31 ΨΥ ΑἸΟΔΕΓΣ. 

᾿᾿σιατίδων γήμαντα τὴν ὑπερτάτην, 
1220 Φρύγια : πέπλων, ἀγάλματ᾽ ἐξάπτω χροός. 

σύ τ᾽, ὦ ποτ᾽ οὖσα χαλλίνιχε μυρίων 

μῆτερ τροπαίων, Ἕχτορος φίλον σάχος, 

στει(ανοῦ " τες γὰρ οὐ ϑανοῦσα σὺν γεχοῷ " 

ἐπεὶ σὲ πολλῷ μᾶλλον ἢ ἢ τὰ τοῦ σοφοῦ 

1225 χαχοῦ τ᾿ Ὀδυσσέως ἄξιον τιμῶν ὅπλα. 

ΧΟΡΟΣ. 
αἰαῖ αἰαῖ, 

κ᾿ 32, -᾿ Ὕ “- 

πιχρὸν οδυρμα γαῖά σ᾽, ὦ 

τέχνον., δέξεται. στέναξ! ἘΠ μᾶτερ 

ἘΚΆΑ8ΒΗ. 
αἰαῖ. 

ΧΟΡΟΣ. 

γεχρῶν ἴαχχον. 

ἘΚΑ8ΒΠ. 

1280 οἴμοι μοι. 

ΧΟΡΟΣ. 

οἴμοι δῆτα σῶν ἀλάστων χακῶν. 

ἘΚΆ8ΠΠ. 

τελαμῶσιν ἕλχη τὰ μὲν ἐγώ σ᾽ Ἰάσομαι 
τλήμων ἰατρὸς ὄνομ᾽ ἔχουσα, τἄργα δ᾽ οὔ" 
τὰ δ᾽ ἐν γεχροῖσι φροντιεῖ πατὴρ σέϑεν. 

ΧΟΡΟΣ. 

1286 ἄρασσ᾽ ἄρασσε χειρὶ χρᾶ- 
τα πιτύλους διδοῦσα χειρὸς, Ἰώ μοι [τιοι]. 

ἘΚ.48Π. 
δ ν - 
ὦ φίλταται γυναῖχες. 

ΧΟΡΟΣ. 

[{πχάβη] ἔσας ἔνεπε τίνα ϑροεῖς αὐδάν. 

ΕΚΑ8ΒΗη. 

1240 οὐχ ἦν ἄρ᾽ ἐν ϑεοῖσι πλὴν οὑμοὶ πόνοι, 
Τροία τε πόλεων ἔχχριτον μισουμένη, 

μάτην δ᾽ ἐβουϑυτοῦμεν. εἰ δὲ μὴ ϑεὸς 
: ἘΡΕ : , εἰ τδὰ 
ἔστρειν᾽ ἄνωϑεν περιβαλὼν χάτω χϑονὸς, 

ἀφανεῖς ἂν ὕντες οὐκ ἂν ὑμνηϑεῖμεν ἂν 
1245 μούσαις, ἀοιδὰς δόντες ὑστέροις βροτῶν. 

χωρεῖτε, ϑάπτετ᾽ ἀϑλίῳ τύμβῳ νεχρόν" 
ἔχει γὰρ οἷα δεῖ γε νερτέρων στέφη. 
δοχῶ δὲ τοῖς ϑανοῦσι διαφέρειν βραχὺ, 
εἰ πλουσίων τις τεύξεται χτερισμάτων. 

1250 χενὸν δὲ γαύρωμ᾽ ἐστὶ τῶν ζώντων τόδε, 

ΧΟΡΟΣ. 
Ἰὼ Ἰώ" 

΄ « , ΄ 

μελέα μάτηρ. ἢ τὰς μεγάλας 

ἐλπίδας ἐπὶ σοὶ χατέχαμψε βίου. 
μέγα δ᾽ ὀλβισϑεὶς ὡς ἐκ πατέρων 
ἀγαθῶν ἐγένου, 

1266 δεινῷ ϑαγάτῳ διόλωλας. 

ἘΚ.48 ΝΠ. 

ἔα ἔα" 
τίνας ᾿Ιλιάσιν ταῖσδ᾽ ἂν χορυιραῖς 
λεύσσω φλογέας δαλοῖσι χέρας 

διερέσσοντας; μέλλει Τροίᾳ 

καινόν τε χαχὸν προσέσεσϑαι. 

ΕΠ ΈΞΈτΝα.. τ Ὁ  ο  - -ο ς΄ Ὁ ὃ ὃ 2 

ΤΑ ΧΘΎΒΙΟΣ. 

1260 αὐδῶ λοχαγοῖς, οἱ τέταχϑε πιμπράναι 
Πριάμου τόδ᾽ ἄστυ, μηκέτ᾽ ἀργοῦσαν φλόγα 
ἐν χειρὶ σώζειν, ἀλλὰ πῦρ ἐνιέναι, 
ὡς ἂν χατασχάψαντες ᾿Ιλίου πόλιν 
στελλώμεϑ᾽ οἴκαδ᾽ ἄσμενοι Τροίας ἄπο. 

1266 ὑμεῖς δ᾽, ἵν᾽ αὑτὸς λόγος ἔχη μορφὰς δύο, 
χωρεῖτε, Τρώων παῖδες, ὀρϑίαν ὅταν 
σάλπιγγος ἠχὼ δῶσιν ἀρχηγοὶ στρατοῦ, 

πρὸς ναῦς ᾿ἀχαιῶν, ὡς ἀποστέλλησϑε γῆς. 

σύ τ᾽, ὦ γεραιὰ δυστυχεστάτη γύναι, 
[1270 ἕπου. μεϑήκχουσίν σ᾽ Ὀδυσσέως πάρα 

οἵδ᾽, ᾧ σε δούλην χλῆρὸς ἐχπέμπει χϑογός. 

ἘΚΖ8Π. 

οὗ ᾽γὼ τάλαινα" τοῦτο δὴ τὸ λοίσϑιον 
καὶ τέρμα πάντων τῶν ἐμῶν ἤδη χαχῶν" 

] ἔξειμι πατρίδος, πόλις ὑφάπτεται πυρί. 
1275 ἀλλ, ὦ γεραιὲ ποὺς, ἐπίσπευσον μόλις, 

| ὡς ἀπ δ ιδεν, τὴν ταλαίπωρον πόλιν. 
] ὦ μεγάλα τήποῦ: ἐμπγέουσ᾽ ἐν βαρβάροις 

Τροία, τὸ χλεινὸν ὄνομ᾽ ἀφαιρήσει τάχα. 
πιμπρᾶσί σ᾽, ἡμᾶς δ᾽ ἐξάγουσ᾽ ἤδη χϑονὸς 

1280 δούλας - Ἰὼ ϑεοί, χαὶ τί τοὺς ϑεοὺς χαλῶ; 

καὶ πρὶν γὰρ οὐκ ἤχουσαν ἀναχαλούμενοι. 
φέρ᾽ ἐς πυρὰν δράμωμεν, ὡς χάλλιστά μοι 
σὺν τῇδε πατρίδι χατϑανεῖν πυρουμένῃ. Ϊ 

β ΤΑΖΘΎΥΤΈΕΤΟΣ. 

ἐνθουσιᾷς, δύστηνε, τοῖς σαυτῆς χαχοῖς " 
1285 ἀλλ ἄγετε, μὴ φείδεσϑ᾽- Ὀδυσσέως δὲ χρὴ 

ἐς χεῖρα δοῦναι τήνδε καὶ πέμπειν γέρας. 

ἘΚ.8ΒΗη. 

ὀτοτοτοτοτοτοῖ. 

Κρόνιε, πρύτανι «ρύγιε, γενέτα 
᾿ πάτερ, ἀνάξια τᾶς Ζαρδάνου 

1290 γογᾶς τάδ᾽ οἷα πάσχομεν δέδορχας; 

ΧΟΡΟΣ. 

δέδορχεν, ἃἁ δὲ μεγαλόπολις 
ἄπολις ὅλωλεν οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἔστι Τροίαν 

ἘΚΑ8ΒΗ. 

ὀτοτοτοτοτοτοῖ. 
1296 λέλαμπεν Ἴλιος, 

Περγώμων τε πυρὶ χκαταίϑεται τέρεμινα 
χαὶ πόλις ἄχρα τε τειχέων. 

ΧΟΡΟΣ. 

πτέρυγιε δὲ καπνὸς ὧς τις οὐ-- 

ράνια πεσοῦσα δορὶ χαταφϑίνει γᾶ. 
.1300 μαλερὰ μέλαϑρα πυρὶ κατάδρομαᾳ 

δαΐῳ τε λόγχᾳ. 
ἘΚ.18Π. 

Ἰὼ γῶ τρόφιμε τῶν ἐμῶν τέχνων. 

ΧΟΡΟΣ. 
ἔ ἔ. 

ἘΚ48ΒηΗ. 

ὦ τέχνα, κλύετε, μάϑετε ματρὸς αὐδάν. 

1802 --- 1318, Ξξξ 1314 ---- 1322. 

Ἢ 
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916 ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥΎ ΤΡΩΊΙΑΔΕΣ. 

ΧΟΡΟΣ. ΧΟΡΟΣ. 

ἐαλέμῳ τοὺς ϑαγόντας ἀπύεις. Ἐν: ἘΚΆΑΒΠ. 

ἣ ἘΚΆ48Β7ΗΠ. τὰν φόνιον ἔχετε φλόγα δορός τε λόγχαν. 

1306 γεραιά τ᾽ εἷς πέδον τιϑεῖσα μέλεα, ΧΟΡΟΣ. 

χαὶ χέοσι γαιῶν σροτουσα δισσαῖς. τάχ᾽ εἰς φίλαν γᾶν πεσεῖσϑ᾽ ἀνώνυμοι. 

ΘΘ ΣΟ Σιν ἘΚ48Π. 
διάδοχά σοι γόνυ τίϑημι γαίᾳ, 

τοὺς ἐμοὺς χαλοῦσα νέρϑεν 
ἀϑλίους ἀχοίτας. 

ἘΚΑ͂ΒΗ. 

1310 ἀγόμεϑα, φερόμεϑ᾽ 

ΧΟΡΟΣ. 

ἄλγος ἄλγος βοᾷς. 

ἘΚΑΒΗ: 

Ἰώ. 
ΤΙρίαμε Πρίαμε, σὺ μὲν ὀλόμενος 
ἄταφος, ἄφιλος, ἄτας ἐμᾶς ἄϊστος εἶ. 

ΧΟΡΟΣ. 

μέλας γὰρ ὕσσε κατεχάλυψε 

1316 ϑάνατος ὅσιον ἀνοσίαις σφαγαῖσιν. 

ἘΚ.48ΒΗ. 

Ἰὼ ϑεῶν μέλαϑρα χαὶ πόλις «ίλα. 

δούλειον ὑπὸ μέλαϑρον ἐκ πάτρας γ᾽ ἐμᾶς. 

1320 χόνις δ᾽ ἴσα χαπνῷ τιτέρυγι πρὸς αἰϑέρ᾽ 

ϊστον οἴχων ἐμῶν μὲ ϑήσει. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὄνομα δὲ γᾶς ἀφανὲς εἶσιν " ἄλλᾳ δ᾽ 
5 Ξ ΠΡΥΚΕΙΞΙ Ρ' 
ἀλλο φροῦδον, οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἔστιν 

ἁ τάλαινα Τροία. 

ἘΚΑΆΑΒῊΗ, 

1325 ἐμάϑετ᾽, ἐχλύετε; 

ΧΟΡΟΣ. 

Περγάμων γὲ χτύπον. 

ἘΠΛ. ΊΒΙΗΣ 

ἔνοσις ἅπασαν ἔνοσις ἐπιχλύσει πόλιν. 

Ἰώ. 
: Σ μέλ ΕΣ ἢ τρομερὰ τρομερὰ μέλεα, φέρετ᾽ ἐ- 

νΣ, δ ἐς ν ᾿ , ε Ρ 
1380 μὸν ἔχνος. ἴτ᾽ ἐπὶ δούλειον ἁμέραν βίον. 

ΧΟΡΟΣ. 

Ἰὼ τάλαινι πόλις " ὅμως δὲ 

πρόφερε πόδια σὸν ἐπὶ πλάτας ᾿Ἱχαιῶν. 



πο 1 Δ. ΟΡ εν 

ΤᾺ ΤΟΥ ΔΡΆΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠᾺ. 

ἘΡΜΠΕ. ΠΡΕΣΒΎΤΗΣ ἢ ΠΑΙΔΆΑΓΩΤῸΟΣ. 

"ν ΘΙΠΡΆΑΠΩΝ ΚΡΕΟΎΣΗΣ. 
ΧΟΡΟΣ ΘΠΡΑΠΑΙΝΙΤΩΝ ΚΡΕΟΥΣΗΣ. ᾿ 
ΕΣ ΚΓ ν Σ ΠΥΘΙΑἍ ἤτοι ΠΡΟΦΗΤΊῚΣ. 

ΠΟΥ ΘΘΝΣ ΑΘΗΝΑ. 

ἽΣ ὩΣ Ὁ ἘΣ ΣΡΕΕΞ: 

Τρἕουσαν τὴν πρεχϑέως ᾿πόλλων φϑείρας ἔγκυον ἐποίησεν ἐν ᾿1ϑήναις" ἡ δὲ τὸ γεννηϑὲν ὑπὸ τὴν 

ἀχρόπολιν ἐξέϑηχε, τὸν αὐτὸν τόπον χαὶ τοῦ ἀδιχήματος καὶ τῆς λοχείας μάρτυρα λαβοῦσα. τὸ μὲν οὖν 

βρέφος Ἑρμῆς ἀνελόμενος εἰς «Ἱελφοὺς ἤνεγκεν " εὑροῦσα δ᾽ ἡ προφῆτις ἀνέϑρεψε" τὴν Κρέουσαν δὲ Ξοῦ- 

ϑος ἔγημε" συμμαχήσας γὰρ ᾿Αϑηναίοις τὴν βασιλείαν χαὶ τὸν τῆς προειρημένης γάμον ἔλαβε δῶρον. 
᾿ δ - " - ᾿ 

τούτῳ μὲν οὖν ἄλλος παῖς οὐκ ἐγένετο" τὸν δ᾽ ἐκτραφέντα ὑπὸ τῆς προφήτιδος οἱ «Ἰελφοὶ νεωκόρον 

ἐποίησαν. ὃ δ᾽ ἀγνοῶν ἐδούλευσε τῷ πατρί. 

Ἢ σχηνὴ τοῦ δράματος ὑπόχειται ἐν “Ἰελφοῖς. 



ΕΡΜΗΣ. 

μ , ᾿ 
"Ζτλας, ὁ χαλχέοισι νώτοις οὐρανὸν, 
ϑεῶν παλαιὸν οἶχον, ἐχτρίβων, ϑεῶν 
μιᾶς ἔφυσε Δίαϊαν, ἣ ̓ μ᾽ ἐγείνατο 
Ἑρμῆν, μεγίστῳ Ζηνὶ δαιμόνων λάτριν. 

δ ἥχω δὲ “Ἰελφῶν τήνδε γῆν, ἵν᾽ ὀμφαλὸν 

μιέέσον χαϑίζων «Ῥοῖβος ὑμνῳδεῖ βροτοῖς, 
᾿ 5΄. Σ3}} 7; 2.2 

τά τ᾽ ντὰ χαὶ μέλλοντα ϑεσπίζων ἀεί. 

ἔστιν γὰρ οὐκ ἄσημος “Ἑλλήνων πόλις, 
τῆς χρυσολόγχου Παλλάδος χεχλημιένη, 

10 οὗ παῖδ᾽ ᾿Ερεχϑέως «Ροῖβος ἔζευξεν γάμοις 

βίᾳ Κρέουσαν, ἔνϑα προσβόρρους πέτρας 

Παλλάδος ὑπ᾽ ὄχϑῳ τῆς ᾿1ϑηναίων χϑονὸς 
ΔΙαχρὰς χαλοῦσι γῆς ἄνακτες ᾿1τϑίδος. 
ἀγνὼς δὲ πατρὶ, τῷ ϑεῷ γὰρ ἦν φίλον. 

16 γαστρὸς διήνεγκ᾽ ὄγχον" ὡς δ᾽ ἦλθεν χρόνος, 

τεχοῦσ᾽ ἐν οἴχοις παῖδ᾽ ἀπήνεγκεν βρέφος 
ἐς ταυτὸν ἄντρον οὗπερ ηὐνάσϑη ϑεῷ 
Κρέουσα, χἀχτίϑησιν ὡς ϑανούμενον 
χοίλης ἐν ἀντίπηγος εὐτρόχῳ κύχλῳ, 

20 προγόνων νόμον σώζουσα τοῦ τὲ γηγενοῦς 
᾿Εριχϑονίου " κείνῳ γὰρ ἡ “Ἰιὸς κόρη 

φρουρὼ παραζεύξασα φύλαχε σώματος 
δισσὼ δράχοντε, παρϑένοις ᾿Ἱγραυλίσι 
δίδωσι σώζειν. ὅϑεν ᾿Ερεχϑείδαις ἐκεῖ 

δ0 νύμος τίς ἐστιν ὄφεσιν ἐν χρυσηλάτοις 

τρέφειν τέχν᾽. ἀλὴ΄ ἣν εἶχε παρϑένος χλιδὴν 
τέχνῳ προσάνψιασ᾽ ἔλιπεν, ὡς ϑανουμένῳ. 

χαί μ᾽ ὧν ἀδελφὸς Φοῖβος αἰτεῖται τάδε" 
ὦ σύγγον᾽, ἐλϑὼν λαὸν εἰς αὐτόχϑονα 

380 χλεινῶν ᾿1ϑηνῶν, οἶσϑα γὰρ ϑεᾶς πόλιν, 

λαβὼν βρέφος νεογνὸν ἐχ κοίλης πέτρας 

αὐτῷ σὺν ἄγγει σπαργάνοισί ϑ᾽ οἷς ἔχει 
ἔνεγκ᾽ ἀδελφῷ τἀμὰ πρὸς χρηστήρια, 
χαὶ ϑὲς πρὸς αὐταῖς εἰσόδοις δόμων ἐμῶν. 

βϑότὰ δ᾽ ἄλλ, ἐμὸς γάρ ἔστιν, ὡς εἰδῆς, ὁ παῖς, ἢ 
ςω ΄ -“: ᾽ ᾿ ΄ Ι͂ 
ἡμῖν μελήσει. «Τοξίᾳ δ᾽ ἐγὼ χάριν 

πράσσων ἀδελφῷ πλεχτὸν ἐξάρας χύτος 
ἤνεγκε, χαὶ τὸν παῖδα χρηπίδων ἔπι 

τίϑημι ναοῦ τοῦδ᾽, ἀναπτύξας χύτος 

40 ἑλιχτὸν ἀντίπηγος, ὡς δρῷϑ'᾽ ὁ παῖς. 

κυρεῖ δ᾽ ἅμ᾽ ἱππεύοντος ἡλίου κύχλῳ 
προφῆτις ἐσβαίνουσα μαντεῖον ϑεοῦ " 

ὄψιν δὲ προσβαλοῦσα παιδὶ νηπίῳ Ϊ 

ἐϑαύμασ᾽ εἴ τις “1ελφίδων τλαίη χόρη 
46 λαϑραῖον ὠδῖν᾽ ἐς ϑεοῦ ῥῖψαι δόμον, 

ὑπὲρ δὲ ϑυμέλας διορίσαι πρόϑυμος ἦν, 
οἴχτῳ δ᾽ ἀφῆχεν ὠμότητα, χαὶ ϑεὸς 
σύνεργος ἦν τῷ παιδὶ μὴ ᾿χπεσεῖν δόμων, 
τρέφει δέ νιν λαβοῦσα: τὸν σπείραντα δὲ 

ὅ0 οὐχ οἶδε «Ῥοῖβον, οὐδὲ μητέρ᾽ ἧς ἔφυ, 

ὁ παῖς τε τοὺς τεχόντας οὐκ ἐπίσταται. 

γέος μὲν οὖν ὧν ἀμ(ᾳὶ βωμίους τροφὰς 
ἠλᾷι᾽ ἀϑύρων" ὡς δ᾽ ἀπηνδρώϑη δέμας, 
“Ἰελφοί σφ᾽ ἔϑεντο χρουσοφύλαχα τοῦ ϑεοῦ 

ὅδ ταμίαν τὲ πάντων πιστὸν, ἐν δ᾽ ἀναχτόροις 

ϑεοῦ χαταζῇ δεῦρ᾽ ἀεὶ σεμνὸν βίον. 

Κρέουσα δ᾽ ἡ τεχοῦσα τὸν νεανίαν 

Ξούϑῳ γαμεῖται συμιορᾶς τοιᾶσδ᾽ ὕπο" 
ἣν ταῖς ᾿1ϑήναις τοῖς τε Χαλχωδοντίδαις, 

60 οἱ γῆν ἔχουσ᾽ Εὐβοῖδα, πολέμιος κλύδων " 
ὃν συμπονήσας χαὶ ξυνεξελὼν δορὲ 

γάμων Κρεούσης ἀξίωμ᾽ ἐδέξατο, 
οὐκ ἐγγενὴς ὧν, «Αϊόλου δὲ τοῦ «“1ιὸς 

γεγὼς ᾿Αχαιός " χρόνια δὲ σπείρας λέχη, 

θὅ ἄτεχνός ἐστι, καὶ Κρέουσ᾽" ὧν οὕνεχα 

ἥκουσι πρὸς μαντεῖ" ᾿᾿πόλλωνος τάδε, 
ἔρωτι παίδων. «Ἱοξίας δὲ τὴν τύχην 

ἃς τοῦτ᾽ ἐλαύνει, χοὐ λέληϑεν, ὡς δοχεῖ. 
δώσει γὰρ εἰσελϑόντι μαντεῖον τόδε 

70 Ξούϑῳ τὸν αὑτοῦ παῖδα, καὶ περφυχέναι 

χείνου σίρε φήσει, μητρὸς ὡς ἐλθὼν δόμους 
γνωσθῇ Ἀρεούσῃ, χαὶ γάμοι τε «Τοξίου 
χρυπτοὶ γένωνται πεῖς τ᾽ ἔχῃ τὰ πρόσφορα" 
Ἴωνα δ᾽ αὐτὸν, χτίστορ᾽ ᾿Ασιάδος χϑονὸς, 

76 ὄνομα χεχλῆσϑαι ϑήσεται χαϑ᾽ Ἑλλάδα. 
ἀλλ ἐς δαφρνώδη γύαλα βήσομαι τάδε, 

τὸ χρανϑὲν ὡς ἂν ἐχμάϑω παιδὸς πέρι. 

ὁρῶ γὰρ ἐχβαίνοντα «Τοξίου γόνον 
τόνδ᾽, ὡς πρὸ ναοῦ λαμπρὰ ϑῇ πυλώματα 

80 δάφνης χλάδοισιν. ὄνομα δ᾽, οὗ μέλλει τυχεῖν, 
Ἴων᾽ ἐγώ σφε πρῶτος ὀνομάζω ϑεῶγ. 

12 Ν. 

ὥρματα μὲν τάδε λαμπρὰ τεθρίππων, 
ἥλιος ἤδη λάμπει χατὰ γῆν, 
ἄστρα δὲ φεύγει πυρὶ τῷδ᾽ αἰϑέρος 

85 ἐς νύχϑ᾽ ἱερὰν, 
Παρνησιάδες δ᾽ ἄβατοι κορυφαὶ 

χαταλαμπόμεναι τὴν ἡμέραν 
ἁψῖδα βροτοῖσι δέχονται. 

σμύρνης δ᾽ ἐνύδρου χαπνὸς εἰς ὀρόφους 

90 Φοίβου πέτεται. 

ϑάσσει δὲ γυνὴ τρίποδα ζάϑεον 
“ελφὶς, ἀείδουσ᾽ Ἕλλησι βοὰς, 

ἃς ἂν ᾿Απόλλων χελαδήση. 
ἀλλ, ὦ Φοίβου «Ἰελφοὶ ϑέραπες, 

θύ τὰς Κασταλίας ἀργυροειδεῖς 

βαίνετε δίνας, χαϑαραῖς δὲ δρόσαις 

ἀφυδρανάμενοι στείχετε γναούς " 
στόμα τ᾽ εὔφημον φοουρεῖν ἀγαϑὸν, 
φήμας τ᾿ ἀγαϑὰς τοῖς ἐϑέλουσιν 

100 μαντεύεσθαι 

γλώσσης Ἰδίας ἀποφαίνειν. 



ΕΈΡΕΠΙΔΙΘΈ “ΩΝ, 

ἡμεῖς δὲ, πόνους οὃς ἐχ παιδὸς 
μοχϑοῦμεν ἀεὶ, πτόρϑοισι δάφνης 
στέφεσίν ϑ᾽ ἱεροῖς ἐσύδους «Ῥοίβου 

106 χαϑαρὰς ϑήσομεν ὑγραῖς τε πέδον 

ὑανίσιν νοτερὸν, πτηνῶν τ᾿ ἀγέλας, 
εὐ βλάπτουσιν 
σέμν᾽ ἀναϑήματα, τόξοισιν ἐμοῖς 
φυγάδας ϑήσομεν " ὡς γὰρ ἀμήτωρ 

110 ἀπάτωρ τε γεγὼς τοὺς ϑρένψαντας 

«Ῥοίβου ναοὺς ϑεραπεύω. 
ἄγ᾽ ὦ νεηϑαλὲς ὦ 
χαλλίστας προπόλευμα δόφνας, 

ἃ τὰν «Ῥοίβου ϑυμέλαν 
115 σαίρεις ὑπὸ ναοῖς 

κήπων ἐξ ἀϑανάτων, 
ἵνα δρόσοι τέγγουσ᾽ ἱεραὶ 
Ἄ τὼν ἀέναον παγὰν 
ἐχπροϊεῖσαι, 

120 μυρσίνας ἱερὰν φόβαν, 

ᾧ σαίρω δάπεδον ϑεοῦ . 
παναμέριος ἅμ᾽ ἀελίου πτέουγι ϑοῆ 
λατρεύων τὸ κατ᾽ ἡμαρ. 

126 ὦ Παιὰν ὦ Παιὰν, 
εὐαίων εὐκίων 
εἴης, ὦ -Ἰατοῦς παῖ. 

καλόν γε τὸν πόνον, ὦ 
«Ῥοῖβε, σοὶ πρὸ δόμων λατρεύω, 

180 τιμῶν μαντεῖον ἕδοαν " 
χλεινὸς δ᾽ ὃ πόνος μοι, 

ϑεοῖσιν δούλαν χέρ᾽ ἔχειν, 
οὐ ϑνατοῖς, ἀλλ ἀϑανάτοις " 
εὐφάμοις δὲ πόνοις μοχϑεῖν 

135 οὐκ ἀποχάμνω. 
«Ῥοῖβός μοι γενέτωρ πατήρ " 
τὸν βόσχοντια γὰρ εὐλογῶ. 
τὸ δ᾽ ὠφέλιμον ἐμοὶ πατέρος ὑγόιι: λέγω ἢ ῃ Ὁ Ὗ ὃ Ἵ 

140 «Φοίβου τοῦ χατὰ ναύν. 
ΝΣ ὉΣ 5" 
ὦ Παιὰν ὦ Ἱ͵αιὰν, 
εὐαίων εὐαίων 

Ξ - Ξ τ 
εἴης, ὦ -“Τατοῦς παῖ. 

ἀλλ ἐχπαύσω γὰρ μόχϑους 
146 δάφνας ὁλχοῖς" 

: ΜΉΉΒΕΝ 
χουσέων δ᾽ ἐκ τευχέων δύω 
γαίας παάγᾶν, 

ἂν ἀποχεύονται 
Κασταλίας δῖναι, 

γοτερὸν ὕδωρ βάλλων, 
Ἀν ἈΜΑΡΑΡΝ 

1890 ὅσιος ἀπ᾿ εὐνᾶς ὧν. 
εἴϑ᾽ οὕτως ἀεὶ «Ῥοίβῳ 
λατρεύων μὴ παυσαίμαν, ἢ 
παυσαίμαν ἀγαϑᾷ μοίρᾳ. 
ἈΡΡΕ 
ἔα ἔα. 
«φοιτῶσ᾽ ἤδη λείπουσίν τε 

1δὅ πτανοὶ Τ]κονασοῦ κοίτας " 

αὐδῶ μὴ χρίμπτειν ϑριγχοῖς 

μηδ᾽ εἰς χρυσήρεις οἴχους. 
μάρψω σ᾽ «αὖ τόξοις. ὦ Ζηνὸς 
"ΝΣ ΄ ΞΕ, χήρυξ, ὀρνίϑων γαμᾳφηλαῖς 

100 ἰσχὺν γιχῶν. 
113 -- 127, -Ξ- 128 --- 143. 

ὅδε πρὸς ϑυμέλας ἄλλος ἐρέσσει 
χύχνος " οὐκ ἄλλᾳ 

φοινιχο(φαῆ πόδα κινήσεις; 
οὐδέν σ᾽ ἃ φόρμιγξ ἃ «Ῥοίβον 

1θ6 σύμμολπος τόξων ῥύσαιτ᾽ ἐν" 
πάραγε πτέρυγας" 
λίμνας ἐπίβα τῶς “]ηλιάδος " 

αἱμάξεις, εἰ μὴ πείσει, 

τὰς χαλλιφϑόγγους φδάς. 
170 ἔα ἔα. 

τίς ὅδ᾽ ὀρνίϑων καινὸς προσέβα; 

μῶν ὑπὸ ϑριγκοὺς εὐναίας 
χαρφηρὰς ϑήσων τέχνοις; 
ψαλμοί σ᾽ εἴρξουσιν τόξων. 

οὐ πείσει; χωρῶν ἐν δίναις 

176 ταῖς ᾿Ἱλφειοῦ παιδούργει 
ἢ νάπος ἼΙσϑμιον, 
ὡς ἀναϑήματα μὴ βλάπτηται 
γαοί ϑ᾽ οἱ «Ῥοίβου Ἔ; 
χτείνειν δ᾽ ὑμᾶς αἰδοῦμαι 

180 τοὺς ϑεῶν ἀγγέλλοντας φήμας 
ϑνατοῖς" οἷς δ᾽ ἔγχειμαι μόχϑοις, 
«Ῥοίβῳ δουλεύσω, χοὐ λήξω 

τοὺς βύόσχοντας ϑεραπεύων. 

ΠΗΙΧΟΡΙΟΝ. 

οὐχ ἐν ταῖς ζαϑέαις ᾿496-- 

185 ναὶς εὐχίονες ἦσαν αὐὖ-- 

λαὶ ϑεῶν μόνον, οὐδ᾽ ἀγυι- 
ἄτιδες ϑεραπεῖαι" 
ἀλλὰ καὶ παρὰ “Τοξίᾳ 
τῷ -Ἰκ«τοῦς διδύμων προσώ- 
πων χαλλιβλέφαρον φῶς. 

190 ἰδοὺ τάνδ᾽ ἄϑρησον, 
-Τερναῖον ὕδοαν ἐναίρει 

χρυσέαις ἅρπαις ὃ “Ἰιὸς παῖς" 

φίλα, πρόσιδ᾽ ὄσσοις. 

ΠΜΙΧΟΡΙΟΝ, 

ὁρῶ. καὶ πέλας ἄλλος αὐ- 

195 τοῦ πανὸν πυρίφλεχτον εἴ- 
ρει" τίς; ἀρ’ ὃς ἐμαῖσι μυ-- 

ϑεύεται παρὰ πήναις 
ἀσπιστὰς ᾿Ιόλαος, ὃς 

χοινοὺς αἰρόμενος πόγους 

200 δίῳ παιδὲ συναντλεῖ; 

ἩΔΠΧΟΡΙΟΝ. 

χεὶ μὰν τόνδ᾽ ἄϑρησον 
πτεροῦντος ἔφεδρον ἵππου" 

τὰν πυρπνέουσαν ἐναίρει 
τρισώματον ἀλχάν. 

ἩΛΜΙΠΙΓΧΟΡΙΟΝ. 

206 παντῷ τοι βλέφαρον διώκω. 

ΠΙΗΠΙΙΧΟΡΙΟ . 

σχέψαι χλόνον ἐν τείχεσι 

λαΐνοισι Γιγάντων. 
ἩΜΠΙΧΟΡΙΟΝ. 

ὧδε δερχόμεϑ᾽, ὦ φίλαι, Ἐ 
184. 193. --Ξ-Ξ 194 --- 204. 

206 --- 218. ΞΞΞ 219 --- 221. 3222. 3223. 

280. 281. 233. 285. 3386. 

ἰῷ 

319 



3920 

Ο ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ. 
λεύσσεις οὖν ἐπ᾿ ᾿Εγχκελάδῳ 

210 γοργωπὸν πάλλουσαν ἴτυν; 
ΠΗΙΧΟΡΙΟΝ. 

λεύσσω Παλλάδ᾽ ἐμὰν ϑεόν. 
ΠΛΠΓΙΧΟΡΙΟΝ. 

τί γάρ; χεραυγὸν 

ἀμφίπυρον ὄμβριμον ἐν «Ἰιὸς 
ἑχηβόλοισι χερσίν; 

ΠΗΠΙΧΟΡΙΟΝ. 

ὁρῶ, τὸν δάϊον 
215 Πίμαντα πυοὶ χαταιϑαλοῖ. 

χαὶ Βρόμιος ἄλλον 
ἀπολέμοισι χισσίνοισι βάκτροις 
ἐναίρει Γᾶς τέχνων ὁ Βακχχεύς. 

ΧΟΡΟΣ. 

σέ τοι τὸν παρὰ ναὸν αὐδῶ, 
220 ϑέμις γυάλων ὑπερβῆ-- 

γαι λευχῷ ποδί γ᾽ ἢ; 
ΤὩ Ν. 

οὐ ϑέμις, ὦ ξέναι. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὐδ᾽ ἂν ἐκ σέϑεν ἂν πυϑοίμαν αὐϑάν; 

ΤΩΝ. 
τίνα δῆτα ϑέλεις; 

ἘΧΟ  ΡΊΟΣΣ, 

222 ἄρ᾽ ὄντως μέσον ὀμφαλὸν φ 
γᾶς «Ροίβοι κατέχει δόμος; 

ΤΩ Ν. 

στέμμασί γ᾽ ἐνδυτὸν, ἀμορὶ δὲ Γοργόνες. 
ΧΟΡΟΣ. 

225 οὕτω χαὶ «άτις αὐδᾷ. 
12 Ν. 

εἰ μὲν ἐϑύσατε πέλανον πρὸ δόμων 
χαί τι πυϑέσϑαι χρήζετε «Ῥοίβου, 

πάριτ᾽ εἰς ϑυμέλας, ἐπὶ δ᾽ ἀσᾳ άχτοις 

μήλοισι δόμων μὴ πάριτ᾽ εἰς μυχόν. 

ἐπ ΟΡΌΣ:: 
280 ἔχω μαϑοῦσα" 

ϑεοῦ δὲ νόμον οὐ παραβαίνομεν" 

231 ἃ δ᾽ ἐχτὸς, ὄμμα τέρψει. 

ΤὨ Ν. 

πάντα ϑεῶσϑ᾽, ὅ τι χαὶ ϑέμις, ὄμμασι. 

ΧΟΡΟΣ. 
288 μεϑεῖσαν δεσπόται 
288 μὲ ϑεοῦ γύαλα τάδ᾽ εἰσιδεῖν. 

ΤΩ Ν. 

δμωαὶ δὲ τίνων κλήζεσϑε δόμων; 

ΧΟΡΟΣ. 
236 Παλλάδος ἔνοικα 

τρόφιμα μέλαϑοα τῶν ἐμῶν τυράννων. 

236 παυούσας δ᾽ ἀμεὶ τἄσδ᾽ ἐρωτᾷς. 
ΤΩΝ. 

γενναιότης σοι, καὶ τρόπων τεχμήριον 
τὸ σχῆμ᾽ ἔχεις τόδ᾽, ἥτις εἶ ποτ᾽, ὦ γύναι. 

γνοίη δ᾽ ἂν ὡς τὰ πολλά γ᾽ ἀνθρώπου πέρι 

2410 τὸ σχῆιι᾽ ἰδών τις εἰ πέφυχεν εὐγενής. 
ἔα ᾿ 

ἀλλ᾽ ἐξέπληξάς μ᾽ ὄμμα συγκλήσασα σὸν 

δαχρύοις ϑ᾽ ὑγράνασ᾽ εἰγενῆ παρηίδα, 

ΕΣΎΣ ΒΟ ΠΡΎΜΠΟΊΤΙΔ ΠῸΡ ἮΓ 

Ἐπενς τ Υ ΚΟ ἘΝ Σ 
ὡς εἶδες ἁγνὰ “Τοξίου χρηστήρια. 

7 ΄ 3.» ΣΝ ΄ 

τί ποτὲ μερίμνης ἐς τόδ᾽ ηλϑὲς, ὦ γύναι; 

2416 οὗ πάντες ἄλλοι γύαλα λεύσσοντες ϑεοῦ 

χαίρουσιν, ἐνταῦϑ᾽ ὄμμα σὸν δακουρροεῖ. 
ΚΡΕΟΎΥΣΑΑ: 

ΝΜ ξΖ " Ν' " Ε » , » 

ὦὠ ξένε, τὸ μὲν σὸν οὐχ ἀπαιδεύτως ἔχει 

ἐς ϑαύματ᾽ ἐλϑεῖν δακρύων ἐμῶν πέρι" 

ἐγὼ δ᾽ ἰδοῦσα τοὐσδ᾽ ᾿᾿πόλλωνος δόμους 

260 μνήμην παλαιὰν ἀνεμετρησάμην τινά" 
-" Η ον  - 

οἴχοι δὲ τὸν νοῦν ἔχομεν ἐνθάδ᾽ οὐσά που. 
Ἔ, ͵ - Τ' ΄ 

ὦ τλήμονες γυναῖχες " ὦ τολμήματα 
ϑεῶν. τί δῆτα; ποῖ δίκην ἀνοίσομεν, 

εἰ τῶν χρατούντων ἀδικίαις ὀλούμεϑα; 
ἘΌΝ 

266 τί χρῆμα δ᾽ ἀνερεύνητα δυσϑυμεῖ, γύναι; 
ΚΡῈ ΟΥΧΩΣΨΟΙΝ 

οὐδέν " μεϑῆπα τόξᾳ " τἀπὶ τῷδε δὲ 

ἐγώ τε σιγῶ χαὶ σὺ μὴ φούντιζ᾽ ἔτι. 
ΤΩ Ν: 

τίς δ᾽ εἶ; πόϑεν γῆς ἦλθες; ἐκ ποίας πάτρας 

πέφυχας; ὄνομα τί σὲ χαλεῖν ἡμᾶς χρεών; 
ΚΡΕΟῪΥΣ Δ. 

200 Κρέουσα μέν μοι τοὔνομ᾽, ἐχ δ᾽ ᾿Ερεχϑέως 
πέφυχα, πατρὶς γῆ δ᾽ ᾿Ιϑηναίων πόλις. 

ΤΩΝ. 
τ : Ἐν ἢ : " 
ὦ χλεινὸν οἰχοῦσ᾽ ἄστυ. γενναίων τ΄ ὥπο 
τραφεῖσα πατέρων, ὡς σε ϑαυμάζω,, γύναι. 

ΚΡΈΟΣΝΕΣΟΙ 
- - ΓΤ .ῃ 

τοσαῦτα κεὐτυχοῦμεν, ὦ ξέν᾽, οὐ πέρα. 
ΤΩΝ: 

2θύ πρὸς ϑεῶν ἀληϑῶς, ὡς μεμύϑευται βροτοῖς, 
ΚΡΕΟῪΣ Α. 

- -» ΣᾺ ΄ - 
τί χρῆμ᾽ ἐρωτᾷς, ὦ ξέν᾽, ἐχμαϑεῖν ϑέλω. 

ΤΩΝ. 
- , , ν , 

ἐχ γῆς πατρός σου πρόγονος ἔβλαστεν πατήρ; 
ΚΡΕΟῪΣ 4. 

Ἐριχϑόνιός γε" τὸ δὲ γένος μ᾿ οὐκ ὠΓςρελεῖ. 
ΤΩΝ. 

ἽΡ ΄ “ἰῇ - ΄ 
ἢ καί σφ᾽ ᾿Ιϑάνα γῆϑεν ἐξανείλετο; 

ΚΡΥΘΎΥΣΟΙς 

270 ἐς παρϑένους γὲ χεῖρας, οὐ τεχοῦσά γι». 
ΤΩ Ν. 

δίδωσι δ᾽, ὥσπερ ἐν γραφῇ νομίζεται; 
ΚΡΕΘΎΥΣ ὅὲ 

Κέχροπός γε σώζειν παισὶν οὐχ ὁρώμενον. 
ΤΙΝΕΣ 

᾿ ε ἢ - 
ἤχουσα, λῦσαι παρϑένους τεῦχος ϑεᾶς. 

ΚΡΙΟΎΣ: 

τοιγὰρ ϑανοῦσαι σχόπελον ἥμαξαν πέτοεις. 

Γ[Ὡ Ν. 
φεῦ" 

276 τί δαὶ τόδ᾽; ἄρ᾽ ἀληϑὲς ἢ μάτην λόγος; 

ΚΡΙΕΟΎῪΥΣ Ἢ: 

ἐρωτᾷς; χαὶ γὰρ οὐ χάμνω σχολῆ. 
τοῖν 

πατὴρ ᾿Ερεχϑεὺς σὰς ἔϑυσε συγγόνους; 
ἈΡΕΘῈΣ ΣΤ Α: 

ἔτλη πρὸ γαίας σφάγια παρϑένους χτανεῖν. 
ΤΩ Ν. 

σὺ δ᾽ ἐξεσώϑης πῶς χασιγνήτων μόνη; 

τί χρῆμ᾽ 



ΚΡΕΟ ἘΞ «4. 

280 βρέφος γεογγὸν μητρὸς ἦν ἐν ἀγχάλαις. 

12 Ν. 

ΚΡΕΟΥΣ «“. 

πληγαὶ τριαίνης ποντίου σφ᾽ ἀπώλεσαν. 
ΤΩ Ν. 

ἀρ στο δὲ χῶρός ἐστ᾽ ἐχεῖ κεκλημένος ; 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

τί δ᾽ ἱστορεῖς τόδ᾽; ὥς μ᾽ ἀνέμνησάς τινος. 
ΤΩΝ. 

328ὅ τιμεξ “γῇ Πύϑιος ἀσεραπαί τε Πύϑιαι; 
ΚΡΕΟῪΣ 4. 

τιμᾷ γ᾽ ἄτιμ᾽ " ὡς μήποτ᾽ ὥφελόν σφ᾽ ἰδεῖν. 
ΤΩ Ν. 

τί δέ; στυγεῖς σὺ τοῦ ϑεοῦ τὰ φίλτατα; 
ὩΡΈΕΟΥΣ:Ζ: 

οὐδέν " ξύνοιδ᾽ ἄντροισιν αἰσχύνην τινά, 
ΤΩ ΓΝ. 

πόσις δὲ τίς σ᾽ ἔγημ᾽ ᾿4ϑηναίων, γύναι; 
ΚΡΕΟῪΣ 4. 

290 οὐχ ἀστὸς, ἀλλ᾽ ἐπαστὸς ἐξ ἄλλης χϑονός. 

ΤΩ Ν. 

τίς; εὐγενῆ νιν δεῖ πεφυχέναι τινά. 
ΚΡΈΕΟΥΣ “. 

Ξοῦϑος, πειρυχὼς «Τϊόλου “ιός τ᾽ ἄπο. 

ΤΩ Ν. 

χαὶ πῶς ξένος σ᾽ ὧν ἔσχεν οὖσαν ἐγγενῆ; 
ΚΡΠΟῪΣ 4. 

Εὔβοι᾽ ᾿Αϑήναις ἔστι τις γείτων πόλις. 

ΤΩ Ν. 

296 ὅροις ὑγροῖσιν, ὡς λέγουσ᾽, ποώραα 
ἌΘΡ ΟὟΌΣ 

φόνον ἔπερσε Κεχροπίδαις χοινῷ δορί. 
ΤΩ Ν. 

ἐπίχουρος ἐλθὼν, χᾷτα σὸν γαμεῖ λέχος; 
ΚΡΕΟῪΥΣ 4“. 

φερνάς γε πολέμου χαὶ δορὸς λαβὼν γέρας. 
12 Ν. 

σὺν ἀνδρὶ δ᾽ ἥκεις ἢ μόνη χρηστήρια; 
ΚΡΕΟΥῪΣ 4. 

800 σὺν ἀνδοί. σηκοὺς δ᾽ ἐνστρέφει Τρο(ωνίου. 
ΤΩΝ. 

πότερα ϑεατὴς, ἢ χάριν μαντευμάτων; 
ΚΡΕΟῪΣ 4. 

κείνου τε «Ῥοίβου θ᾽ ἕν ϑέλων μαϑεῖν ἔπος. 
12 Ν. 

χαρποῦ δ᾽ ὑπὲρ γῆς ἥχετ᾽, ἢ παίδων πέρι; 
ΚΡΕΟῪΣ “5. 

ἐπαιδές ἐσμεν, χρόνι᾽ ἔχοντ᾽ εὐνήματα. 
12 Ν. 

806 οὐδ᾽ ἔτεχες οὐδὲν πώποτ᾽, ἀλλ᾽ ἄτεχνος εἶ; 
ΚΡΕΟΥῪΥΣ 4. 

ὁ Φοῖβος οἶδε τὴν ἐμὴν ἀπαιδίαν. 
ΤΩ Ν. 

ὦ τλῆμον, ὡς τί(λλ᾽ εὐτυχοῦσ᾽ οὐκ εὐτυχεῖς. 
ΚΡΕΟῪΥΣ 4. 

σὺ δ᾽ εἶ τίς; ὥς σου τὴν τεχοῦσαν ὠλβισα. 

ΤΩΝ. 

τοῦ ϑεοῦ χαλοῦμαι δοῦλος εἰμί τ᾽, ὦ γύναι. 

ῬΟΕΤΛῈ 5ΟΕΝΙΟΙ͂ς 

πατέρα δ᾽ ἀληϑῶς χάσμα σὸν χρύπτει χϑονύς ; 

τ τὰ “τ ὺ ᾧΦ.σ πτς ς πε'ς τ τ -- -------- Ἰ Ξ-Ξ Ξξξο " 
ΔὌΟΊΩΓῈΕΝ 321 

ΚΡΕΟῪΥΣ 4. 

810 ἀνάϑημα πόλεως, ἤ τινος πραϑεὶς ὕπο; 
ΤΩ Ν. 

οὐκ οἶδα, πλὴν ἕν, «Δοξίου χεκλήμεϑα. 
ΚΡΕΟῪΥΣ 4. 

ἡμεῖς σ᾽ ἄρ᾽ αὖϑις, ὦ ξέν᾽, ἀντοικτείρομεν. 
ΤΙΝ 

ὡς μὴ εἰδόϑ᾽ ἥτις μ᾿ ἔτεχεν ἐξ ὅτου τ᾿ ἔφυν. 
ΚΡΕΟῪΣ 4. 

ναοῖσι δ' οἰχεῖς τοισίδ᾽, ἢ χατὰ στέγας; 
ΤΩΝ. 

81ὅ ἅπαν θεοῦ μοι δῶμ᾽, ἵν᾽ ἂν λάβη μ᾽ ὕπνος. 
ἈΡΕΘΎΥ ΣΕ: 

παῖς δ᾽ ὧν ἀφίχδυ ναὸν, ἢ νεανίας; 

12 Ν. 

βρέφος λέγουσιν οἱ δοκοῦντες εἰδέναι. 
ἌΡΡΕ ΟΥ̓ΧῸΣ «4. 5 

καί τις γάλακτί σ᾽ ἐξέϑρεινε “]ελιρίδων; 
12 Ν. 

οὐπώποτ᾽ ἔγνων μαστόν" ἢ δ᾽ ἔϑρεψέ με 
ΚΡΕΟῪΣ 4. 

820 τίς, ὦ ταλαίπωρ᾽; ὡς γνοσοῦσ᾽ εὗρον γόσους. 
12 Ν. 

Φοίβου προφῆτις, μητέρ᾽ ὡς νομίζομεν. 
ΚΡΕΟῪΣ 4. 

ἐς δ᾽ ἄνδρ᾽ ἀφίχου τίνω τροφὴν κεχτημένος ; 
1 Ν. 

βωμοί μ᾽ ἔφερβον οὑπιών τ᾽ ἀεὶ ξένος. 

ΚΡΕΈΟΥΣ 4. 

τάλαιν᾽ ὥρ᾽ ἡ τεχοῦσά σ᾽, ἥτις ἦν ποτε. 
12 Ν. 

᾿ 826 ἀδίχημιά του γυναιχὸς ἐγενόμην ἴσως. 
ΚΡΈΟΥΣ 4. 

ἔχεις δὲ βίοτον; εὖ γὰρ ἤσχησαϊ πέπλοις. 
ΤΩ Ν. 

τοῖς τοῦ ϑεοῦ χοσμούμεϑ᾽, ᾧ δουλεύομεν. 
ΚΡΕΟῪΣ 4. 

οὐδ᾽ ἧἦξας εἷς ἔρευναν ἐξευρεῖν γογάς ; 
ΤΩΝ. 

ἔχω γὰρ οὐδὲν, ὦ γύναι, τεχμήριον. 

Ὗ ΚΡΕΟῪΣ 4. 
φεῦ. 

330 πέπονϑέ τις σῇ μητρὶ ταὔτ᾽ ἄλλη γυγή. 

12 Ν. 

τίς; εἰ πόνου μοι ξυλλάβοι, χαίροιμεν ἄν- 

ΚΡΕΟΥΣ Ζ. 

ἧς οὕνεκ᾽ ἦλθον δεῦρο πρὶν πόσιν μολεῖν. 
ΤΩ Ν. 

ποῖόν τι χρήζουσ᾽ ; ὡς ὑπουργήσω,, γύναι. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

μάντευμα χρυπτὸν δεομένη «Ῥοίβου μαϑεῖν. 
12 Ν. 

, 386 λέγοις ἄν " ἡμεῖς τἄλλα προξενήσόμεν. 
ΚΡΕΟῪΣ 4. 

ἄχουε δὴ τὸν μῦϑον. ἀλλ᾽ αἰδούμεϑα. 
᾿ 12 Ν. 

οὔ τἄρα πράξεις οὐδέν " ἀργὸς ἡ ϑεός. 
ΚΡΕΟῪΣ 4. 

Φοίβῳ μιγῆναί φησί τις φίλων ἐμῶν. 
ΠΌΤ ποτ π΄. "ὦἃἔ͵ -- -" -- τ  ---- Ξ-- 
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[32 Ξ 

᾿ 3840 καὶ παῖδά γ᾽ ἔτεχε το ϑεῷ λάϑρα πατρός: 

12 ΓΚ. 

«Ῥοίβῳ γυνὴ γεγῶσα; μὴ λέγ᾽, 
ΚΡΕΟῪΣ 4. 

ὦ ξέγη. 

Φ Ν. 

ἀνδρὸς ἜΣ αἰσχύνεται. 

ΚΡΕΟῪΥΣ 4. 

ὅ φησιν αὐτή" καὶ πέπονθεν ϑλια. 
ΤΩΝ. 

τί χρῆμα δράσασ᾽, εἴ ϑεῷ συνεζύγη; 
ἈΚΡΕΟΥΣ Α. 

τὸν παῖδ᾽ ὃν ἔτεχεν ἐξέϑηκε δωμάτων. 
ΤΩ Ν. 

οὐχ ἔστιν " 

845 ὁ δ᾽ ἐχτεϑεὶς παῖς ποῦ στιν; εἰσορῷᾷ φάος; 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

οὐχ οἶδεν οὐδείς. ταῦτα χαὶ μαντεύομει. 
1 ΓΝ. 

εἰ δ᾽ οὐχέτ᾽ ἔστι, τίνι τρόπῳ διεφθάρη; 
ΚΡῈΈΟΥΣ 4“. 

ϑῆράς σφε τὸν δύστηνον ἐλπίζει κτανεῖν. 

ΟΝ: 

ποίῳ τόδ᾽ ἔγνω χρωμένη τεχμηρίῳ; 
ΦΟΡΊΕΓΟΣ ΑἹ 

360 ἐλϑοῦσ᾽ ἵν᾽ αὐτὸν ἐξέϑηχ᾽ οὐχ εἶρ᾽ ἔτι. 

ΣΩ͂Ν. 

ὴν δὲ σταλαγμὸς ἐν στίβῳ τις αἵματος; 

ἘΡΕΟΥΣΖ. 

καίτοι πόλλ᾽ ἐπεστράφη πέδον. 
ΤΩ Ν. 

χρόνος δὲ τίς τῷ παιδὶ διαπεπραγμένῳ; 
ἈΡΕΟῪΣ Α. 

οὔ φησι" 

σοὶ ταυτὸν ἥβης, εἴπερ ἦν, εἶχ᾽ ἂν μέτρον. 
ΤΩ Ν. 

866 ἀδικεῖ νιν ὁ ϑεός " ἡ τεχοῦσα δ᾽ ἀϑλία. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

οὔχουν ἔτ᾽ ἄλλον ὕστερον τίχτει γόνον. 

ΤῊ πε ἈΝ Ὁ ὦ 

12 Ν. 

τί δ᾽; εἰ λάϑρα γιν «Ῥοῖβος ἐχτρέφει λαβών; 
ΚΡΕΈΟΥΣ «4. 

τὰ χοινὰ χαίρων οὐ δίχαια δρᾷ μόνος. 
712 Ν. 

οἴμοι" προσῳδὸς ἡ τύχη τὠμῷ πάϑει. 

ΚΡΕΟΥΣΑ. 

860 χαὶ σ᾽, ὦ ξέν᾽, οἶμαι μητέρ᾽ ἀϑλίαν ποϑεῖν. 
1ΩΝ... 

οἶχτόν μ᾽ ἔξαγ᾽ 
ἘΕῸΡΉ ΘΟ ΣΑ͂. 

σιγῶ" πέραινε δ᾽ ὧν σ᾽ ἀνιστορῶ πέρι. 

ΤΩΝ. 

καὶ μή γ᾽ ἐπ᾽ 

᾿ ΥῪ εἰ ΄ - ΄ ΄ ᾿ 
οἶσϑ᾽ οὖν ὃ κάμνει τοῦ λόγου μάλιστά σοι; 

ΚΡΕΟΎΥ͂Σ Α. 

τί δ᾽ οὐκ ἐχείνῃ τῇ ταλαιπώρῳ νοσεῖ; 
ΤΩ Ν. 

306 πῶς ὁ ϑεὸς ὃ λαϑεῖν βούλεται μαντεύσετει; 
ἈΡΕΟΥΣ “4. 

εἴπερ καϑίζει τρίποδα χοινὸν “Ελλάδος. 
ΤΩ Ν. 

αἰσχύνεται τὸ πρᾶγμα" μὴ ᾿ξέλεγχέ νιν- 
ΚΡΕΟῪΥΣ 4. 

ἀλγύνεται δέ γ᾽ ἡ παϑοῦσα τῇ τύχῃ. 

οὗ λεὶ ἡσμεϑα. 

12 Ν. 
οὐχ ἔστιν ὅστις σοι προφητεύσει τάδε. 

370 ἐν τοῖς γὰρ αὑτοῦ δώμασιν χαχὸς φανεὶς 

«Ροῖβος διχαίως τὸν ϑεμιστεύοντίάώ σοι 
δράσειεν ἄν τι πῆμ᾽ " ἀπαλλάσσου. γύναι" 
τῷ γὰρ ϑεῷ τἀναντί᾽ οὐ μαντευτέον. 
ἐς γὰρ τοσοῦτον ἀμαϑίας ἔλϑοιμεν ἂν, 

876 εἰ τοὺς ϑεοὺς ὥχοντας ἐχπονήσομεν 

φράζειν ἃ μὴ ϑέλουσιν ἢ προβωμίοις 

σφαγαῖσι μήλων ἢ ϑι᾽ οἱωνῶν πτεροῖς. 

ἃν γὰρ βίᾳ σπεύδωμεν ἀκόντων. ϑεῶν, 

οὐκ ντα κεκτήμεσϑα τἀγάϑ᾽, ὦ γύναι" 
380 ἃ δ᾽ ἂν διδῶσ᾽ ἑκόντες, ὠφελούμεϑα. 

ΧΟΡΟΣ. 

πολλαί γε πολλοῖς εἶσι συμφοραὶ βροτῶν, 
μορφαὶ δὲ διαφέρουσιν. ἕν δ᾽ ἂν εὐτυχὲς 

μόλις ποτ᾽ ἐξεύροι τις ἀνθρώπων βίῳ. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

ὦ Φοῖβε, κἀχεῖ κἀνθάδ᾽ οὐ δίχαιος εἰ 

386 ἐς τὴν ἀποῦσαν, ἧς πάρεισιν οἱ λόγοι. 
σύ τ᾽ οὐκ ἔσωσας τὸν σὸν, ὃν σῶσαί σ᾽ ἐχρῆν. 
οὔϑ᾽ ἱστορούσῃ μητρὶ μάντις ὧν ἐρεῖς, 
ὡς, εἰ μὲν οὐχέτ᾽ ἔστιν, ὀγκωθϑῆ τάφῳ, 
εἰ δ᾽ ἔστιν, ἔλϑῃ μητρὸς εἰς ὄψιν ποτέ. 

890 ἀλλ᾽ ἐᾶν χρὴ τάδ᾽, εἰ πρὸς τοῦ ϑεοῦ 
κωλυόμεσθα μὴ μαϑεῖν ἃ βούλομαι. 
ἀλλ᾽, ὦ ξέν᾽, εἰσορῶ γὰρ εὐγενῆ πόσιν 
Ἐοῦϑον πέλας δὴ τόνδε, τὰς Τροιςζωνίου 

λιπόντα ϑαλάμας, τοὺς λελεγμένους λόγους 
896 σίγα πρὸς ἄνδρα, μή τιν᾽ αἰσχύνην λάβω 

διαχονοῦσα κρυπτὰ, χαὶ προβῆ λόγος 
οὐχ ἧπερ ἡμεῖς αὐτὸν ἐξ Ξειλίσσομεν. 

τὰ γὰρ γυναιχῶν δυσχερῆ πρὸς ἄρσενας, 
κἀν ταῖς χακαῖσιν ἀγαϑαὶ μεμιγμέναε 

400 μισούμεϑ᾽ “ οὕτω δυστυχεῖς μὰ μοι δ 
ΞΟΎΘΟΣ. 

πρῶτον μὲν ὁ ϑεὸς τῶν ἐμῶν. προσφϑεγμάτων 
λαβὼν ἀπαρχὰς ἍΕΤΟΈΣΟΣ σύ τ᾽, ὦ γύναι. 

μῶν χρόνιος ἐλϑών σ᾽ ἐξέπληξ᾽ ὀρρωδίᾳ; 
ΚΡΕΟῪΣ 4. 

οὐδέν γ᾽" ἀφίχου δ᾽ ἐς μέριμναν. ἀλλά μοι 
406 λέξον τί ϑέσπισμ᾽ ἐκ Τροφωνίου φέρεις, 

παίδων ὅπως νῷν σπέρμα συγχραϑήσεται. 

ΞΟΥΘΌΣ. 

οὐκ ἠξίωσε τοῦ ϑεοῦ προλαμβάνειν 

μαντεύμαϑ'᾽ " 
πρὸς οἶκον ἥξειν οὐδὲ σ᾽ ἐχ χρηστηρίων. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

410 ὦ πότνια «Ῥοίβου μῆτερ, εἰ γὰρ αἱσίως 
Ἧ “ -. ΄ , ΝΣ 

ἔλθοιμεν, ὥ τε νῷν συμβόλαια πρόσϑεν ἣν 

ἐς παῖδα τὸν σὸν, μεταπέσοι βελτίονα. 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 

ἔσται τάδ᾽ - ἀλλὰ τίς προφητεύει ϑεοῦ; 
1 Ν. 

ἡμεῖς τά γ᾽ 
416 οἱ πλησίον ϑάσσουσι τρίποδος, ὦ ξένε, 

“ελφῶν ἀριστῆς, οὖς ἐχλήρωσεν πάλος. 
ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 

χαλῶς" ἔχω δὴ πάνϑ᾽ ὅσων ἐχρήζομεν. 

στείχοιμε᾽ ἂν εἴσω" καὶ γὰρ, ὡς ἐγὼ χλύω,. 

Φ ΄ 

ἕν δ᾽ οὖν εἶπεν, οὐκ ἄπαιδά με 

ἔξω, τῶν ἔσω δ᾽ ἄλλοις μέλει, 



Ω, Ν. 

χρηστήριον πέπτωχε τοῖς ἐπήλυσι ' 

420 χοινὸν πρὸ ναοῦ " βούλομαι δ᾽ ἐν ἡμέρᾳ 
τὴδ᾽, αἰσία γὰρ, ϑεοῦ λαβεῖν μαντεύματα. 
σὺ δ᾽ ἀμφὶ βωμοὺς, ὦ γύναι, δαφνηφόρους 
λαβοῦσα χλῶνας εὐτέχγους εὔχου ϑεοῖς 
χρησμούς μ᾽ ἐνεγκεῖν ἐξ ᾿Ἰπόλλωνος. δόμων. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

425 ἔσται τάδ᾽ ἔσται. “οξίας δ᾽ ἐὰν ϑέλη 
γ»γὺν ἀλλὰ τὰς πρὶν ἀναλαβεῖν ἁμαρτίας, 

ἅπας μὲν οὐ γένοιτ᾽ ἂν εἰς ἡμᾶς φίλος, 
ὅσον δὲ χρήζει, ϑεὸς γάρ ἔστι, δέξομαι. 

: Ὑἠ λι ρφδι 

᾿ τί ποτε λόγοισιν ἡ ξένη πρὸς τὸν ϑεὸν 

480 χρυπτοῖσιν ἀεὶ λοιδοροῦσ᾽ αἱνίσσεται 
ἤτοι. φιλοῦσά γ᾽ ἧς ὕπερ᾽ μαντεύεται, 
ἢ καί τι σιγῶσ᾽ ὧν σιωπᾶσϑαι χρεών; 
ἀτὰρ ϑυγατρὸς τῆς ᾿Πρεχϑέως τί μοι 
μέλει προσήχοντ᾽ οὐδέν; ἀλλὰ χρυσέαις 

486 πρόχοισιν ἐλϑὼν εἷς ἀπορραντήρια 
δρόσον χαϑήσω. νουϑετητέος δέ μοι 
«Ροῖβος, τί πάσχων παρϑένους βίᾳ γαμῶν 
προδίδωσι, παῖδάς τ᾿ ἐχτεχνούμενος λάϑρα 

' 

ϑνήσχοντας ἀμελεῖ. μὴ σύ γὴ " ἀλλ ἐπεὶ κρατεῖς, 
440 ἀρετὰς δίωκε. καὶ γὰρ ὅστις ἂν βροτῶν 

χαχὸς περφύχη, ζημιοῦσιν οἱ ϑεοί. 
πῶς οὖν δίκαιον τοὺς γόμους ὑμᾶς βροτοῖς 

γράψαντας αὐτοὺς ἀνομίων ὀφλισχάνειν; 
εἰ δ᾽, οὐ γὰρ ἔσται, τῷ λόγῳ δὲ χρήσομαι, 

4465 δίχας βιαίων δώσετ᾽ ἀνθρώποις γάμων, 

σὺ καὶ Τι|οσειδῶν Ζεύς ϑ᾽ ὃς οὐρανοῦ χρατεῖ, 
ναοὺς τίνοντες ἀδιχίας χενώσετε. 
τὰς ἡδονὰς γὰρ τῆς προμηϑίας πάρος 
σπεύδοντες ἀδικεῖτ᾽. οὐκέτ᾽ ἀνθρώπους χακοὺς 

400 λέγειν δίκαιον, εἰ τὰ τῶν ϑεῶν χαχὰ 
μιμούμεϑ᾽, ἀλλὰ τοὺς διδάσχοντας τάδε. 

ΧΌΟΡΟΣ. 

σὲ τὰν ὠδίνων λοχιῶν 
ἀνειλείϑυιαν, ἐμὰν 

] ᾿ϑάναν ἱκετεύω, 
Ι 4σὅ Προμηϑεῖ Τιτᾶνι λοχευ-- 
] ϑεῖσαν κατ᾽ ἀκροτάτας 

᾿ χορυφᾶς «Ἰιός- ὦ τιότνα Νίχα, 

μόλε Πύϑιον οἶχον, 
Ϊ Ὀλύμπου χρυσέων ϑαλάμων 

460 πταμένα πρὸς ἀγυιὰς, 

' «»οιβήιος ἔνϑα γᾶς 

| μεσοόμφαλος ἑστία 

᾿ παρὰ χορευομένῳ τρίποδι 
μαντεύματα χραίνει, 

4θὅ σὺ χαὶ παῖς ἃ -“Τατογενὴς, 
δύο ϑεαὶ δύο παρϑένοι, 
χασίγνηται σεμναὶ τοῦ «Ῥοίβου. 

ἱχετεύσατε δ᾽, ὦ χόραι, 
τὸ παλαιὸν ᾿Ερεχϑέως 

470 γένος εὐτεχνίας χρονίου καϑαροῖς 
ἱ μαντεύμασι κῦρσαι. 

ὑπερβαλλούσας γὰρ ἔχει 
ϑνατοῖς εὐδαιμονίας 

ἀκίνητον ἀφορμὰν, 
᾿ 452 ---471. ΞξΞ 472. 49]. 

] 
! 
] 

ἀ7ὅ τέχνων οἷς ἂν καρποτρόφοι 
λάμπωσιν ἐν ϑαλάμοις 
πατρίοισι νεάνιδες ἧβαι, 
διαϑέχτορα πλοῦτον 
ὡς ἕξοντές γ᾽ ἐκ πατέρων 

480 ἑτέροις ἐπὶ τέχνοις " 
ἀλχά τε γὰρ ἐν χακοῖς 
σύν τ᾽ εὐτυχίαις φίλον, 
δορί τε γᾷ πατρίᾳ φέρει 
σωτήριον ὠλχάν. 

' 486 ἐμοὶ μὲν πλούτου τε πάρος 
βασιλιχῶν ϑαλάμων τ᾽ εἶεν 
τροφαὶ χήδειοι χεδνῶν τέχνων. 

τὸν ἄπαιδα δ᾽ ἀποστυγῶ 
βίον, ᾧ τε δοχεῖ, ψέγω" 

᾽490 μετὰ δὲ χτεώνων μετρίων βιοιᾶς 
εὔπαιδος ἐχοίμαν. 
ὦ Πανὸς ϑακήματα καὶ 
παραυλίζουσα πέἕτοι 

μυχώδεσι ΠΙαχραῖς, 
4965 ἕνα χοροὺς στείβουσι ποδοῖν 

ἀἀγραύλου κόραι τρίγονοι 
στάδια χλοερὰ πρὸ Παλλάδος 

ναῶν, συρίγγων 

ὑπ᾿ αἰόλας ἰαχᾶς 

800 ὕμνων, ὕταν αὐλίοις 
συρίζης, ὦ Πὰν, 

τοῖσι σοῖς ἐν ἄντροις, 
ὕνα τεχοῦσά τις παρϑένος,, ὧ μελέα, 

βοέφος «Ῥοίβῳ πτανοῖς ἐξώριζεν ϑοίναν 
δ0ὅ ϑηοσί τε φοινίαν δαῖτα, πιχρῶν γάμων 

ὕβριν. οὔτ᾽ ἐπὶ χερχίσιν οὔτε λόγοις 

φάτιν ἄϊον εὐτυχίας μετέχειν 

ϑεόϑεν τέκνα θνατοῖς. 
ΤΩΝ. 

510 πρόσπολοι γυναῖκες, εὐ τῶνδ᾽ ἀμφὶ χρηπῖδας 
δόμων 

ϑυοδόκων φρούρημ᾽ ἔχουσαι δεσπότην φυλάσσετε, 
ἐχλέλοιπ᾽ ἤδη τὸν ἱρὸν τρίποδα καὶ χρηστήριον 
Ἐοῦϑος, ἢ μίμνει κατ᾽ οἶχον ἱστορῶν ἀπαιδίαν; 

ΧΟΡΟΣ. 

ἐν δόμοις ἔστ᾽, ὦ ξέν᾽ - οὔπω δῶμ᾽ ὑπερβαίνει τόδε. 
ὁ15 ὡς δ᾽ ἐπ᾽ ἐξόδοισιν ὄντος τῶνδ᾽ ἀχούομεν πυλῶν 

δοῦπον, ἐξιόντα τ᾽ ἤδη δεσπότην ὁρᾶν πάρα. 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 

ὦ τέκνον, χαῖρ᾽ - ἡ γὰρ ἀρχὴ τοῦ λόγου πρέ- 
πουσά μοι. 

12 Ν. 

ἤομεν" σὺ δ᾽ εὖ φρόνει γε, χαὶ δύ᾽ ὕνε᾽ εὖ χαίρομεν" σὺ φρόνει γε, 
πράξομεν. 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 
δὸς χερὸς φίλημά μοι σῆς σώματός τ' ἀμφιπτυχάς. 

ΤΩΝ. 

520 εὖ φρονεῖς μὲν, ἢ οἱ ἔμηνε ϑεοῦ τις, ὦ ξένε, βλάβη; 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 

σωφρονῶ, τὰ φίλταϑ᾽ εὑρὼν εἰ φιλεῖν ἐφίεμαι. 
ΤΩΝ. 

παῦε, μὴ ψαύσας τὰ τοῦ ϑεοῦ στέμματα δήξης 

χερί. 
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ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 

ἅψομαι" ποῦ δυσιάζω, τἀμὰ δ᾽ εὑρίσχω φίλα. 
ΤΟΣ δ 

οὐχ ἀπαλλάξει, πρὶν εἴσω τόξα πνευμόνων λαβεῖν; 
ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 

525 ὡς τί δὴ φεύγεις με, σαυτοῦ γνωρίσας τὰ φίλτατα; 
1 Ν. | 

οὐ φιλῶ φρενοῦν ἀμούσους καὶ μεμηνότας ξένους. 
ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 

χτεῖνε χαὶ πίμπρη" πατρὸς γὰρ, ἢν κτάνης , ἔσει 
φονεύς. 

ΤΟΝ: 

ποῦ δέ μοι πατὴρ σύ; ταῦτ᾽ ουν οὐ γέλως κλύειν 
ἐμοί; 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 

οὔ" τρέχων ὃ μῦϑος ἄν σοι τἀμὰ σημήνειεν ἰΐν." 
1Ι1Ω Ν. 

580 χαὶ τί μοι λέξεις ; 
ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 

πατὴρ σός εἶμι καὶ σὺ παῖς ἐμιός. 

1Ω Ν. 
τίς λέγει τάδ᾽; 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 

ὕς σ᾽ ἔϑρεψεν ὄντα «Τοξίας ἐμόν. 

1Ω Ν. 
μιαρτυρεῖς σαυτῷ. 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 

τὰ τοῦ ϑεοῦ γ᾽ ἐχμαϑὼν χρηστήρια. 
ΤΩ Ν. 

ἐσφάλης αἴνιγμ᾽ ἀκούσας. 

ΞΟΥΧΘΟΣ. 
ΣΥΝ 25), ἀΥτ ἢ 

ουχ κρ ορ «χουομὲν; 

ΤΩ Ν. 

ὁ δὲ λόγος τίς ἐστὶ «Ῥοίβου ; 
ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 

τὸν συναντήσαντά μοι 

12, Ν. 
ὅ35 τίνα συγάντησιν; 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 

δόμων τῶνδ᾽ 
ΤΩΝ. 

συμφορῶς τίνος χυρῆσαι; 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 

παῖδ᾽ 

ΤΩΝ. 

σὸν γεγῶτ᾽, ἢ δῶρον ἄλλως; 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 

- 
ἐξιόντι τοῦ ϑεοῦ 

ἐμὸν πεφυχέναι. 

δῶρον, ὄντα δ᾽ ἐξ ἐμοῦ. ] 
ΤΩ Ν. 

πρῶτα δῆτ᾽ ἐμοὶ ξυνάπτεις πόδα σόν; 
ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 

οὐχ ἄλλῳ, τέχνον. 
172 Ν. 

ἡ τύχη πόϑεν ποϑ᾽ ἥκει; 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 

δύο μίαν ϑαυμάζομεν. 
ΤΩΝ. 

δ40 ἔα" τίψος δέ σοι πέφυχα μητρός; 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 
Ε} » ᾿ 

οὐχ ἔχω φρασαι. 

12. Ν. 
οὐδὲ Φοῖβος εἶπε; 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 

τερᾳϑεὶς τοῦτο, κεῖν᾽ οὖχ ἠρόμην. 
ΤΩ Ν. 

γῆς ἀρ᾽ ἐκπέφυκα μητρός. 
ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 

οὐ πέδον τίχτει τέχνα. 
ΤΩΝ. 

πῶς ὧν οὖν εἴην σός; 
ΞΟΎΥΘΟΣ. 

οὐχ οἶδ᾽, ἀναφέρω δ᾽ ἐς τὸν ϑεόν. 
ΤΟΝ. 

(έρε λόγων ἁψώμεϑ᾽ ἄλλων. 
ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 

ταῦτ᾽ ἄμεινον, ὦ τέκνον. 
12 Ν. 

δλ5 ἦλϑες ἐς νόϑον τι λέχτρον ; 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 

μωρίᾳ γε τοῦ γέου. 
12 Ν. 

πρὶν κόρην λαβεῖν ᾿Ἐρεχϑέως; 
ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 

οὐ γὰρ ὕστερόν γέ πω. 
Τῷ Ν. 

ἄρα δῆτ᾽ ἐχεῖ μ᾽ ἔφυσας; 
ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 

τῷ χρόνῳ γε συντρέχει. 
ΤΩ Ν. 

χᾷταω πῶς ἀφιχόμεσϑα δεῦρο; 
ΞΟΥΘΟΣ. 

ταῦτ᾽ ἀμηχαγῶ. 
ΤΩΝ. 

διὰ μαχρᾶς ἐλθὼν χελεύϑου; 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 
τοῦτο κίίμ᾽ ἀπαιολᾷ. 

ΤΩ Ν. 

δὅ50 Πυϑίαν δ᾽ ἦλϑες πέτραν πρίν; 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 
ἐς φανάς γε Βαχχίου. 

ΤΩΝ. 

προξένων δ᾽ ἔν τῳ κατέσχες; 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 

ὅς μὲ “Ἰελφίσιν κόραις 
ΤΩΝ. 

ἐϑιάσευσ᾽, ἢ πῶς τάδ᾽ αὐδᾷς; 
ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 

Μαινάσιν γε Βαχχίου 
7172 Ν. 

ἔμφρον᾽, ἢ κάτοινον ὄντα; 
ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 

Βαχχίου πρὸς ἡδοναῖς 
ΤΩ Ν. 

τοῦτ᾽ ἐκεῖν᾽ ἵν᾽ ἐσπάρημεν. 
ΞΟΥΘΎΣ. 

ὁ πότμος ἐξεῦρεν, τέχνον. 
12. Ν. 

δδῦ πῶς δ᾽ ἀφιχόμεσϑα ναούς; 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 

ἔχβολον κόρης ἴσως. 
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1 Ν. 

ἐχπεφεύγαμεν τὸ δοῦλον. 
ΞΟΎΘΟΣ. 

πατέρα γυν δέχου, τέχνον. 
12 Ν. 

τῷ ϑεῷ γοῦν οὐκ ἀπιστεῖν εἰκός. 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ... ἄς 
ευ φρονεέις ρε. 

ΤΩ Ν. 

χαὶ τέ βουλόμεσϑά γ᾽ ἄλλο 
ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 

γῦν ὁρᾷς ἃ χρή σ᾽ ὁρῶν. 

Τῷ Ν. 

ἢ “ιὸς παιδὸς γενέσϑαι παῖς 
ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 

ὃ σοί γε γίγνεται. 
1Ω Ν. 

660 ϑίγω δῆϑ᾽ οἵ μ᾽ ἔφυσαν; 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 

πιϑόμεγνός γε τῷ ϑεῷ. 
ΤΩΝ. 

χαῖρέ μοι, πάτερ, 
ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 

φίλον γε φϑέγμ᾽ ἐδεξάμην τόδε. 
ΤΩΝ. 

ἡμέρα ϑ᾽ ἡ γῦν παροῦσα. 
ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 

μαχάριόν γ᾽ ἔϑηκέ με. 
ΤΩΝ. 

ὦ φίλη μῆτερ, πότ᾽ ἄρα χαὶ σὸν ὄψομαι ϑέμας; 
νῦν ποϑῶ σε μᾶλλον ἢ πρὶν, ἥτις εἶ ποτ᾽, εἰσιδεῖν. 

ὅθ6 ἀλλ᾽ ἴσως τέϑνηκας, ἡμεῖς δ᾽ οὐδὲν ἂν δυναίμεθα. 
ΧΟΡΟΣ. 

χοιναὶ μὲν ἡμῖν δωμάτων εὐπραξίαι" 
ὅμως δὲ χαὶ δέσποιναν ἐς τέχν᾽ εὐτυχεῖν 

ἐβουλόμην ὧν τούς τ᾽ ᾿Ερεχϑέως δόμους. 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 

ὦ τέχνον, ἐς μὲν σὴν ἀνεύρεσιν ϑεὸς 
670 ὀρθῶς ἔκρανε, χαὶ συνῆψ᾽ ἐμοί τε σὲ, 

σύ τ᾽ αὖ τὰ φίλταϑ'᾽ εὗρες, οὐκ εἰδὼς πάρος. 

ὃ δ᾽ ἤξας ὀρϑῶς, τοῦτο κἄμ᾽ ἔχει πόϑος, 
ὅπως σύ τ᾽, ὦ παῖ, μητέρ᾽ εὑρήσεις σέϑεν, 

ἐγώ ϑ8ϑ᾽ ὁποίας μοι γυναιχὸς ἐξέφυς. 

δγδ χρόνῳ δὲ δόντες ταῦτ᾽ ἴσως εὕροιμεν ἔν. 

ἀλλ᾽ ἐκλιπὼν ϑεοῦ δάπεδ᾽ ἀλητείαν τε σὴν 
ἐς τὰς ᾿ϑήνας στεῖχε κοινόξφρων πατρὴ, 

οὗ σ᾽ ὕλβιον μὲν σχῆπτρον ἀναμένει πατρὸς, 
πολὺς δὲ πλοῦτος" οὐδὲ ϑάτερον νοσῶν 

ὅ80 δυοῖν κεχλήσει δυσγενὴς πένης ϑ᾽ ἅμα, 

ἀλλ᾽ εὐγενής τε χαὶ πολυχτήμων βίου. 
σιγᾷς; τέ πρὸς γῆν ὄμμα σὸν βαλὼν ἔχεις, 
ἐς φροντίδας δ᾽ ἀπῆλθες, ἔχ δὲ χαρμονῆς 
πάλιν μεταστὰς δεῖμα προσβάλλεις πατρί; 

12 Ν. 

ὅ8ὅ οὐ ταυτὸν εἶδος «φαίνεται τῶν πραγμάτων 
πρόσωϑεν ὄντων ἐγγύϑεν ϑ᾽ ὁρωμένων. 
ἐγὼ δὲ τὴν μὲν συμφορὰν ἀσπάζομαι, 
πατέρα σ᾽ ἀνευρών" ὧν δὲ γιγνώσχω πέρε 
ἄχουσον. εἶναί φᾶσι τὰς αὐτόχϑονας 

ὅ90 χλεινὰς ᾿Ἰϑήνας οὐχ ἐπείσακτον γένος, ́  

ἵν᾽ ἐσπεσοῦμαι δύο νόσω χεχτημένος, 
πατρός τ᾽ ἐπακτοῦ καὐτὸς ὧν νοϑαγενής. 

χαὶ τοῦτ᾽ ἔχων τοὔνειδος, ἀσϑενὴς μὲν ὧν, 
ὁ μηδὲν ὧν κἀξ οὐδένων χκεχλήσομαι" 

ὅ95 ἢν δ᾽ ἐς τὸ πρῶτον πόλεος ὁρμηϑεὶς ζυγὸν 

ζητῶ τις εἶναι, τῶν μὲν ἀδυνάτων ὕπο 

μισησόμεσϑα" λυπρὰ γὰρ τὰ χρείσσονα " 
ὅσοι δὲ χρηστοὶ δυνάμενοί τ᾽ εἶναι σοφοὶ 
σιγῶσι χοὐ σπεύδουσιν ἐς τὰ πράγματα, 

600 γέλωτ᾽ ἐν αὐτοῖς μωρίαν τε λήψομαι Ι 
οὐχ ἡσυχάζων ἐν πόλει ψόφου πλέᾳ. 
τῶν δ᾽ αὖ λογίων τε χρωμένων τε τῇ πόλει 
ἐς ἀξίωμα βὰς, πλέον «ρρουρήσομαι 
ψψήφοισιν. οὕτω γὰρ τάδ᾽, ὦ πάτερ, φιλεῖ" Ὶ 

605 οἱ τὰς πόλεις ἔχοντες ἀξίωμά τε 

τοῖς ἀνϑαμίλλοις εἰσὶ πολεμιώτατοι. 
ἐλθὼν δ᾽ ἐς οἶχον ἀλλότριον ἔπηλυς ὧν, 
γυναῖχά δ᾽ ὡς ἄτεκνον, ἢ χοινουμένη 
τὰς συμφοριίς σοι πρόσϑεν, ἀπολαχοῦσα νῦν 

6010 αὐτὴ χκαϑ᾽ αὑτὴν τὴν τύχην οἴσει πιχρῶς, 

πῶς οὐχ ὑπ᾽ αὐτῆς εἰκότως μισήσομαι, 
ὅταν παραστῶ σοὶ μὲν ἐγγύϑεν ποδὸς, 
ἡ « δ᾽ οὖσ᾽ ἄτεχνος τὰ σὰ φίλ᾽ εἰσορᾷ πιχρῶς, 
χᾷτ᾽ ἢ προδοὺς σύ μ᾽ ἐς δάμαρτα σὴν βλέπῃς, 

θ15 ἢ τἀμὰ τιμῶν δῶμα συγχέας ἔχης; 

ὅσας σφαγὰς δὴ φαρμάκων τε ϑανασίμων 
γυναῖχες εὗρον ἀνδοίσιν διαφϑοράς. 
ἄλλως τε τὴν σὴν ἄλοχον οἰκτείρω, πάτερ, 

ἀπαιδὰ γηράσχουσαν" οὐ γὰρ ἀξία Ι 

6020 πατέρων ἀπ᾿ ἐσϑλῶν οὖσ᾽ ἀπαιδίᾳ νοσεῖν. ᾿ 
τυραννίδος δὲ τῆς μάτην αἱνουμένης 

τὸ μὲν πρόσωπον ἡδὺ, τῶν δόμοισι δὲ 
λυπηρά" τίς γὰρ μαχάριος, τίς εὐτυχὴς, 

ὅστις δεδοικὼς χαὶ περιβλέπων βίαν 
θ26 αἰῶνα τείνει; δημότης δ᾽ ἂν εὐτυχὴς 

ζῆν ἂν ϑέλοιμι μᾶλλον ἢ τύρανγος ὦν, 

ᾧ τοὺς πονηροὺς ἡδονὴ φίλους ἔχειν, 
ἐσϑλοὺς δὲ μισεῖ κατϑανεῖν φοβούμενος. 

εἴποις ἂν ὡς ὁ χρυσὸς ἐχνιχᾷ τάδε, 
680 πλουτεῖν τε τερπνόν" οὐ φιλῶ ψόγους χλύειν 

ἂν χερσὶ σώζων ὄλβον οὐδ᾽ ἔχειν πόνους. 
εἴη δ᾽ ἔμοιγε μέτρια μὴ λυπουμένῳ. 
ἃ δ᾽ ἐνθάδ᾽ εἶχον ἀγάϑ᾽ ἄκουσόν μου, πάτερ" 
τὴν φιλτάτην μὲν πρῶτον ἀνθρώπων σχολὴν 

686 ὄχλον τε μέτριον " οὐδέ μ᾽ ἐξέπληξ᾽ ὅδοῖ 
πονηρὸς οὐδεὶς, κεῖνο δ᾽ οὐχ ἀνασχετὸν 
εἴχειν ὁδοῦ χαλῶντα τοῖς χαχίοσιν. 

ϑεῶν δ᾽ ἐν εὐχαῖς ἢ λόγοισιν ἡ βροτῶν, 
ὑπηρετῶν χαίρουσιν, οὐ γοωμένοις. 

Θ40 χαὶ τοὺς μὲν ἐξέπεμπον, οἱ δ᾽ ἧκον ξένοι, 

ὥσϑ᾽ ἡδὺς ἀεὶ χαινὸς ὧν χαινοῖσιν ἦν. 

ὃ δ᾽ εὐχτὸν ἀνθρώποισι, κἂν ἄκουσιν ἢ, 
δίκαιον εἶναί μ᾽ ὁ νόμος ἡ φύσις ϑ᾽ ἅμα 
παρεῖχε τῷ ϑεῷ. ταῦτα συνγνοούμεγος 

640 χρείσσω νομίζω τἀνϑάδ᾽ ἢ τἀκεῖ, πάτερ. 
ἔα δ᾽ ἐμαυτῷ ζῆν " ἴση γὰρ ἡ χάρις, 
μεγάλοισι χαίρειν σμικρά ϑ᾽ ἡδέως ἔχειν. 

ΣΧ ΌΙΟΙΣΣ, 

χαλῶς ἔλεξας, εἴπερ οὗς ἐγὼ φιλῶ 
ἐν τοῖσι σοῖσιν εὐτυχήσουσιν λόγοις. 
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ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 

6060 παῦσαι λόγων τῶνδ᾽, εὐτυχεῖν δ᾽ ἐπίστασο " 
ϑέλω γὰρ οὗπέρ σ᾽ εὗρον ἄρξασθαι, τέκνον, 

Ξ Η : . . ς- 
χοινῆς τραπέζης δαῖτα πρὸς χοινὴν πεσὼν, 
ϑῦσαί ϑ᾽ ἅ σου πρὶν γενέϑλι᾽ οὐκ ἐϑύσαμεν. 
καὶ νῦν μὲν ὡς δὴ ξένον ἄγων σ᾽ ἐφέστιον 

θ6ὅ δεέπνοισι τέρψω" τῆς δ᾽ ᾿1ϑηναίων χϑογὸς 
ΟΞ ΓΑΙ ἘΑ͂Ν ἀϑϑυ. κε ὴ ἘΡ 
ἄξω ϑεατὴν δῆϑεν, ὡς οὐχ ὄντ᾽ ἐμόν. 

χαὶ γὰρ γυναῖκα τὴν ἐμὴν οὐ βούλομαι 
λυπεῖν ἄτεκνον οὖσαν αὐτὸς εὐτυχῶν. 

χρόνῳ -δὲ χαιρὸν λαμβάνων προσάξομαε 
660 δώμαρτ᾽ ἐᾶν σὲ σκῆπτρα τίιε᾽ ἔχειν χϑονός. 

ο ἊΣ ἐν τας πεν, Σ 
Ἰωνα δ᾽ ὀνομάζω σε, τῇ τύχῃ πρέπον, 

ὁϑούγνεχ᾽ ἀδύτων ἐξιόντι μοι ϑεοῦ 

ἴχνος συνῆψας πρῶτος. ἀλλὰ τῶν φίλων 
πλήρωμ᾽ ἀϑροίσας βουϑύτῳ σὺν ἡδονῇ 

666 πρόσειπε, μέλλων «“1ελφίδ᾽ ἐχλιπεῖν πόλιν. 
ὑμῖν δὲ σιγᾶν, διωίδες, λέγω τάδε, 
ΕΥ , , ᾿ , ἦ 7 ἢ ϑάνατον εἱπούσαισι πρὸς δάμαρτ᾽ ἐμήν. 

ΤΩΝ. 

στείχοιμι᾽ ἄν " ἕν δὲ τῆς τύχης ἄπεστί μοι" 
εἰ μὴ γὰρ ἥτις μ᾽ ἔτεκεν εὑρήσω, πάτερ, 

610 ἀβίωτον ἡμῖν" εἰ δ᾽ ἐπεύξασθαι χρεῶν, 
ἐχ τῶν ᾿“ϑηνῶν μ᾽ ἡ τεχοῦσ᾽ εἴη γυνὴ, 
ὥς μοι γένηται μητρόϑεν παρρησία. 
χαϑαρὰν γὰρ ἢν τις ἐς πόλιν πέσῃ ξένος, 

χἂν τοῖς λόγοισιν ἀστὸς ἢ, τό γε στόμα 

676 δοῦλον πέπαται κοὐκ ἔχει παρρησίαν. 
Ὁ ΟΥΡΙΟΩΣ 

ΠΕ ΤΡ ; 
δοῶ δάκουα χαὶ πενϑίμους ΞῸΣ Ν Ν τα ε 

ἄλλας γε στεναγμάτων εἰσβολὰς, 

ὅταν ἐμιὼὼ τύραννος εὐπαιδίαν 
πόσιν ἔχοντ᾽ ἴδη, 

θ80 αὐτὴ δ᾽ ἄπαις ἡ καὶ λελειμμένη τέχνων. 
2: τ - ΄ “ὌἋΥ « 

τίν᾽, ὦ παῖ πρόμαντι .«Ἰατοῦς ἔχρησας ὑμνῳδέαν; 
πόϑεν ὃ παῖς ὅδ᾽ ἀμφὶ γαοὺς σέϑεν 
τρόφιμος ἐξέβα, γυναικῶν τίγος; 

΄ῷῶσ,.» ᾿ , ᾿ 85 οὐ γάρ με σαίνει ϑέσφατα, 

μή τιν᾽ ἔχη δόλον. 
β ν 

δειμαίνω συμφορὰν 
ι β 

ἐφ᾽ ὅ ποτε βάσεται. 
090 ἄτοπος ἄτοπα γὰρ παραδίδωσί μοι, 

τῳδί ποτ᾽ εὔφημα. 
ἔχει δόλον τύχαν ϑ᾽ 
ἄλλων τραφεὶς ἀφ᾽ «μάτων. 
τίς οὐ τάδε ξυνοίσετιι; 

096 φίλαι, πότερ᾽ ἐμῷ δεσποίνῳ 
τόδε τορῶς ἐς οὐς γεγωνήσομεν, 

΄ ἔν ν ᾿ " 
σιόσιν, ἂν ᾧ τὰ πάντ᾽ ἔχουσ᾽ ἐλπίδων 
μέτοχος ἦν τλάμων; 
γῦν δ᾽ ἡ μὲν ἔρρει συμφοραῖς, ὃ δ᾽ εὐτυχεῖ, 

« 
ο παῖς 

700 πολιὸν εἰσπεσοῦσα γῆρας, πόσις δ᾽ ἀτίετος φίλων. 

μέλεος, ὃς ϑυραῖος ἐλϑὼν δόμους 
μέγων ἐς ὄλβον οὐχ ἔσωσεν τύχας. 
ὁλοιτ᾽ λοιϑ᾽ ὁ πότνιαν 
ἐξαπαφὼν ἐμάν" 

10 χαὶ ϑεοῖσιν μὴ τύχοι 
χαλλίφλογα πέλανον ἐπὶ 
πυρὶ καϑαγνίσας" τὸ δ᾽ ἐμὸν εἴσεται 

676 --- 694. --ΞΞ 699 “--- 718. 

ἘΕἘΎΎΒἝΕΙΕΙΑ Ὁ Έ 

710 Ἀ  ἈΘΗτ 

ἘΠῚ τυραννίδος φίλα. 

ἤδη πέλας δείπνων κυρεῖ 

παῖς καὶ πατὴρ νέος νέων, 
ἵνα τε δειράδες Παρνασοῦ πέτρας 

716 ἔχουσαι σχόπελον οὐράνιόν ὃ ἕδραν, 
ἵνα Βάχχιος, ἀμφιπύρους ἀνέχων πεύχας 
λαιψηρὰ πηδᾷ γυχτιπόλοις ἅμα σὺν Βάχχαις. 
μή τί ποτ᾽ εἰς ἐμὰν πόλιν ἵχοιϑ᾽ ὃ παῖς, 

720 νέων δ᾽ ἁμέραν ἀπολιπὼν ϑάνοι. 
στενομένα γὰρ ἂν πόλις ἔχοι σχῆψιν 
ξενιχὸν εἰσβολάν. 
ἁλίας ἁλίας ὁ πάρος ἀρχαγὸς ὧν 

Ἐρεχϑεὺς ἄναξ. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

728 ὦ πρέσβυ παιδαγώγ᾽ ᾿Ερεχϑέως πατρὸς 
τοὐμοῦ ποτ᾽ ὄντος. ἡνίχ᾽ ἠν ἔτ᾽ ἐν φάει, 
ἔπαιρε σαυτὸν πρὸς ϑεοῦ χρηστήρια, 
ὥς μοι συνησθϑῆς, εἴ τι .«Τοξίας ἄναξ 

ϑέσπισμα παίδων ἐς γονὰς ἐφϑέγξατο " 
780 σὺν τοῖς φίλοις γὰρ ἡδὺ μὲν πράσσειν καλῶς, 

ὃ μὴ γένοιτο δ᾽, εἴ τι τυγχάνοι καχὸν, 
ἐς ὄμματ᾽ εὔνου φωτὸς ἐμβλέψαι γλυχύ. 
ἐγὼ δέ σ᾽, ὥσπερ καὶ σὺ πατέρ᾽ ἐμόν ποτε, 
δέσποιν ὅμως οὖσ᾽ ἀντικηδεύω πατρός. 

ΠΑΙΔΆΑΤΓΩΤΓΤΟΣ. 

786 ὦ ϑύγατερ, ἄξι᾽ ἀξίων γεννητόρων 

ἤϑη φυλάσσεις κοὐ χαταισχύνασ᾽ ἔχεις 
τοὺς σοὺς παλαιοὺς ἐκγόνους αὐτόχϑονας. 

ἕλχ᾽ ἕλχε πρὸς μέλαϑρα χαὶ κόμιζέ με. 
αἰπεινά τοὶ μαντεῖα " τοῦ γήρως δέ μοι 

7410 συνεχπονοῦσα χῶλον Ἰατρὸς γενοῦ. 

ΚΡΈΟΥΣ 4. 

ἕπου νυν" ἴχνος δ᾽ ἐχφρύλασσ᾽ ὅπου τίϑης. 
ΠΑΙΜΑΨΓΩΤ ΟΣ. 

ἰδού. 
τὸ τοῦ ποδὸς μὲν βραδὺ, τὸ τοῦ δὲ νοῦ ταχύ. 

ΚΡΕΟΥΣ 4. 

βάχτρῳ δ᾽ ἐρείδου περιφερῆ στίβον χϑονός. 
1{.414. 4ΤὩῸὩῸΓΤῸΟΣ. 

χαὶ τοῦτο τυφλὸν, ὅταν ἐγὼ βλέπω βραχύ. 
: ΚΡΕΟῪΣ Α4. 

746 ὀρϑῶς ἔλεξας" ἀλλὰ μὴ πάρες χύπῳ. 

ΠΑΙΔΆΑΓΏΩΤΟΣ. 

οὔχουν ἑχών γε, τοῦ δ᾽ ἀπόντος οὐ κρατῶ. 

ΚΡΕΟΥΣ 4. 

γυναῖχες, ἱστῶν τῶν ἐμῶν χαὶ χερχίδος 
δούλευμα πιστὸν, τίνα τύχην λαβὼν πόσις 
βέβηκε παίδων ὧνπερ οὕνεχ᾽ ἥχομεν 

750 σημήνατ᾽ ". εἰ γὰρ ἀγαϑά μοι μηνύσετε, 

οὐκ εἷς ἀπίστους δεσπότας βαλεῖς χαράν. 

ΧΟΡΟΣ. 

Ἰὼ δαῖμον. 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. 

τὸ φροίμιον μὲν τῶν λόγων οὐχ εὐτυχές. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἐὰ τλᾶμον. 

ΠΑΛΙΔΑΓΩΓΟΣ. 

765 ἀλλ: ἢ τι ϑεσφάτοισι δεσποτῶν νοσῶ; 



 ΟΙΨΡΙΟἿΣ; 

εἶεν." τί δρῶμεν ϑάνατος ὧν κεῖται πέρι; 
ΚΡΕΟῪΣ 4. 

τίς ἥδε μοῦσα, χὠ φόβος τίνων πέρι; 
ΧΟΡΟΣ. 

εἴπωμεν ἢ σιγῶμεν ἢ τί δράσομεν; 
ΚΡΕΟῪΣ Α. 

εἴφ᾽ - ὡς ἔχεις γε συμφοράν τιν᾽ εἰς ἐμέ. 
ΧΟΡΟΣ. 

760 εἰρήσεταί τοι, κεῖ ϑανεῖν μέλλω διπλῇ. 
οὐχ ἔστι σοι, δέσποιν᾽, ἐπ᾿ ἀγχάλαις λαβεῖν 
τέχν᾽, οὐδὲ μαστῷ σῷ προσαρμόσαι ποτέ. 

ΚΡΕΟῪΣ Α. 

ὦμοι ϑάγοιμι. 
ΠΑΛΙΠΆΑΓΏΩΓΟΣ. 

ϑύγατερ. 
ἈΚΡΕΟῪΣ “. 

ὦ τάλαιν᾽ ἐγώ. 
συμφορὰς ἔλαβον, ἔπαϑον ἄχος ἄβιον, ὦ φίλαι." 

ΠΑΙΔΜΆΓΩΓΙΟΣ. 

7θ6 διοιχόμεσϑα,, τέκνον. ] 
ἈΚΡΕΟΥῪΥΣ 4. 

αἰαῖ αἰαῖ. Ϊ 

διανταῖος ἔτυπεν ὀδύνα μὲ πγευμόνων τῶνδ᾽ 

ἔσω. ] 

ἩΓΑΤΚΦ{ΦΓΟΩΣΥΟ Σ. 

μήπω στεγάξης, 

ΚΡΕΟΎῪΣ..,. ᾿ 

ἀλλὰ πάρεισι γόοι. 
ΤΑΙ ΤΟΣ. 

770 ποὶν ἂν μάϑωμιεν 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

ἀγγελίαν τίνα μοι; 
ἨΔΙΔΆΓΩΓΟΣ. 

εἰ ταὐτὰ πράσσων δεσπότης τῆς συμφοοᾶς 

κοινωνός ἔστιν, ἢ μόνη σὺ δυστυχεῖς. 
ΧΟΡΟΣ. 

χείνῳ μὲν, ὦ γεραιὲ, παῖδα «Τοξίας 

776 ἔδωχεν, ἰδίᾳ δ᾽ εὐτυχεῖ ταύτης δίχα. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

τόϑ᾽ ἐπὶ τῷδε χαχὸν ἄχρον ἔλαχες ἔλαχες. ὥχος 

ἐμοὶ στένειν. 

ΠΕ ὮὩ ΓΟΣ. 

πότερα δὲ ὔναι δεῖ γυναικὸς ἔχ τινος ᾿ 

τὸν παῖδ᾽ ὃν εἶπας, ἢ γεγῶτ᾽ ἐθέσπισεν; 

ΧΟΡΟΣ. 

780 ἤδη πεφυχότ᾽ ἐχτελὴῆ νεανίαν 
δίδωσιν αὐτῷ “Ἰοξίας" παρὴν δ᾽ ἐγώ. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

πῶς φήξ; ἰφατον ἄφατον “΄ ἀν αύϑητον λόγον 
ἐμοὶ ϑροεῖς. | 

ΠπΑΙΔΦΓΩΤΌΣ. | 
785 χάμοιγε. πῶς δ᾽ ὁ χρησμὸς ἐχπεραίνεται 

σαφέστερόν μοι φράζε, χώστις ἔσθ᾽ ὁ παῖς. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὅτῳ ξυναντήσειεν ἐχ ϑεοῦ συϑεὶς 

πρώτῳ πόσις σὸς, παῖδ᾽ ἔδωχ᾽ αὐτῷ ϑεύς. 

ἈΚΡΕΟῪΣ Ζ. 

᾿ 
| 
| | 

790 ἄτεχνον ἄτεχνον ἔλαβεν ἔλαβεν ἄρα βίοτον, ἐν 

ἐρημίᾳ δ᾽ 
ὀρφανοὺς δόμους οἰχήσω. 

ΠΑΙΠΆΑΓΩΓΟΣ. 

τίς οὖν ἐχρήσϑη; τῷ συνῆψ᾽ ἴχνος ποδὸς 
πόσις ταλαίνης; πῶς δὲ ποῦ γιν εἰσιδών; 

ΧΟΡΟΣ. 

οἶσϑ᾽, ὦ φίλη δέσποινα, τὸν νεανίαν 
[2968 ὃς τόνδ᾽ ἔσαιρε ναόν; οὗτός ἐσϑ' ὁ παῖς. 

ἈΚΡΕΟΥῪΣ 4. 

ἀν᾽ ὑγρὸν ἀμπταίην 
αἰϑέρα πόρσω γαίας Ἑλλανίας, ἀστέρας ἕσπέ- 
ἀπο ρους, 

οἷον οἷον ἄλγος ἔπαϑον. 
ΠΑΙΜΠΆΑΓΩΓΟΣ. 

800 ὄνομα δὲ ποῖον αὐτὸν ὀνομάζει πατὴρ 
οἶσϑ᾽, ἢ σιωπῇ τοῦτ᾽ ἀχύρωτον μένει; 

ΧΟΡΟΣ. 

Ἴων᾽, ἐπείπερ πρῶτος ἤντησεν πατρί. 
ΠΑΙΔΑΓΏΓΤΟΣ. 

μητρὸς δὲ ποίας ἐστίν; 

ΧΟΡΟΣ. 

οὐχ ἔχω φράσαι. 

8065 παιδὸς προϑύσων ξένια καὶ γενέϑλια, 

σχηνὰς ἐς ἱρὼς τῆσδε λαϑραίως πόσις, 

χοινῇ ξυνάψων δαῖτα παιδὲ τῷ νέῳ. 
ΠΤ ΓΏΖΙΟΣ, 

δέσποινα, προδεδόμεσϑα, σὺν γάρ σοι νοσῶ, 
τοῦ σοῦ πρὸς ἀνδρὸς, καὶ μεμηχανημένως 

810 ὑβοιζόμεσϑα., δωμάτων τ᾿ ᾿Βρεχϑέως 
ἐχβαλλόμεσϑα. χαὶ σὸν οὐ στυγῶν πόσιν 
λέγω, σὲ μέντοι μᾶλλον ἢ κεῖνον φιλῶν, 

ὕστις σὲ γήμας ξένος ἐπεισελϑὼν πόλιν 

χαὶ δῶμα, καὶ σὴν παραλαβὼν παγκληρίαν, 

810 ἄλλης γυναικὸς παῖδας ἐχχαρπούμενος 
λάϑρα πέφηνεν - ὡς λάϑρα δ᾽, ἐγὼ φράσω - 
ἐπεί σ᾽ ἄτεκνον ἤσϑετ᾽, οὐκ ἔστεργέ σοι 
ὅμοιος εἶναι τῆς τύχης τ᾽ ἴσον φέρειν, 

φροῦδος δ᾽, ἵν᾽ εἰδῆς πάντα τἀπ᾿ ἐμοῦ, γέρον, Ὁ 

] 

᾿ 

Ϊ 
Ϊ 
] 

Ϊ 
Ι 
! 

λαβὼν δὲ δοῦλα λέχτρα νυμφεύσας λάϑοα 
820 τὸν παῖδ᾽ ἔφυσεν, ἐξενωμένον δέ τῳ 

“]ελφῶν δίδωσιν ἐκτρέφειν " ὁ δ᾽ ἐν ϑεοῦ 
δόμοισιν ἄφετος, ὡς λάϑοι, παιδεύεται. 
γεανίαν δ᾽ ὡς ἤσϑετ᾽ ἐχτεϑραμμένον, 
ἐλϑεῖν σ᾽ ἔπεισε δεῦρ᾽ ἀπαιδίας χάριν. ] 

825 χᾷϑ᾽ ὁ ϑεὸς οὐκ ἐψεύσαϑ᾽, ὅδε δ᾽ ἐψεύσατο, | 
πάλαι τρέφων τὸν παῖδα, χἄπλεχεν πλοκὰς ] 

τοιάσϑ᾽.- ἁλοὺς μὲν ἀνέφερ᾽ ἐς τὸν δαίμονα, 
ἐλθὼν δὲ καὶ τὸν χρόνον ἀμύνεσϑαι ϑέλων, 
τυραννίδ᾽ αὐτῷ περιβαλεῖν ἔμελλε γῆς. 

880 χαινὸν δὲ τοὔνομ᾽ ἀνὰ χρόνον πεπλασμένον, 
Ἴων, Ἰόντι δῆϑεν ὅτι συνήντετο. 

οἴμοι, χαχούργους ἄνδρας ὡς ἀεὶ στυγῶ, 
οὲ συντιϑέντες τἄδικ᾽ εἶτα μηχαναῖς 
χοσμοῦσι. φαῦλον χρηστὸν ἂν λαβεῖν φίλον 

885 ϑέλοιμι μᾶλλον ἢ καχὸν σοι(ρώτερον. 
χαὶ τῶνδ᾽ ἁπάντων ἔσχατον πείσει χαχὸν, 
ἀμήτορ᾽, ἀναρίϑμητον, ἐκ δούλης τινὸς 
γυναικὸς, ἐς σὸν δῶμα δεσπότην ἄγειν. 

ὀτοτοτοῖ. τὸ δ᾽ ἐμὸν 
ε - ΕΝ δ . ν᾿ " Ε ᾿ - 
ἁπλοῦν ὧἂν ἣν γὰρ τὸ χαχὸν, εἰ παρ᾽ εἰγενοῦς 
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840 μητρὸς, πιϑών σε, σὴν λέγων ἀπαιδίαν, 
ἐσῴχισ᾽ οἴχους " εἰ δὲ σοὶ τόδ᾽ ἦν πιχρὸν, 
τῶν Αϊόλου νιν χρῆν ὀρεχϑῆναι γάμων. 
ἐχ τῶνδε δεῖ σε δὴ γυναικεῖόν τι δρᾶν" 
ἢ γὰρ ξίφος λαβοῦσαν ἢ δόλῳ τινὶ 

845 ἢ φαρμάχοισι σὸν καταχτεῖναι πόσιν 
χαὶ παῖδα, πρὶν σοὶ ϑάνατον ἐκ χείνων μολεῖν," 
δεῖ σ᾽" εἰ δ᾽ ὑφήσεις τοῦδ᾽, ἀπαλλάξει βίου " 

δυοῖν γὰρ ἐχϑροῖν εἰς ἕν ἐλϑόντοιν στέγος, 
ἢ θάτερον δεῖ δυστυχεῖν ἢ ϑάτερον. 

850 ἐγὼ μὲν οὖν σοι χαὶ συνεχπονεῖν ϑέλω, 
χαὶ συμφονεύειν παῖδ᾽ ἐπεισελϑὼν δόμοις 
οὗ δαῖϑ᾽ ὁπλίζει, χαὶ τροφεῖα δεσπόταις 

ἀποδοὺς ϑανεῖν τε ζῶν τὸ «φέγγος εἰσορᾶν. 

ἕν γάρ τι τοῖς δούλοισιν αἰσχύνην φέρει, 
855 τοὔνομα " τὰ δ᾽ ἄλλα πάντα τῶν ἐλευϑέρων 

οὐδεὶς χαχίων δοῦλος, ὅστις ἐσϑλὸς ἢ. 

ΘΘΊΡΙΟΙΣ: 

χἀγὼ, φίλη δέσποινα, συμφορὰν ϑέλω 
χοιγουμένη τήνδ᾽ ἢ ϑανεῖν ἢ ζῆν χαλῶς. 

ΚΡῈΟΥΣ 4. 

ὦ ψυχὰ, πῶς σιγάσω; 

860 πῶς δὲ σχοτίας ἀναφήνω 
εὐνὰς, αἰδοῦς δ᾽ ἀπολειφρϑῶ; 
τί γὰρ ἐμπόδιον χώλυμ᾽ ἔτι μοι; 
πρὸς τίν᾽ ἀγῶνας τιϑέμεσϑ᾽ ἀρετῆς; 

οὐ πόσις ἡμῶν προδότης γέγονεν; 
866 στέρομαι δ᾽ οἴχων, στέρομαι παίδων, 

φοοῦδαι δ᾽ ἐλπίδες, ἃς διαϑέσϑαι 
χοήζουσα καλῶς οὐκ ἐδυγάσϑην, 

3 , 
σιγωσακ γάμους, 

σιγῶσα τόχους πολυχλαύτους. Ι 

870 ἀλλ᾿ οὐ τὸ “΄ιὸς πολύαστρον ἕδος 

χαὶ τὴν ἐπ᾿ ἐμοῖς σχοπέλοισι ϑεὰν 
λίμνης τ᾽ ἐνύδρου Τοιτωνιάδος 

πότνιαν ἀχτὰν, 

οὐκέτι χρούψω λέχος, ὡς στέρνων 

875 ἀπονησαμένη ῥὅζων ἔσομαι. 

στάζουσι χόραι δαχρύοισιν ἐμεὶ, 
ψυχὰ δ᾽ ἀλγεῖ, χακοβουλευϑεῖσ᾽ 

ἔχ τ᾽ ἀνθρώπων ἔκ τ᾽ ἀϑανάτων, 
οὃς ἀποδείξω 

880 λέκτρων προδότας ἀχαρίστους. 

ὦ τᾶς ἑπταφϑόγγου μέλπων 

χιϑάρας ἐνοπὰν., ἅτ᾽ ἀγραύλοις 

χέρασιν ἐν ἀννύχοις ἀχεῖ 

μουσῶν ὕμνους εὐαχήτους, Ϊ 

885 σοὶ μομιᾳφὰν, ὦ “ατοῦς παῖ, 
πρὸς τάνδ᾽ αὐγὰν αὐδάσω. 
ἦλϑές μοι χρυσῷ χαίταν 

μαρμαίρων, εὖτ᾽ εἰς χόλπους 

χρόχεα πέταλα φάρεσιν ἔδρεπον 
890 ἀνϑέζειν χρυσανταυγῆ" 

λευχοῖς δ᾽ ἐμιφὺς χαρποῖσιν 

χειρῶν εἰς ἄντρου χοίτας 

᾿ 

δ ΝΣ -" έ ᾽ δ - 
πραυγᾶν᾽ ὦ μᾶτέρ᾽ μ΄ αὐδῶσαν 

ϑεὸς δμευνέτας ἀγες ἀναιδείᾳ 

895 Κύπριδι χάριν πράσσων. 

τίχτω δ᾽ ἁ δύστανός σοι 
κοῦρον, τὸν (ρίχᾳ ματρὸς 

ἘΥῬΡΑΙ ΉΗ Ἃ Ὁ ὦ 

εἷς εὐνὰν βάλλω τὰν σὰν, 
900 ἵνα μὲ λέχεσι μέλεα μέλεος 

ἐζεύξω τὰν δύστανον" 

οἴμοι μοι" χαὶ νῦν ἔρρει 
πτινοῖς ἁρπασϑεὶς 
ϑοίνα παῖς μοι χαὶ σὸς 

ϑθότλάμων, σὺ δὲ χιϑάρᾳ 
χλάζεις παιᾶνας μέλπων. 

ὠὴ, τὸν “ατοῦς αὐδῶ, 
ὅς γ᾽ ὀμφὰν κληροῖς 
πρὸς χρυσέους ϑάχους 

910 χαὶ γαίας μεσσήρεις ἕδρας, 
εἷς οὖς αὐδὰν χαρύξω" 
Ἰὼ, 
χαχὺς εὐνάτωρ, 
ὃς τῷ μὲν ἐμῷ νυμφεύτᾳ 
χάριν οὐ προλαβὼν 

915 παῖδ᾽ εἷς οἴχους οἱχίζεις " 

ὁ δ᾽ ἐμὸς γενέτας καὶ σός γ᾽ ἀμαϑὴς 
οἱωνοῖς ἔρρει 

συλαϑεὶς οἵχεῖα 

σπάργανα ματέρος ἐξαλλάξας. 

μισεῖ σ᾽ ἃ “Ιᾶλος καὶ δάφνας 
920 ἔρνεα φοίνιχα παρ᾽ ἁβροχόμαν, 

ἔνϑα λοχεύματα σέμν᾽ ἐλοχεύσατο 
«Ἱατὼ “]ἰοισί σε χαρποῖς. 

ΧΟΡΟΣ. 

οἴμιοι, μέγας ϑησαυρὸς ὡς ἀνοίγνυται 

χαχῶν, ἐφ᾽ οἷσι πᾶς ἂν ἐχβάλοι δάχρυ. 
1Π41ΔΦΑΤΓΏΤΟΣ. 

9256 ὦ ϑύγατερ, οὔτοι σὸν βλέπων ἐμπίμπλαμαι 
ἔξω δ᾽ ἐγενόμην γνώμης ἐμῆς. 

χαχῶν γὰρ ἄρτι κῦμ᾽ ὑπεξαντλῶν φρενὶ, 
πρύμνηϑεν αἴρει μ᾿ ἄλλο σῶν λόγων ὕπο, 

οἵς ἐχβαλοῦσα τῶν παρεστώτων χακῶν 
930 μετῆλθες ἄλλων πημάτων χαινὰς ὁδούς. 

τί φής; τίνα λόγον «Τοξίου κατηγορεῖς ; 
ποῖον τεχεῖν «τὴς παῖδα; ποῦ ϑεῖναι πόλεως 

ϑηρσὶν φίλον τὐμβευμ᾽; ἄνελϑέ μοι πάλιν. 
ΚΡΕΘΎΣ «“.- 

αἰσχύνομαι μέν σ᾽, ὦ γέρον, λέξω δ᾽ ὅμως. 
ΠΑΙΔΆΑΓΩΓΙΓΟΣ. 

936 ὡς συστενάζειν γ᾽ οἶδα γενναίως φίλοις. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

ἄχουε τοίνυν " οἶσϑα Κεχροπίας πέτρας 

πρόσβορρον ἄντρον, ἃς Μαχρὰς κιχλήσχομεν; 
ΠΤ ΘΕ 

οἶδ᾽, ἔνϑα Πανὸς ἄδυτα χαὶ βωμοὶ πέλας. 
ΚΡΕΟῪΣ 4. 

ἐνταῦϑ'᾽ ἀγῶνα δεινὸν ἡγωνίσμεϑα. 
Π4ΙΔΆΑΓΩΓΟΣ. 

θάρτίν᾽ ; ὡς ἀπαντᾷ δάχουά μοι τοῖς σοῖς λόγοις. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

«Ῥοίβῳ ξυνῆψ᾽ ἄχουσα δύστηνον γάμον. 
ΠΑΙΔΜΆΑΤΩΓΟΣ. 

ὦ ϑύγατερ, ἀρ᾽ ἢν ταῦϑ᾽ ἅ γ᾽ ἠσϑόμην ἐγώ; 

ΚΡΕΟῪΥΣ«. 

οὐχ οἶδ᾽ " ἀληϑὴ δ᾽ εἰ λέγεις φαίημεν ἄν. 

ΠΑ ΧΈΓ  ὩΣ ΟἿΣ: 

νόσον χρυφαίαν ἡνίχ᾽ ἔστενες λάϑρα; 

πρόσωπον, 



ΚΡΕΟῪΣ 4. 

θάδ τότ᾽ ἦν ἃ νῦν σοι φανερὰ σημαίνω καχά. 

14] ΓΏΩΓΟΣ. 

χᾷτ᾽ ἐξέχλεψας πῶς ᾿Απόλλωνος γάμους; 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

ἔτεχον" ἀνάσχου ταῦτ᾽ ἐμοῦ κλύων, γέρον. 

ΠΑ] ΆΑΓΩΓΟΣ. 

ποῦ τίς λοχεύει σ᾽; ἢ μόνη μοχϑεῖς τάδε; 

ΚΡΕΟῪΣ Ἅ. 

μόνη κατ᾽ ἄντρον οὗπερ ἐζεύχϑην γάμοις. 

1 ΦΙΖΔΆΑΤΏΩΓΤΟΣ. 

950 ὁ παῖς δὲ ποῦ ᾽στιν; ἵνα σὺ μηκέξ ἧς ἄπαις. 

ΚΡΕΟΥΣ 4. 

τέϑνηχεν, ὦ γεραιὲ, ϑηρσὶν ἐχτεϑείς. 

ΠΑΙΪΙΖΔΖΤΓΩΓΟΣ. 

τέϑνηχ᾽ ; ̓πόλλων δ᾽ ὁ χαχὸς οὐδὲν ἤρκεσεν; 

ΚΡΕΟῪΣ Α. 
οὐχ ἤρχεσ᾽, ἽἽδου δ᾽ ἐν δόμοις παιδεύεται. 

ἘΓΑΤΖ ΙΣΤ ΟΣΣ. 

τίς γάρ νιν ἐξέϑηκεν; οὐ γὰρ δὴ σύ γε. 

ἈΡΕΟῪΣ 4. 

966 ἡμεῖς, ἐν ὄρφνῃ σπαργανώσαντες πέπλοις. 

ἹΦΙΖΔΑΓΩΓΙΤΟΣ. 

οὐδὲ ξυνήδει σοί τις ἔχϑεσιν τέχνου ; 

ΚΡΈΟΥΣ 4. 

αἱ ξυμφοραί γε χαὶ τὸ λανϑάνειν μόνον. 

ΠΑΙΔΆΤΩΓΟ Σ. 

χαὶ πῶς ἐν ἄντρῳ παῖδα σὸν λιπεῖν ἔτλης; 

ΚΡΕΟῪΣ Ἅ. 

πῶς δ᾽; οἱχτρὰ πόλλὰ στόματος ἐχβαλοῦο᾽ ἔπη. ; Ὁ ἶ 
ἹΓΔΑΙΖΔΑΓΩΓΟΣ. 

φεῦ" 

960 τλήμων σὺ τόλμης, ὁ δὲ ϑεὸς μᾶλλον σέϑεν. 

Ὁ ΡΊ ΟΥΧ ΣΆ. 

εἰ παῖδά γ᾽ εἶδες χεῖρας ἐχτείνοντά μοι. 

ΠΑΛΙΔΆΑΓΩΓΟΣ. 

μαστὸν διώχοντ᾽ ἢ πρὸς ἀγχάλαις πεσεῖν; 
ἌΡΗΟΣ, Ζ. 

ἐνταῦϑ᾽ ἕν᾿ οὐχ ὧν ἄδικ᾽ ἔπασχεν ἐξ ἐμοῦ. 

ΠΑΙΜΆΑΓΩΓΟΣ. 

σοὶ δ᾽ ἐς τί δόξης ἦλθεν ἐχβαλεῖν τέχνον; 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

996 ὡς τὸν ϑεὸν σώσοντα τόν γ᾽ αὑτοῦ γόνον. 

ἹΓΑΙΖΔΖΓΏΩΓΟΣ. 

οἴμοι, δόμων σῶν ὄλβος ὡς χειμάζεται. 

ΚΡΕΟΥΣ 4. 

τί χρᾶτα χρύψας, ὦ γέρον, ϑαχρυρροεῖς ; 

ΠΑΙΔΆΑΓΩΓΟΣ. 

σὲ χαὶ πατέρα σὸν δυστυχοῦντας εἰσορῶν. 

ἈΚΡΈΕΈΟΥΣ Α. 

τὰ ϑνητὰ τοιαῦτ᾽ " οὐδὲν ἐν ταὐτῷ μένει. 

ΠΙΓΖΥΖ  ΠΠΩΙΩΣ: 

970 μή νυν ἔτ᾽ οἴχτων, ϑύγατερ, ἀντεχώμεϑα. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

τί γάρ μὲ χρὴ δρᾶν; ἀπορία τὸ δυστυχεῖν. 

ῬΟΕΤΑῈ ΒΟΕΝΤΙΟΙ͂ς 

Ν. 329) 
ΤΠ ΖΦΙΔΆΑ͂ΓΩΓΟΣ. 

τὸν πρῶτον ἀδιχήσαντά σ᾽ ἀποτίνου ϑεόν. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

καὶ πῶς τὰ χρείσσω ϑνητὸς οὐσ' ὑπερδράμω; 

ΠΑΙΔΆΑΓΩΓΟΣ. 

πίμπρη τὰ σεμνὰ «Δοξίου χρηστήρια. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

976 δέδοιχα " χαὶ νῦν πημάτων ἄδην ἔχω. 

ΠΑΙΖΑΓΩΓΟΣ. 
τὰ δυνατά νυν τόλμησον, ἄνδρα σὸν κτανεῖν. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

αἰδούμεϑ᾽ εὐνὰς τὰς τόϑ᾽ ἡνίκ᾽ ἐσθλὸς ἦν. 

Π ΙΔΆΑΓΩΓΟΣ. 

νῦν δ᾽ ἀλλὰ παῖδα τὸν ἐπὶ σοὶ πεφηνότα. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

πῶς; εἰ γὰρ εἴη δυνατόν. ὡς ϑέλοιμί γ᾽ ἄν. 
ΠΑΙΔΆΑΓΩΓΟΣ. 

980 ξιφρηφόρους σοὺς ὁπλίσασ᾽ ὀπάονας. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 
στείχοιμ᾽ ἄν" ἀλλὰ ποῦ γενήσεται τόδε; 

ΠΑΙΔΆΑΓΩΓΟΣ. 
ἱραῖσιν ἐν σχηναῖσιν, οὗ ϑοινᾷ φίλους. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

ἐπίσημον ὁ φόνος, χαὶ τὸ δοῦλον ἀσϑενές. 
ΠΑΙΔΖΆΑ͂ΓΩΓΟΣ. 

οἴμοι, κακίζει. φέρε, σύ νυν βούλευέ τι. 

ΚΡΕΟῪΣ Α. 

9865 χαὺ μὴν ἔχω γε δόλια χαὶ δραστήρια. 

ΠΑΙΔΆΑ͂ΓΩΓΟΣ, 

ἀμφοῖν ἂν εἴην τοῖν δ᾽ ὑπηρέτης ἐγώ. 

ΚΡΕΟῪΣ «. 

ἄκουε τοίνυν " οἶσϑα γηγενῆ μάχην; 

ΠΑΙΔΆΑΓΩΓΟΣ. 

οἶδ᾽, ἣν Φλέγρᾳ Γίγαντες ἔστησαν ϑεοῖς. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

ἐνταῦϑα Τοργόν᾽ ἔτεχε Γῆ, δεινὸν τέρας. 

ΠΑΙΔΆΑΓΩΓΟΣ. 
990 ἢ παισὶν αὑτῆς σύμμαχον, ϑεῶν πόνον; 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

γαΐ" καί νιν ἔχτειν᾽ ἡ “Πιὸς Παλλὰς ϑεά. 

ΓΙ Ω ΓῸΌ Σ. 

ποῖόν τι μορφῆς σχῆμ᾽ ἔχουσαν ἀγρίας; 

ἌΡΕΙ ΟῪ ΣΧΑ͂. 

ϑώρακ᾽ ἐχίδνης περιβόλοις ὡπλισμένον. 

ΠΑΙΔΆΑΓΩΓΟΣ. 
ἀρ’ οὗτός ἐσϑ᾽ ὁ μῦϑος ὃν χλύω πάλαι; 

ἌΡΕ ΟΥ ΣΕ: 

996 ταύτης ᾿ϑάναν δέρος ἐπὶ στέρνοις ἔχειν. 

ΠΑΙΔΆΑΓΩΓΟΣ. 

ἣν αἰγίδ᾽ ὀνομάζουσι, Παλλάδος στολήν; 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

τόδ᾽ ἔσχεν ὄνομα ϑεῶν ὅτ᾽ ἦλθεν ἐς δόρυ. 

ΠΑΙΔΆΑΓΩΓΟΣ. 

τί δῆτα, ϑύγατερ, τοῦτο σοῖς ἐγθροῖς βλάβος ; 
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ΚΉΡΕΟΥΣ.. 

Ἐριχϑόνιον οἶσϑας, τί δ᾽ οὐ μέλλεις, γέρον; 

ΠΑΙΔΆΑΓΩΓΟΣ. 

[1000 ὃν πρῶτον ὑμῶν πρόγονον ἐξανῆχε γῆ; 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

τούτῳ δίδωσι Παλλὰς ὄντι νεογόνῳ 

1ΓΖΙΓΟΙΦΎΚΣΥΤΟΣ: 

τί χρῆμα; μέλλον γάρ τι προσφέρεις ἔπος. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

δισσοὺς σταλαγμοὺς αἵματος Γοργοῦς ἄπο. 

ΠΑΙΖ.4ΤΏΓΟΣ. 

ἰσχὺν ἔχοντας τίνα πρὸς ἀνθρώπου φύσιν; 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

1006 τὸν μὲν ϑανάσιμον, τὸν δ᾽ ἀχεσφόρον γόσων. 

ΠΑ4ΑΙΖΑΤΩΓΟΣ. 

ἐν τῷ χαϑάψασ᾽ ἀμφὶ παιδὶ σώματος; 

ΚΡΕΟΥΥΣ. 

χρυσοῖσι δεσμοῖς" ὃ δὲ δίδωσ᾽ ἐμῷ πατρί. 

1. Υ ΦἼὝΎΓΩ ΤῸ Σ. 

χείνου δὲ χατϑανόντος ἐς σ᾽ ἀφίχετο; 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

γαΐ" χἀπὶ χαρπῷ γ᾽ αὔτ᾽ ἐγὼ χερὸς φέρω. 

ΠΑΙΖ.ΆΓΏΩΓΙΓΟΣ. 

1010 πῶς οὖν χέχρανται δίπτυχον δῶρον ϑεᾶς; 

ΚΡΕΟῪΣ «4. 
χοίλης μὲν ὅστις φλεβὸς ἀπέσταξεν φόνου 

ΠΑΙΔΆΑΓΩΓΟΣ. 

τί τῷδε χρῆσϑαι; δύνασιν ἐκφέρει τίνα ; 

ΚΡΕΟῪΣ Ἅ. 
γόσους ἀπείργει χαὶ τροφὰς ἔχει βίου. 

ΠΑΙΔΆΑΓΩΤΓΟΣ. 
ὁ δεύτερος δ᾽ ἀριϑμὸς ὃν λέγεις τί δρᾷ; 

ΚΡΕΟῪΣ «4. 
101ὅ χτείνει, δρακόντων Ἰὸς ὧν τῶν Γοργόνων. 

ΤΡΑΥΖΨΏΩΤΌΟΣ. 

εἰς ἕν δὲ χραϑέντ᾽ αὐτὸν ἢ χωρὶς φορεῖς; 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

χωρίς" καχῷ γὰρ ἐσϑλὸν οὐ συμμίγνυται. 

ΠΑΙΔΑΓΙΓΏΓΟΣ. 
ὦ φιλτάτη παῖ, πάντ᾽ ἔχεις ὅσων σε δεῖ. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

τούτῳ ϑανεῖται παῖς" σὺ δ᾽ ὁ χτείνων ἔσει. 
ΠΑΙΔΆΑΓΩΓΟΣ. 

1020 ποῦ καὶ τί δράσας ; σὸν λέγειν, τολμῶν δ᾽ ἐμόν. 
ἈΚΡΕΟΥῪΥΣ 4. 

ἐν ταῖς ᾿ϑήναις, δῶμ᾽ ὅταν τοὐμὸν μόλῃ. 
ΠΑΙΜΆΑΓΩΓΟΣ. 

δ ν ν᾿ ᾿. ᾽ 
οὐχ εὖ τόδ᾽ εἶπας " καὶ σὺ γὰρ τοὐμὸν ψέγεις. 

ΚΡΕΟΎΥΣ. 

πῶς; ἄρ᾽ ὑπείδου τοῦϑ᾽ ὃ κἄμ᾽ εἰσέρχεται; 
ΦΨ ΦΆΟΣ, ΤΙΘΕΣῚ 

σὺ παῖδα δόξεις διολέσαι, χεὶ μὴ χτενεῖς. 
ΚΡΕΟῪΣ 4. 

1025 ὀρθῶς: φϑονεῖν γάρ φασι μητρυιὰς τέχνοις. 
ΤΠΑῚ ΖΦ ΕΚ ΣΎΣΟΙΣΣ. 

αὐτοῦ νυν αὐτὸν χτεῖν᾽, ἵν᾿ ἀρνήσῃ φόνους. 

ΘΟΒΕΞ 

Ε ῬΑ Ν ΓΊΑ Ὁ 

ΚΒΈΘΧΕΣ Α. 

προλάζυμαι γοῦν τῷ χρόνῳ τῆς ἡδονῆς. 

1 ΑΙΔΆΤΓΏΩΓΤΟΣ. 

χαὶ σόν γε λήσεις πόσιν ἅ σε σπεύδει λαϑεῖν. 

ἌΡ ΟἾΥ̓ΣΣ 

οἶσϑ᾽ οὖν ὃ δρᾶσον; χειρὸς ἐξ ἐμῆς λαβὼν 
1020 χούσωμ᾽ ᾿ϑάνας τόδε, παλαιὸν ὄργανον, 

ἐλθὼν ἵν ἡμῖν βουϑυτεῖ λάϑρα πόσις, 
δείπνων ὅταν λήγωσι καὶ σπονδὰς ϑεοῖς 

μέλλωσι λείβειν, ἐν πέπλοις ἔχων τόδε, 
χάϑες βαλὼν ἐς πῶμα τῷ νεανίᾳ, 

1085 ἰδίᾳ δὲ, μή τι πᾶσι, χωρίσας ποτὸν 
τῷ τῶν ἐμῶν μέλλοντι δεσπόζειν δόμων. 
χἄνπερ διέλϑῃ λαιμὸν, οὔποϑ' ἵξεται 

χλεινὰς ᾿ϑήνας, χατϑανὼν δ᾽ αὐτοῦ μενεῖ. 

ΠΑΙΔΆΑΓΩΓΟΣ. 

σὺ μέν νυν εἴσω προξένων μέϑες πόδα" 
1040 ἡμιεῖς δ᾽ ἐφ᾽ ᾧ τετάγμεϑ᾽ ἐχπονήσομεν. 

ἄγ᾽, ὦ γεραιὲ ποὺς, νεανίας γενοῦ 
ἔργοισι, χεὶ μὴ τῷ χρόνῳ πάρεστί σοι. 
ἐχϑρὸν δ᾽ ἐπ᾿ ἄνδρα στεῖχε δεσποτῶν μέτα, 
χαὶ συμφόνευε χαὶ συνεξαίρει δόμων. 

1010 τὴν δ᾽ εὐσέβειαν εὐτυχοῦσι μὲν χαλὸν 
τιμᾶν, ὅταν δὲ πολεμίους δρᾶσαι χαχῶς 
ϑέλῃ τις, οὐδεὶς ἐμποδὼν χεῖται γόμος. 

ΧΟΡΟΣ. 

Εἰνοδία ϑύγατερ “Ιάματρος, ἃ τῶν 
γυχτιπόλων ἐφόδων ἀνάσσεις, 

1050 χαὶ μεϑαμερίων ὅδωσον δυσϑανάτων 
χρατήρων πληρώματ᾽, ἐφ᾽ οἷσι πέμπει 
πότνια πότνι᾽ ἐμὰ χϑονίας 

1066 Γοργοῦς λαιμοτόμων ἀπὸ σταλαγμῶν 
τῷ τῶν ᾿Πρεχϑειδᾶν 
δόμων ἐφατπιτομένῳ " 
μηδέ ποτ᾽ ἄλλος ἄλλων ἀπ᾽ 

ἀνάσσοι 
1060 πλὴν τῶν εὐγενετᾶν ᾿Βρεχϑειδᾶν. 

εἰ δ᾽ ἀτελὴς ϑάναιος σπουδαί τε δεσποί- 
γας, ὅ τὲ χαιρὸς ἄπεισι τόλμας, 
ᾧ τε νῦν φέρετ᾽ ἐλπὶς, ἢ ϑηχτὸν ξίφος ἢ 

1066 λαιμῶν ἐξάψει βρόχον ἀμφὶ δειρὴν, 
πάϑεσι πάϑεα δ᾽ ἐξανύτουσ᾽ 

εἰς ἄλλας βιότου χάτεισι μορφάς. 

οὐ γὰρ δόμων γ᾽ ἑτέρους 
1070 ἄρχοντας ἀλλοδαποὺς 

ζῶσά πο ὀμμάτων ἐν φαενναῖς ἀνέχοιτ' ἂν 
αὐγαῖς 

ἁ τῶν εὐπατριδᾶν γεγῶσ᾽ οἴχων. 
αἰσχύνομαι. τὸν πολύυμνον 

1075 ϑεὺν, εἰ περὶ Καλλιχόροισι παγαῖς 
λαμπάδα ϑεωρὸν εἰχάδων 
ὄψεται ἐννύχιος ἄῦπινος ὧν, 
ὅτε καὶ “Πὸς ἀστερωπὸς 

ἀνεχόρευσεν αἰϑὴρ, 

1080 χορεύει δὲ Σελάνα 
χαὶ πεντήχοντα κόραι 

1048 --- 1000. --ΞΞ 106 ---1073. 

1014 --- 1089. Ξ-Ξ2:Ξ 1090 --- 1106. 

οἴχων πόλεως 



Νηρέος, αἱ χατὰ πόντον 
ἀενάων τε ποταμῶν 
δίνας χορευόμεναι. 

1086 τὰν χρυσοστέφανον χόραν 
καὶ ματέρα σεμνών" 

ἵν᾽ ἐλπίζει βασιλεύσειν, 
ἄλλων πόνον εἰσπεσὼν, 
ὃ «Ῥοίβειος ἀλάτας. 

1090 ὁρᾶϑ᾽ ὅσοι δυσχελάδοισιν 
χατὰ μοῦσαν ἰόντες ἀείδεϑ᾽ ὕμνοις 

ἁμέτερα λέχεα καὶ γάμους 
Κύπριδος ἀϑέμιτας ἀνοσίους 
ὅσον εὐσεβίᾳ χρατοῦμεν 

1096 ἄδιχον ἄροτρον ἀνδρῶν. 
παλέίμφαμος ἀοιδὰ 
χαὶ μοῦσ᾽ εἷς ἄνδρας ἴτω 
δυσχέλαδος ἀμφὶ λέχτρων. 

δείχνυσι γὰρ ὁ “]ιὸς ἔκ 
1100 παίδων ἀμνημοσύναν, 

οὐ κοινὰν τεχέων τύχαν 
οἴχοισι φυτεύσας 

δεσποίνᾳ " πρὸς δ᾽ ᾿Ἱφροδίταν 
ἄλλαν ϑέμενος χάριν 

1106 γνόϑου παιδὸς ἔκυρσεν. 

ΘΕΡΑΠΩ Ν. 

χλειναὶ γυναῖχες, ποῦ χόρην ᾿Ερεχϑέως 
δέσποιναν εὕρω; πανταχῆ γὰρ ἄστεως 
ζητῶν γιν ἐξέπλησα,, κοὐχ ἔχω λαβεῖν. 

ΧΟΡΟΣ. 

τί δ᾽ ἔστιν, ὦ ξύνδουλε; τίς προϑυμία 
1110 ποδῶν ἔχει σε, χαὶ λόγους τίνας φέρεις ; 

ΘΕΡΑΠΩ Ν. 

ϑηρώμεϑ᾽" ἀρχαὶ δ᾽ ἀπιχώριοι χϑονὸς 
ζητοῦσιν αὐτὴν, ὡς ϑάνῃ πετρουμένη. 

ΧΟΡΟΣ. 

οἴμοι, τί λέξεις; οὔ τί που λελήμμεϑα 

χρυφαῖον ἐς παῖδ᾽ ἐχπορίζουσαι φόνον; 

ΘΕΡΆΠΩΝ. 

1116 ἔγνως " μεϑέξεις οὐχ ἐν ὑστάτοις χακοῦ. 

ΟΙΡΟΥΣ. 

ὦφϑη δὲ πῶς τὰ χρυπτὰ μηχανήματα; 

ΘΕΡΆΠΩΝ. 

τὸ μὴ δίχαιον τῆς δίχης ἡσσώμενον 
ἐξεῦρεν ὁ ϑεὸς, οὐ μιανϑῆναι ϑέλων. 

ΧΟΡΟΣ. 

πῶς; ἀντιάζω σ᾽ ἱκέτις ἐξειπεῖν τάδε. 

1120 πεπυσμέναι γὰρ εἰ ϑανεῖν ἡμᾶς χρεὼν, 
ἥδιον ἂν ϑάνοιμεν, εἴϑ᾽ ὁρᾶν φάος. 

ΘΕΡΆΠΩΝ. 
ἐπεὶ ϑεοῦ μαντεῖον ᾧχετ᾽ ἐχλιπὼν 
πόσις Κρεούσης, παῖδα τὸν χαινὸν λαβὼν, 
πρὸς δεῖπνα ϑυσίας ϑ᾽ ἃς ϑεοῖς ὡπλίζετο, 

1126 Ξοῦϑος μὲν ᾧχετ᾽ ἔνϑα πῦρ πηδᾷ ϑεοῦ 

βαχχεῖον, ὡς σφαγαῖσι “Π΄Ιονύσου πέτρας 
δεύσειε δισσὰς παιδὸς ἀντ᾽ ὀπτηρίων, 
λέξας, σὺ μέν νυν, τέχνον, ἀμφήρεις μένων 
σχηνὰς ἀνίστη τεχτόνων μοχϑήμασιν. 

1180 ϑύσας δὲ γενέταις ϑεοῖσιν ἢν μαχρὸν χρόνον 

ἮΝ: 

μένω, παροῦσι δαῖτες ἔστωσαν φίλοις. 
λαβὼν δὲ μόσχους ᾧχεϑ᾽. ὃ δὲ νεανίας 
σεμνῶς ἀτοίχους περιβολὰς σχηνωμάτων 
ὀρϑοστάταις ἱδρύεϑ᾽ ἡλίου φλογὸς, 

1186 χαλῶς φυλάξας, οὔτε πρὸς μέσας βολὰς, 
ἀκτῖνας οὔτ᾽ αὖ πρὸς τελευτώσας βίον, 
πλέϑρου σταϑμήσας μῆκος εἰς εὐγώνιον, 
μέτρημ᾽ ἔχουσαν τοὐν μέσῳ γε μυρίων 
ποδῶν ἀριϑμὸν, ὡς λέγουσιν οἱ σοφοὶ, 

1140 ὡς πάντα “Ἰελφῶν λαὸν ἐς ϑοίνην χαλῶν. 
λαβὼν δ᾽ ὑφάσμαϑ᾽ ἱρὰ θησαυρῶν πάρα 
χατεσχίαζε, ϑαύματ᾽ ἀνϑρώποις ὁρᾶν. 

9391 

πρῶτον μὲν ὀρόφῳ πτέρυγα περιβάλλει πέπλων». 
ἀνάϑημα δίου παιδὸς, οὃς “Πραχλέης 

1146 .“μαζόνων σχυλεύματ᾽ ἤνεγχεν ϑεῷ. 
ἐνῆν δ᾽ ὑφανταὶ γράμμασιν τοιαίδ᾽ ὑφαί" 
Οὐρανὸς ἀϑροίζων ἄστρ᾽ ἐν αἰϑέρος κύχλῳ" 

ἵππους μὲν ἤλαυν᾽ ἐς τελευταίαν φλόγα 

Ἥλιος, ἐφέλκων λαμπρὸν Ἑσπέρου φάος. 
1160 μελάμπεπλος δὲ Νὺξ ἀσείρωτον ζυγοῖς 

ὄχημ᾽ ἔπαλλεν- ἄστρα δ᾽ ὡμάρτει ϑεῷ. 
Τλειὰς μὲν ἤει μεσοπόρου δι᾿ αἰϑέρος, 
ὅ τὲ ξιφήρης ᾿Ωρίων " ὕπερϑε δὲ 
Ἄάρχτος στρέφουσ᾽ οὐραῖα χθυσήρει πόλῳ. 

1165 χύχλος δὲ πανσέληνος ἠκόντιξ ἄνω 

μηνὸς διχήρης, Ὑάδες τε ναυτίλοις 

σαφέστατον σημεϊους ἣ τε φωσφόρος 

Ἕως διώχουσ᾽ ἄστρα. τοίχοισιν δ᾽ ἔπι 

ἤμπισχεν ἄλλα βαρβάρων ὑφάσματα, 

1100 εὐηρέτμους ναῦς ἀντίας Ἑλληνίσι», 
χαὶ μιξόϑηρας φῶτας ἱππείας τ᾽ ἄγρας, 
ἐλάφων λεόντων τ᾽ ἀγρίων ϑηράματα. 
χατ᾽ εἰσόδους δὲ Κέκροπα ϑυγατέρων πέλας 
σπείραισιν εἱλίσσοντ᾽, ᾿4ϑηναίων τινὸς 

1106 ἀνάϑημα,, χρυσέους τ᾽ ἐν μέσῳ συσσιτίῳ 
χρατῆρας ἔστησ᾽" ἐν δ᾽ ἄχροισι βὰς ποσὶ 
χήρυξ ἀνεῖπε τὸν ϑέλοντ᾽ ἐγχώριον 
ἐς δαῖτα χωρεῖν. ὡς δ᾽ ἐπληρώϑη στέγη, 

στεφάνοισι “οσμηϑέντες ; εὐόχϑου βορᾶς 

1170 ψυχὴν ἐπλήρουν. ὡς δ᾽ ἀνεῖσαν ἡδονὴν, 

ἘΠ παρελϑὼν πρέσβυς ἐς μέσον πέδον 
ἔστη, γέλων δ᾽ ἔϑηχε συνδείπνοις πολὺν, 
πρόϑυμα πράσσων " ἔχ τε γὰρ χρωσσῶν ὕδωρ 
Ζεροῖν ἔπεμπε νίπτρα, κἀξεϑυμία 

1176 σμύρνης. ἱδρῶτα, χρυσέων τ᾿ ἐχπωμάτων 
ἦρχ᾽, αὐτὸς αὑτῷ τόνδε προστάξας πόνον. 
ἐπεὶ δ᾽ ἧς αὐλοὺς ἡ ἧκεν ἐς “ρατῆρά τε 

χοινὸν., γέρων ἔλεξ᾽, ἀφαρπάζειν χρεὼν 
οἰνηρὰ τεύχη σμιχρὰ, μεγάλα δ᾽ ἐσφέρειν, 

1180 ὡς θᾶσσον ἔλθωσ᾽ οἵδ᾽ ἐς ἡδονὰς φρενῶν. 
ἦν δὴ φερόντων μόχϑος ἀργυρηλάτους 
χουσέας τὲ φιάλας" ὃ δὲ λαβὼν ἐξαίρετον, 

ὡς τῷ νέῳ δὴ δεσπότῃ χάριν φέρων, 
ἔδωχε πλῆρες τεῦχος, εἷς οἶνον βαλὼν 

1186 ὅ φασι δοῦναι φάρμακον δραστήριον 

δέσποιναν, ὡς παῖς ὁ νέος ἐχλίποι φάος" 
χοὐδεὶς τάδ᾽ ἤδειν" ἐν χεροῖν ἔχοντι δὲ 
σπονδὰς μετ᾽ ἄλλων παιδὶ τῷ πειρηνότι 

βλασφημίαν τις οἰκετῶν ἐᾳφϑέγξατο " 
1190 ὁ δ᾽, ὡς ἐν ἱρῷ μάντεσίν τ᾿ ἐσϑλοῖς τραφ εἷς, 

--΄΄΄’’’ἷἷὺἷβ’ἷπ-ἷΠβπ“ἃπἷπἷ“ Ὁ ἣἣ᾽᾽ὉὃὉὉ ΦθΦθΨθΨῃῬῃῬἝἝῬΙὮὁἝὃὉὃ 
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οἰωνὸν ἔϑετο, κἀχέλευσ᾽ ἄλλον νέον 
χρατῆρα πληροῦν" τὰς δὲ πρὶν σπονδὰς ϑεοῦ 

δίδωσι γαίᾳ, πᾶσί τ' ἐχσπένδειν λέγει. 
σιγὴ δ᾽ ὑπῆλθεν. ἐκ δ᾽ ἐπίμπλαμεν δρόσου 

1196 χρατῆρας ἱροὺς Βυβλίνου τε πώματος. 

χἀν τῷδε μόχϑῳ πτηνὸς ἐσπίπτει δόμοις 
κῶμος πελειῶν" “οξίου γὰρ ἐν δόμοις 
ἄτρεστα γναίουσ᾽. ὡς δ᾽ ἀπέσπεισαν μιέϑυ, 

Ἄ Ἀ Ἀ 

κεὶς αὐτὸ χείλη πώματος χεχρημέναι 
1200 χαϑῆχαν, εἷλκον δ᾽ εὐπτέρους ἐς αὐχένας. 

χαὶ ταῖς μὲν ἄλλαις ἄνοσος ἦν λοιβὴ ϑεοῦ" 
ἢ δ᾽ ἕζετ ἔνϑ᾽ ὁ χαινὸς ἔσπεισεν γόνος, 

ποτοῦ τ᾽ ἐγεύσατ᾽, εὐθὺς εὔπτερον δέμας 
ἔσεισε κἀβάχχευσεν, ἐκ δ᾽ ἔχλαγξ᾽ ὅπα 

1206 ἀξύνετον αἰάζουσ᾽ " ἐϑάμβησεν δὲ πᾶς 
ϑοινατόρων ὅμιλος ὄρνιϑος πόνους " 

ϑνήσχει δ᾽ ἀπασπαίρουσα, φοινιχοσχελεῖς 
χηλὰς παρεῖσα. γυμνὰ δ᾽ ἐκ πέπλων μέλη 

ὑπὲρ τραπέζης ἧχ᾽ ὁ μαντευτὸς γόνος, 
.1210 βοᾷ δὲ, τίς μὴ ἔμελλεν ἀνθρώπων χταγεῖν, 

σήμαινε, πρέσβυ" σὴ γὰρ ἡ προϑυμία, 
χαὶ πῶμα χειρὸς σῆς ἐδεξάμην πάρα. 
εὐθὺς δ᾽ ἐρευνᾷ γραῖαν ὠλένην λοβὼν: 

ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ πρέσβυν ὡς ἔχονϑ᾽ ἕλοι. 

1215 ὥφϑη δὲ καὶ χατεῖπ᾽ ἀναγκασϑεὶς μόγις 
τόλμας Κρεούσης πώματός τε μηχανάς. 
ϑεῖ δ᾽ εὐθὺς ἔξω συλλαβὼν ϑοινάτορας 

ὁ πυϑόχρηστος «ΤἹοξίου νεανίας, 
χἀν ποιράνοισι Πυϑιχοῖς σποϑεὶς λέγει, 

1220 ὦ γαῖα σεμνὴ, τῆς Ἐρεχϑέως ὕ ὕπο 

ξένης γυναικὸς φαρμάχοισι ϑγήσχομεν. 
“Ἰελφῶν δ᾽ ἄνακτες ὥρισαν πετρορριφῆ 
θανεῖν ἐμὴν δέσποιναν οὐ ψήφῳ μιᾷ, 

τὸν ἱρὸν ὡς χτείνουσαν ἔν τ᾽ ἀναχτόροις 
1225 φόνον τιϑεῖσαν. πᾶσα δὲ ζητεῖ πόλις 

᾿ τὴν ἀϑλίως σπεύσασαν ἀϑλίαν ὁδόν" 
παίδων γὰρ ἐλθϑοῦσ᾽ εἰς ἔρον «Ῥοίβου πάρα, 
τὸ σῶμα χοινὴ τοῖς τέχνοις ἀπώλεσεν. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὐχ ἔστ᾽ οὐχ ἔστιν ϑανάτου 
[1280 παρατροπὰ μελέᾳ μοι" 

φανερὰ γὰρ φανερὰ τάδ᾽ ἤδη 
σπονδᾶς ἐχ “ἸΙιονύσου βοτούων ϑοῶς 
ἐχίδνας σταγόσιν μιγνυμένας φόνῳ, 

φανερὰ ϑύματα γερτέρων, 

1286 συμφοραὶ μὲν ἐμῷ βίῳ, 

λεύσιμοι δὲ χαταφϑοραὶ 
δεσποίνᾳ. τίνα φυγὰν πτερύεσσαν ἢ 
χϑονὸς ὑπὸ σχοτίων μυχῶν πορευϑῶ 
ϑανάτου λεύσιμον ἄταν 

1240 ἀποφεύγουσα, τεθρίππων 
ὠχίσταν χαλὰν ἐπιβᾶσ᾽, 

ἢ πρύμνας ἐπὶ ναῶν; 

οὐχ ἔστι λαϑεῖν, ὅτε μὴ χρήζων 

ϑεὸς ἐχχλέπτει. 

.1246 τί ποτ᾽, ὦ μελέα δέσποινα, μιένεε 

] ψυχῇ σε παϑεῖν; ἄρα ϑέλουσαι 

δρᾶσαί τι χαχὺν τοὺς πέλας αὐταὶ 

πεισόμεϑ᾽, ὥσπερ τὸ δίχαιον; 
ἰπὰω ΞΡ 

ΚΡΕΟῪΣ Α. 

1280 πρόσπολοι, διωχόμεσϑα ϑανασίμους ἐπὶ σφαγὰς, 

11υϑίᾳ ψήφῳ χρατηϑεῖο᾽, ἔχϑοτος δὲ γίγνομαι. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἴσμεν, ὦ τάλαινα, τὰς σὰς συμφορὰς, ἵν εἶ 
τύχης. 

ἊΡΙΒΙΟΣΧΣΣΕΑΣ 

ποῖ φύγω δῆτ᾽; ἐκ γὰρ οἴχων προὔλαβον μόγις 
πόδα, 

μὴ θανεῖν " χλοπῇ δ᾽ ἀφῖγμαι διαφυγοῦσα πο- 
λεμίους. 

ΧΟΡΟΣ. 

1266 ποῖ δ᾽ ἂν ἄλλοσ᾽ ἢ ̓ πὶ βῳμόν; 

ΚΡΕΟΥΣ 4. 

χαὶ τί μοι πλέον τόδε; 

ΣΟΙΡΙΟΙΣ. 

ἱχέτιν οὐ ϑέμις φονεύειν. 

ἈΚΡΕΟΥΣ «4. 

τῷ νόμῳ δέ γ᾽ ὄλλυμαι. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἁλοῦσα. 

ἈΚΡΕΘΣΥΣΞΡΑ. 

χαὶ μὴν οἵδ᾽ ἀγωνισταὶ πιχροὺὶ 
ξιφήρεις. 

ΦΧ ΟΡ ΟΣ: 

ἵζε νυν πυρᾶς ἔπι. 

χἂν ϑάνῃς γὰρ ἐνθάδ᾽ οὖσα, τοῖς ἀποχτείνασί σε 
1260 προστρόπαιον αἰμια ϑήσεις - οἰστέον δὲ τὴν τύχην. 

ΤΩ Ν. 

ὦ ταυρόμορ(ον ὄμμα Κηφισοῦ πατρὸς, 
οἵαν ἔχιδναν τήνδ᾽ ἔφυσας, ἢ πυρὸς 

ἀναβλέποντα φοινίαν «φλόγα, 
σιᾶσ᾽ ἔνεστιν, οὐδ᾽ ἥσσων ἔφυ 

1206 Γοργοῦς σταλαγμῶν, οἷς ἔμελλέ μὲ χτανεῖν. 

λάζυσϑ᾽, ἵν᾽ αὐτῆς τοὺς ἀκηράτους πλόχους 
χόιμιης χκαταξήνωσι Παρνασοῦ πλάκες, 

χειρία γ᾽ 

δεῦρ᾽ ἐπείγονται 

δράκοντ᾽ 

ἡ τόλμα 

ὅϑεν πετραῖον ἅλμα δισχευϑήσεται. 

ἐσθϑλοῦ δ᾽ ἔχυρσα δαίμονος, πρὶν ἐς πόλιν 

1270 μολεῖν ᾿4ϑηνῶν χὐπὸ μητρυιὰν πεσεῖν. 
ἂν συμμάχοις γὰρ ἀνεμετρησάμην φρένας 
τὰς σὰς, ὅσον μοι πῆμα δυσμενής τ᾽ ἔφυς" 
εἴσω γὰρ ἄν μὲ περιβαλοῦσα δωμάτων 
ἄρδην ἂν ἐξέπεμψας εἰς Ἅιδου δόμους. 

1276 ἀλλ οὔτε βωμὸς οὔτ᾽ ᾿ἀπόλλωνος δόμος 
] σώσει σ᾽, ὁ δ᾽ οἶχτος ὁ σὸς ἐμοὶ χρείσσων πάρα 

χαὶ μητρὶ τὴμῆ " χαὶ γὰρ εἰ τὸ σῶμά μοι 
ἄπεστιν αὐτῆς, τοὔνομ᾽ οὐκ ἄπεστέ πω. 
ἴδεσϑε τὴν πανοῦργον, ἐχ τέχνης τέχνην 

[1280 οἵα» ἔπλεξ᾽ " οὐ βωμὸν ἔπτηξεν ϑεοῦ, 

ὡς οὐ δίχην δώσουσα τῶν εἰογασμένων ; 

ΚΡΕΟῪΣ Ἅ. 
] ἀπεννέπω σε μὴ χαταχτείνειν ἐμὲ 

] ὑπέρ τ' ἐμαυτῆς τοῦ ϑεοῦ ϑ', ἵν᾽ ἕσταμεν. 

ΤΩ Ν. 

1286 τί δ᾽ ἐστὶ «Ῥοίβῳ σοί τε κοινὸν ἐν μέσῳ; 

ΚΡΕΟῪΣ ΔΑ. 

ἱρὸν τὸ σῶμα τῷ ϑεῷ δίδω, ἔχειν. | 
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ΤΩΝ. 

χἄπειτ᾽ ἔχαινες φαρμάχοις τὸν τοῦ ϑεοῦ; 

ΚΡΈΟΥΣ 4. 

ἀλλ᾽ οὐχέτ᾽ ἦσϑα «Τοξίου, πατρὸς δὲ σοῦ. 

ΤΩ Ν. 

ἀλλ᾽ ἐγενόμεσϑα, πατρὸς οὐσίαν λέγω. 

ΚΡ Ε ΘῪΥΣ 4. 

οὐχοῦν τό ἦσϑα" νῦν δ᾽ ἐγὼ, σὺ δ᾽ οὐχέν᾽ εἶ, 
ΤΩ Ν. 

1290 οὐχ εὐσεβής γε, τἀμὰ δ᾽ εὐσεβῆ τότ᾽ ἦν. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

ἔχτεινά σ᾽ ὄντα πολέμιον δόμοις ἐμοῖς. 

ΤΩ Ν. 

οὔτοι σὺν ὅπλοις ἦλϑον ἐς τὴν σὴν χϑόνα. 

ἘΡΊΟΣΣ.Α. 

μάλιστα" χἀπίμπρας γ᾽ ᾿Πρεχϑέως δόμους. 

ΤΟΝ 

ποίοισι πανοῖς ἢ πυρὸς ποίᾳ φλογί; 

] ΚΡΕΟῪΣ 4. 

1295 ἔμελλες οἱχεῖν τμ᾽, ἐμοῦ βίᾳ λαβών. 

| ΤΩΝ. 
πατρός γε γῆν διδόντος ἣν ἐχτήσατο. 

ΚΡΈΟΧΣ-.. 

τοῖς «Αἰόλου δὲ πῶς μετὴν τῆς Παλλάδος; 

ΣΝ, 

ὅπλοισιν αὐτὴν οὐ λόγοις ἐρρύσατο. 

ἸΦΡΈΙΘΟΧΩΣ, Α. 

ἐπίκουρος οἱχήτωρ γ᾽ ἂν οὐκ εἴη χϑονός. 

12 Ν. 

1800 χἄπειτα τοῦ μέλλειν μὴ ἀπέχτεινες φόβῳ; 

ἘΡΙΒΟΎΥΣ 4. 

ὡς μὴ ϑάνοιμί γ᾽, εἰ σὺ μὴ μέλλων τύχοις. 

1 Ν. 

φϑονεῖς, ἄπαις οὖσ᾽, εἰ πατὴρ ἐξεῦρέ με; 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

σὺ τῶν ἀτέχνων δῆτ᾽ ἀναρπάσεις δόμους ; 

1Ω Ν. 

ἡμῖν δέ γ᾽ ἀλλὰ πατρικῆς οὐκ ἦν μέρος; 

ὩΡΕΟΧΟ ΕΣ «4. 

1806 ὅσ᾽ ἀσπὶς ἔγχος ϑ᾽ - ἥδε σοι παμπησία. 

ΤΩ Ν. 

ἔχλειπε βωμὸν χαὶ ϑεηλάτους ἕδρας. 

ΡῈ ΘῈΣ 4. 

τὴν σὴν ὅπου σοι μητέρ᾽ ἐστὶ νουϑέτει. 

ΤΩ Ν. 

σὺ δ᾽ οὐχ ὑφέξεις ζημίαν, χτείνουσ᾽ ἐμέ; 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

ἤν γ᾽ ἐντὸς ἀδύτων τῶνδέ μὲ σφάξαι ϑέλης. 

ΤΩ Ν. 

1310 τίς ἡδονή σοι ϑεοῦ θανεῖν ἐν στέμμασι; 

ΚΙΡΈΟῪΥΣ 4. 

λυπήσομέν τιν ὧν λελυπήμεσϑ᾽ ὕπο. 

ΤΩ Ν. 
φεῦ. 

δεινόν γε, ϑνητοῖς τοὺς νόμους ὡς οὐ χαλῶς 
ἔϑηχεν ὁ ϑεὸς οὐδ᾽ ἀπὸ γνώμης σοφῆς" 

τοὺς μὲν γὰρ ἀδίχους βωμὸν οὐχ ἵζειν ἐχρῆν, 
1816 ἀλλ᾽ ἐξελαύνειν - οὐδὲ γὰρ ψαύειν καλὸν 

ϑεῶν πονηρὰν χεῖρα, τοῖσι δ᾽ ἐνδέχοις 
ἱερὰ χαϑίζειν͵, ὅστις ἠδικεῖτ᾽, ἐχρῆν, 

χαὶ μὴ ᾽πὶ ταὐτὸ τοῦτ᾽ Ἰόντ᾽ ἔχειν ἴσον 
τόν τ᾿ ἐσϑλὸν ὄντα τόν τε μὴ ϑεῶν πάρα. 

ΠΎῪΘ.Ὶ «. 

1520 ἐπίσχες, ὦ παῖ" τρίποδα γὰρ χρηστήριον 

λιποῦσα ϑριγκοῦ τοῦδ᾽ ὑπερβάλλω ποδὲ 

“Ῥοίβου προ(ρῆτις, τρίποδος ἀρχαῖον νόμον 

σώζουσα, πασῶν “]ελφίδων ἐξαίρετος. 

ΠΑ δ δ 

χαῖρ᾽, ὦ φίλη μοι μῆτερ, οὐ τεχοῦσά περ. 

ΠΎῪΘ,.1 4. 

1326 ἀλλ οὖν λεγόμεϑά γ᾽ " ἡ φάτις δ᾽ οὔ μοι πιχρά. 

ΤΩ Ν. 

ἤκουσας ὥς μὐ ἔχτεινεν ἥδε μηχαναῖς; 

ΖΎΥΘ.1 4. 

ἤχουσα" χαὶ σύ γ᾽ ὠμὸς ὧν ἁμαρτάνεις. 

ΤΩ Ν. 

οὐ χρή με τοὺς χτείνοντας ἀνταπολλύγαι; ᾿ 

ΤΓῪΘ. Δ. 

προγόνοις δώμαρτες δυσμενεῖς ἀεί ποτε. Ι 

1Ω Ν. | 
1380 ἡμεῖς δὲ μητρυιαῖς γε πάσχοντες χαχῶς. Ι 

ΤΡΎΘΙ 4. ! 

μὴ ταῦτα" λείπων ἱρὰ χαὶ στείχων πάτραν 

ΤΩΝ. 

τί δή με δρᾶσαι νουϑετούμενον χρεών; 

ΤῪ ΘΙ: 

χαϑαρὸς ᾿άϑήνας ἔλϑ᾽ ὑπ᾽ οἱωνῶν χαλῶν. 

ΤΩ Ν. Ϊ 

καϑαρὸς ἅπας τοι πολεμίους ὃς ἂν χτάγῃ. 

ΠΎΘΙΑ. 

1386 μὴ σύ γε" παρ᾽ ἡμῶν δ᾽ ἔχλαβ᾽ οὕς ἔχω λόγους. 
ΤΩΝ. 

λέγοις ἄν " εὔνους δ᾽ οὖσ᾽ ἐρεῖς ὅσ᾽ αν λέγης. 

ΤΡῈ ΘΟΙΌΑ: 

ὁρῷς τόδ᾽ ἄγγος χερὸς ὑπ᾽ ἀγχάλαις ἐμαῖς; 

ΤΩΝ. 
ὁρῶ παλαιὰν ἀντίπηγ᾽ ἐν στέμμασιν. 

ΠΎΘΙ.Ἅ. 

ἐν τῇδέ σ᾽ ἔλαβον νεόγονον βρέφος ποτέ. 

12 Ν. 

1340 τέ φής; ὁ μῦϑος εἰσενήνεκται γέος. ] 

ΠΥΎΥΘΙἍ«. 

σιγῇ γὰρ εἶχον αὐτὰ, νῦν δὲ δείχνυμεν. 

12 Ν. 

πῶς οὖν ἔχρυπτες τότε λαβοῦσ᾽ ἡμᾶς πάλαι; 

ΤΠῪ ΘΙ «4. 

ὁ ϑεός σ᾽ ἐβούλεν ἐν δόμοις ἔχειν λάτριν. 

ΠΌΝΝ: 

γνῦν δ᾽ οὐχὶ χρήζει; τῷ τόδε γνῶναί μὲ χρή; 
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ΠῪΘΤῚ.«. 

1346 πατέρα κατειπὼν τῆσδέ σ᾽ ἐχπέμπει χϑονός. 

ΤΩΝ. 

σὺ δ᾽ ἐχ χελευσμῶν, ἢ πόϑεν, σώζεις τάδε; 

ΤΥ ΘῚ Ἅ. 

ἐνθύμιόν μοι τόδε τίϑησι “οξίας. 

12 Ν. 

τί χρῆμα δρᾶσαι, λέγε, πέραινε σοὺς λόγους. 

ΠΎΘΙ 4. 

σῶσαι τόδ᾽ εὕρημ᾽ ἐς τὸν ὄντα νῦν χρόνον. 

ΤΩ Ν. 

1380 ἔχει δέ μοι τί χέρδος ἢ τίνα βλάβην; 

ΠΎῪΘΙ.1 «4. 

ἐνθάδε κέχρυπται σπάργαν᾽ οἷς ἐνῆσϑα σύ. 

ΤΟΥΝ: 

μητρὸς τάδ᾽ ἡμῖν ἐχφέρεις ζητήματα. 

ἹΓῪ Θ.1.4. 

ἐπεί γ᾽ ὁ δαίμων βούλεται, πάροιϑε δ᾽ οὔ. 

ΤΌΣ Ν. 

ὦ μακαρίων μοι φασμάτων ἥδ᾽ ἡμέρα. 

ΠΎΘΙ 4. 

1366 λαβών νυν αὐτὰ τὴν τεκοῦσαν ἐχπόνει. 
πᾶσαν δ᾽ ἐπελθὼν ᾿Ασιάδ᾽ Εὐρώπης ϑ᾽ ὅρους 

γνώσει τάδ᾽ αὐιός. τοῦ ϑεοῦ δ᾽ ἕχατί σε 
ἔϑρεψά τ᾽, ὦ παῖ, χαὶ τάδ᾽ ἀποδίδωμί σοι, 

ἃ χεῖνος ἀχέλευστόν μ᾽ ἐβουλήϑη λαβεῖν 
1360 σῶσαί 9᾽- ὅτου δ᾽ ἐβούλετ᾽ οὐχ ἔχω λέγειν. 

ἤδει δὲ ϑνητῶν οὔτις ἀνϑοώπων τάδε 

ἔχοντας ἡμᾶς, οὐδ᾽ ἵν᾽ ἣν χεχρυμμένα. 
χαὶ χαῖρ᾽" ἴσον γάρ σ᾽ ὡς τεχοῦσ᾽ ἀσπάζομαι. 
ἄρξαι δ᾽, ὅϑεν σὴν μητέρα ζητεῖν σὲ χρή" 

1866 πρῶτον μὲν εἴ τις “Ιελφίδων τεκοῦσά σε 
ἐς τούσδε ναοὺς ἐξέϑηχε παρϑένος, 

ἔπειτα δ᾽ εἴ τις Ἑλλάς" ἐξ ἡμῶν δ᾽ ἔχεις 

ἅπαντα Φοίβου ϑ᾽, ὃς μετέσχε τῆς τύχης. 
12 Ν. 

φεῦ φεῦ" κατ᾽ ὕσσων ὡς ὑγρὸν βάλλω δάχρυ, 

1370 ἐχεῖσε τὸν νοῦν δοὺς ὅϑ᾽ ἡ τεχοῦσά με, 
χρυφαῖα νυμφευϑεῖσ᾽ ἀπημπόλα λάϑρα, 
χαὶ μαστὸν οὐχ ὑπέσχεν" ἀλλ᾿ ἀνώνυμος 

ἐν ϑεοῦ μελάϑροις εἶχον οἰχέτην βίον. 

τὰ τοῦ ϑεοῦ μὲν χρηστὰ, τοῦ δὲ δαίμονος 

1376 βαρέα " χρόνον γὰρ ὅν μ᾽ ἐχρῆν ἐν ἀγκάλαις 
μητρὸς τρυφῆσαι καί τι τεριφϑῆναι βίου, 

ἀπεστερήϑην φιλτάτης μητρὸς τροφῆς. 

τλήμων δὲ χὴ τεχοῦσά μ᾽, ὡς ταυτὸν πάϑος 
πέπονϑε, παιδὸς ἀπολέσασα χαρμονάς. 

1380 χαὶ γῦν λαβὼν τήνδ᾽ ἀντίπηγ᾽ οἴσω ϑεῷ 
ἀνάϑημ᾽, ἵν᾿ εὕρω μηδὲν ὧν οὐ βούλομαι. 
εἰ γάρ μὲ δούλη τυγχάνει τεχοῦσά τις, 
εὑρεῖν χάχιον μητέρ᾽ ἢ σιγῶντ᾽ ἐᾶν. 
ὦ «Φοῖβε, ναοῖς ἀνατίϑημι τήνδε σοῖς. 

1386 χαίτοι τί πάσχω, τοῦ ϑεοῦ προϑυμίᾳ 

πολεμῶ, τὰ μητρὸς σύμβολ᾽ ὅς γ᾽ ἔσωσέ μοι. 
ἀνοιχτέον τάδ᾽ ἐστὶ χαὶ τολμητέον. 

τὰ γὰρ πεπρωμέν᾽ οὐδ᾽ ὑπερβαίην ποτ᾽ ἄν. 
ὦ στέμμαϑ᾽ ἱρὰ, τί ποτέ μοι χεχεύϑατε, 

1390 χαὶ σύνδεϑ᾽, οἷσι τάμ᾽ ἐφρουρήϑη φίλα; 

ἰδοὺ περίπτυγμ᾽ ἀντίπηγος εὐχύχλου 
ὡς οὐ γεγήραχ᾽ ἔχ τινος ϑεηλάτου, 
εὐρώς τ᾽ ἄπεστι πλεγμάτων - ὁ δ᾽ ἐν μέσῳ 
χρόνος πολὺς δὴ τοῖσδε ϑησαυρίσμασιν. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

1396 τί δῆτα φάσμα τῶν ἀνελπίστων ὁρῶ; 

12 Ν. 

σιγᾶν σὺ πολλὰ καὶ πάροιϑεν οἶσϑά μοι. 
ΚΡΕΟΥῪΥΣ Ἅ. 

οὐχ ἐν σιωπῇ τἀμά: μή μὲ νουϑέτει. 
ὁρῶ γὰρ ἄχϑος οὗ ᾿ξέϑηκ᾽ ἐγώ ποτε 
σέ γ᾽ ὦ τέκνον μοι βρέφος ἔτ᾽ ὄντα νήπιον 

1400 Κέχροπος ἐς ἄντρα χαὶ Διαχρὰς πετρηρεφεῖς. 
λείψω δὲ βωμὸν τόνδε, χεὶ ϑανεῖν μὲ χρή. 

1Ω Ν. 
λάζυσϑε τήνδε: ϑεομανὴς γὰρ ἥλατο 
βωμοῦ λιποῦσα ξόανα" δεῖτε δ᾽ ὠλένας. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 
σφάζοντες οὐ λήγοιτ᾽ ἄν" ὡς ἀνϑέξομαι 

1406 χαὶ τῆσδε χαὶ σοῦ τῶν τ᾽ ἔσω χεχρυμμένων. 

ΠΟ ΝΕ 

τάδ᾽ οὐχὶ δεινά; δυσιάζομαι λόγῳ. 

ΚΡΕΟΥΣ 4. 

οὐχ, ἀλλὰ σοῖς φίλοισιν εὑρίσχει «φίλος. 

ΤΩΝ. 
ἐγὼ φίλος σός; κᾷτά μ᾽ ἔχτεινες λάϑρα; 

ΚΡΕΟῪΣ Ἅ. 
παῖς γ᾽, εἰ τόδ᾽ ἐστὶ τοῖς τεχοῦσι φίλτατον. 

12 Ν. 

1410 παῦσαι πλέχουσα " λήψομαί σ᾽ ἐγὼ καλῶς. 

ΚΡΕΘΎΥΣΕἝΖ. 

ἃς τοῦϑ᾽ ἱχοίμην, τοῦδε τοξεύω,, τέκνον. 

ΤΩ Ν. 

χενὸν τόδ᾽ ἄγγος, ἢ στέγει πλήρωμά τι; 

ΚΡΈΟΥΣ 4. 

σά γ᾽ ἔνδυϑ᾽, οἷσί σ᾽ ἐξέϑηκ᾽ ἐγώ ποτε. 

1Ω Ν. 
χαὶ τοὔνομ᾽ αὐτῶν ἐξερεῖς, πρὶν εἰσιδεῖν ; 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

1416 χἂν μὴ φράσω γε, χατϑανεῖν ὑφίσταμαι. 

ΤΩΝ. 

λέγ᾽. ὡς ἔχει τι δεινὸν ἡ τόλμη γέ σου- 

ΚΡΕΘΧΣΟΩ. 

σχέψασϑ᾽ ὃ παῖς ποτ᾽ οὖσ᾽ ὕφασμ᾽ ὕφην᾽ ἐγώ. 

ΤΩ Ν. 

ποῖόν τι; πολλὰ παρϑένων ὑφάσματα. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

οὐ τέλεον, οἷον δ᾽ ἐχδίδαγμα χερχίδος. 

ΤΏ Ν. 

1420 μορφὴν ἔχον τίν᾽; ὥς με μὴ ταύτῃ λάβης. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

Τοργὼν μὲν ἐν μέσοισιν ἡτρίοις πέπλων. 

ΤΩ Ν. 
τ “-“ ᾿ ε -“ ᾿ 

ὠ Ζεῦ, τίς ἡμᾶς ἐχχυνηγετεῖ πότμος; 

τὰσσασνύα 
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ΚΡΕΟῪΣ 4. 

χεχρασπέδωται δ᾽ ὄφεσιν αἰγίδος τρύπον. 

Τῷ Ν. 
Ἰδού. 

τόδ᾽ ἔσϑ᾽ ὕφασμα δεσμά ϑ᾽, ὡς ευρίσχομεν. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 
1426 ὦ χρόνιον ἱστῶν παρϑένευμα τῶν ἐμῶν. 

ΤΩΝ. 
ἔστιν τι πρὸς τῷδ᾽, ἢ μόνῳ τῷδ᾽ εὐτυχεῖς; 

ἈΚΡΕΟῪΣ Α. 

δράχοντε μαρμαίροντε παγχρύσῳ γένυι. 

ΤΩ Ν. 
δώρημ᾽ ᾿Αϑάνας, ἣ τέκν᾽ ἐντρέφειν λέγει; 

ἈΚΡΕΟῪΥΣ 4. 

᾿Ἐριχϑονίου γε τοῦ πάλαι μιμήματα. 

12 Ν. 
1480 τί δρᾶν, τί χρῆσϑαι, φράζε μοι, χρυσώμασι. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

δέραια παιδὶ γνεογόνῳ φέρειν, τέχνον. 

ΤΩΝ, 

ἔνεισιν οἵδε" τὸ δὲ τρίτον ποϑῶ μαϑεῖν. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

στέφανον ἐλαίας ἀμφέϑηκά σοι τότε, 
ἣν πρῶτ᾽ ᾿ϑάνα σκόπελον εἰσηνέγκατο. 

1486 ὃς, εἴπερ ἔστιν, οὔποτ᾽ ἐκλείπει χλόην, 
ϑάλλει δ᾽ ἐλαίας ἐξ ἀχηράτου γεγώς. 

ΤΩΝ. 
ὦ φιλτάτη μοι μῆτερ, ἄσμενός σ᾽ ἰδὼν 
πρὸς ἀσμένας πέπτωχα σὰς παρηίδας. 

Ἔ ΡΟ ΧΣ 4: 

ὦ τέχνον, ὦ φῶς μητρὶ χρεῖσσον ἡλίου, 
1440 συγγνώσεται γὰρ ὁ ϑεὸς, “ἐν χεροῖν σ᾽ ἔχω, 

ἄελπτον εὕρημ᾽, ὃν κατὰ γᾶς ἐνέρων 
χϑόνιον μετὰ Περσεφόνας τ᾿ ἐδόκουν γαίειν. 

ΤΩΝ. 
ἀλλ, ὦ φίλη μοι μῆτερ, ἐν χεροῖν σέϑεν 
ὁ χατϑαγών τε χαὶ ϑανὼν φαντάζομαι. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 
1446 ὼ Ἰὼ λαμπρᾶς αἰϑέρος ἀμπτυχαὶ, 

τίν᾽ αὐδὰν ἀὕσω, βοάσω; πόϑεν μοι 
συνέκυρο' ἀδόχητος ἡδονώ; πόϑεν 
ἐλάβομεν χαράν; 

ΤΩ Ν. 

1460 ἐμοὶ γενέσϑαι πάντα μᾶλλον ἄν ποτε, 
μῆτερ, παρέστη τῶνδ᾽ ὅπως σός εἰμ᾽ ἐγώ. 

ἽΦΡΈΟΧΥ Σ ἉΑ͂. 

ἔτι φόβῳ τρέμω. 

τ Ν. 
μῶν οὐκ ἔχειν μ᾽ ἔχουσα; 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

τὰς γὰρ ἐλπίδας 
ἀπέβαλον πρόσω. 
ἰὼ γύναι, πόϑεν πόϑεν ἔλαβες ἐμὸν 
βρέφος Ἐ ἀγχαλῶν; 

466 τίν᾽ ἀνὰ χέρα δόμους ἔβα “Δοξίου ; 

Ν. 

12 Ν. 

ϑεῖον τόδ᾽ " ἀλλὰ τἀπίλοιπα τῆς τύχης 
εὐδαιμογοῖμεν, ὡς τὰ πρόσϑε δυστυχῆ. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

τέκνον, οὐχ ἀδάκρυτος ἐχλοχεύει, 
γόοις δὲ ματρὸς ἐκ χερῶν ὁρίζει " 

1460 »γῦν δὲ γενειάσιν παρὰ σέϑεν πγέω, 
μακαριωτάτας τυχοῦσ᾽ ἡδονᾶς. 

12 Ν. 
τοὐμὸν λέγουσα καὶ τὸ σὸν χοινῶς λέγεις. 

ΚΡΕΟῪΣ “4. 

ἄπαιδες οὐκέτ᾽ ἐσμὲν οὐδ᾽ ἄτεχνοι" 
δῶμ᾽ ἑστιοῦται, τάδε δ᾽ ἔχει τυράννους" 

1466 ἀνηβᾷ δ᾽ Ἐρεχϑεὺς, 

ὁ τὲ γηγενέτας δόμος οὐκέτι νύκτας δέρκεται, 
ἀελέου δ᾽ ἀναβλέπει λαμπάσιν. 

Τῷ Ν. 

μῆτερ, παρών μοι καὶ πατὴρ μετασχέτω 
τῆς ἡδονῆς τῆσδ᾽ ἧς ἔδωχ᾽ ὑμῖν ἐγώ. 

ἈΚΡΕΟῪΥΣ'.Α: 

1470 ὦ τέχνον, τί φής; οἷον οἷον ἀνελέγχομαι. 

ΤΩ Ν. 
πῶς εἶπας; 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

ἄλλοϑεν γέγονας γὰρ ἄλλοϑεν. 

ΤΩ Ν. 

ὦμοι" γόϑον μὲ παρϑένευμ᾽ ἔτικτε σόν; 
ΚΡΕΟῪΣ «5. 

οὐχ ὑπὸ λαμπάδων οὐδὲ χορευμάτων 
1476 ὑμέναιος ἐμὸς, 

τέχνον, ἔτιχτε σὸν χάρα. 

12 Ν. 

αἰαῖ" πέφυκα δυσγενὴς, μῆτερ, πόϑεν; 
ΚΡΕΟῪΣ 4. 

ἴστω Τοργοφόνα, 

12 Ν. 
τί τοῦτ᾽ ἔλεξας; 

ΚΡΕΟῪΣ «4. 

ἃ σχοπέλοις ἐπὶ ἐμοῖς 

1480 τὸν ἐλαιοφυῆ πάγον ϑάσσει. 

ΤΩ Ν. 

λέγεις λέγεις μοι δόλια κοὺ σαφῆ τάδε. 

ΚΡΈΟΥΣ 4. 

παρ᾽ ἀηδόνιον πέτραν «Ῥοίβῳ 

12 Ν. 
τί «Φοῖβον αὐδᾷς; 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

χρυπτόμενον λέχος ηὐνάσϑην. 

ΤΩ Ν. 
1486 λέγ᾽ - ὡς ἐρεῖς τι χεδγὸν εὐτυχές τέ μοι. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 
δεχάτῳ δέ σε μηνὸς ἐν χύχλῳ 
χρύφιον ὠδῖν᾽ ἔτεχον «Ροίβῳ. 

1ΙΩΝ. 
ὦ φίλτατ εἰποῦσ᾽, εἰ λέγεις ἐτήτυμα. 



--- 

39Ὁ 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

παρϑένια δ᾽ ἐμᾶς ματέρος 

1490 σπάργαν᾽ ἀμᾳίβολά σοι τάδ᾽ ἀν- 

ἥψα,, κερκίδος ἐμᾶς πλάνους. 

γάλαχτι δ᾽ οὐκ ἐπέσχον, οὐδὲ μαστῷ 

τροφεῖα ματρὸς, οὐδὲ λουτρὰ χειροῖν, 

ἀνὰ δ᾽ ἄντρον ἔρημον οἰωνῶν 

1496 γαμφηλαῖς φόνευμα ϑοίναμά τ᾽ εἷς 

“αν ἐχβάλλει. 

ΤΩ Ν. 

ὦ δεινὰ τλᾶσα μῆτερ. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

ἐν φόβῳ καταδεϑεῖσα σὰν 

ψυχὰν ἀπέβαλον, τέκνον " 

1600 ἔχτεινά σ᾽ ἄχουσ᾽. 
1Ω Ν. 

ἐξ ἐμοῦ τ᾽ οὐχ ὅσι᾿ ἔϑνησχες. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

Ἰὼ δεινὰ μὲν αἱ τότε τύχαι, 

δείλαια δὲ καὶ τάδ᾽ - ἑλισσόμεσϑ᾽ ἐχεῖϑεν 

1906 ἐνθάδε δυστυχίαισιν 

εὐτυχίαις τε πάλιν, 

μεϑίσταται δὲ πνεύματα. 

μενέτω" τὰ πάροιϑεν ἅλις χαχά" νῦν δ᾽ 

ἐγένετό τις οὖρος ἐκ χαχῶν, ὦ παῖ. 

ΧΟΡΟΣ. 

1510 μηδεὶς δοκείτω μηδὲν ἀνϑρώπων ποτὲ 

ἄελπτον εἶναι πρὸς τὰ τυγχάνοντα νῦν. 

12 Ν. 

ὦ μεταβαλοῦσα μυρίους ἤδη βροτῶν 

χαὶ δυστυχῆσαι χαὖῦϑις αὖ πρᾶξαι χαλῶς, 

Τύχη, παρ᾽ οἵαν ἤλϑομεν στάϑμην βίου, 

1516 μητέρα φονεῦσαι χαὶ παϑεῖν ἀνάξια. 

φεῦ" 
ἄρ᾽ ἐν φαενναῖς ἡλίου περιπτυχαῖς 

ἔνεστι πάντα τάδε καϑ᾽ ἡμέραν μαϑεῖν ; 

φίλον μὲν οὖν σ᾽ εὕρημα, μῆτερ. εὕρομεν, 

χαὶ τὸ γένος οὐδὲν μεμπτὸν ὡς ἡμῖν τόδε" 

1ϑ20 τὰ δ᾽ ἄλλα πρὸς σὲ βούλομαι μόνην φράσαι. 

δεῦρ᾽ ἔλϑ᾽ " ἐς οὖς γὰρ τοὺς λόγους εἰπεῖν ϑέλω, 

χαὶ περικαλύψαι τοῖσι πράγμασι σχότον. 

ὅρα σὺ, μῆτερ, μὴ σφαλεῖσ᾽ ἃ παρϑένοις 

ἐγγίγνεται γοσήματ᾽ ἐς χρυπτοὺς γάμους, 

1526 ἔπειτα τῷ ϑεῷ προσιίϑης τὴν αἰτίαν, 

χαὶ τοὐμὸν αἰσχρὸν ἀποφυγεῖν πειρωμένη, 

«Ῥοίβῳ τεχεῖν μὲ φὴς» τεχοῦσ᾽ οὐκ ἐκ ϑεοῦ. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

μὰ τὴν παρασπίζουσαν ὥἅρμασίν ποτὲ 

Νίχην ᾿Αϑάναν Ζηνὶ γηγενεῖς ἔπι, 

1430 οὐχ ἔστιν ὅστις σοι πατὴρ ϑνητῶν., τέχνον, 

ἀλλ᾽ ὅσπερ ἐξέϑρεψε -«Τοξίας ἄναξ. 

ΤΩΝ. 

πῶς οὖν τὸν αὑτοῦ παῖδ᾽ ἔϑωκ᾽ ἄλλῳ πατρὶ, 

Ξούϑου τέ φησι παῖδά μ᾽ ἐχπεφυχέναι; 

ΚΡΕΟΥΣ,Α. 
πειυχέναι μὲν οὐχὶ, δωρεῖται δέ σε 

μ χρ5 Ὺ 

1036 αὑτοῦ γεγῶτα" καὶ γὰρ ἂν φίλος φίλῳ 

δοίη τὸν αὑτοῦ παῖδα δεσπότην δόμων. 

ΤΩ Ν. 

ὁ ϑεὸς ἀληϑὴς, ἢ μάτην μαντεύεται, 

ἐμοῦ ταράσσει, μῆτερ, εἰχότως φρένα. 

ΚΡΕΟῪΣ ἍΑ. 

ἄχουε δή νυν ἅμ᾽ ἐσῆλθεν, ὦ τέκνον " 

1640 εὐεργετῶν σὲ «ΤἹοξίας ἐς εὐγενῆ 

δόμον καϑίζει" τοῦ ϑεοῦ δὲ λεγόμενος 

οὐχ ἔσχες ἄν ποτ᾽ οὔτε παγκχλήρους δόμους 

οὔτ ὄνομα πατρός. πῶς γὰρ, οὗ γ᾽ ἐγὼ γά- 

μους 

ἔχρυπτον αὐτὴ χαί σ᾽ ἀπέκτεινον λάϑρα; 

1545 ὁ δ᾽ ὠφελῶν σὲ προστίϑησ᾽ ἄλλῳ πατρί. 

ΤΩ Ν. 

οὐχ ὧδε φαύλως αὔτ᾽ ἐγὼ μετέρχομαι, ᾿ 

ἀλλ᾽ ἱστορήσω «Ῥοῖβον εἰσελϑὼν δόμους 

εἴτ᾽ εἰμὶ ϑνητοῦ πατρὸς εἴτε «Τοξίου. 

ἔα τίς οἴχων ϑυοδόχων ὑπερτελὴς 

1550 ἀντήλιον πρόσωπον ἐχφαίνει ϑεῶν; 

φεύγωμεν, ὦ τεχοῦσα, μὴ τὰ δαιμόνων 

ὁρῶμεν, εἰ μὴ καιρός ἐσϑ᾽ ἡμᾶς ὁρῶν. 

ΘΗΝ 4. 

μὴ φεύγετ᾽ " οὐ γὰρ πολεμίαν μὲ φεύγετε, 

ἀλλ᾽ ἔν τ᾿ ᾿Αϑήναις κἀνθάδ᾽ οὖσαν εὐμενῆ. 

1565 ἐπώνυμος δὲ σῆς ἀφικόμην χϑονὸς, 

Παλλὰς, δρόμῳ σπεύσασ᾽ ᾿Απόλλωνος πάρα, 

ὃς ἐς μὲν ὄψιν σφῶν μολεῖν οὐκ ἠξίου, 

μὴ τῶν πάροιϑε μέμψις ἐς μέσον μόλῃ, 

ἡμᾶς δὲ πέμπει τοὺς λόγους ὑμῖν φράσαι, 

1560 ὡς ἥδε τίχτει σ᾽ ἐξ ᾿ἡπόλλωνος πατρὸς, 

δίδωσι δ᾽ οἷς ἔδωχεν, οὐ φύσασί σε, 

ἀλλ᾽ ὡς χομίζη σ᾽ οἶχον εὐγενέστατον. 

ἐπεὶ δ᾽ ἀνεῴχϑη πρᾶγμα μηνυϑὲν τόδε, 

ϑανεῖν σὲ δείσας μητρὸς ἐχ βουλευμάτων 

1566 χαὶ τήνδε πρὸς σοῦ, μηχαναῖς ἐρρύσατο. 

ἔμελλε δ᾽, αὐτὰ διασιωπήσας ἄναξ, 

ἐν ταῖς ᾿Αϑήναις γνωριεῖν ταύτην τε σὴν 

σέ ϑ᾽, ὡς πέφυκας τῆσδε χαὶ «Ῥοίβου πατρός. 

ἀλλ᾽ ὡς περαίνω πρᾶγμα χαὶ χρησμοὺς ϑεῷ, 

1570 ἐφ᾽ οἷσιν ἔζευξ᾽ ἅρματ᾽, εἰσικούσατον. 

λαβοῦσα τόνδε παῖδα Κεχροπίαν χϑόνα 

χώρει, Κρέουσα, χεὶς ϑρόνους τυραννιχοὺς 

ἵϑρυσον" ἐκ γὰρ τῶν ᾿πρεχϑέως γεγὼς 

δίχαιος ἄρχειν τῆς γ᾽ ἐμῆς ὅδε χϑονός. 

1579 ἔσται δ᾽ ἀν᾽ Ἑλλάδ᾽ εὐχλεής " οἱ τοῦδε γὰρ 

παῖδες γενόμενοι τέσσαρες ῥίζης μιᾶς, 

ἐπώνυμοι γῆς χἀπιφυλίου χϑονὸς 

λαῶν ἔσονται, σχόπελον οἱ ναίουσ᾽ ἐμόν. 

Τελέων μὲν ἔσται πρῶτος" εἶτα δεύτερον 

1980“ Ὅπλητες ᾿Ἱργαϑῆς τ᾽, ἐμῆς τ᾿ ἀπ᾽ αἰγίδος 

ἕν φῦλον ἕξουσ᾽ “ϊγιχορῆς. οἱ τῶνδε δ᾽ αὖ 

παῖδες γενόμενοι σὺν χρόνῳ πεπρωμένῳ 

Κυχλάϑας ἐποικήσουσι νησαίας πόλεις 

χέρσους τε παράλους., ὃ σϑένος τὴμῇ χϑονὺ 

1585 δίδωσιν - ἀντίπορϑμα δ᾽ ἠπείροιν δυοῖν 

πεδία χατοιχήσουσιν, ᾿Ασιάδος τε γῆς 

Εὐρωπίας τε" τοῦδε δ᾽ ὀνόματος χάριν 



Ἴἤωνες ὀνομασϑέντες ἕξουσιν “λέος. 
Ἐούϑῳ δὲ καὶ σοὶ γίγνεταε χοινὸν γένος, 

1590 “Πῶρος μὲν, ἔνϑεν “ωρὶς ὑμνηϑήσεται 
πόλις χατ᾽ αἴαν Πελοπίαν δ᾽ ὁ δεύτερος 
ἀἀχαιὸς, ὃς γῆς παραλίας Ῥίου πέλας 
τύραννος ἔσται, κἀπισημανϑήσεται 
χείνου χεχλῆσϑαι λαὸς ὄνομ᾽ ἐπώνυμος. 

1696 χαλῶς δ᾽ ᾿“πόλλων πάντ᾽ ἔπραξε" πρῶτα μὲν 

ἄνοσον λοχεύει σ᾽, ὥστε μὴ γνῶναι φίλους " 
ἐπεὶ δ᾽ ἔτιχτες τόνδε παῖδα χἀπέϑου 
ἐν σπαργάνοισιν, ἁρπάσαντ᾽ ἐς ἀγκάλας 

Ἑρμῆν κελεύει δεῦρο πορϑμεῦσαι βρέφος, 
1000 ἔϑρεψέ τ᾿ οὐδ᾽ εἴασεν ἐκπνεῦσαι βίον. 

»ν οὖν σιώπα παῖς ὅδ᾽ ὡς πέφυχε σὸς, 
ἕν᾽ ἡ δόχησις Ξοῦϑον ἡδέως ἔχη, 
σύ τ᾽ αὖ τὰ σαυτῆς ἀγάϑ᾽ ἔχουσ᾽ ἴῃς, γύναι. 
χαὶ χαίρετ᾽ " ἐχ γὰρ τῆσδ᾽ ἀναψυχῆς πόνων 

1606 εὐδαίμον᾽ ὑμῖν πότμον ἐξαγγέλλομαι. 

71 Ν. 

ὦ Διὸς Παλλὰς μεγίστου ϑύγατερ, οὐκ ἀπιστίᾳ 
σοὺς λόγους ἐνδεξόμεσϑα " πείϑομαινι δ᾽ εἶναι 

πατρὸς 
“οξίου καὶ τῆσδε" χαὶ πρὶν τοῦτο δ᾽ οὐχ ἄπι- 

στον ἦν. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

τἀμά νυν ἄχουσον" αἰνῶ «Ῥοῖβον οὐκ αἱνοῦσα 
πρὶν, 

1610 οὕνεχ᾽ οὗ ποτ᾽ ἠμέλησε παιδὸς ἀποδίδωσί μοι. 
αἴδε δ᾽ εὐωποὶ πύλαι μοι χαὶ ϑεοῦ χρηστήρια, 

ῬΟΕΤΑΕ ΒΟΕΝΙΟΙ͂ς 

(ὦΣ 

1615 χρόνια μιὰν τὰ τῶν ϑεῶν πὼς, ἃς τέλος δ᾽ οὐχ 

Ν. 331 

δυσμενὴ πάροιϑεν ὄντα. νῦν δὲ χαὶ ῥόπτρων 
χέρας 

ἡδέως ἐχχρημγάμεσθα καὶ προσεννέπω πύλας. 

ΘΗΝ 4. 

ἤνεσ᾽ οὕνεχ᾽ εὐλογεῖς ϑεὸν μεταβαλοῦσ᾽ " ἀεί 
: ποτε 

ἀσϑενῆ. 

ὩΡΉΈΘΧΟΣ ἅς 

ὦ τέχνον » στείχωμεν οἴχους. 

ΑΘΗΝ 4. 

"στείχεϑ᾽, ἕψομαι δ᾽ ἐγώ. 

ΤΩ Ν. 

ἀξία γ᾽ ἡμῶν ὁδουρός. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

χαὶ φιλοῦσά. γε πτόλιν. 

ΑΘΗΝ . 

ἐς ϑρόνους δ᾽ ἵζου παλαιούς. 

ΤΩΝ. 
ἄξιον τὸ χτῆμά μοι. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦ “ιὸς “ητοῦς τ᾽ ἴάπολλον, χαῖρ᾽" ὅτῳ δ᾽ 
ἐλαύνεται 

1620 συμφοραῖς οἶχος, σέβοντα δαίμονας ϑαρσεῖν 

χρεών" 
ἐς τέλος γὰρ οἵ μὲν ἐσϑλοὶ τυγχάνουσιν ἀξίων, 
οἱ χακοὶ δ᾽, ὥσπερ πεφύχασ᾽, οὔποτ᾽ εὖ πρά- 

ἕξειαν ἄν. 
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Ὲ ΡΟ 1 ὦ ΤΟ ΛΘ ΝΌΝΕΙΝ 

ἜΣ ΟἿ ΑΡΑΜΆΤΟΣΣΣ ΓΡΟΣ ΟΥΓΑ 

ἘΜΖΕΝΠ. ΑΥΓΤΕῈ.“ῸΟΣ. 

ΤΕ ΧΕΙ ΡΌΝΣΣ ΘΕΟΝΟΠ. 

ΧΟΡΟΣ. ΘΕΟΚΑΎΜΕΝΟΣ. 

ΜΠΕΝΕΜΑΟΣ. [ΕΤΈΡΟΣ 4ΤΤῈ-4 ΟΣ. 

“ΡΊΟΥΟΣ. ΑΙΟΣΚΟΡΟΙ. 

1 ΠΟ ΘΙΡΕΘΕΣ οὖ ὩΣ 

« ᾿ ᾿ ᾿ ΠΠρόδοτος ἱστορεῖ περὶ Ἑλένης καί φησιν ἐλθεῖν μὲν αὐτὴν εἣς Αἴγυπτον, χαὶ τοῦτο φάσχειν χαὶ τὸν 

Ὅμηρον, ποιοῦντα τὴν Ἑλένην παρέχειν τῷ Τηλεμάχῳ ἐν Ὀδυσσείᾳ τὸ λαϑιχηδὲς φάρμακον, τό οἱ πόρε 

ἸΠΙυλυδάμνα Θόωγνος παράχοιτις, οὐ μὴν δὲ οὕτως, ὡς Εὐριπίδης φησίν. οἱ μὲν γὰρ πλανωμένην φασὶν. 

αὐτὴν μετὰ τοῦ Μενελάου μετὰ τὴν τῆς ᾿Ιλίου πόρϑησιν χαὶ εἷς Αἴγυπτον παραγενέσθαι, κἀκεῖθεν πεπο-Ἰ 

ρίσϑαι τὰ φάρμαχα" ὃ δὲ τὴν μὲν ἀληϑῶς Ἑλένην φησὶ μηδ᾽ ὁπωσοῦν ἐλϑεῖν εἷς Τροίαν, τὸ εἴδωλον 

δὲ αὐτῆς. χλέψας γὰρ αὐτὴν ὁ Ἑρμῆς Ἥρας βουλῇ Πρωτεῖ τῷ βασιλεῖ τῆς «“ἰγύπτου φυλάττειν παρέδωκε. 

τούτου δὲ ϑαγνόντος ὁ υἱὸς αὐτοῦ Θεοχλύμενος ἐπειρᾶτο γαμεῖν αὐτήν. ἡ δὲ ἱχέτις παρεχάϑητο τῷ τοῦ 
Γ᾿ Φ᾿ ταν , - - ᾿ » Ε ] 

ΤΙρωτέως μνημείῳ, ὅϑεν αὐτὴ ἐπιφαίνεται ΜῆΊῆενέλεως, τὰς μὲν ναῦς ἐν τῇ ϑαλάσση ἀπολέσας, ὀλίγους δέ 

τινας τῶν ἑταίρων ἐν ἄντρῳ χαϑειργμένους σώζων. εἰς λόγους δὲ ἐλθόντες χαὶ μηχανορραφήσαντες ἀπα-᾿ 

τῶσι μὲν τὸν Θεοχλύμενον, αὐτοὶ δὲ γηὶ ἐμβάντες, ὡς δὴ τῷ Μενέλεῳ ϑανόντι χατὰ ϑάλατταν ϑύσοντες, ἢ 

εἰς τὴν ᾿δίαν διασώζονται. 

Ι 
! 
! 

Ι 

᾿ 



Ε Ε, ΛΔ 

ΕΕΧΜΗ͂. 

ΜΝεδου μὲν αἴδε καλλιπάρϑενοι δοαὶ, 
ὃς ἀντὶ δίας ψακάδος Αϊγύπτου πέδον 
λευκῆς ταχείσης χιόνος ὑγραίνει γύας. 
ΠΙρωτεὺς δ᾽, ὅτ᾽ ἔζη, τῆσδε γῆς τύραννος ἦν, 

ὅ Ψάρον μὲν οἰχῶν νῆσον, «4γύπτου δ᾽ ἄναξ, 
ὃς τῶν χατ᾽ οἶδμα παρϑένων μίαν γαμεῖ, 

Ψαμάϑην, ἐπειδὴ λέκτορ᾽ ἀφῆχεν «ἀἱαχοῦ. 
τίχτει δὲ τέκνα δισσὰ τοῖσδε δώμασι," 
Θεοχλύμενον ἄρσεν᾽, ὅτι δὴ ϑεοὺς σέβων 

10 βίον διήνεγκ᾽, εὐγενῆ τε παρϑένον 
εἶδος τὸ μητρὸς ἀγλάϊσμ᾽ » ὅτ᾽ ἣν βρέφος, 
ἐπεὶ δ᾽ ἐς ἥβην ἤλϑεν ὡραίαν γάμων, 
καλοῦσιν αὐτὴν Θεδνθηνξ: τὰ ϑεῖα γὰρ, 
τά τ᾽ ὄντα χαὶ μέλλοντα πάντ᾽ ἠπίστατο, ἡ 

16 προγόνου λαβοῦσα Νηρέως τιμὰς πάρα. 
ἡμῖν δὲ γῆ μὲν πατρὶς οὐκ ἀνώνυμος 
“Σπάρτη, πατὴρ δὲ Τυνδάρεως" ἔστιν δὲ δὴ 
λόγος τις ὡς Ζεὺς μητέρ᾽ ἔπτατ᾽ εἰς ἐμὴν 

«Ἰήδαν, χύχνου μορφώματ᾽ ὄρνιϑος λαβὼν, 
20 ὃς δόλιον εὐνὴν ἐξέπραξ᾽ ὑπ᾽ αἰετοῦ 

δίωγμα φεύγων, εἰ σαφὴς οὗτος λόγος. 
Ἑλένη δ᾽ ἐχλήϑην" ἃ δὲ πεπόνϑαμεν χαχὰ 
λέγοιμ᾽ ἄν. ἦλθον τρεῖς ϑεαὶ κάλλους πέρι 
Ἰδαῖον ἐξ χευϑμῶν᾽ ᾿ἀλέξανδρον πάρα, 

25Ἥρα Κύπρις τε διογενής τε παρϑένος, 
μορφῆς ϑέλουσαι διαπεράνασϑαι χρίσιν. 

τοὐμὸν δὲ χάλλος, εἰ καλὸν τὸ δυστυχὲς, 
Κύπρις προτείνασ᾽ ὡς ᾿ἡλέξανδρος γαμεῖ, 
νιχᾷ " λιπὼν δὲ βούσταϑμ᾽ ᾿Ιδαῖος Π]6ρις 

30 Σπάρτην ἀϊέχεϑ'᾽, ὡς ἐμὸν σχήσων λέχος. 
Ἥρα δὲ μεμφϑεῖσ᾽ οὕνεχ᾽ οὐ νιχᾷ ϑεὰς, 
ξηνέμωσε τὔμ᾽ ᾿᾿λεξάνδρῳ λέχη, 
δίδωσι δ᾽ οὐχ ἔμ᾽, ἀλλ᾿ ὁμοιώσασ᾽ ἐμοὶ 
εἴδωλον ἔμπνουν οὐρανοῦ ξυνϑεῖσ᾽ ὕπο, 

835 Πριάμου τυράννου παιδί" καὶ δοκεῖ μ᾽ ἔχειν, 
χενὴν ϑόχησιν, οὐκ ἔχων. τὰ δ᾽ αὖ «“Πιὸς 
βουλεύματ᾽ ἄλλα τοῖσδε συμβαίνει χακοῖς " 

πόλεμον γὰρ εἰσήνεγκεν Ἑλλήνων χϑονὶ 
χαὶ Φρυξὶ δυστήνοισιν, ὡς ὄχλου βροτῶν 

40 πλήϑους τε χουφίσειε μητέρα χϑόνα, 
γνωτόν τε ϑείη τὸν χράτιστον Ελλάδος. 

«Ῥρυγῶν δ᾽ ἐς ἀλχὴν προὐτέϑην, ἐγὼ μὲν οὔ, 
τὸ δ᾽ ὄνομα τοὐμὸν, ἄϑλον Ἕλλησιν δορός. 
λαβὼν δέ μ᾽ Ἑ μῆς ἐν πτυχαῖσιν αἰϑέρος 

46 νεφέλῃ καλύψας, οὐ γὰρ ἠμέλησέ μου 

Ζεὺς, τόνδ᾽ ἐς οἶχον Πρωτέως ἱδρύσατο, 
πάντων προχρένας σωφρονέστατον βροτῶν, 
ἀκέραιον ὡς σώσαιμι Μενέλεω λέχος. 
χἀγὼ μὲν ἐνθάδ᾽ εἴμ᾽, ὁ δ᾽ ἄϑλιος πόσις 

50 στράτευμ᾽ ἀϑροίσας τὰς ἐμὰς ἀναρπαγὰς 

»5. 

Ν Η, 

ϑηρῷ, πορευϑεὶς ᾿Ιλίου πυργώματα. 
ψυχαὶ δὲ πολλαὶ δι᾿ ἔμ᾽ ἐπὶ Σχὰμανϑδρίοις 
ῥοαῖσιν ἔϑανον" ἡ δὲ πάντα τλᾶσ᾽ ἐγὼ 
κατάρατός εἶμι, χαὶ δοχῶ προδοῦσ᾽ ἐμὸν 

δὅ πόσιν συνάψαι πόλεμον Ἕλλησιν μέγαν. 
τί δῆτ᾽ ἔτι ζῶ; ϑεοῦ τόδ᾽ εἰσήκουσ᾽ ἔπος 

Ἑρμοῦ, τὸ χλεινὸν ἔτι κατοιχήσειν πέδον 
“Σπάρτης σὺν ἀνδρὶ, γνόντος ὡς ἐς ᾿λιον 
οὐκ ἦλῚθον, ἵνα μὴ λέχτρ᾽ ὑποστρώσω τινί. 

00 ἕως. μὲν οὖν. φῶς ἡλίου τόδ᾽ ἔβλεπε 
Πρωτεὺς, ἄσυλος ἣν γάμων ἐπεὶ δὲ γῆς 
σχύτῳ κέχρυπται, παῖς ὁ τοῦ τεϑνηχότος 
ϑηρᾷ γαμεῖν με. τὸν πάλαι δ᾽ ἐμὸν πόσιν 
τιμῶσα, Πρωτέως μνῆμα προσπίτνω τόδε 

θ6 ἱχέτις, ἵν᾽ ἀνδρὶ τἀμὰ διασώσῃ λέχη, 
ὡς, εἰ χαϑ᾽ Ἑλλάδ᾽ ὄνομα δυσχλεὲς φέρω, 
μή μοι τὸ σῶμά γ᾽ ἐνϑάδ᾽ αἰσχύνην ὄφλῃ. 

ΤΈΧΈΚΡΟΣ: 

τίς την ἐρυμνῶν δωμάτων ἔχει χράτος; 
ΤΠΠλούτου γὰρ οἶκος ἄξιος προσειχάσαι, 

70 βασίλειά τ᾿ ἀμφιβλήματ᾽ εὔϑριγχοί ϑ᾽ ἕδραι. 
ἔα. 
ὦ ϑεοὶ, τίν᾽ εἶδον ὄψιν; ἐχϑίστην ὁρῶ 
γυναικὸς εἰχὼ φόνιον, ἥ μ᾽ ἀπώλεσέ 

πάντας τ᾿ ᾿ἡχαιούς. ϑεοί σ᾽, ὅσον μίμημ᾽ ἔχεις 
75 Ἑλένης, ἀποπτύσαιεν. εἰ δὲ μὴ ᾽ν ξένῃ ἡ 

γαίᾳ πόδ᾽ εἶχον, τῷδ᾽ ἂν εὐστόχῳ πέτρῳ 
ἀπόλαυσιν εἰχοῦς ἔϑανες ἂν “Πὼς κόρης. 

Ἐ“ΕΝΗ. 

τί δ᾽, ὦ ταλαίπωρ᾽, ὅστις ὧν μ᾿ ἀπεστράφης, 

χιὼ ταῖς ἐκείνης συμφοραῖς ἐμὲ στυγεῖς; 

ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ. 

80 ἥμαρτον " ὀργῇ δ᾽ εἶξα μᾶλλον ἤ μ᾽ ἐχρῆν" 
μισεῖ γὰρ Ἑλλὰς πᾶσα τὴν “Ιιὸς κόρην. 
σύγγνωθι δ᾽ ἡμῖν τοῖς λελεγμένοις, γύναι. 

ἘἙ.1Ὲ ΝΗ. 

πόϑεν γῆς τῆσδ᾽ ἐπεστράφης πέδον; 
ΤΕΥΚΡΟΣ. 

εἷς τῶν ᾿ἡχαιῶν, ὦ γύναι, τῶν ἀϑλίων. 

ἘΖΈΕΝΗ. 
86 οὔ τἄρα σ᾽ Ἑλένην εἰ στυγεῖς ϑαυμαστέον. 

ἀτὰρ τίς εἶ, πόϑεν, τίνος, ἐξαυδῶν σὲ χρή. 

ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ. 

ὄνομα μὲν ἡμῖν Τεῦχρος, ὃ δὲ φύσας πατὴρ 
Τελαμὼν, «Σαλαμὶς δὲ πατρὶς ἡ ϑρέψασά με. 

ἘΖΕΔΜΗ. 

τί δῆτα Νείλου τάσδ᾽ ἐπιστρέφει γύας; 

ΤΕΎΚΡΟΣ. 
90 φυγὰς πατρῴας ἐξελήλαμαι χϑονός: 

ἘΖΕΝΗ. 

τλήμων ἂν εἴης - τίς δέ σ᾽ ἐκβάλλει πάτρας; 

᾿  ν 

τίς δ ἸΕΙ: 
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ΤΕΈΥΚΡΟΣ: 

Τελαμὼν ὁ φύσας. τίν᾽ ἂν ἔχοις μᾶλλον φίλον; 
Ἐ“ΕΝΗ. 

ἐχ τοῦ; τὸ γάρ τοι πρᾶγμα συμφορὰν ἔχει. 
ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ. 

«Αἴας μ᾽ ἀδελφὸς ὦλεσ᾽ ἐν Τροίᾳ ϑανών. 
Ἐ“ΕΝΗ. 

9ὅ πῶς; οὔ τί που σῷ φασγάνῳ βίον στερείς ; 
ΤΕΎΚΡΟΣ. 

οἰχεῖον αὐτὸν ὥλεσ᾽ ἅλμ᾽ ἐπὶ ξίφος. 
ἘἙΖ“ΕΝΗ. 

μὰνέντ᾽; ἐπεὶ τίς σωφρονῶν τλαίη τάδ᾽ ἄν; 
ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ. 

τὸν Πηλέως τιν᾽ οἶσϑ᾽ ᾿Αχιλλέα γόνον; 
ἘΜ“ΈΝΗ. 

μνηστήρ ποϑ᾽ Ἑλένης ἦλθεν, ὡς ἀχούομεν. 
ΤΕΎΚΡΟΣ. 

100 ἘΣ ὅδ᾽ ὅπλων ἔριν ἔϑηχε συμμάχοις. 
Ἐ.ΖΈΕΝΗ. 

τοὶ δὴ τί τοῦτ Αἴαντι γίγνεται καχόν; 
ΤΕΎΚΡΟΣ. 

ἄλλου λαβόντος ὅπλ ἀπηλλάχϑη βίαν. 
ἘΖΕΝΗ. 

σὺ τοῖς ἐκείνου δῆτα πήμασιν νοσεῖς ; 

ΤΕΎΚΡΟΣ. 

ὁθούνεκ᾽ αὐτῷ γ᾽ οὐ ξυνωλόμην ὁμοῦ. 
ΕἘΖ“ΕΝΗ͂. 

105 ῆλϑες γὰρ, ὦ ξέν᾽, Ἰλίου κλεινὴν πόλιν; 

ΤΕΥ ΚΡΟΣ. 

χαὶ ξύν γε πέρσας αὐτὸς ἀνταπωλόμην. 

Ἑ.“ῈΝΉΗ. 

ἤδη γὰρ ἥπται καὶ χατείργασται. πυρί; 

ΤΕΎΚΡΟΙΟΣ. 

ὥστ᾽ οὐδ᾽ ἴχνος γε τειχέων εἶναι σαφές. 

ἘΖΕΝΗ. 

ΓΈΧἝΈΡΙΟΙΣ: 

110 καὶ πρός γ᾽ 
ἘΖ“ΕΝΗ. 

πόσον χρόνον γὰρ διαπεπόρϑηται πόλις; 
ΤῈΣ ΚΡΟΙΣ. 

ἑπιὰ σχεδόν τι καρπίμους ἐτῶν κύχλους. 
: Ἐ.ΕΝΗ. 

χρόνον δ᾽ ἐμείνατ᾽ ἄλλον ἐν Τροίᾳ πόσον; 
ΤΥ ΚΙΡΙΘΩΣ 

πολλὰς σελήνας, δέχα διελϑούσας ἔτη. 
Ἐ“ΕΝΗ. 

116 ἦ καὶ γυναῖκα Σπαρτιᾶτιν εἵλετε; 

{ΧΩ ΕΧΟΣΣΣ: 

] Μενέλαος αὐτὴν ἡγ᾽ ἐπισπάσας κόμης. 
᾿ ἘΖΈΕΝΗ. 

εἶδες σὺ τὴν δύστηνον; ἢ χλύων λέγεις; 
ΤΕΎΚΡΟΣ. 

ὥσπερ σέ γ᾽, οὐδὲν ἧσσον, ὀφϑαλμοῖς ὁρῶ. 
Ἐ.ΖΈΕΝΗ. 

σχοπεῖτε μὴ δόκησιν εἴχετ᾽ ἐχ ϑεῶν. 
ΤΕΎΚΡΟΣ. 

120 ἄλλου λόγου μέμνησο, μὴ κείνης ἔτι. 
ἘΧΜΈΝΗ. 

οὕτω δοκεῖτε τὴν δόχησιν ἀσφαλῆ; 

ὦ τλῆμον Ἑλένη, διὰ σ᾽ ἀπόλλυνται «Ῥρύγες. 

ΠΕΡ ΚΟΡΙΟῈΣΣ 

αὐτὸς γὰρ ὄσσοις εἰδέμην χαὶ νοῦς ὁρᾷ. 
Ἐ.“ΈΕΝΗ. 

ἤδη δ᾽ ἐν οἴχοις σὺν δάμαρτι Μενέλεως; 
ΓΈΓΧΊΚΡΙΟΣ: 

οὔκουν ἐν Ἄργει, οὐδ᾽ ἐπ᾿ Εὐρώτα δοαῖς. 
ἘΜΕΝΗ. 

12ὅ αἰαῖ. χαχὸν τόδ᾽ εἶπας οἷς κακὸν λέγεις. 

ΤΕΎΚΡΟΣ. 

ὡς χεῖνος ἀφανὴς σὺν δώμαρτι κλήζετωω. 

Ἐ.Ὲ ΝΗ. 

οὐ πᾶσι πορϑμὸς αὑτὸς ᾿ἀργείοισιν ἦν; 

ΤΕΥΚΡΟῸΣ. 

ἣν, ἀλλὰ χειμὼν ἔἄλλοσ᾽ ἄλλον ὥρισεν. 
Ἐ“ΕΝΉ. 

ποίοισιν ἐν γώτοισι ποντίας ἁλός; 
ΤΕΎΚΡΟΣ. 

180 μέσον περῶσι πέλαγος .Δϊγαίου πόρου. 
Ἐ.“ΕΝΗ. 

κἀχ τοῦδε Ἀϊενέλεων οὔτις οἱδ᾽ ἀφιγμένον; 
ΤΕΎΚΡΟΣ, 

οὐδείς - ϑανὼν δὲ χλήζεται καϑ᾽ Ἑλλάϑα. 
Ἐ.“ΈΝΗ. 

ἀπωλόμεσϑα - Θεστιὰς δ᾽ ἔστιν κόρη; 
ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ. 

«Ἱήδαν ἔλεξας; οἴχεται ϑανοῦσα δή. 
Ἐ.ΈΕΝΗ. 

135 ἡ πού γι» Ἑλένης αἰσχρὸν ὥλεσεν κλέος; 
ΤΕΎΚΡΟΣ. 

φασὶν, βρόχῳ γ᾽ ἅψασαν εὐγενῆ δέρην. 
ἘΖΕΝΗ. 

οἱ Τυνδάρειοι δ᾽ εἰσὶν ἢ οὐχ εἰσὶν κόροι; 
ΤΕ ΚΊΌΙΘΧΑΣ. 

τεθνᾶσι χοὐ τεϑνᾶσι" δύο δ᾽ ἐστὸν λόγω. 
Ἐ.“ΕΝΗ. 

πότερος ὁ χρείσσων ; ὦ τάλαιν᾽ ἐγὼ χαχῶν. 

ΤΕΎΚΡΟΣ. 

Ἀχαιοί μεγάλα δ᾽ εἴργασται καχά. 140 ἄστροις σφ᾽ ὁμοιωϑέντε φάσ᾽ εἶναι ϑεώ. 
Ἐ.“ΕΔΝΗ. 

χαλῶς ἔλεξας τοῦτο: ϑάτερον δὲ τί; 
ΤΕΟΥΚ ῬΙΘΩΣ: 

σφαγαῖς ἀδελφῆς οὕνεκ᾽ ἐχπνεῦσαι βέον. 
ἅλις δὲ μύϑων- οὐ διπλᾶ χρήζω στένειν. 

ὧν δ᾽ οὕνεκ᾽ ἦλθον τούσδε βασιλείους δόμους, 
1416 τὴν ϑεσπιῳδὸν Θεονόην χρήζων ἰδεῖν, 

συμπροξένησον, ὡς τύχω μαντευμάτων 
ὅπη νεὼς στείλαιμ᾽ ἂν οὔριον πτερὸν 

ἐς γῆν ἐναλίαν Κύπρον, οὗ μ᾽ ἐϑέσπισεν 
οἰκεῖν ᾿“πόλλων, ὄνομα νησιωτιχὸν 

160 Σαλαμῖνα ϑέμενον τῆς ἐκεῖ χάριν πάτρας. 

ΠΙΈΕΝΗ. 

πλοῦς, ὦ ξέν᾽, αὐτὸς σημανεῖ" σὺ δ᾽ ἐχλιπὼν 

γῆν τήνδε φεῦγε, πρίν σὲ παῖδε Πρωτέως 

ἰδεῖν, ὃς ἄρχει τῆσδε γῆς" ἄπεστι δὲ 
κυσὶν πετοιϑὼς ἐν φοναῖς ϑηροχτόνοις " 

156 χτείνει γὰρ Ἕλλην᾽ ὅντιν᾽ ἂν λάβῃ ξένον. 
ὅτου δ᾽ ἕχατι, μήτε σὺ ζήτει μαϑεῖν 

ἐγώ τε σιγῶ" τί γὰρ ἂν ὠφελοῖμί σε; 
ς ΖΕ. ΣΚΡΌΣΣ. 

αιῆτος ἔλεξας, ὦ γύναι. ϑεοὶ δέ σοι 
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ἘΣ Δ ΤΕ Ν ἘΗ- 

ἐσθλῶν ἀμοιβὰς ἀντιδωρησαίατο. 
100 Ἑλένῃ δ᾽ ὅμοιον σῶμ᾽ ἔχουσ᾽ οὐ τὰς φρένας 

ἔχεις ὁμοίας, ἀλλὰ διαφόρους πολύ. 
κακῶς δ᾽ ὕλοιτο, μηδ᾽ ἐπ᾿ Εὐρώτα ῥοὰς 
ἔλθοι. σὺ δ᾽ εἴης εὐτυχὴς ἀεὶ, γύναι. 

Ἐ.ῈΕΝΗ. 

ὦ μεγάλων ἀχέων καταβαλλομένα μέγαν οἴχτον,, 
1θ6 ποῖον ἁμιλλαϑῶ γόον; ἢ τίνα μοῦσαν ἐπέλϑω, 

δάχρυσιν, ἢ ϑρήνοις, ἢ πένϑεσιν; 
ἑἕ ἢ, 
πτεροφόροι γεάνιδες, 
παρϑένοι, Χϑονὸς κόραι, 

“Ζειρῆνες, εἴϑ᾽ ἐμοῖς γόοις 

170 μόλοιτ᾽ ἔχουσαι τὸν «“ίβυν 
λωτὸν ἢ σύριγγας, αἰλίνοις κακοῖς 
τοῖς ἐμοῖσι σύνοχα δάχρυα, 
πάϑεσι πάϑεα; μέλεσι μέλεα, 
μουσεῖά τε ϑρηνήμασι ξυνῳδὰ 

176 πέμψειε «Ῥερσέφασσα 

φόνια φόνια, χάριτας ἵν᾽ ἐπὶ δάκρυαι 
παρ᾽ ἐμέϑεν ὑπὸ μέλαϑρα νύχια 
γέχυσιν ὀλομένοις λάβῃ. 

ΧΟΡΟΣ. 

κυανοειδὲς ἀμφ᾽ ὕδωρ 
180 ἔτυχον ἕλικά τ΄. ἀνὰ χλόαν 

φοίνικας ἁλίου. πέπλους 
αὐγαῖσιν ἐν ταῖς χρυσέαις 

ἀμφιϑάλπουσ᾽ ἔν τε δόναχος ἔρνεσιν" 
ἔνϑεν οἰκτρὸν ἀνεβόασεν, 

185 ὅμαδον ἔχλυον, ἄλυρον ἔλεγον, 
ὅ τι ποτ ἔλαχεν αἰάγμασι στένουσα, 
Νύμφα τις οἷα Ναὶς 
ὕρεσι φυγάδα νόμον ἱεῖσα γοερὸν, 
ὑπὸ δὲ πέτρινα μύχατα γύαλα 

190 Πανὸς ἀναβοᾷ γάμους. 
ἘΖΕΝΗ͂. 

Ἰὼ Ἰώ. 
ϑήραμα βαρβάρου πλάτας, 
Ἑλλανίδες κόραι, 
ναύτας ᾿ἡἀχαιῶν τις ἔμολεν ἔμολε, 

196 δάχρυκ δάχρυσί μοι φέρων, 
᾿Ιλίου κατασχαφὰν 
πυρὶ μέλουσαν δαΐῳ 

δι᾿ ἐμὲ τὰν πολυχτόνον, 

δι᾿ ἐμὸν ὄνομα πολύπονον. 
200.12ήηδα δ᾽ ἐν ἀγχόναις 

ϑάνατον ἔλαβεν 

αἰσχύνας ἐμᾶς ὑπ᾽ ἀλγέων. 
ὁ δ᾽ ἐμὸς ἐν ἁλὶ πολυπλαγὴς 
πόσις ὀλόμενος οἴχεται, 

200 Κάστορός τε συγγόνου τὲ 
διδϑυμογενὲς ἄγαλμα πατρίδος 

ἀφανὲς ἀφανὲς ἱππόχροτα λέλοιπε δάπεδα 
γυμνάσιά τε δοναχόεντος 
Εὐρώτα, νεανίαν πόνον. 

ΧΟΡΟΣ. 

210 αἰαῖ αἰαῖ. 

ὦ" δαίμονος πολυστόνου 
161 --- 178. 179 --- 100. 

210 --- 228. 

μοίρας τε σᾶς, γύναι. 

«ἰὼν δυσκίων τις ἔλαχεν ἔλαχεν, 
ὅτε σε τέχετο ματρόϑεν 

215 Ζεὺς πρέπων δι᾿ αἰϑέρος 

χιονόχρως χύχνου πτερῷ " 
τί γὰρ ἄπεστί σοι καχῶν; 
τίνα δὲ βίοτον οὐκ ἔτλας; 
μάτηρ μὲν οἴχεται, 

220 δίδυμα τε “ιὸς 

οὐχ εὐδαιμονεῖ τέχεα φίλα, 
χϑόνα δὲ πάτριον οὐχ ὁρᾷς, 
διὰ δὲ πόλεας ἔρχεται 
βάξις, ἅ σε βαρβάροισι: 

228 λέχεσι, πότνια, παραδίδωσιν, 

ὁ δὲ σὸς ἐν ἁλὶ χύμασί τε λέλοιπε βίοτον, 
οὐδέ ποτ᾽ ἔτι πάτρια μέλαϑρα 
χαὶ τὰν Χαλχέρικον ὀλβιεῖς. 

ἘΜΖΜΕΝΗ. 

φεῦ φεῦ, τίς ἦν Φρυγῶν; 

280 ἢ τίς Ἑλλανίας ἀπὸ χϑονὸς 

ἔτεμε τὰν δαχρυόεσσαν ᾿Ιλίῳ 

πεύχαν; ἔνϑεν ὀλόμενον 
σχάφος συναρμόσας 
ὁ Πριαμίδας ἔπλευσε βαρβάρῳ πλάτᾳ 

285 τὰν ἐμὰν ἐφ᾽ ἑστίαν, 

ἐπὶ τὸ δυστυχὲς 
χάλλος, ὡς ἕλοι γάμον ἐμόν. 
ἁ δὲ δόλιος ἃ πολυχτόνος Κύπρις 

“Ἰαναΐδαις ἄγουσα θάνατον Πριαμίδαις τε. 
240 ὦ τάλαινα συμφορᾶς. 

ἡ δὲ χρυσέοις ϑρόνοις 
“Τιὸς ὑπαγχάλισμα σεμνὸν [Ἥρα] 
τὸν ὠχύπουν ἔπεμψε Μαιάδος γόνον, 
ὅς μὲ χλοερὰ δρεπομέναν ἔσω πέπλων 

216 ῥόδεα πέταλα, χαλκίοιχον ὡς ᾿ϑάγναν 
μόλοιμ᾽, ἀναρπάσας δι᾿ αἰϑέρος 

τάνδε γαῖαν εἰς ἄνολβον 

ἔριν ἔριν τάλαιναν ἔϑετο 
ΤΙριαμίδαισιν “Ελλάδος. 

250 τὸ δ᾽ ἐμὸν ὄνομα παρὰ Σιμουντίοις δοαῖσι 
μαψίδιον ἔχει φάτιν. 

ΧΟΡΟΣ. 
ἔχεις μὲν ἀλγείν᾽, οἶδα" συμφέρον δέ σοι 
ὡς ῥᾷστα τἀναγχαῖα τοῦ βίου φέρειν. 

ἘΖ“ΕΝΗ. 

2δὅ (ίλαι γυναῖχες, τίνι πότμῳ συνεζύγην; 

ἀρ᾽ ἡ τεκοῦσά μ᾽ ἔτεκεν ἀνθρώποις τέρας ; 

ψυνὴ γὰρ οὐὔϑ᾽ Ἑλληνὶς οὔτε βάρβαρος 
τεῦχος νεοσσῶν λευκὸν ἐχλοχεύεται, 
ἂν ᾧ μὲ «1ηδαν φασὶν ἐχ “Πὸς τεκεῖν. 

260 τέρας γὰρ ὁ βίος καὶ τὰ πράγματ᾽ ἐστί μοι, 
τὰ μὲν δι᾿ Ἥραν, τὰ δὲ τὸ κάλλος αἴτιον. 
εἴϑ'᾽ ἐξαλειφϑεῖσ᾽, ὡς ἄγαλμ᾽, αὖϑις πάλιν 
αἴσχιον εἶδος ἀντὶ τοῦ καλοῦ ᾽λαβον, 
χαὶ τὰς τύχας μὲν τὰς χαχὰς, ἃς νῦν ἔχω, 

205 Ἕλληνες ἐπελάϑοντο, τὰς δὲ μὴ χαχὰς 
ἔσωζον ὥσπερ τὰς καιχὰς σώζουσέ μου. 

ὅστις μὲν οὖν ἐς μίαν ἀποβλέπων τίχην 
πρὸς ϑεῶν χαχοῦται, βαρὺ μὲν, οἰστέον δ᾽ διιως ", 

ἡμεῖς δὲ πολλαῖς συμφοραῖς ἐγχείμεϑα. 

341 
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270 πρῶτον μὲν οὐκ οὖσ᾽ ὥδιχός εἶμι δυσχλεής. 
χαὶ τοῦτο μεῖζον τῆς ἀληϑείας κακὸν, 

ὅστις τὰ μὴ προσόντα χέχτητιι χαχά. 

ἔπειτα πατρίδος ϑεοί μ᾽ ἀφιδρύσαντο γῆς 

ἐς βάρβαρ᾽ ἤϑη, καὶ φίλων τητωμένη 
276 δούλη χαϑέστηχ᾽, οὖσ᾽ ἐλευϑέρων ἄπο" 

τὰ βαρβάρων γὰρ δοῦλα πάντα πλὴν ἑνός. 
ἄγκυρα δή μου τὰς τύχας ὀχεῖ μόνη, 
πόσιν ποϑ᾽ ἥξειν καί μ᾽ ἀπαλλάξειν χαχῶν" 
οὗτος τέϑνηχεν, οὗτος οὐχέτ᾽ ἔστι δή. 

280 μήτηρ δ᾽ ὄλωλε, χαὶ φονεὺς αὐτῆς ἐγὼ 

ἀδίχως μὲν, ἀλλὰ τἄδιχον τοῦτ᾽ ἔστ᾽ ἐμόν" 
ὃ δ᾽ ἀγλάϊσμια δωμάτων ἐμοῦ τ᾿ ἔφυ, 
ϑυγάτηρ ἄνανδρος πολιὰ παρϑενεύεται" 

τὼ τοῦ .«1ιὸς δὲ λεγομένω «Τιοσκόρω 
286 οὐχ ἐστόν. ἀλλὰ πάντ᾽ ἔχουσα δυστυχῆ 

τοῖς πράγμασιν τέϑνηχε, τοῖς δ᾽ ἔργοισιν οὔ. 

τὸ δ᾽ ἔσχατον τοῦτ᾽, εἰ μόλοιμεν ἐς πάτραν, 
χλήϑροις ἂν εἰργοίμεσϑα, τὴν ὑπ᾽ Ἰλίῳ 

δϑοχοῦντες Ἑλένην Δενέλεώ μ᾿ ἐλϑεῖν μέτα. 
290 εἰ μὲν γὰρ ἔζη πόσις, ἀνεγνώσθημεν ἂν 

ἐς ξύμβολ᾽ ἐλθόντες; ἃ φανερὰ μόνοις ὧν ἦν. 

γὺν δ᾽ 

τί δῆτ᾽ 

γάμους 

οὔτε τοῦτ᾽ ἔστ᾽ οὔτε μὴ σωθῇ ποτε. 
ἔτι ζῶ; τίν᾽ ὑπολείπομαι τύχην; 
ἑλομένη τῶν χαχῶν ἀπαλλαγὰς, 

296 μετ᾽ ἀνδρὸς οἱχεῖν βαρβάρου, πρὸς πλουσίαν 

τράπεζαν ἵζουσ᾽ ; ἀλλ ὅταν πόσις πιχρὸς 

ξυνῇ γυναιχὶ, καὶ τὸ σώζεσϑαι πιχρόν. 
ἐς ᾿ Ξ' ΄ Υ ἄν 

ϑαγεῖν χράτιστον " πῶς ϑάνοιμ᾽ ἂν οὖν καλῶς; 

ἀσχήμονες μὲν ἀγχόναι. μετάρσιοι, 

300 χών τοῖσι δούλοις δυσπρεπὲς νομίζεται, 

σφαγαὶ δ᾽ ἔχουσιν εὐγενές τι καὶ καλὸν, 

σμιχρὸν δ᾽ ὁ χαιρὺς χάρτ᾽ ἀπαλλάξαι βίου. 
ἐς γὰρ τοσοῦτον ἤλθομεν βάϑος χαχῶν - 

αἱ μὲν γὰρ ἄλλαι διὰ τὸ κάλλος εὐτυχεῖς 
806 χγυγαῖχες, ἡμᾶς δ᾽ αὐτὸ τοῦτ᾽ ἀπώλεσεν. 

ΧΟΡΟΣ. 

Ἑλένη, τὸν ἐλϑόνϑ'᾽᾽, ὅστις ἐστὶν ὁ ξέγος, 

μὴ πάντ᾽ ἀληϑὴ δοξάσης εἰρηχέναι. 
Ἐ-1Ε ΝΗ. 

χαὶ μὴν σαφῶς γ᾽ ἔλεξ᾽ ὀλωλέναι πόσιν. 
ΧΟΡΌΣ. 

πόλλ ἂν γένοιτο καὶ διὰ ψευδῶν ἔπη. 
Ἔ ἘΖΕΝΗ. 

310 χαὶ τἄμπαλίν γε τῶνδ᾽ ἀληϑείας σαιρῆ. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἐς συμιφοοὰν γὰρ ἀντὶ τἀγαϑοῦ φέρει. 
ἘΧΖΕΝΗ. 

φόβος γὰρ ἐς τὸ δεῖμια περιβαλών μ᾽ ἄγει. 
ὩΟΙΡΙΟΣΣ, 

πῶς δ᾽ εὐμενείας τοισίδ᾽ ἐν δόμοις ἔχεις; 

Ε. ΝΗ. 

πώντες (ίλοι μοι πλὴν ὁ ϑηρεύων γάμους. 
ΧΟΡΟΣ. 

81ὅ οἶσϑ᾽ οὖν ὃ δμᾶσον; μνήματος λιποῦσ᾽ ἔϑραν, 
Ἐ.“ΕΝΗ. 

ἐς ποῖον ἕρπεις μῦϑον ἢ παραίνεσιν; 
ΧΟΡΟΣ. 

ἐλϑοῦσ᾽ ἐς οἴχους, ἣ τὰ πάντ᾽ ἐπίσταται, 

τῆς ποντίας Νηρῆδος ἐχγόνου κόρης, 

ἔσο 055. νυ συν υυδοοου υ  ν τ' τ στ δ τ στ στ σσσππρρρπροΠρφῤτῤῤτῤοῤϑῤὴὲὴὲὴὴὴὸὸὃιιοι 

Ἐ ΞΡ ΤΠ 

; ! 

ΓᾺᾺ ΤΣ 

πυϑοῦ πόσιν σὸν Θεονόης εἴτ᾽ ἔστ᾽ ἔτι 
820 εἴτ᾽ ἐκλέλοιπε φέγγος" ἐχμαϑοῦσα δ᾽ εὖ, 

πρὸς τὰς τύχας τὸ χάρμα τοὺς γόους τ᾽ ἔχε. 
πρὶν δ᾽ οὐδὲν ὀρϑῶς εἰδέναι, τέ σοι πλέον 
λυπουμένῃ γένοιτ᾽ ἄν; ἀλλ ἐμοὶ πιϑοῦ" 
τάφον λιποῦσα τόνδε σύμμιξον κόρῃ, 

826 ὅϑενπερ εἴσει πάντα. τἀληϑῆ φράσαι 
ἔχουσ᾽ ἐν οἴχοις τοῖσδε, τί βλέπεις πρόσω; 
ϑέλω δὲ χἀγὼ σοὶ συνεισελϑεῖν δόμους, 
χαὶ συμπυϑέσθϑαι παρϑένου ϑεσπίσματα" 

γυγναῖχα γὰρ δὴ συμπονεῖν γυναικὶ χρή. 

Ἐ.Ζ“ΕΝΗ. 

330 φίλαι, λόγους ἐδεξάμαν. 
βᾶτε βᾶτε δ᾽ εἰς δόμους, 
ἀγῶνας ἐντὸς οἴχων 
ὡς πύϑησϑε τοὺς ἐμούς. 

ΧΟΡΟΣ. 

ϑέλουσαν οὐ μόλις καλεῖς. 
ΕΠΕΝΗ. 

325 Ἰὼ μέλεος ἁμέρα:. 

τίν᾽ ὥρᾳ τάλαινα τίνα δαχρυό- 
ἐντα λόγον ἀκούσομαι; 

ΧΟΡΟΣ. 

μὴ πρόμαντις ἀλγέων 
προλάμβαν᾽, ὦ φίλα, γόους. 

Ἐ.“ΕΝΗ͂. 

3410 τέ μοι πόσις μέλεος ἔτλα; 
πότερα δέρχεται φάος 

τέϑριππιά τ᾽ ἀελίου 
ἐς χέλευϑά τ᾽ ἀστέρων, 
ἢν νέχυσι χατὰ χϑονὸς 

810 τὰν χϑόνιον ἔχει τύχαν; 

ΧΟΡΟΣ. 

εἷς τὸ φέρτερον τέϑει 
τὸ μέλλον, ὅ τι γενήσεται. 

Ἐ.“ΈΝΗ. 

σὲ γὰρ ἐχάλεσα, σὲ δὲ χατόμοσα, 
τὸν ὑδρόεντα δόνακι χλωρὸν 

8300 Εὐρώταν, θανόντος εἰ βάξις 

ἔτυμος ἀνδρὸς ἅδε μοι. 

 ΟΡΟΣΣ; 

τί τάδ᾽ ἀσύγετα; 
ἘΖΕΝΠΗ. 

φόνιον αἰώρημα 
διὰ δέρης ὀρέξομαι, 

ἢ ξιφοχτόνον δίωγμα 
3565 λαιμορύτου σφαγᾶς 

αὐτοσίδαρον ἔσω πελάσω διὰ 
ϑῦμα τριζύγοις ϑεαῖσι 

τῷ τε σύριγγ᾽ ἀν᾽ Ἴδᾳ σεβί- 

ζοντι Πριαμίδῳᾳ ποτ᾽ ἀμφὶ βουστάϑμους. 

ΧΟΡΟΣ. 
360 ἀλλοσ᾽ ἀποτροπὰ χαχῶν 

γένοιτο, τὸ δὲ σὸν εὐτυχές. 

Ὁ ἘΚΜΕΔΝΗ. 
Ἰὼ Τροία τάλαινα 
δι᾿ ἔργ᾽ ἄνεργ᾽ ὄλλυσαι, μέλεά τ᾽ ἔτλας" 
τὰ δ᾽ ἐμὰ δῶρα Κύπρις ἔτεκε 

ΣΝ 
σαρχὸς ἀμιλλαν, 

πολὺ μὲν αἷμα, πολὺ δὲ δάκρυον, ἐξζχεά τ᾽ ἄχεσι, 
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860 δάχρυα δάχρυσιν ἔλαβε πάϑεα, 
ματέρες τὲ παῖδας ὥλεσαν, 
ἀπὸ δὲ παρϑένοι χόμας 

ἔϑεντο σύγγονοι νεχρῶν, Σχαμάνδριον 
ἀμφὶ «Ῥρύγιον οἶδμα. 

370 βοὰν βοὰν δ᾽ Ἑλλὰς 
χελάδησε χἀνωτότυξεν, 
ἐπὶ δὲ χρατὶ χέρας ἔϑηχεν, 
ὄνυχι δ᾽ ἁπαλόχροα γένυν 
ἔδευσε φονίαισι πλαγαῖς. 
ὦ μάχαρ ᾿ἀρχαδίᾳ ποτὲ παρϑένε Καλλιστοῖ, “Τιὸς 
ἃ λεχέων ἐπέβας τετραβάμοσι γυίοις, 
ὡς πολὺ ματρὸς ἐμᾶς ἔλαχες πλέον, 
ἃ μοριᾷ ϑηρῶν λαχνογυίων 
ὄμματι λάβρῳ σχῆμα λεαίνης 

380 ἐξαλλάξασ᾽ ἄχεα λύπης" 

ἅν τέ ποτ᾽ ρτεμις ἐξεχορεύσατο, 
χρυσοχέρατ᾽ ἔλαφον, Μέροπος Τιτανίδα κούραν 

37. οι 

χαλλοσύνας ἕνεχεν" τὸ δ᾽ ἐμὸν δέμας 

ὦλεσεν ὦλεσε Πέργαμα “Ἰαρδανίας 
8385 ὀλομένους τ᾽ ᾿ἡχαιούς. 

ΜΈΕΝΕ..4ΟΣ. 

ὦ τὰς τεϑρίππους Οἰνομάῳ ΤΙησαν κάτα 
ΠΙέλοινν ἁμίλλας ἐξαμιλληϑείς ποτε, 
εἴϑ᾽ ὥφελες τόϑ᾽, ἡνίχ᾽ ἔρανον ἐς ϑεοὺς 
προισϑεὶς ἐποίεις, ἐν ϑεοῖς λιπεῖν βίον, 

390 πρὶν τὸν ἐμὸν ᾿“τρέκ πατέρα γεννῆσαί ποτε, 
ὃς ἐξέφυσεν ᾿Δερόπης λέχτρων ἄπο 
᾿Ἱγαμέμνον᾽ ἐμέ τε Μενέλεων, κλεινὸν ζυγόν" 

πλεῖστον γὰρ οἶμαι, καὶ τόδ᾽ οὐ κόμπῳ λέγω, 
στράτευμα κώπῃ διορίσαι Τροίαν ἔπι 

890 τύραννος, οὐδὲν πρὸς βίαν στρατηλατῶν, 
ἑχοῦσι δ᾽ ἄρξας Ἑλλάδος νεανίαις. 

χαὶ τοὺς μὲν οὐκέτ᾽ ὄντας ἀριϑμῆσαι πάρα, 
τοὺς δ᾽ ἐκ ϑαλάσσης ἀσμένως πεφευγότας, 
νεχρῶν φέροντας ὀνόματ᾽ εἰς οἴχους πάλιν. 

ἀ00 ἐγὼ δ᾽ ἐπ᾽ οἶδμα πόντιον γλαυκῆς ἁλὸς 
τλήμων ἀλῶμαι χρόνον ὅσονπερ ᾿Ιλίου 
πύργους ἔπερσα, χεῖς πάτραν χρήζων μολεῖν, 
οὐχ ἀξιοῦμαι τοῦδε πρὸς ϑεῶν τυχεῖν. 

«Ἱιβύης τ᾽ ἐρήμους ἀξένους τ᾽ ἐπιδρομὰς 

405 πέπλευχιε πάσες" χῶταν ἐγγὺς ὦ πάτρας, 
πάλιν μ᾽ ἀπωϑθϑεῖ πνεῦμα, κοὔποτ᾽ οὔριον 
εἰσῆλϑε λαῖφος, ὥστε μ᾽ ἐς πάτραν μολεῖν. 
χαὶ νῦν τάλας ναυαγὸς, ἀπολέσας φίλους. 
ἐξέπεσον ἐς γῆν τήνδε" ναῦς δὲ πρὸς πέτρας 

410 πολλοὺς ἀριϑμοὺς ἄγνυται ναυαγίων. 
τρόπις δ᾽ ἐλείφϑη ποικίλων ἁρμοσμάτων, 

ἐφ᾽ ἧς ἐσώϑην μόλις ἀνελπίστῳ τύχῃ 
Ἑλένη τε, Τροίας ἣν ἀποσπάσας ἔχω. 

ὄνομα δὲ χώρας, ἥτις ἥδε χαὶ λεὼς, 
410 οὐχ οἶδ᾽" ὄχλον γὰρ ἐσπεσεῖν ἠσχυνόμην, 

ὥσϑ᾽ ἱστορῆσαι τὰς ἐμὰς δυσχλαινίας, 
χρύπτων ὑπ᾽ αἰδοῦς τὰς τύχας. ὅταν δ᾽ ἀνὴρ 
πράξη χαλῶς ὑψηλὸς, εἷς ἀηϑίαν 
πίπτει χαχίῳ τοῦ πάλαι δυσδαίμονος. 

220 χρεία δὲ τείρει μ᾽" οὔτε γὰρ σῖτος πάρα 
οὔτ᾽ ἀμφὶ χρῶτ᾽ ἐσθῆτες" αὐτὰ δ᾽ εἰχάσαι 
πάρεστι" ναὸς ἐχβόλοις ἀμπίσχομαι. 

πέπλους δὲ τοὺς πρὶν λαμπρά τ᾽ ἀμφιβλήματα 
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χλιδάς τε πόντος ἥρπασ᾽" ἐν δ᾽ ἄντρου μυχοῖς 

420 χρύννεας γυναῖχα τὴν καχῶν πάντων ἐμοὶ 
ἄρξασαν ἥκω, τούς γε περιλελειμμένους 
φίλων φυλάσσειν τἄμ᾽ ἀναγκάσας λέχη. 
μόνος δὲ γοστῶ, τοῖς ἐχεῖ ζητῶν «ίλοις 

τὰ πρόσφορ᾽ ἤν πως ἐξερευνήσας λάβω. 
480 δὼν δὲ δῶμα περι(ς ερὲς ϑριγχοῖς τόδε 

πύλας τὲ σεμνὰς ἀνδρὸς ὀλβίου τινὸς, 

προσῆλθον" ἐλπὶς δ᾽ ἔχ γε πλουσίων δόμων 
λαβεῖν τι ναύταις, ἐκ δὲ μὴ ᾽χόντων βίον; 
οὐδ᾽ εἰ ϑέλοιεν, ὠφέξλεῖν ἔχοιεν ((ν. 

435 ὠή" τίς ἂν πυλωρὸς ἐχ δόμων μόλοι, 
ὅστις διαγγείλειε τἄμ᾽ εἴσω χαχώ; 

ΤΡΡΥΦΎΥΣΣΙ 

τίς πρὸς πύλαισιν; οὐχ ἀπαλλάξει δόϊων, 

χαὶ μὴ πρὸς αὐλείοισιν ἑστηκὼς πύλαις 

ὄχλον παρέξεις δεσπόταις ; ἢ χατϑανεῖ 

440 Ἕλλην πεφυκὼς, οἷσιν οὐκ ἐπιστρο(αί. 

ΔΜΙΕΝΕ..0ΟΣ. 

ὦ γραῖα, ταῦτα πάντ᾽ ἔπη χαλῶς λέγεις. 
ἔξεστι" πείσομαι γάρ" ἀλλ ἄνες λόγον. 

ΤΓΡΑΥῪΥΣ. 

ἄπελϑ᾽" ἐμοὶ γὰρ τοῦτο πρόσχειται. ξένε, 
μηϑένα πελάζειν τοισίδ᾽ “Ελλήνων δόμοις. 

ΜΈΕΝΕ.ΆΑΟΣ. 

4λό ὦ, μὴ πρόσειε χεῖρα, μηδ᾽ ὥϑει βίᾳ. 
ΠΡΊΥ ΩΣ: 

πείϑει γὰρ οὐδὲν ὧν λέγω- σὺ δ᾽ αἴτιος. 
ΜΕΝΈΕΈ.“.ΟΣ. 

ἄγγειλον εἴσω δεσπόταισι τοῖσι σοῖς. 
ἹΌΡΙΑ͂ ὙΠΣῸ 

πιχρῶς ἂν οἷμαί γ᾽ ἀγγελεῖν τοὺς σοὺς λόγους. 

ΜΕΝΕΚ.ΌΆΑΟΣ. 

γαυαγὸς ἥχω,, ξένος, ἀσύλητον γένος. 

ΤΡΑΧΎΣ. 

460 οἶχον πρὸς ἄλλον νύν τιν᾽ ἀντὶ τοῦδ᾽ ἴϑι. 
ΜΕΝΕ..0 Σ. 

οὔχ, ἀλλ ἔσω πάρειμι" χαὶ σύ μοι πιϑοῦ. 
ΤΊ ΎΩΝΣ. 

ὀχληρὸς ἴσϑ᾽ ὦν καὶ τάχ᾽ ὠσϑήσει βίᾳ. 
ΜΈΝΕ..ΟΣ. 

αἰαῖ" τὰ κλεινὰ ποῦ ᾽στί μοι στρατεύματα; 

ΤΡΆΑΥΣ. 

οὐχοῦν ἐχεῖ που σεμνὸς ἦσϑ᾽, οὐκ ἐνθάδε. 
ΜΠΈΕΈΝΕ.Ζ4ΟΣ. 

4σὅ ὦ ϑαῖμον, ὡς ἀνάξι᾽ ἠτιμώμεϑα. 
ΓΡΡΩΎΣ.:. 

τί βλέφαρα τέγγεις δάκρυσι; πρὸς τίν᾽ οἰχτρὸς εἶ; 
ΜΕΝΕ.ΜΖΟΣ. 

πρὸς τὰς πάροιϑε συμιρορὰς εὐδαίμονας. 

ΤΟ. 

οὔκουν ἀπελϑὼν δάχουα σοῖς δώσεις φίλοις ; 

ΜΔΕῈΝΕ....0 Σ. 

τίς δ᾽ ἥδε χώρα; τοῦ δὲ βασίλειοι δόμοι; 
ΤΡΦΎΣ. 

4600 Πρωτεὺς τάδ᾽ οἱχεῖ δώματ᾽, Ἄἴγυπτος δὲ γῆ. 
ΜΠΈΝΕ...0 Σ. 

«Αἴγυπτος; ὦ δύστηνος, οἷ πέπλευκ᾽ ἄρα. 

ΓΡΑ͂ΥΣ. 

τί δὴ τὸ Νείλου μεμπτὸν ἐστί σοι γένος ; 
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ΜΕΝΕ..ΟΣ. ἢν δ᾽ ἐνδιδῷ τι μαλϑαχὸν, τὰ πρόσφορα 
οὐ τοῦτ᾽ ἐμέμφϑην" τὰς ἐμὰς στένω τύχας. τῆς νῦν παρούσης συμφορᾶς αἰτήσομαι. 

ΤΟ ΑΝΧΣ, ὅ10 χαχῶν δέ γ᾽ ἡμῖν ἔσχατον τοῖς ἀϑλίοις, 
πολλοὶ χακῶς πράσσουσιν, οὐ σὺ δὴ μόνος. ἄλλους τυράννους αὐτὸν ὄντα βασιλέα 

ΜΕΝΕ..ΟΣ. βίον προσαιτεῖν " ἀλλ᾿ ἀναγκαίως ἔχει. 
4ρ6 ἔστ᾽ οὖν ἐν οἴχοις ὅντιν᾽ ὀνομάζεις ἄναξ; λόγος γάρ ἔστιν οὐκ ἐμὺς, σοφῶν δ᾽ ἔπος, 

ΤΟ Α ΣΌΣ: δεινῆς ἀνάγκης οὐδὲν ἰσχύειν πλέον. 
τόδ᾽ ἔστιν αὐτοῦ μνῆμα, παῖς δ᾽ ἄρχει χϑονός. ΧΟΡΟΣ. 

ΜΕΝΕ.Δ4ΟΣ. 516 ἤχουσα τᾶς ϑεσπιῳδοῦ χόρας, 
ποῦ δῆτ᾽ ὧν εἴη; πότερον ἐχτὸς ἢ ̓ ν δόμοις; ἃ χρήζουσ᾽ ἐφάνη τυράννοις 

ΤΊΡΆΟΥΩΣ, δόμοις, ὡς Μενέλαος οὔπω 

οὐκ ἔνδον " Ἕλλησιν δὲ πολεμιώτατος. μελαμφαὲς οἴχεται 

ΜΕΝΕ..40ΟΣ. δε ἔρεβος, χϑονὶ χρυφϑεὶς, 

᾿ τίν᾽ αἰτίαν σχὼν ἧς ἐπηυρόμην ἐγώ; 520 ἀλλ᾽ ἔτι κατ᾽ οἶδι᾽ ἅλιον 
Ϊ ΓΡΑΎΣ. τρυχόμενος οὔπω λιμένων 

470 Ἑλένη χατ᾽ οἴκους ἐσιὶ τούσδ᾽ ἡ τοῦ ΑἸιός. ψαύσειεν πατρίας γᾶς, 

᾿ ΜΕΝΕ...40Σ. ἀλατείᾳ βιότου 
πῶς φής; τίν᾽ εἶπας μῦϑον; αὖϑίς μοι φράσον." ταλαίφρων, ἄφιλος φίλων, 

᾿ ἹΕΡΟΖΙΥΕΣ. , 525 παντοδαπᾶς ἐπὶ γᾶς 

] ἡ Τυνδαρὶς παῖς, ἢ κατὰ Σπάρτην ποτ᾽ ἢν. πόδα χριειπτόμενος εἰναλίῳ 
| ΜΕΝΕ..4ΟΣ. χώπᾳ Τρῳάδος ἐχ γᾶς. 
| πόϑεν μολοῦσα; τίνα τὸ πρᾶγμ᾽ ἔχει λόγον; ἘΖΕΝΠ. 
] ΤΊΡΩ ΧΟΣ. ἣδ᾽ αὖ τάφου τοῦδ᾽ εἰς ἕδρας ἐγὼ πάλεν 

| «Ταχεδαίμονος γῆς δεῦρο νοστήσασ᾽ ἄπο. στείχω, μαϑοῦσα Θεονόης φίλους λόγους, 
ΜΕΝΕΧΖΆΑΟΩΣ. 580 πάντ᾽ ἀληϑῶς οἶδε" φησὶ δ᾽ ἐν φάει 

4760 πότ᾽; οὔ τέ που λελήσμεϑ᾽ ἐξ ἄντρων λέχος; πόσιν τὸν ἁμὸν ζῶντα φέγγος εἰσορῶν, 
] ΠΡΌΣ ΣῈ πορϑμοὺς δ᾽ ἀλᾶσϑαι μυρίους πεπλευκότα 

' πρὶν τοὺς ᾿Ἰχαιοὺς, ὦ ξέν᾽, ἐς Τροίαν μολεῖν. ἐχεῖσε χἀχεῖσ᾽ οὐδ᾽ ἀγύμναστον πλάγοις 
Ι ἀλλ ἕρπ᾽ ἀπ᾽ οἴκων " ἔστι γάρ τις ἐν δόμοις ἥξειν, ὅταν δὴ πημάτων λάβη τέλος. 

τύχη, τύραννος ἡ ταράσσεται δόμος. 535 ἕν δ᾽ οὐχ ἔλεξεν, εἰ μολὼν σωϑήσεται. 
χαιρὸν γὰρ οὐδέν᾽ ἦλθες" ἢν δὲ δεσπότης ἐγὼ δ᾽ ἀπέστην τοῦτ᾽ ἐρωτῆσαι σαφῶς, 

Π480 λύβη σε, ϑάνατος ξένιά σοι γενήσεται. ἡσϑεῖσ᾽, ἐπεί γιν εἶπέ μοι σεσωσμένον. 
] εὔνους γάρ εἰμι Ἕλλησιν, οὐχ ὅσον πιχροὺς ἐγγὺς δέ νίν που τῆσδ᾽ ἔφασκ᾽ εἶναι χϑονὸς, 

λόγους ἔδωχα δεσπότην φοβουμένη. γναυαγὸν ἐχπεσόντα σὺν παύροις φίλοις. 

] ᾿ ΜΕΝΕ..ΜΟΣ. δ410 ὥς μοι πόϑ᾽ ἥξεις; ὡς ποϑεινὸς ἂν μόλοις. , 

] τί φῶ; τί λέξω; συμφορὰς γὰρ ἀϑλίας ἔα, τίς οὗτος; οὔ τί που χρυπτεύομαι ᾿ 

] ἐχ τῶν πάροιϑε τὰς παρεστώσας κλύω, ΤΙρωτέως ἀσέπτου παιδὸς ἐκ βουλευμάτων; 

᾿ 486 εἰ τὴν μὲν αἱρεϑεῖσαν ἐκ Τροίας ἄγων οὐχ ὡς δρομαία πῶλος ἢ βάχχη ϑεοῦ 
ἥχω δάμαρτα χαὶ χατ᾽ ἄντρα σώζεται, τάφῳ ξυνάψω χῶλον; ἄγριος δέ τις 

] ὕνομα δὲ ταυτὸν τῆς ἐμῆς ἔχουσά τις δ415 μορφὴν ὅδ᾽ ἐστὶν, ὅς μὲ ϑηρᾶται λαβεῖν. 
] δάμαρτος ἄλλη τοισίδ᾽ ἐνναίει δόμοις. ΜΕΝΕ..40 Σ. Ι 
] 4ιός γ᾽ ἔλεξε παῖδά νιν πεφυχέναι. σὲ τὴν ὕρεγμα δεινὸν ἡμιλλημένην ] 
᾿ 490 ἀλλ᾽ ἢ τίς ἐστι Ζηνὸς ὄνομ᾽ ἔχων ἀνὴρ τύμβου ᾽πὶ χρηπῖδ᾽ ἐμπύρους τ᾽ ὀρϑοστάτας, 
] Νείλου παρ᾽ ὕχϑας; εἷς γὰρ ὅ γε χατ᾿ οὐρανόν." μεῖνον " τί φεύγεις; ὡς δέμας δείξασα σὸν 
᾿ “Σπάρτη δὲ ποῦ γῆς ἐστι πλὴν ἵνα ῥοαὶ ἔχπληξιν ἡμῖν ἀφασίαν τε προστέϑης. 

᾿ τοῦ χαλλιδόναχός εἶσιν Εὐρώτα μόνον; Ἐ“ΕΝΗ. 

] ἁπλοῦν δὲ Τυνδάρειον ὄνομα χλήζεται. δ00 ἀδικούμεϑ᾽, ὦ γυναῖκες " εἰργόμεσϑα, γὰρ ' 

490 .«1αχεδαίμονος δὲ γαῖά τις ξυνώνυμος τάφου πρὸς ἀνδρὸς τοῦδε, καί μ᾽ ἑϊὼν ϑέλει 1 

| Τροίας τ᾽; ἐγὼ μὲν οὐχ ἔχω τί χρὴ λέγειν. δοῦναε τυράννοις, ὧν ἐφεύγομεν γάμους. 

| πολλοὶ γὰρ, ὡς εἴξασιν, ἐν πολλῇ χϑονὲ ΜΈΕΝΕ,ΖΘΖΟΣ. 
] ὀνόματα ταὔτ᾽ ἔχουσι, χαὶ πόλις πόλει οὐ κλῶπές ἐσμεν, οὐχ ὑπηρέται χαχῶν. Ι 
Ϊ γυνὴ γυναικί τ᾽" οὐδὲν οὖν ϑαυμαστέον, ἘΖΕΝΗ͂. 
᾿ ὅ00 οὐδ᾽ αὖ τὸ δεινὸν προσπόλου φευξούμεϑα. 

ἀνὴρ γὰρ οὐδεὶς ὧδε βάρβαρος φρένας, 
] ὃς ὄνομ᾽ ἀχούσας τοὐμὸν οὐ δώσει βοράν. 

χλειγὸν τὸ Τροίας πῦρ ἐγώ ϑ᾽, ὃς ἦψά νιν, 

καὶ μὴν στολήν γ᾽ ἄμορφον ἀμφὶ σῶμ᾽ ἔχεις. 

ΜΕΝΕ.Ζ.ΜΟΣ. 

ὅδ στῆσον, φόβου μεϑεῖσα, λαιψηρὸν πόδα. 

] Διενέλαος, οὐκ ἄγνωστος ἐν πάσῃ χϑονί. ἘΡΑΜΕΊΝΟ, ᾿ 

ἡ δ0ὅ δόμων ἄνακτα προσμενῶ " ἔχει δέ μοι ἵστημ᾽, ἐπεί γε τοῦδ᾽ ἐφάπτομαι τόπου. 

| δισσὰς φυλάξεις " ἣν μὲν ὠμόφρων τις ἢ, ΠΈΕΝΕ..40Σ. 

χρύψας ἐμαυτὸν εἶμι πρὸς ναυάγια, τίς εἴ; τίν᾽ ὄψιν σὴν, γύναι, προσδέρκομαι; 
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ἘΖΕΝΗ. 
σὺ δ᾽ εἶ τίς; αὑτὸς γὰρ σὲ κίζμι᾽ ἔχει λόγος. 

ὩΜΠΕΝΕ..4ΟΣ. 

οὐπώποτ᾽ εἶδον προσιερεστέραν δέμας. 
ἘΖ“ΕΝΗ. 

ὅ60 ὦ ϑεοί. ϑεὸς γὰρ χαὶ τὸ γιγνώσκειν φίλους. 

ΜΕΝΕ...40 Σ. 

Ἑλληνὶς εἶ τις ἢ ̓ πιχωρία γυνή; 
ἘΖΕΝΗ. 

Ἑλληνίς" ἀλλὰ καὶ τὸ σὸν ϑέλω μαϑεῖν. 
ΜΠΕΝΕ.Ζ.ΟΣ. 

Ἑλένῃ σ᾽ ὁμοίαν δὴ μάλιστ᾽ εἶδον, γύναι. 
ἘΖΕΔΜΝΗ. 

ἐγὼ δὲ ΠΙενέλεῴ γε σ᾽" οὐδ᾽ ἔχω τί φῶ. 
ΜΠΕΝΕ.ΖΜ.ΟΣ. 

ὅθ6 ἔγνως γὰρ ὀρϑῶς ἄνδρα δυστυχέστατον. 
ἘΖΕΝΕΗ͂. 

ὦ χρόνιος ἐλθὼν σῆς δάμαρτος ἐς χέρας. 
ΠΕΜΝΕ...40Σ. 

ποίας δάμαρτος; μὴ ϑίγης ἐμῶν πέπλων. 
ἘΖΕΝΗ. 

ἣν σοι δίδωσι Τυνδάρεως, ἐμὸς πατήρ. 
ΜΈΕΝΕΟ..0ΟΣ. 

ὦ φωσφόρ᾽ Ἑχάτη, πέμπε φάσματ᾽ εὐμενῆ. 
Ἐ.Ζ“ΕΝΗ. 

ὅ70 οὐ γυχτέφαντον πρόπολον ᾿Ενοδίας μ᾽ ὁρᾷς. 
ΜΕΝΕ..Ζ4ΟΣ. 

οὐ μὴν γυναικῶν γ᾽ εἷς δυοῖν ἔφυν πόσις. 
Ἐ.“ΕΝΗ. 

ποίων δὲ λέχτρων δεσπότης ἄλλων ἔφυς; 

ΜΈΕΝΕ..0ΟΣ. 

ἣν ἄντρα χεύϑει χὰκ Φρυγῶν χομίζομαι. 
ἘΖΕΝΗ. 

οὐχ ἔστιν ἄλλη σή τις ἀντ᾽ ἐμοῖ γυνή. 
ΜΜΕΝΕ..4ΟΣ. 

δ76 ἡ που φρονῶ μὲν εὖ, τὸ δ’ ὄμμα μου νοσεῖ; 
ΠΙΈΕΝΠΗ. 

οὐ γάρ μὲ λεύσσων σὴν δάμαρϑ᾽ ὁρῶν δοκεῖς ; 
ΜΕΝΕΖΚ.ΟΣ. 

τὸ σῶμ᾽ ὅμοιον, τὸ δὲ σαφές μ᾽ ἀποστερεῖ. 
ἘΖΜΕΝΗ. 

σχέψαι" τὸ δ᾽ οὐδείς ἐστι σοῦ σοφώτερος ; 

ΜΕΝΕ.ΜΆΑΟΣ. 

Ι ξοιχας " οὔτοι τοῦτό γ᾽ ἐξαρνήσομαι. 
ἱ Ε.“ΈἘΝΗ. 

580 τίς οὖν διδάξει σ᾽ ἄλλος ἢ τὰ σ᾽ ὄμματα; 
ΜΕΝΕ..4ΟΣ. 

ἐκεῖ νοσοῦμεν,, ὅτι δάμαρτ᾽ ἄλλην ἔχω. 
Ἐ“ΕΝΗ. 

οὐχ ἦλθον ἐς γῆν Τρῳάδ᾽, ἀλλ᾿ εἴδωλον ἦν. 

ΜΕΝΕ..20ΟΣ. 

καὶ τίς βλέποντα σώματ᾽ ἐε  αξτται Ὁ 
ἘΖ“ΕΝΗ. 

αἰϑὴρ, ὅϑεν σὺ ϑεοπόνητ᾽ ἔχεις λέχη. 
ΜΕΝΕ...4ΟΣ. 

ὅδότίνος πλάσαντος ϑεῶν; ἄελπτα γὰρ λέγεις. 
Ἐ.“ῈΝΗ. 

ἵν διάλλαγμ᾽, ὡς Πάρις με μὴ λάβοι. 

ΜΕΝΕ..40ΟΣ. 

πῶς οἷν ἂν ἐνθάδ᾽ ἦσϑά τ᾽ ἐν Τροίᾳ 9᾽ ἅμα; 

ΡΟΕΤΑΕ ΒΟΕΒΝΙΟΙ. 

ἘΖΕΝΉΗ. 

τοὔνομα γένοιτ ἂν πολλαχοῦ, τὸ σῶμα δ᾽ 
ΜΕΝΕ..ΟΣ. 

μέϑες με, λύπας ἅλις ἔχων ἐλήλυϑα. 
ἘΖΈΕΝΗ. 

ὅ90 λεέψεις γὰρ ἡμᾶς, τὰ δὲ κέν᾽ ἐξάξεις λέχη; 
ΜΕΝΕ..ΑΟΣ. 

Ἑλένη προσφερὴς ὁϑούνεχ᾽ εἶ, 
ἘΖΕΜΗ. 

ἀπωλόμην" λαβοῦσά σ᾽ οὐχ ἕξω πόσιν. 

ΜΕΝΕ..ΖΟΣ. 

τοὐχεῖ μὲ μέγεσος τῶν πόνων πείϑει, σὺ δ᾽ 

ἘἙ.“Ὲ ΝΉ. 

οἵ ᾽γώ." τίς ἡμῶν ἐγένετ᾽ ἀϑλιωτέρα; 
ι 596 οἱ (φίλτατοι λείπουσιν - οὐδ᾽ ἀφίξομαι. 

Ἕλληνας οὐδὲ πατρίδα τὴν ἐμήν ποτε. 

ΖΦΓΓΕ.ΟΣ. 

Μενέλαε, μαστεύων σε χι) ΠΟΤ μόλις, 

πᾶσαν πλανηϑεὶς τήνδε βάρβαρον χϑόνα, 

πεμφϑεὶς ἑταίρων τῶν λελειμμένων ὕπο. 

ΜΕΝΕ..ΆΑΟΣ. 

600 τί δ᾽ ἔστιν; ἦ που βαρβάρων συλᾶσϑ᾽ ὕπο; 

| Σ ΠΟΤ ΧΦΙΟἙΙ͂Ξ, 
ϑαυμάστ᾽, ἔλασσον τοὔνομ᾽ ἢ τὸ πρᾶγμ᾽, ἔχων. 

ΜΕΝΕΜ.“ΆΑΟΣ. 

ὡς φέρεις τι τῆδε τῇ σπουδῇ νέον. 

ὩΤΤΓΓΕΜ.ΟΣ. 

λέγω πόνους σὲ μυρίους τλῖναι μάτην. 

ΜΕΝΕ.ΜΛΟΣ. 

παλαιὰ ϑρηνεῖς πήματ᾽" ἀγγέλλεις δὲ τί; 

ἈΠΟ 

006 βέβηχεν ἄλοχος σὴ πρὸς αἰϑέρος πτύχας 

ἀρϑεῖσ᾽ ἄφαντος " οὐρανῷ δὲ χρύπτεται, 
λιποῦσα σεμνὸν ἄντρον οὗ σφ᾽ ἐσώζομεν, 

τοσόνδε λέξασ᾽" ὦ ταλαίπωροι «»Ῥρύγες 

πάντες τ᾿ ᾽Αχαιοὶ, δι᾿ ἔμ᾽ ἐπὶ Σχαμανδρίοις 
610 ἀχταῖσιν Ἥρας μηχαναῖς ἐϑνήσχετε, 

δοκοῦντες Ἑλένην οὐκ ἔχοντ᾽ ἔχειν Πάριν. 
ἐγὼ δ᾽ ἐπειδὴ χρόνον ἔμειν᾽ ὅσον μ᾽ ἐχρῆν, 
τὸ μόρσιμον σώσασα, πατέρ᾽ ἐς οὐρανὸν 
ἄπειμι" φήμας δ᾽ ἡ τάλαινα Τυνδαρὶς 

6016 ἄλλως χαχὰς ἤχουσεν οὐδὲν αἰτία. 
ὦ χαῖρε, -1ήδας θύγατερ, ἐνθάδ᾽ ἦσϑ᾽ ἄρα; 

ἐγὼ δέ σ᾽ ἄστρων ὡς βεβηδυτας μυχοὺς 

ἤγγελλον, εἰδὼς οὐδὲν ὡς ὑπόπτερον 

δέμας φοροίης. οὐκ ἐῶ σε χερτομεῖν 
620 ἡμᾶς τόδ᾽ αὖϑις, ὡς μάτην ἐν ᾿Ιλίῳ 

πόνους παρεῖχες σῷ πόσει χαὶ συμμάχοις. 

ΜΕΝΕΑΆΑ͂ΔΟΣ. 
τοῦτ᾽ ἔστ᾽ ἐχεῖνο" ξυμβεβᾶσιν οἱ λόγοι 
οἱ τῆσδ᾽ ἀληϑεῖς - ὦ ποϑεινὸς ἡμέρα, 
ἢ σ᾽ εἰς ἐμὰς ἔδωχεν ὠλένας λαβεῖν. 

Ἐ.ΖΕ ΝΗ. 

626 ὦ φίλτατ᾽ ἀνδρῶν Πϊενέλεως, ὃ μὲν χρόνος 
παλαιὸς, ἡ δὲ τέρψις ἀρτίως πάρα. 
ἔλαβον ἀσμένα πόσιν ἐμὸν, φίλαι, 
περιπετάσασα χέρα 
φίλιον ἐν μαχρᾷ φλογὶ φαεσφόρῳ. 

καὶ χαῖρέ γ᾽ 

" 
ου. 

λέγ᾽, 

τ; 
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630 χἀγὼ σέ: πολλοὺς δ᾽ ἐν μέσῳ λύγους ἔχων 
οὐχ οἶδ᾽ ὑποίου πρῶτον ἄρξομαι τὰ γῦν. 

ἘΖΕΔΝΗ. 

γέγηϑα, χρατὶ δ᾽ ὀρϑίους ἐϑείρας 

ἀνεπτέρωχα, χαὶ δάχου σταλάσσω, 
περὶ δὲ γυῖα χεῖρας ἔβαλον Ἐ 

636 ἡδονὰν ὡς λάβω. 
ὦ πόσις, ὦ φιλτάτη πρόσοψις. 

ΜΕΝΕ...40ΟΣ. 

οὐχ ἐμέμφϑην " ἔχω 
τὰ τοῦ «“ἸΠὸς λέχτρα «1ήδας ϑ', 
ἃν ὑπὸ λαμπάδων 

Ἐ.ΕΝΗ. 

χρείσσω " 

646 χρόνιον, ἀλλ᾿ ὅμως ὀνακίμαν τύχας. 

ΜΠΕΝΕ..40 Σ. 
Ξῷ Ξ ἐς ας ἈΕΊ τὸ ἂν, 
ὄναιο δῆτα. ταὐτὰ δὴ ξυγεύχομαι" 

δυοῖν γὰρ ὄντοιν οὐχ ὁ μὲν τλήμων, ὁ δ᾽ οὔ. 

Ἐ.“ΖΈΝΗ. 

φίλαι φίλαι, τὰ πάρος 

οὐχέτι στένομεν, οὐδ᾽ ἀλγῶ. 
660 πύσιν ἐμὸν ἐμὸν ἔχομεν ἔχομεν, ὃν ἔμενον 

ἔμενον ἐκ Τροίας πολυετὴ μολεῖν. 

ΜΕΝΕ.Α4ῸὉῸΣ. 

ἔχεις μ᾽ ἔχω τέ σ᾽" ἡλίους δὲ μυρίους 
μόγις διελϑὼν ἠσϑόμην τὰ τῆς ϑεοῦ. 
ἐμὰ δὲ δάχρυω χαρμονὰ πλέον ἔχει 

θ6ὅ χάριτος ἢ λύπας. 
Ε.2Ὲ ΝΗ. 

τί φῶ; τίς ἂν τόδ᾽ ἤλπισεν βροτῶν ποτε; 
ἀδόχητον ἔχω σὲ πρὸς στέρνοις. 

ΜΕΝΕ..40Σ. 

χἀγὼ σὲ τὴν δοκοῦσαν ᾿Ιδαίαν πόλιν 
μιολεῖν ᾿Ιλίου τὲ μελέους πύργους. 

Ἐ.ΖΕΝΗ. 

ἔ ἔ. πιχρὰς ὃς ἀρχὰς βαίνεις " 

ἢ ἔ. πικρὰν δ᾽ ἐρευνᾷς φάτιν. 

ΜΠΈΕΝΕΚ.Ζ4ΟΣ. 

λέγ᾽, ὡς ἀκουστὰ πάντα δῶρα δαιμόνων. 

ΕΖΕΝΗ. 

ἀπέπτυσα μὲν λόγον, οἷον οἷον ἐσοίσομαι. 

ΜΕΝΕ..4ΟΣ. 

666 ὅπως δὲ λέξον " ἡδύ τοι μόχϑων χλύειν. 

ἘΖΜΕΝΗ. 

οὐχ ἐπὶ λέχτρα βαρβάρου νεανία, 
πετομένας χώπας, 

πετομένου δ᾽ ἔρωτος ἀδίχων γάμων. 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ. 
τίς γάρ σὲ δαίμων ἢ πότμος συλᾷ πάτρας; 

ἘΖ“ΕΝΗ. 

Ο7Ὸ ὁ “ιὸς ὁ “ιὸς, ὦ πόσι, παῖς μ᾿ 
ἐπέλασεν Νείλῳ. 

640 χύροι λεύκιπποι ξυνομαίμονες ὥλβισαν ὠλβισαν 

τὸ πρόσϑ', ἐχ δόμων δ᾽ ἐνόσφισαν ϑεοί σ᾽ ἐμοῦ. 

πρὸς ἄλλαν δ᾽ ἐλαύνει ϑεὸς συμφορὰν τᾶσδε 

τὸ χαχὸν δ᾽ ἀγαϑὸν σέ τε χἀμὲ συνάγαγε, πόσι, 

660 πρὸς ϑεῶν, δόμων πῶς τῶν ἐμῶν ἀπεστάλης; 

Ὁ ἣν πὶ τρὰ 

] 
| 

Ι 
Ϊ 

ΜΕῈΕΝΕ.“.,.4ΟΣ. 

ϑαυμαστὰ τοῦ πέμιψαντος - ὦ δεινοὶ λόγοι. 
ΠΕ ΖΕΝΗ. 

χατεδάχρυσα χαὶ βλέφαρον ὑγραίνω 
δάχρυσιν " ἃ «1ιός μ᾽ ἄλοχος ὦλεσεν. 

ΜΕΝΕ.Ζ4ΟΣ. 

θ᾽ Ἥρα; τίνων χροήζουσα προσϑεῖναι χακῶγ; 

Ἐ.ΈΕΝΗ. 

ὦμοι ἐμῶν δεινῶν, λουτρῶν χαὶ χρηγῶν, 

ἵνα ϑεαὶ μορᾳὰν 
ἐφαίδρυναν ἔνϑεν ἔμολεν χρίσις. 

ΜΕΝΕ-.1.20 Σ. 

τάδ᾽ εἰς κρίσιν σοι τῶνδ᾽ ἔϑηχ᾽ Ἥρα χαχῶν; Ὁ Ἶχ 0 
Ἐ.ΖΕΝΗ. 

080 Κύπριν ὡς ἀφέλοιτο. 
ΜΕΝῈ..40ΟΣ. 

πῶς, αὔὖϑα. 

Ε.ΕΝΗ. 

Πάριν, ᾧ μ᾽ ἐπένευσεν. 
ΠΕΝΕ.Ζ4ΟΣ. 

ὦ τλᾶμον. 
Ἐ.Ε ΝΗ. 

τλάμων τλάμων. ὧδ᾽ ἐπέλασ᾽ Αἰγύπτῳ. 
ΜΈΕΝΕ.20ΟΣ. 

εἶτ᾽ ἀντέδωχ᾽ εἴδωλον, ὡς σέϑεν χλύω. 
Ἐ.“ΕῈΕΔΝΗ. 

τὰ δὲ χατὰ μέλαϑρα πάϑεω πάϑεα, μᾶ- 

, θϑ8ὅτερ, οἱ ᾽γώ. 
ΜΕΝΕΜ.“.ἷ0ΟΣ. 

τί φὴς; 
Ε.1ῈΝ ΗΠ. 

οὐχ ἔστιν μάτηρ " ἀγχόνιον βρόχον 

δι᾿ ἐμὲ κατεδήσατο, δύσγαμον αἰσχύναν. 

ΜΕΝΕ..4ΟΣ. 

ὦμοι: ϑυγατρὸς δ᾽ Ἑρμιόνης ἔστιν βίος; 
Ε.ῈΕ ΝΗ. 

ἄγαμος, ἄτεχνος, ὦ πόσι, χαταστένει 
690 γάμον ἄγαμον αἰσχύνᾳ. 

ΜΕΝΕ..ΟΣ. 

ὦ πᾶν χατ᾽ ὥχρας δῶμ᾽ ἐμὸν πέρσας Πάρις, 
τάδε καὶ σὲ διώλεσε μυριάδας τὲ 
χαλχεόπλων “]αναῶν. 

ΕἙΖ“ἘῈΕΝΗ. 

ἐμὲ δὲ πατρίδος ἄπο κακόποτμον ἐραίαν 

᾿ 696 ἔβαλε ϑεὸς ἀπό τε πόλεος ἀπό τε σέϑεν, 

ὅτι μέλαϑρα λέχεά τ᾽ ἔλιπον οὐ λιποῦσ᾽ 
ἐπ᾿ αἰσχροῖς γάμοις. 

ΠΕ ΙΟΥΡΙΟΣΣ: 

εἰ χαὶ τὰ λοιπὰ τῆς τύχης εὐδαίμονος 
τύχοιτε, πρὸς τὰ πρόσϑεν ἀρκέσειεν ἄν. 

ΑΓΓΕ.0ΟΣ. 

700 Π]ενέλαε, χἀμοὶ πρόσδοτέ τι τῆς ἡδονῆς, 

ἣν μανϑάνω μὲν καὐτὸς, οὐ σαφῶς δ᾽ ἔχω. 
ΜΕΝΕΟ.Ζ.4ΟΣ. 

ἀλλ, ὦ γεραιὲ, χαὶ σὺ χοινώνει λόγων. 
ΑΓΓΕ.ῸΟΣ. 

οὐχ ἥδε μόχϑων τῶν ἐν ᾿Ιλίῳ βραβεύς; 
ΜΕΝΕΟ.4ΟΣ. 

οὐχ ἥδε, πρὸς ϑεῶν δ᾽ ἦμεν ἠπατημένοι, 

106 νεφέλης ἄγαλμ᾽ ἔχοντες ἐν χεροῖν λυγρόν 
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ΦΓΓΕΟ.ΟΣ. 

τί φής; 
γεφέλης ἄρ᾽ ἄλλως εἴχομεν πόνους πέρι; 

ΜΕΝΕ..3ΟΣ. 

“Ἥρας τάδ᾽ ἔργα χαὶ ϑεῶν τρισσῶν ἔρις. 

ΤΠ ΟΣ: 

ἡ δ᾽ οὖσ᾽ ἀληϑῶς ἔστιν ἥδε σὴ δάμαρ; 

ΠῈΝΕ.Ζ.40ΟΣ. 

710 αὕτη " λόγοις δ᾽ ἐμοῖσι πίστευσον τάδε. 

ΑΓΓΙΕ.ΖΟΣ. 

ὦ ϑύγατερ, ὁ ϑεὸς ὡς ἔφυ τι ποικίλον 
χαὶ δυστέχμαρτον. εὖ δέ πως ἀναστρέφει, 

ἐχεῖσε χἀχεῖσ᾽ ἀναφέρων" ὁ μὲν πονεῖ, 
ὁ δ᾽ οὐ πονήσας αὖϑις ὄλλυται χαχῶς, 

715 βέβαιον οὐδὲν τῆς ἀεὶ τύχης ἔχων. 

σὺ γὰρ πόσις τε σὸς πόνων μετέσχετε, 
σὺ μὲν λόγοισιν, ὁ δὲ δορὸς προθυμίᾳ. 
σπεύδων δ᾽, ὅτ᾽ ἔσπευδ᾽, οὐδὲν εἶχε" νῦν δ᾽ ἔχει 
αὐτόματα πράξας τἀγάϑ'᾽ εὐτυχέστατα. 

120 οὐχ ἄρα γέροντα πατέρα χαὶ “ἸΠιοσχύρω 
ἤσχυνας, οὐδ᾽ ἔδρασας οἷα κλήζεται. 

γῦν ἀνανεοῦμαι τὸν σὸν ὑμέναιον πάλιν, 
χαὶ λαμπάδων μεμνήμεϑ'᾽, ἃς τετραόροις 
ἵπποις τροχάζων παρέφερον" σὺ δ᾽ ἐν δίφροις 

726 σὺν τῷδε νύμφη δῶμ᾽ ἔλειπες ὄλβιον. 
χαχὸς γὰρ ὅστις μὴ σέβει τὰ δεσποτῶν 
χαὶ ξυγγέγηϑε καὶ ξυνωδίνει κακοῖς. 

ἐγὼ μὲν εἴην, κεὶ πέρυχ᾽ ὅμως λάτρις, 
ἂν τοῖσι γενναίοισιν ἠριϑμημένος 

780 δούλοισι, τοὔνομ᾽ οὐχ ἔχων ἐλεύϑερον, 
τὸν γοῦν δέ. χρεῖσσον γὰρ τόδ᾽ ἢ δυοῖν χαχοῖν) 
ἕν᾽ ὄντα χρῆσϑαι, τὰς φρένας τ᾽ ἔχειν καχὰς 

ἄλλων τ᾿ ἀχούειν δοῦλον ὄντα τῶν πέλας. 

ΜΜΕΝΕ..4ΟΣ. 

ἄγ᾽, ὦ γεραιὲ, πολλὰ μὲν παρ᾽ ἀσπίδα 
735 μοχϑήματ᾽ ἐξέπλησας ἐσπογνῶν ἐμοὶ, 

χαὶ γῦν μετασχὼν τῆς ἐμῆς εὐπραξίας 

ἄγγειλον ἐλθὼν τοῖς λελειμμένοις φίλοις 
τάδ᾽ ὡς ἔχονθ᾽ εὕρηκας οἱ τ᾿ ἐσμὲν τύχης, 
μένειν τ᾿ ἐπ᾽ ἀχταῖς τούς τ᾽ ἐμοὺς χαραδοχεῖν 

740 ἀγῶνας, οἱ μένουσί μ᾽, ὡς ἐλπίζομεν, 

χεὶ τήνδε πως δυναίμεθ᾽ ἐκχλέψαι χϑονὸς, 
φρουρεῖν ὅπως ἂν εἷς ἕν ἐλθόντες τύχης 

ἔχ βαρβάρων σωϑῶμεν, ἢν δυνώμεϑα. 

ΑΤΤΈΜΟΣ. 
ἔσται τάδ᾽, ὦναξ. ἀλλά τοι τὰ μάντεων 

745 ἐσεῖδον ὡς φαῦλ᾽ ἐστὶ χαὶ ψευδῶν πλέα. 

οὐδ᾽ ἦν ἄρ᾽ ὑγιὲς οὐδὲν ἐμπύρου φλογὸς 

οὔτε πτερωτῶν «φϑέγματ᾽" εὔηϑες δέ τοι 
τὸ χαὶ δοχεῖν ὄρνιϑας ὠφελεῖν βροτούς. 

Κάλχας γὰρ οὐχ εἶπ᾽ οὐδ᾽ ἐσήμηνε στρατῷ, 
760 νεφέλης ὕπερ ϑνήσχοντας εἰσορῶν φίλους, 

οὐδ᾽ Ἕλενος, ἀλλὰ πόλις ἀνηρπάσϑη μάτην. 
εἴποις ὧν, οὕνεχ᾽ ὃ ϑεὸς οὐκ ἠβούλετο" 
τί δῆτα μαντευόμεθϑα; τοῖς ϑεοῖσι χρὴ 

ϑύοντας αἰτεῖν ἀγαϑὰ, μαντείας δ᾽ ἐᾶν" 
166 βίου γὰρ ἄλλως δέλεαρ εὑρέϑη τόδε, 

χοὐδεὶς ἐπλούτησ᾽ ἐμπύροισιν, ἀργὸς ὦν. 

γνώμη δ᾽ ἀρίστη μάντις ἥ τ᾽ εὐβουλία. 
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ΧΟΡΟΣ. 

ἐς ταὐτὸ χἀμοὶ δόξα μάντεων πέρι 

χωρεῖ γέροντι" τοὺς ϑεοὺς ἔχων τις ἂν 
760 φίλους ἀρίστην μαντικὴν ἔχοι δόμοις. 

Ε.“ΕΝΉΗ. 

εἶεν - τὰ μὲν δὴ δεῦρ᾽ ἀεὶ χαλῶς ἔχει. 
ὅπως δ᾽ ἐσώϑης, ὦ τάλας, Τροίας ἄπο, 

χέρδος μὲν οὐδὲν εἰδέναι, πόϑος δέ τις 

τὰ τῶν φίλων φίλοισιν αἰσϑέσϑαι χαχά. 

ΜΕΝΕ.ΖΜ4ΟΣ. 

7605 ἡ πόλλ ἀνήρου μ᾽ ἑνὶ λόγῳ μιᾷ 9᾽ ὁδῷ. 
τί σοι λέγοιμ᾽ ἂν τὰς ἐν «Αἱγαίῳ φϑορὰς, 
τὰ Ναυπλίου τ᾿ Εὐβοϊχὰ πυρπολήματα, 
Κρήτην τε «Τιβύην ϑ᾽, ἃς ἐπεστράφην πόλεις, 
σχοπιώς τε Περσέως ; οὔτ᾽ ἂν ἐμπλήσαιμέ σε 

710 μύϑων, λέγων τ᾽ ἄν σοι χώκ᾽ ἀλγοίην ἔτι, 

πάσχων τ᾽ ἔχωμνον " δὶς δὲ λυπηϑεῖμεν ἄν. 
ἘἙ.1Ὲ ΝΗ. 

κάλλιον εἶπας ἢ σ᾽ ἀνηρόμην ἐγώ. 
ἕν δ᾽ εἰπὲ πάντα παραλιπὼν, πόσον χρόνον 
πόντου ᾽πὶ νώτοις ἅλιον ἐφϑείρου πλάνον. 

ΜΠΗΗΕΝΕ-.4 0 Σ. 

7765 ἐνιαύσιον πρὸς τοῖσιν ἐν Τροίᾳ δέχα 

ἔτεσι" διῆλθον δ᾽ ἑπτὰ περιδρομὰς ἐτῶν. 
Ε.“ἘΝΕΗ. 

φεῦ φεῦ" μαχρόν γ᾽ ἔλεξας, ὦ τάλας, χρόνον. 
σωϑεὶς δ᾽ ἐχεῖϑεν ἐνθάδ᾽ ἦλθες ἐς σι(αγάς. 

ΜΕΝΈῈ.,.40 Σ. 

πῶς φής; τί λέξεις; ὥς μ᾽ ἀπώλεσας, γύναι. 
ΠΕ ΝΗ. 

781 ϑανεῖ πρὸς ἀνδρὸς οὗ τάδ᾽ ἐστὶ δώματα. 

ΜΕΝΕ..40ΟΣ. 

τί χρῆμα δράσας ἄξιον τῆς συμφορᾶς ; 
ἘΖΕΝΗ. 

ἥχεις ἄελπτος ἐμποδών τ᾽ ἐμοῖς γάμοις. 
ΜΕΝΕΟ..ΟΣ. 

ἢ γὰρ γαμεῖν τις τἄμ᾽ ἐβουλήϑη λέχη; 

᾿ ἘΖ“ΕΝΗ. 

786 ὕβριν ϑ᾽ ὑβρίζειν εἰς ἔμ᾽ ἣν ἔτλην ἐγώ. 

ΜΕΝΕΟ.ΜΟΣ. 

ἰδίᾳ σϑένων τις ἢ τυραννεύων χϑονός; 

᾿ Ἐ“ῈΈΝΗ. 

ὃς γῆς ἀνάσσει τῆσδε Πρωτέως γόνος. 

ΜΕΝΕ.ΖΜ4ΟΣ. 

τόδ᾽ ἔστ᾽ ἐχεῖν᾽ αἰνιγμ᾽ ὃ προσπόλου κλύω. 

Ἐ.ΕΝΗ. 

ποίοις ἐπιστὰς βαοβάροις πυλώμασιν; 

ΜΕΝΕ.4ΟΣ. 

790 τοῖσϑ᾽, ἔνϑεν ὥσπερ πτωχὸς ἐξηλαυγόμην. 

ἘΖΕΝΗ. 

ἡ που προσήτεις βίοτον ; ὦ τάλαιν᾽ ἐγώ. 

ΜΕΝΕΖ.40ΟΣ. 

τοὔργον μὲν ἣν τοῦτ᾽, ὄνομα δ᾽ οὐχ εἶχον τόδε. 

ΕΖΕΝΗ. 

πάντ᾽ οἶσϑ᾽ ἄρ᾽, ὡς ἔοιχας, ἀμφ᾽ ἐμῶν γάμων. 

Ῥοβί 779 5ϑαιθρδίι 

φεῦγ᾽ ὡς τάχιστα τῆσδ᾽ ἀπαλλαχϑεὶς χϑονός. 
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ΜΕΜΝΕ..ΜΟΣ. Ι ΜἽΈΝΕΛΚ4ΟΣ. 

οἶδ᾽ - εἰ δὲ λέχτρα διέφυγες τάδ᾽ οὐκ ἔχω. | ϑνήσχοιμεν ἄν" λαϑεῖν γὰρ οὐχ οἷόν τέ μοι. 
ἘΖΕΝΗ. : | Ἑ ΔΕΝΗῊ. 

, 796 ἄϑιχτον εὐνὴν ἴσϑι σοι σεσωσμένην. 825 εἴ πως ἂν ἀναπείσαιμεν ἱκετεύοντέ γιν. 
ΜΕΜΝΕ.ΜΖΟΣ. ᾿ ΜΕΝΕΟ.Μ4ΟΣ. 

τίς τοῦδε πειϑώ; φίλα γὰρ, εἰ σαφῆ, λέγεις. Ι τί χρῆμα δρᾶσαι; τίν᾽ ὑπάγεις μ᾽ ἃς ἐλπίδα; 
ἘΖΈΕΝΗ. Ι Ἐ“ΕΝΗ. 

ὁρῇῷς τάφου τοῦδ᾽ ἀϑλίους ἕδρας ἐμάς; παρόντα γαίᾳ μὴ φράσαι σὲ συγγόνφῳ. 
ΜΕΝΕ..Ζ4ΟΣ. ΜΠῈΝΕ.“.40ΟΣ. 

ὁρῶ, τάλαινα, στιβάδας, ὧν τί σοὶ μέτα; πείσαντε δ᾽ ἐχ γῆς διορίσαιμεν ἂν πόδα; 
ἘΖ“ΕΝΗ. ἘΖΕΝΗ. 

ἐνταῦϑα λέχτρων ἱκετεύομεν «ρυγάς. χοιγῇ γ᾽ ἐκείνῃ ῥᾳδίως, λάϑρα δ᾽ ἂν οὔ. 
ΜΕΝΕ.ΆΑΟΣ. ' ΜΈΝΕ.4.4ΟΣ. 

800 βωμοῦ σπαγίζουσ᾽, ἢ νόμοισι βαρβάροις; , 880 σὸν ἔργον, ὡς γυναιχὶ πρόσφορον γυνή. 
Ἐ.ῈἘΝΗ. ἘΖ“ΕΝΗ. 

ἐρρύεϑ᾽ ἡμᾶς τοῦτ᾽ ἴσον ναοῖς ϑεῶν. ὡς οὐχ ἄχρωστα γόνατ᾽ ἐμῶν ἕξει χερῶν. 
ΜΕΝΕΖΜΆΑΟΣ. ΜΠΈῈΝΕΟ..4ΟΣ. 

οὐδ᾽ ἄρα πρὸς οἴχους ναυστολεῖν σ᾽ ἔξεστί μοι; φέρ᾽, ἢν δὲ δὴ νῷν μὴ ᾿ποδέξηται λόγους; 
Ἐ.ΖΕΝΗ. Ἐ.Ζ“ΈΕΝΗ. 

ξίφος μένει σὲ μᾶλλον ἢ τοὐμὸν λέχος. ϑανεῖ" γαμοῦμαι δ᾽ ἡ τάλαιν᾽ ἐγὼ βίᾳ. 
ΜΕΝΕ.Ζ..ΖΟΣ. ΜΕΝΕ..ΟΣ. 

οὕτως ἂν εἴην ἀϑλιώτατος βροτῶν. προδότις ἂν εἴης" τὴν βίαν σκήψασ᾽ ἔχεις. 
Ἐ.“ΕΝΗ. ] ἘΖ“ΕΝΗ͂. 

800 μή νυν χαταιδοῦ" φεῦγε δ᾽ ἐκ τῆσδε χϑονός. 888 ἀλλ᾿ ἁγνὸν ὅρχον σὸν χάρα χατώμοσα. 
ΜΕΝΕΖΟΜΚΟΣ. ΜΕΝΕ.ΖΟΑ.ΟΣ. 

λιπών σε; Τροίαν ἐξέπερσα σὴν χάριν. 
ΠΖΈΕΝΗ. 

χρεῖσσον γὰρ ἢ σὲ τίμ᾽ ἀποχτεῖναι λέχη. 
ΠΕΝΕΟ.Ζ.40ΟΣ. 

ἄνανδρ᾽ ἄρ᾽ εἴπας ᾿Ιλίου τ᾿ οὐκ ἄξια. 

Ἐ.ΈΝΗ. 

οὐχ ἂν χτάνοις τύραννον, ὃν σπεύδεις ἴσως. 

ΜΠΈΕΝΕΟ.Ζ4ΟΣ. 

810 οὕτω σιδήρῳ τρωτὸν οὐχ ἔχει δέμας; 
ἘΖΕΝΗ. 

εἴσει. τὸ τολμῶν δ᾽ ἀδύνατ᾽ ἀνδρὸς οὐ σοφοῦ. 
ΜΕΜΝΕ..ΟΣ. 

σιγῇ παράσχω. δῆτ᾽ ἐμὰς δῆσαι χέρας; 
Ἐ.“ΕῈἘΝΉῊ. 

ἐς ἄπορον ἥκεις" δεὶ δὲ μηχανῆς τινος. 

ΜΕΝΕ..0ΟΣ. 

δρῶντας γὰρ ἢ μὴ δρῶντας ἥδιον ϑανεῖν. 
ἘΖΕΝΗ͂. 

815 μ᾿ ἐστὶν ἐλπὶς, ἣ μόνῃ σωϑεῖμεν ἄν. 

ΜΠΕΝΕ...20Σ. 

ὠνητὸς ἢ τολμητὸς ἢ λύγων ὕπο; 
ἘΖΕΝΗ. 

εἰ μὴ τύραννός σ᾽ ἐχπύϑοιτ᾽ ἀφιγμένον. 
ΜΕΝΕΜ.ΩΑΟΣ. 

ἐρεῖ δὲ τίς μ᾽; οὐ γνώσεταί γ᾽ ὅς εἰμ᾽ ἐγώ. 
Ἐ.“ΕῈΕΝΗ. 

ἔστ᾽ ἔνδον αὐτῷ ξύμμαχος ϑεοῖς ἴση. 

ΜΕΝΕ.Ζ4ΟΣ. 

820 φήμη τις οἴχων ἐν μυχοῖς ἱδρυμένη; 
ἘΖΕΝΗ. 

οὔκ, ἀλλ ἀδελφή" Θεονόην χαλοῦσέ γιν. 

ΜΕΝΕ.Ζ4ΟΣ. 

χρηστήριον μὲν τοὔνομ᾽" ὅ τι δὲ δρᾷ φράσον. 
ἘΖΕΝΗ͂. 

πάντ᾽ οἶδ᾽, ἐρεῖ τε συγγόνῳ παρόντα σέ. 

τί φής; ϑανεῖσϑαι χοὔποτ᾽ ἀλλάξειν λέχη; 
ἘΖ“ΕΝΗ. 

ταὐτῷ ξίφει γε" κείσομαι δὲ σοῦ πέλας. 

ΜΕΝΕ.ΜΖ4ΟΣ. 

ἐπὶ τοῖσδε τοίνυν δεξιᾶς ἐμῆς ϑίγε. 
ἘΖ“ΈῈΝΗ. 

ψαύω, ϑανόντος σοῦ τόδ᾽ ἐκλείψειν (φάος- 
ΜΕΝΕ.Μ4ΟΣ. 

᾿ 840 χἀγὼ στερηϑεὶς σοῦ τελευτήσω βίον. 
] Ἐ.“ΕΝΗ. 

πῶς οὖν ϑανούμεϑ᾽ ὥστε χαὶ δόξαν λαβεῖν; 

᾿ ΜῈῊᾺῊΝΕ....,.ΟΣ. 

τύμβου ᾽πὶ νώτῳ σὲ χτανὼν ἐμὲ χτενῶ, 
πρῶτον δ᾽ ἀγῶνα μέγαν ἀγωνιούμεϑα 

Ϊ λέχτρων ὑπὲρ σῶν" ὁ δὲ ϑέλων ἴτω πέλας" 
᾿ 845 τὸ Τρωιχὸν γὰρ οὐ χαταισχυνῶ κλέος, 

οὐδ᾽ Ἑλλάδ᾽ ἐλθὼν λήψομαι πολὺν ψόγον, 
ὅστις Θέτιν μὲν ἐστέρησ᾽ ᾿Ἱχιλλέως, 
Τελαμωνίου δ᾽ Αἴαντος εἰσεῖδον σφαγὰς, 
τὸν Θησέως τε παῖδα" διὰ δὲ τὴν ἐμὴν 

᾿ 8650 οὐχ ἀξιώσω χατϑανεῖν δάμαρτ᾽ ἐγώ; 

μάλιστά γ᾽ " εἰ γάρ εἰσιν οἱ ϑεοὶ σοφοὶ, 
Ι εὔψυχον ἄνδρα πολεμίων ϑανόνϑ'᾽ ὕπο 

χούφη καταμπίσχουσιν ἐν τύμβῳ χϑονὶ, 
«αχοὺς δ᾽ ὑφ᾽ ἕρμα στερεὸν ἐχβάλλουσι γῆς. 

] ΧΟΡΟΣ. 

8δὅ ὦ ϑεοὶ, γενέσθω δήποτ᾽ εὐτυχὲς γένος 
] τὸ Ταντάλειον καὶ μεταστήτω καχῶν. 

| ἘΖΕ ΝΗ. 
οἱ ᾽γὼ τάλαινα. τῆς τύχης γὰρ ὧδ᾽ ἔχω" 
ΔΙενέλαε, διαπεπράγμεϑ᾽" ἐχβαίνει δόμων. 
ἡ ϑεσπιῳδὸς Θεονόη. κτυπεῖ δόμος 

860 χλήϑρων λυϑέντων " φεῦγ᾽" ἀτὰρ τέ φευχτέον ; 
ἀποῖσα γάρ σὲ καὶ παροῦσ᾽ ἀφιγμένον 
δεῦρ᾽ οἶδεν" ὦ δύστηνος, ὡς ἀπωλόμην. 



πο Ἰ ΓΝῚ ΗΣ 

Τροίας δὲ σωϑεὶς κἀπὸ βαρβάρου χϑονὸς 
ἐς βάρβαρ᾽ ἐλϑὼν φάσγαν᾽ αὖϑις ἐμπεσεῖ. 

ΘΕΟΝΟΠ. 

8605 ἡγοῦ σὺ μὲν φέρουσα λαμπτήρων σέλας, 
ϑεῖον δὲ σέμνου ϑεσμὸν αἰϑέρος μυχῶν, 
ὡς πνεῦμα χαϑαρὸν οὐρανοῦ δεξώμεϑα " 

σὺ δ᾽ αὖ χέλευϑον, εἴ τις ἔβλαψεν ποδὲ 
στείβων ἀνοσίῳ, δὸς χκαϑαρσίῳ φλογὶ, 

870 χροῦσον δὲ πεύκην, ἵνα διεξέλϑω, πυρός. 

γόμον δὲ τὸν ἐμὸν ϑεοῖσιν ἀποδοῦσαι, πάλιν 
ἐφέστιον φλόγ᾽ ἐς δόμους κομίζετε. 
Ἑλένη, τί τἀμὰ πῶς ἔχει ϑεσπίσματα; 
ἥχει πόσις σοι Πῆηῆεηνέλεως ὅδ᾽ ἐμφανὴς, 

876 γεῶν στερηϑεὶς τοῦ τε σοῦ μιμήματος. 
ὦ τλῆμον, οἵους διαιρυγὼν ἦλθες πόνους, 
οὐδ᾽ οἶσϑα νόστον οἴχαδ᾽, εἴτ᾽ αὐτοῦ μενεῖς " 
ἔρις γὰρ ἐν ϑεοῖς, σύλλογός τε σοῦ πέρι 
ἔσται πάρεδρος Ζηνὶ τῷδ᾽ ἐν ἤματι. 

880ρα μὲν, ἥ σοι δυσμενὴς πάροιϑεν ἦν, 

γῦν ἔστιν εὔνους, κεὶῖς πάτραν σῶσαι ϑέλει 

ξὺν τῇδ᾽, ἵν᾽ “Πλλὰς τοὺς ᾿“λεξάνδρου γάμους, 
δώρημα Κύπριδος, ψευδονυμφεύτους μάϑῃ" 

Κύπρις δὲ νόστον σὸν διαρϑεῖραι ϑέλει, 
886 ὡς μήτ᾽ ἐλεγχϑῆ μηδὲ πριαμένη φανῇ 

τὸ χάλλος Ἑλένης οὕνεχ᾽ ἀνονήτοις γάμοις. 

τέλος δ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν, εἴδ᾽, ἃ βούλεται Κύπρις, 
λέξασ᾽ ἀδελφῷ σ᾽ ἐνθάδ᾽ ὄντα διολέσω 
εἴτ᾽ αὖ μεϑ᾽ Ἥρας στᾶσα σὸν σώσω βίον, 

890 χρύννασ᾽ ὁμαίμον᾽, ὅς μὲ προστάσσει τάδε 
εἰπεῖν, ὅταν γῆν τήνδε νοστήσας τύχης. 
τίς εἶσ᾽ ἀδελφῷ τόνδε σημανῶν ἐμῷ 
παρόνϑ'᾽, ὅπως ἂν τοὐμὸν ἀσφαλῶς ἔχῃ; 

ἘΖΕΝΗ. 

ὦ παρϑέν᾽, ἱχέτις ἀμφὶ σὸν πίτνω γόνυ, 
896 χαὶ προσχαϑίζω ϑᾶχον οὐχ εὐδαίμονα 

ὑπέρ τ᾿ ἐμαυτῆς τοῦδέ 8ϑ᾽, ὃν μόλις ποτὲ 
| λαβοῦσ᾽ ἐπ᾽ ἀχμῆς εἰμὶ κατϑανόντ᾽ ἰδεῖν" 

μή μου χατείπῃς σῷ κασιγνήτῳ πόσιν 
τόνδ᾽ εἰς ἐμὰς ἥκοντα φιλτάτας χέρας " 

900 σῶσον δὲ, λίσσομαί σε" συγγόνῳ δὲ σῷ 
τὴν εὐσέβειαν μὴ προδῷς τὴν σήν ποτε, 
χάριτας πονηρὰς χἀδίχους ὠνουμένη. 
μισεῖ γὰρ ὁ ϑεὸς τὴν βίαν, τὰ κτητὰ δὲ Ϊ 

904 χτᾶσϑαι κελεύει πάντας, οὐκ ἐς ἁρπαγάς. 

χοινὸς γάρ ἔστιν οὐρανὸς πᾶσιν βροτοῖς 
χαὶ γαῖ᾽, ἐν ἣ χρὴ δώματ᾽ ἀναπληρουμένους 
τἀλλότρια μὴ ᾽χειν μηδ᾽ ἀφαιρεῖσϑαι βίᾳ. 
ἡμᾶς δὲ μαχαρίως μὲν, ἀϑλίως δ᾽ ἐμοὶ, 

910 Ἑρμῆς ἔδωχε πατρὶ σῷ σώζειν πόσει 

τῷδ᾽, ὃς πάρεστι χἀπολάζυσϑαι ϑέλει. ἰ 
πῶς οὖν ϑανὼν ἂν ἀπολάβοι; κεῖνος δὲ πῶς 

τὰ ζῶντα τοῖς ϑανοῦσιν ἀποδοίη ποτ᾽ ὧν; 

᾿ἤδη τὰ τοῦ ϑεοῦ χαὶ τὰ τοῦ πατρὸς σχύπει, 
91ὅ πότερον ὁ δαίμων χὠ ϑανὼν τὰ τῶν πέλας 

βούλοιντ' ἂν ἢ οὐ βούλοιντ ἂν ἀποδοῦναι πάλιν. 
δοχῶ μέν. οὔχουν χρή σε συγγόνῳ πλέον | 
γέμειν ματαίῳ μᾶλλον ἢ χρηστῷ πατρί. 

Ῥοκῖ 904. Ξοαιθθαίαν 

ἐατέος δ΄ ὁ πλοῦτος, ἄδικός τις ὦν. 

᾽ 
949 

τ ΄ - 
εἰ δ᾽, οὖσα μάντις καὶ τὰ ϑεῖ᾽ ἡγουμένη, 

θ2θτὸ μὲν δίκαιον τοῦ πατρὸς διαιρϑερεῖς, 
τῷ δ᾽ οὐ δικαίῳ συγγόνῳ δώσεις χάριν, 
αἰσχρὸν τὰ μέν σε ϑεῖα πάντ᾽ ἐξειδέναι, 
τά τ᾽ ὄντα χαὶ μὴ, τὰ δὲ δίκαια μὴ εἰδέναι. 

᾿ ἌΝ ψᾺ τδὰ μῆνα » Ἔ. 
τὴν δ᾽ ἀϑλίαν ἔμ᾽, οἷσιν ἔγκειμαι καχοῖς, 

920 ὁῦσαι, πάρεργον δοῦσα τοῦτο τῆς τύχης " 
Ἑλένην γὰρ οὐδεὶς ὅστις οὐ στυγεῖ βροτῶν" 

ἢ κλήζομαι καθ᾿ “Ἑλλάδ᾽ ὡς προδοῦσ᾽ ἐμὸν 
πόσιν «Ῥρυγῶν ᾧχησα πολυχρύσους δόμους. 
Η ΤΠ ΕΡΥΩΝ Η : 
ἢν δ᾽ Ἑλλάδ᾽ ἔλϑω χἀπιβῶ Σπάρτης πάλιν, 

980 χλύοντες, εἰσιδόντες, ὡς τέχναις ϑεῶν 

ὦλοντ᾽, ἐγὼ δὲ προδότις οὐκ ἤμην φίλων, 
πάλιν μ᾽ ἀνάξουσ᾽ ἐς τὸ σῶφρον αὖϑις αὖ, 

ἑδνάσομαί τε ϑυγατέρ᾽, ἣν οὐδεὶς γαμεῖ, ] 
νυ Ὁ , Ξ ᾿ 

τὴν δ᾽ ἐνϑάϑ᾽ ἐχλιποῦσ᾽ ἀλητείαν πιχρὰν, 
985 ὄντων ἐν οἴχοις χρημάτων ὀνήσομαι. 

χεὶ μὲν ϑανὼν ὅδ᾽ ἐν πυρᾷ χατεσφάγη, 
᾿ Ἵ ΕῚ ΄ ἊΝ τ ΕΝ ΕΣ ΄ 

πρόσω σφ᾽ ἀπόντα δαχρύοις ἂν ἠγάπων, 
Ξ οἱ - ; 

γῦν δ᾽ ὄντα χαὶ σωϑέντ᾽ ἀφαιρεϑήσομαι; 

μὴ δῆτα, παρϑέν᾽, ἀλλά σ᾽ ἱχετεύω τόδε" 
940 δὸς τὴν χάριν μοι τήνδε, καὶ μιμοῦ τρόπους 

πατρὸς δικαίου" παισὶ γὰρ χλέος τόδε 

χάλλιστον, ὕστις ἐκ πατρὸς χρηστοῦ γεγὼς 
ἐς ταυτὸν ἦλϑε τοῖς τεχοῦσι τοὺς τρόπους. 

ΧΟΡΟΣ. 

οἰχτρὸν μὲν οἱ παρόντες ἐν μέσῳ λόγοι ττιι μ Ν ς μ Ἷ 70:1. 
" Ν ΄ δ , “᾿ 946 οἰχιρὰ δὲ χαὶ σύ. τοῦ δὲ Πῆενέλεω ποϑῶ 

λόγους ἀκοῦσαι τίνας ἐρεῖ ψυχῆς πέρι. 

ΜΕΝΕ.Ζ.4ΟΣ. 

ἐγὼ σὸν οὔτ᾽ ἂν προσπεσεῖν τλαίην γόνυ 
οὔτ᾽ ἂν δακρῦσαι βλέφαρα" τὴν Τροίαν γὰρ ἂν 
δειλοὶ γενόμενοι πλεῖστον αἰσχύνοιμεν ζν. 

950 χαίτοι λέγουσιν ὡς πρὸς ἀνδρὸς εὐγενοῦς 

ἐν ξυμφοραῖσι δάκρυ᾽ ἀπ᾿ ὀφϑαλμῶν βαλεῖν. 
ΠΟ ὁ - ι ς ΚΡ, ν 
ἀλλ᾽ οὐχὶ τοῦτο τὸ καλὸν, εἰ καλὸν τόδε, 
αἱρήσομαι τὸ πρόσϑε τῆς εὐψυχίας. 
ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἄνδρα σοι δοκεῖ σῶσαι ξένον, 

956 ζητοῦντά γ᾽ ὀρϑῶς ἀπολαβεῖν δάμαρτ᾽ ἐμὴν, 
ἀπόδος τε χαὶ πρὸς σῶσον" εἰ δὲ μὴ δοχεῖ, 
ἐγὼ μὲν οὐ γῦν πρῶτον, ἀλλὰ πολλάκις, 
τῆς ΤΑΝ α : : ι Ξ: 
ἄϑλιος ἂν εἴην, σὺ δὲ γυνὴ κακὴ φανεῖ. 
οἷς εν ΣΜῸΣ ας δα ἀρ πλυϑν 
ἃ δ᾽ ἀξι᾿ ἡμῶν χαὶ δίκαι᾽ ἡγούμεθα Ϊ 

9600 χαὶ σῆς μάλιστα καρδίας ἀνϑάψεται, ] 
ἐν δες ΦΈΤΆΞΕΝ, δα, ον ᾿ Ὑρον ρδι μος 

λέξω τόδ την μνῆμα ΟὟ πατρὸς πόϑῳ 

ὦ γέρον, ὃς οἰκεῖς τόνδε λάϊνον τάφον, 

ἀπόδος, ἀπαιτῶ τὴν ἐμὴν δάμαρτά σε, ] 
ΠῚ ἢϊ αν, - Ξ , Ϊ ἣν Ζεὺς ἔπεμψε δεῦρό σοι σώζειν ἐμοί. 

966 οἶδ᾽ οὕνεχ᾽ ἡμῖν οὔποτ᾽ ἀποδώσεις ϑανών" 
ἀλλ᾽ ἥδε πατέρα νέρϑεν ἀνακαλούμενον 
οὐχ ἀξιώσει τὸν πρὶν εὐκλεέστατον 
χαχῶς ἀχοῦσαι" κυρία γάρ ἔστι νῦν. 
Σ ᾿ - 
ὦ νέρτερ᾽ “Ἵδη, χαὶ σὲ σύμμαχον χαλῶ, 

970 ὃς πόλλ᾽ ἐδέξω τῆσδ᾽ ἕχατι σώματα, 
πεσόντα τὠμῷ φασγάνῳ, μισϑὸν δ᾽ ἔχεις " 
᾿" ἀπονι , 
ἢ νυν ἐχείνους ἀπόδος ἐμψύχους πάλιν, 
ἢ τήνδ᾽ ἀνάγχασόν γε δυσσεβοῦς πατρὸς 
χρείσσω φανεῖσαν τἀμά γ᾽ ἀποδοῦναι λέχη. 

975 εἰ δέ με γυναῖχα τὴν ἐμὴν συλήσετε, 
ἅ σοι παρέλιπεν ἥδε τῶν λόγων, φράσω. 



[380 
ὅρχοις χεχλήμεϑ᾽, ὡς μάϑης, ὦ παρϑένε, 
πρῶτον μὲν ἐλϑεῖν διὰ μάχης σῷ συγγόνῳ" 

Ἄν ἀΥΡ δ εταν τα ε ὌΝ ΕΣ ΨΣΜΗΣΣ ΒΌΟΣ τν 
χἀχεῖνον ἢ ᾽μὲ δεῖ ϑανεῖν " ἁπλοῦς λόγος. 

οϑοὴν. δ᾽ ἐς μὲν ἀλχὴν μὴ πόδ᾽ ἀντιϑῆ ποδὶ, 
Ξ ρων ᾽ 

λιμῷ δὲ ϑηρῷᾷ τύμβον ἱκετεύοντε νῷ, 
! χτανεῖν δέδοχται τήνδ᾽ ἐμοὶ, κἄπειτ᾽ ἐμὸν 
Ι τ πάτα σ μ β 

πρὸς ἧπαρ ὡσαι δίστομον ξίφος τόδε, 

τύμβου ᾽πὶ νώτοις τοῦδ᾽, ἵν᾽ αἵματος ῥοαὶ 

᾿ 986 τάφου χαταστάζωσι" χεισόμεσϑα δὲ 
| γεχρὼ δύ᾽ ἑξῆς τῷδ᾽ ἐπὶ ξεστῷ τάφῳ, 
] ἀθάνατον ἄλγος σοὶ, ψόγος δὲ σῷ πατρί. 
] οὐ γὰρ γαμεῖ τήνδ᾽ οὔτε σύγγονος σέϑεν 
| οὔτ᾽ ἄλλος οὐδείς " ἀλλ᾽ ἐγώ σφ᾽ ἀπάξομαι, 

᾿ 
] 

Ϊ 

Ϊ 
| 

990 εἰ μὴ πρὸς οἴχους δυνάμεϑ', ἀλλὰ πρὸς νεκρούς. 

τί ταῦτα; δαχρύοις ἐς τὸ ϑῆλυ τρεπόμενος 

] ἐλεινὸς ἦν ἂν μᾶλλον ἢ δραστήριος. 
| χτεῖν᾽, εἰ δοχεῖ σοι" δυσχλεῶς γὰρ οὐ χτενεῖς 

] μᾶλλόν γε μέντοι τοῖς ἐμοῖς πείϑου λόγοις, 
, 996 ἵν᾽ ἧς δικαία καὶ δάμαρτ᾽ ἐγὼ λάβω. 
| ΧΟΡΟΣ. 

ἐν σοὶ βραβεύειν, ὦ νεῶνι, τοὺς λόγους. 
] οὕτω δὲ χρῖνον ὡς ἅπασιν ἁνδάνης. 

ΘΕΟΝΟΗ. 

ἐγὼ πέφυκα τ᾽ εὐσεβεῖν χαὶ βούλομαι" 
φιλῶ τ᾽ ἐμαυτὴν, καὶ χλέος τοὐμοῦ πατρὸς 

1000 οὐχ ἂν μιάναιμ᾽, οὐδὲ συγγόνῳ χάριν 
δοίην ἂν, ἐξ ἧς δυσχλεὴς φανήσομαι. 
ἔνεστι δ᾽ ἱρὸν τῆς δίχης ἐμοὶ μέγα 
ἐν τῇ φύσει" χαὶ τοῦτο Νηρέως πάρα 

Ι ἔχουσα σώζειν Μενέλεων πειράσομαι" 
[1000 Ἵρα δ᾽ ἐπείπερ βούλεταί σ᾽ εὐεργετεῖν, 

ἐς ταυτὸν οἴσω ψῆφον" ἡ Κύπρις δέ μοι 

ἵλεως μὲν εἴη, συμβέβηκε δ᾽ οὐδαμοῦ" 
πειράσομαι δὲ παρϑένος μένειν ἀεί. 

ἃ δ᾽ ἀμφὶ τύμβῳ τῷδ᾽ ὀνειδίζεις πατρὲ 
1010 ἡμὲν ὅδ᾽ αὑτὸς μῦϑος. ἀδιχοίημεν ἂν, 
Ϊ εἰ μὴ ᾽ποδώσω " καὶ γὰρ ἂν χεῖνος βλέπων 

ἀπέδωχεν ἂν σοὶ τήνδ᾽ ἔχειν, ταύτῃ δὲ σέ. 
χαὶ γὰρ τίσις τῶνδ᾽ ἐστὶ τοῖς τε νερτέροις 

χαὶ τοῖς ἄνωϑεν πᾶσιν ἀνθρώποις. ὃ νοῦς 

1010 τῶν χατϑανόντων ζῇ μὲν οὔ, γνώμην δ᾽ ἔχει 
ἀϑάνατον, εἰς ἀϑάνατον αἰϑέρ᾽ ἐμπεσών. 

] ὡς οὖν περαίνω μὴ μαχρὰν, σιγήσομαι 
ἅ μου χαϑιχετεύσατ᾽, οὐδὲ μωρίᾳ 

] ξύμβουλος ἔσομαι τοῦ χασιγνήτου ποτέ. 
Ι ᾽ - ν᾿ - ΕἸ - Θ΄ ΕΝ, 

1920 εὐεργετῶ γὰρ χεῖνον οὐ δοχοῦσ᾽ ὅμως, 

ἐχ δυσσεβείας ὅσιον εἰ τίϑημί νιν. 

αὐτοὶ μὲν οὖν τὴν ἔξοδόν γ᾽ εὑρίσχετε, 
] ἐγὼ δ᾽ ἀποστῶσ᾽ ἐχποδὼν σιγήσομαι. 

ἐχ τῶν ϑεῶν δ᾽ ἄρχεσϑε, χἰχετεύετε 
[1026 τὴν μέν σ᾽ ἐᾶσαι πατρίδα νοστῆσαι Κύπριν, 

Ἵπρας δὲ τὴν ἔννοιαν ἐν ταὐτῷ μένειν, 
ἣν ἐς σὲ χαὶ σὸν πόσιν ἔχει σωτηρίας. 

σὺ δ᾽, ὦ ϑανών μοι πάτερ, ὅσον γ᾽ ἐγὼ σϑένω. 
οὔποτε χεχλήσει δυσσεβὴς ἀντ᾽ εὐσεβοῦς. 

ΧΟ ΒΌΣΣ: 

1080 οὐδείς ποτ᾽ εὐτύχησεν ἔχδιχος γεγὼς, 

ἐν τῷ διχαίῳ δ᾽ ἐλπίδες σωτηρίας. 
ἘΖΕΝΗ. 

ΔΙενέλαε,, πρὸς μὲν παρϑένου σεσώσμεϑα. 

Ε Ρ ἢ ΔΙ Υ 

[1066 ἀλλ᾽ 

τοὐνϑένδε δὴ σὲ τοὺς λόγους φέροντα χρὴ 
χοινὴν ξυνάπτειν μηχανὴν σωτηρίας. 

ΜΈΝΕ..4ΟΣ. 

1085 ἄχουε δή νυν" χρύνιος εἶ χατὰ στέγας, 

χαὶ συντέϑραψαι προσπόλοισι βασιλέως. 

ἘΖΈΝΗ. 

τί τοῦτ᾽ ἔλεξας - εἰσιξέρεις γὰρ ἐλπίδας, 
ὡς δή τι δράσων χοηστὸν ἐς χοινόν γὲ νῷν. 

ΜΕΝΕ.“.240Σ. 

πείσειας (ὦν τιν᾽ οἵτινες τετραζύγων 

1040 ὔὄχων ἀνάσσουσ᾽ ὥστε νῷν δοῦναι δίφρους; 
Ἐ.“ῈΝΉΗ͂. 

πείσαιμ᾽ ἰών" ἀλλὰ τίνα φυγὴν φευξούμεϑα, 
πεδίων ἄπειροι βαρβάρου τ᾽ ὄντες χϑονός; 

ΜΕΝΕΞ-Φ4ῸΟΣ. 

ἀδύνατον εἶπας. φέρε, τί δ᾽, εἰ χρυφϑεὶς δόμοις 
χτάνοιμ᾽ ἄναχτα τῷδε διστόμῳ ξίφει; 

Ἐ“ῈΝΕΗ͂:. 

1045 οὐχ ἂν ἀνάσχοιτ᾽ οὐδὲ σιγήσειεν ἂν 
μέλλοντ᾽ ἀδελφὴ σύγγονον καταχτανεῖν. 

ΜΕΝΕΟ.“Ζ4ΟΣ. 

ἀλλ᾽ οὐδὲ μὴν ναῦς ἔστιν ἣ σωϑεῖμεν ἂν 
φεύγοντες " ἣν γὰρ εἴχομεν ϑάλασσ᾽ ἔχει. 

ἘΖΜΈΕΝΗ. 

ἄχουσον, ἤν τι χαὶ γυνὴ λέξη σοφόν. 

1060 βούλει λέγεσθαι μὴ ϑανὼν λόγῳ ϑανεῖν; 
ΜΕΝΕ..Ἅ4ΟΣ. 

χαχὸς μὲν ὄρνις " εἴ δὲ χερδανῶ λέγων, 

ἕτοιμός εἶμι μὴ ϑανὼν λόγῳ ϑανεῖν. 
Ἐ.“ΕΝΗ. 

χαὶ μὴν γυναιχείοις ἂν οἱἰχτισαίμεϑα 

χουραῖσι χαὶ ϑρήνοισι πρὸς τὸν ἀνόσιον. 
ΜΕΝΕ.ΖΜ4ΟΣ. 

1066 σωτηρίας δὲ τοῦτ᾽ ἔχει τί νῷν ἄχος ; 
παλαιότης γὰρ τῷ λόγῳ γ᾽ ἔνεστί τις. 

ἘΖΈΝΗ. 
ὡς δὴ ϑανόντα σ᾽ ἐνάλιον χενῷ τάφῳ 
ϑάψαι τύραννον τῆσδε γῆς αἰτήσομαι. 

ΜΕΝΕ.“.ΌῸΟΣ. 

χαὶ δὴ παρεῖχεν" εἶτα πῶς ἄνευ νεὼς 

1000 σωϑησόμεσθϑι χενοταιφοῦντ᾽ ἐμὸν δέμας; Ϊ 
ἘΖῈΝΗ. β 

δοῦναι χελεύσω πορϑμίδ᾽, ἣ χαϑήσομεν 
χόσμον τάφῳ σῷ πελαγίας ἐς ἀγκάλας. 

ΜΕΝΕ.ΖΖΟΣ. 

ὡς εὖ τόδ᾽ εἶπας, πλὴν ἕν" εἰ χέρσῳ ταφὰς 
ϑεῖναι κελεύσει σ᾽, οὐδὲν ἡ σχῆψις φέρει. 

ἘΖΕΝΗ. 

οὐ νομίζειν φήσομεν χαϑ᾿ Ἑλλάδα 
χέρσῳ χαλύπτειν τοὺς θανόντας ἐναλίους. 

ΜΕΝΕ..4ΟΣ. 

τοῦτ᾽ αὖ χατορϑοῖς " εἶτ᾽ ἐγὼ συμπλεύσομαε 
χαὶ συγκαϑήσω χόσμον ἐν ταὐτῷ σχάφει; 

Ἐ.“ΕΝΗ. 

σὲ χαὶ παρεῖναι δεῖ μάλιστα τούς τε σοὺς 
1010 πλωτῆρας, οἵπερ ἔφυγον ἐκ ναυαγίας. 

ΜΠΕΝΕ.ΖΜΖῸΟΣ. 

χαὶ μὴν ἐάνπερ ναῦν ἐπ᾿ ἀγκύρας λάβω, 
ἀνὴρ παρ᾽ ἄνδρα στήσεται ξιφηφόρος. 



Ε, 

Ἐ.“ΕΔΝΗ. 

σὲ χρὴ βραβεύειν πάντα " πόμπιμοι μόνον 
λαίφει πνοαὶ γένοιντο χαὶ νεὼς δρόμος. 

ΜΈΕΝΕ..40 Σ. 

1076 ἔσται " πόνους γὰρ δαίμονες παύσουσί μου. 
ἀτὰρ θανόντα τοῦ μ᾽ ἐρεῖς πεπυσμένη; 

Ἐ.Ζ“ΈῈΝΗ. 

σοῦ" καὶ μόνος γε φάσχε διαιρυγεῖν μόρον 

᾿Ατρέως πλέων σὺν παιδὶ, καὶ ϑανόνϑ᾽ ὁρῶν. 
ΜΈΕΝΕ.“Ζ.40ΟΣ. 

χαὶ μὴν τάδ᾽ ἀμφίβληστρα σώματος ῥάκη 
1080 ξυμμαρτυρήσει ναυτιχῶν ἐρειπίων. 

Ἐ.ΖΕΝΗ͂. 

ἐς χαιρὸν ἦλϑε, τότε δ᾽ ἄχαιρ᾽ ἀπώλλυτο. 
τὸ δ᾽ ἄϑλιον χεῖν᾽ εὐτυχὲς τάχ᾽ ἂν πέσοι. 

ΠῈΜΝΕ...0ΟΣ. 

πότερα δ᾽ ἐς οἴχους σοὶ συνεισελθεῖν μὲ χρὴ, 
ἢ πρὸς τάφῳ τῷδ᾽ ἥσυχοι καϑώμεϑα; 

ἘΖΕΝΗ. 

1086 αὐτοῦ μέν᾽ " ἢν γὰρ χαί τι πλημμελές σε δρῷ, 
τάφος σ᾽ ὅδ᾽ ἂν ῥύσαιτο φάσγανόν τε σόν. 
ἐγὼ δ᾽ ἐς οἴχους βᾶσα βοστρύχους τεμῶ, 
πέπλων τὲ λευχῶν μέλανας ἀνταλλάξομαι, 

παρῆδέ τ᾿ ὄνυχα φόνιον ἐμβαλῶ χροός. 
1090 μέγας γὰρ ἁγὼν, χαὶ βλέπω δύο ῥοπάς" 

ἢ γὰρ ϑανεῖν δεῖ μ᾽, ἢν ἁλῶ τεχνωμένη, 
ἢ πατρίδα τ᾿ ἐλϑεῖν χαὶ σὸν ἐχσῶσαι δέμας. 
ὦ πότνι᾽, ἣ δίοισιν ἐν λέχτροις πίτνεις, 
Ἥρα, δύ᾽ οἱκτρὼ φῶτ᾽ ἀνάψυξον πόνων, 

1095 αἰτούμεϑ'᾽, ὀρϑὰς ὠλένας πρὸς οὐρανὸν 

ῥίπτονϑ'᾽, ἵν᾽ οἱχεῖς ἀστέρων ποικίλματα. 

σύ 8’, ἢ ̓ πὶ τὠμῷ χάλλος ἐχτήσω γάμῳ, 
χούρη “ΖΠ΄ώνης Κύπρι, μή μ᾽ ἐξεργάσῃ. 
ἅλις δὲ λύμης, ἥν μ᾽ ἐλυμήνω πάρος, 

1100 τοὔνομα παρασχοῦσ᾽, οὐ τὸ σῶμ᾽, ἐν βαρβάροις. 
ϑανεῖν δ᾽ ἔασόν μ᾽, εἰ κατακτεῖναι ϑέλεις, 
ἐν γῆ πατρῴᾳ. τί ποτ᾽ ἄπληστος εἶ χκαχῶν, 
ἔρωτας, ἀπάτας δόλιά τ᾿ ἐξευρήματα 

ἀσκοῦσα φίλτρα ϑ᾽ αἱματηρὰ δωμάτων; 
1106 εἰ δ᾽ ἦσϑα μετρία, τἄλλα γ᾽ ἡδίστη ϑεῶν 

πέφυχας ἀνϑρώποισιν - οὐκ ἄλλως λέγω. 

ΣΧ ΟΙΡΟΘῚΣΣ. 

σὲ τὰν ἐναυλείοις ὑπὸ δενδροχόμοις 

μουσεῖα καὶ ϑάχους ἐνίζουσαν ἀναβοάσω, 
σὲ τὰν ἀοιδοτάταν ὄρνιϑα μελῳδὸν 

1110 ἀηδόνα δαχρυόεσσαν, 
ἔλϑ᾽ ὦ διὰ ξουϑᾶν γενύων ἐλελιζομέγα, 
ϑρήνοις ἐμοῖς ξύνεργος, 
Ἑλένας μελέας πόνους, 

τὸν ᾿Ιλιάδων τ᾽ ἀεί- 
1116 δουσα δαχρυόεντα πύγον 

Ἡχαιῶν ὑπὸ λόγχαις, 
ὃς ἔμολεν ἔμολε πεδία βαρβάρῳ πλάτᾳ, 
ὃς ἔδραμε δόϑια μέλεα Πριαμίδαις ἄγων 
«Ἱακεδαίμονος ἄπο λέχεα 

1120 σέϑεν ὡς εἴλεν Πάρις αἰνόγαμος 
πομπαῖσιν ᾿ἀφροδίτας. 

πολλοὶ δ᾽ ᾿“χαιῶν ἐν δορὶ καὶ πετρίναις 
ῥιπαῖσιν ἐκπνεύσαντες “Ἴδαν μέλεον ἔχουσιν, 

1107 -- 1121. Ξξξ 1122 --- 1180. 

ΔΕΒ ΝΗ ΗςΣ 

τάλαιναν ὧν ἀλόχων κείραντες ἔϑειραν " 
1156 ἄνυμφα δὲ μέλαϑρα κεῖται" 

Εὔβοιαν εἶλ᾽ ᾿Ἰχαιῶν 
μονόκωπος ἀνὴρ, πέτραις 
“Καφηρίσιν ἐμβαλὼν 

1180.4ϊἱγαίαις τ᾽ ἐνάλοις ἀκταῖς, 

δόλιον ἀστέρα λάμψας 

ἀλίμεν᾽ ἀν᾽ ὄρεα μέλεα βαρβάρου στολᾶς, 
ὅτε σύτο πατρίδος ἀποπρὸ χειμάτων πγοᾷ 

] τέρας, οὐ τέρας, ἀλλ᾽ ἔριν 
1185 “αναῶν νειέλαν ἐπὶ ναυσὶν ἄγων, 

εἴδωλον ἱρὸν ἽἭΤρας. 
ὅ τι ϑεὸς, ἢ μὴ ϑεὸς, ἢ τὸ μέσον, 
τίς φησὶν ἐρευνήσας 

βοοτῶν μαχρότατον πέρας εὑ-- 
1140 ρεῖν,, ὃς τὰ ϑεῶν ἐσορᾷ 

δεῦρο καὶ αὐϑις ἐκεῖσε 
χαὶ πάλιν ἀντιλόγοις 

πηδῶντ᾽ ἀνελπίστοις τύχαις. 

σὺ Διὸς ἔφυς, ὦ Ἑλένα, ϑυγάτηρ" 
1140 πταγὸς γὰρ ἐν χόλποις σε «1ή- 

δας ἐτέχνωσε πατήρ. 

χαὶ Ἰαχὴ σὴ καϑ᾽ Ἑλλανίαν 

ἄϑικος, προδότις, ἄπιστος, ὥθεος" οὐδ᾽ 
τί τὸ σαφὲς, ὅ τι ποτ᾽ ἐν βροτοῖς. 

1160 τὸ ϑεῶν ἔπος ἀλαϑὲς εὗρον. 
ἄφρονες, ὅσοι τὰς ἀρετὰς πολέμῳ 
χτᾶσϑ'᾽, ἐν δορὸς ἀλχαίου 
λόγχαισιν καταπαυόμενοι 

πόνους ϑνατῶν ἀμαϑῶς. 

1105 εἰ γὰρ ἅμιλλα χρινεῖ γιν 
αἵματος, οὔποτ᾽ ἔρις 

λείννει χατ᾽ ἀνθρώπων πόλεις " 
αἱ Πριαμίδος γᾶς ἔλιπον θαλάμους, 
ἐξὸν διοοϑῶσαι λόγοις 

1100 σὰν ἔριν, ὦ “Πλένα. 
γῦν δ᾽ οἱ μὲν “Διδᾷᾳ μέλονται κάτω, 
τείχεα δὲ, φλογμὸς ὥστε “]Πὸς, ἐπέσυτο φλὸξ, 
ἐπὶ πάϑεα πάϑεσιν φέρουσ᾽ 
ἀϑλίοις ἐν συμφοραῖς ᾿Ιλίοις. 

ΘΕΟΚΑΥΜΕΝΟΣ. 

1106 ὦ χαῖρε, πατρὸς μνῆμ᾽ - ἐπ᾿ ἐξόδοισι γὰρ 
ἔϑαψα, Πρωτεῦ, σ᾽ ἕνεκ᾽ ἐμῆς προσρήσεως" 
ἀεὶ δέ σ᾽ ἐξιών τε κεϊσιὼν δόμους 

Θεοκλύμενος παῖς ὅδε προσενγέπει, πάτερ. 
ὑμεῖς μὲν οὖν χύνας τε χαὶ ϑηρῶν βρόχους, 

1170 δμῶες, χομίζετ᾽ ἐς δόμους τυραννικούς " 

ἐγὼ δ᾽ ἐμαυτὸν πόλλ᾽ ἐλοιδόρησα δή" 
οὐ γάρ τι ϑανάτῳ τοὺς χαχοὺς κολάζομεν. 
χαὶ νῦν πέπυσμαι φανερὸν Ἑλλήνων τινὰ 
ἐς γῆν ἀφῖχϑαι χαὶ λεληϑέναι σκοποὺς, 

.1175 ἤτοι κατόπτην ἢ κλοπαῖς ϑηρώμενον 
Ἑλένην " ϑανεῖται δ᾽, ἤν γε δὴ ληφϑῆ μόνον. 
ἔα: 
ἀλλ᾽, ὡς ἔοικε, πάντα διαπεπραγμέγα 
εὕρηκα." τύμβου γὰρ κενὰς λιποῦσ᾽ ἕδρας 

ἡ Τυνδαρὶς παῖς ἐχκπεπόρϑμευται χϑονός. 
1180 ὠὴ, χαλᾶτε χλῆϑρα, λύεϑ᾽ ἱππιχὰς 

1137 --- 1160. -ξξξ- 1151 --- 1164. 

»ν͵ 
ἔχω 

πολλοὺς δὲ πυρσεύσας φλογερὸν σέλας ἀμφὶ δυτὰν 
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φάτνας, ὀπαδοὶ, κἀχχομίζεϑ᾽ ἅρματα, 
ὡς ἂν πόνου γ᾽ ἕχατι μὴ λάϑη μὲ γῆς 
τῆσδ᾽ ἐχχομισϑεῖσ᾽ ἄλοχος, ἧς ἐφίεμαι. 
ἐπίσχετ᾽ - εἰσορῶ γὰρ οὃς διώκομεν 

1186 παρόντας ἐν δόμοισι χοὐ πεφευγότας. 

αὕτη, τί πέπλους μέλανας ἐξήψω χροὸς 
λευχῶν ἀμείψασ᾽, ἔκ τε χρατὸς εὐγενοῦς 
χόμας σίδηρον ἐμβαλοῦσ᾽ ἀπέϑρισας, 
χλωροῖς τε τέγγεις δάχρυσι σὴν παρηίδα 

1190 χλαίουσα; πότερον ἐννύχοις πεπεισμένη 
στένεις ὀνείροις, ἢ φάτιν τιν᾽ οἴχοϑεν 
χλύουσα λύπη σὰς διέφϑαρσαι φρένας; 

ἘΖΕΝΗ. 

ὦ δέσποτ᾽, ἤδη γὰρ τόδ᾽ ὀνομάζω σ᾽ ἔπος, 
ὄλωλα " φροῦδα τἀμὰ χοὐδέν εἰμε᾽ ἔτι. 

ΘΕΟΚΑΎΜΕΝΟΣ. 

1196 ἐν τῷ δὲ χεῖσαι συμφορᾶς; τίς ἡ τύχη; 
ἘΖΕΔΝΗ. 

Μενέλαος, οἴμοι, πῶς φράσω ; τέϑνηκέ μοι. 
ΘΕΟΚΑΎΜΕΝΟΣ. 

οὐδέν τι χαίρω σοῖς λόγοις, τὰ δ᾽ εὐτυχῶ. 
σιῶς οἶσϑα; μῶν σοι Θεονόη λέγει τάδε; 

ἘΖ“ΕΝΗ. 

χείνη τέ φησιν ὅ τε παρὼν, ὅτ᾽ ὥλλυτο. 
ΘΕΟΚΑΎΜΈΕΝΟΣ. 

1200 ἥχει γὰρ ὅστις χαὶ τάδ᾽ ἀγγέλλει σαφῆ; 
Ἐ.Ὲ ΝΗ. 

ἥκει" μόλοι γὰρ, ὡς ἐγὼ χρήζω μολεῖν. 
ΘΕΟΚΑΥΜΈΝΟΣ. 

τίς ἐστί; ποῦ ᾽στιν; ἵνα σαφέστερον μάϑω. 

Ἐ.ΖῈΝΗ. 

ὅδ᾽, ὃς χάϑηται τῷδ᾽ ὑποπτήξας τάφῳ. 
ΘΕΟΚΑΥΜΕΝΟΣ. 

Ἄπολλον, ὡς ἐσϑῆτι δυσμόρφῳ πρέπει. 
ἘΖΕΝΗ. 

1206 οἴμοι δοχῶ μὲν χἀμὸν ὧδ᾽ ἔχειν πόσιν. 
ΘΕΟΚΑΥΎΥΜΕΝΟΣ. 

ποδαπὸς δ᾽ ὅδ᾽ ἀνὴρ καὶ πόϑεν κατέσχε γῆν; 
Ἐ.ΖΕΝΗ. 

“Ἕλλην, ᾿ἡχαιῶν εἷς, ἐμῷ σύμπλους πόσει. 
ΘΕΟΚΑΎΥΎΜΕΝΟΣ. 

ϑανάτῳ δὲ ποίῳ φησὶ Διενέλεων ϑαγεῖν; 
ἜἘ“ΈΝΗ. 

οἰχτρότατον ὑγροῖς ἐν κλυδωνίοις ἁλός. 
ΘΕΟΚΑΎΜΕΝΟΣ. 

1210 ποῦ βαρβάροισι πελάγεσιν ναυσϑλούμενον ; 
Ἐ.1Ὲ ΝΗ. 

«Ἱιβύης ἀλιμένοις ἐχπεσόντα πρὸς πέτραις. 

ΘΕΟΚΑΗΥΜΕΝΟΣ. 

χιὼὰ πῶς ὅδ᾽ οὐκ ὄλωλε χοινωνῶν πλάτης ; 
Ϊ ἘΖΈΕΝΗ. 

ἐσϑλῶν χαχίους ἐνίοτ᾽ εὐτυχέστεροι. 
ΘΕΟΚΗΥΜΕΝΟΣ. 

λιπὼν δὲ ναὸς ποῦ πάρεστιν ἔχβολω; 
ἘΖΕΝΗ. 

1216 ὅπου χακῶς ὅλοιτο, Μῆενέλεως δὲ μή. 
ΘΕΟΚΑΥΜΕΝΟΣ. 

ὄλωλ᾽ ἐκεῖνος - ἦλϑε δ᾽ ἐν ποίῳ σχάφει; 
Ε.ῈΕ ΝΗ. 

ναῦταί σφ᾽ ἀνεῖλον ἐντυχόντες, ὡς λέγει. 
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ΘΕΟΚΑΎΜΕΝΟΣ. 

ποῦ δὴ τὸ πεμφϑὲν ἀντὶ σοῦ Τροίᾳ καχόν; 
ἘΖ“ΕΝΠ. 

νεφέλης λέγεις ἄγαλμ᾽; ἃς αἰϑέρ᾽ οἴχεται. 
ΘΕΟΚΩΜΎΥΎΜΕΝΟΣ. 

1220 ὦ Πρίαμε καὶ γῆ Τρφὰς, ὡς ἔρρεις μάτην. 
ἘἙΖΕΝΕΗ. 

χἀγὼ μετέσχον Ποιαμίδαις δυσπραξίας. 
ΘΕΟΚΑΥΜΕΝΟΣ. 

πόσιν δ᾽ ἄϑαπτον ἔλιπεν ἢ χρύπτει χϑονί; 
Ἐ.ΖΕΝΗ. 

ἄϑαπτον; οἱ ᾽γὼ τῶν ἐμῶν τλήμων καχῶν. 
ΘΕΟΚΑΎΜΕΝΟΣ. 

τῶνδ᾽ οὕνεκ᾽ ἔταμες βοστρύχους ξανϑῆς χόμης; 

Ἐ.“ΕΝΗ. 

1225 φίλος γάρ ἐστιν, ὅς ποτ᾽ ἐστὶν. ἐνθάδ᾽ ὦν. 

ΘΕΟΚΑΗΥΜΕΝΟΣ. 

ὀρϑῶς μὲν ἥδε συμφορὰ δαχρύεται; 

Ἐ.ΖΜΈΕΝΗ. 

ἐν εὐμαρεῖ γοῦν σὴν κασιγνήτην θανεῖν; 
ΘΕΟΚΑΎΜΕΝΟΣ. 

οὐ δῆτα. πῶς οὖν; τόνδ᾽ ἔτ᾽ οἱχήσεις τάφον ; 
: ἘΖΕΝΗ͂. 

τί χερτομεῖς με, τὸν ϑανόντα δ᾽ οὐκ ἐᾷς; 
ΘΕΟΚΑΎΥΜΕΝΟΣ. 

1280 πιστὴ γὰρ εἶ σὺ σῷ πόσει φεύγουσά με. 
ἘΖΈΝΗ. 

ἀλλ᾽ οὐχέτ᾽ " ἤδη δ᾽ ἄρχε τῶν ἐμῶν γάμων. 
ΘΕΟΚΑΥΜΕΝΟΣ. 

χρόνια μὲν ἦλθες, ἀλλ᾽ ὅμως αἰνῶ τάδε. 
ἘΖ“ΕΝΗ. 

οἶσϑ᾽ οὖν ὃ δρᾶσον; τῶν πάρος λαϑώμεϑα. 
ΘΕΟΚΑΥΜΈΕΝΟΣ. 

ἐπὶ τῷ; χάρις γὰρ ἀντὶ χάριτος ἐλϑέτω. 
ἘΖ“ΕΝΗ. 

1286 σπονδὰς τέμωμεν χαὶ διαλλάχϑητέ μοι. 
ΘΕΟΚΑΎΜΕΝΟΣ. 

μεϑίημι νεῖκος τὸ σὸν, ἴτω δ᾽ ὑπόπτερον. 
ἘΕ.ΕΝΗ. 

πρός νύν σε γονάτων τῶνδ᾽, ἐπείπερ εἶ φίλος, 
ΘΕΟΚΑΎΜΕΝΟΣ. 

τί χρῆμα ϑηρῶσ᾽ ἱχέτις ὠρέχϑης ἐμοῦ; 
ἘΖΕΝΗ. 

τὸν χατϑανόντα πόσιν ἐμὸν ϑάινναι ϑέλω, 
ΘΕΟΚΑΥΜΈΕΝΟΣ. 

1240 τίς δ᾽ ἔστ᾽ ἀπόντων τύμβος ; ἢ ϑάψεις σχιάν; 
ἘΖΕΝΗ. 

“Ἕλλησίν ἔστι νόμος, ὃς ἂν πόντῳ ϑάνῃ, 
ΘΕΟΚΑΥΜΈΕΝΟΣ. 

τί δρᾶν; σοφοί τοι Πελοπίδαι τὰ τοιάδε. 
ἘΖ“ΕΝΗ͂. 

χενοῖσι ϑάπτειν ἐν πέπλων ὑφάσμασιν. 
ΘΕΟΚΑΥΜῈΈΕΝΟΣ. 

χτέριζ᾽ - ἀνίστη τύμβον οὗ χρήζεις χϑονός. 
ἘΖ“ΕΝΗ. 

1245 οὐχ ὧδε ναύτας ὀλομένους τυμβεύομεν. 

ΘΕΟΚΑΥΜΕΝΟΣ. 

πῶς δαί; λέλειμιμαι τῶν ἐν Ἕλλησιν νόμων. 

ἘΖΕΝΠΗ. 

ἐς πόντον ὅσα χρὴ νέχυσιν ἐξοομίζομεν. 
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ΘΕΟΚΑΗΥΜΈΝΟΣ. 

τί σοι παράσχω δῆτα τῷ τεϑνηχότι; 
ἘΖ“ΕΝΗ. 

οὐκ οἶδ᾽ " ἐγὰ δ᾽ ἄπειρος, εὐτυχοῦσα πρίν. 
ΘΕΟΚΑΗΥΜΕΝΟΣ. 

1260 ὦ ξένε, λόγων μὲν χληδόν᾽ ἤνεγκας φίλην. 

ΜΕΝΕ...4ΟΣ. 

οὔχουν ἐμαυτῷ γ᾽ οὐδὲ τῷ τεϑνησότι. 
ΘΕΟΚΗΥΜΙΕΝΟΣ. 

πῶς τοὺς ϑανόντας ϑάπτετ᾽ ἐν πόντῳ γεχρούς; 
ΜΕΝΕ.4ΟΣ. 

ὡς ἂν παρούσης οὐσίας ἕχαστος ἧ- 
ΘΕΟΚΑΎΜΕΝΟΣ. 

πλούτου λέγ᾽ οὕνεχ᾽, ὅ τι ϑέλεις ταύτης χάριν. 
ΜΕΝΕ..4ΟΣ. 

1206 προσφάζεται μὲν αἷμα πρῶτα νερτέροις. 
ΘΕΟΚΑΥΜΕΝΟΣ. 

τίνος; σύ μοι σήμαινε, πείσομαι δ᾽ ἐγώ. 
ΜῈΕΝΕ..40ΟΣ. 

αὐτὸς σὺ γίγνωσχ᾽ " ἀρχέσει γὰρ ἃν διδῷς. 
ΘΕΟΚΑΎΜΕΝΟΣ. 

ἐν. βαρβάροις μὲν ἵππον ἢ ταῦρον νόμος. 
ΜΕΜΝΕΟ..Ἅ4ΟΣ. 

διδούς γε μὲν δὴ, δυσγεγὲς μηδὲν δίδου. 
ΘΕΟΚΑΎΜΕΝΟΣ. 

1260 οὐ τῶνδ᾽ ἐν ἀγέλαις ὀλβίαις σπανίζομεν. 
ΜΕΝΕ.Μ,ΟΣ. 

χαὶ στρωτὰ φέρεται λέχτρα σώματος χενά. 
ΘΕΟΚΑΎΜΕΝΟΣ. 

ἔσται" τί δ᾽ ἄλλο προσφέρειν νομίζεται; 
ΜΕΈΕΝΕΖ.“ΟΣ. 

χαλκχήλαϑ᾽ ὅπλα" καὶ γὰρ ἣν φίλος δορί. 
ΘΕΟΚΑΎΜΕΝΟΣ. 

ἄξια τάδ᾽ ἔσται Πελοπιδῶν ἃ δώσομεν. 

ΜΕΝΕ..Ζ0ΟΣ. 

1266 χαὶ τἄλλ᾽ ὅσα χϑὼν χαλὰ φέρει βλαστήματα. 

ΘΕΟΚΑΗΥΜΈΕΈΝΟΣ. 

πῶς οὖν; ἐς οἴδμα τίνι τρόπῳ χαϑίετε; 

ΜΕΝΕ...40 Σ. 

γαῦν δεῖ παρεῖναι χἀρετμῶν ἐπιστάτας. 
ΘΕΟΚΑΎΥΎΜΕΝΟΣ. 

πόσον δ᾽ ἀπείργει μῆχος ἐχ γαίας δόρυ; 

ΜΕΝΕ.“.0Σ. 

ὥστ᾽ ἐξορᾶσϑαι ῥόϑια χερσόϑεν μόλις. 
ΘΕΟΚΑΎΥΜΕΝΟΣ. 

1270 τί δὴ τόδ᾽ “Ἑλλὰς νόμιμον ἐκ τίνος σέβει; 
ΜΕΝΕ.,.24ΟΣ. 

ὡς μὴ πάλιν γῆ λύματ᾽ ἐχβάλλῃ χλύδων, 
᾿  ΘΕΟΚΑΎΜΕΝΟΣ. 

«Ῥοίνγισσα κώπη ταχύπορος γενήσεται. 
ΜΕΝΕ.ΜΖΟΣ. 

χαλῶς ἂν εἴη, ΠΙενέλεῴ γε πρὸς χάριν. 
ΘΕΟΚΑΥΜΕΝΟΣ. 

οὐκοῦν σὺ χωρὶς τῆσδε δρῶν ἀρχεῖς τάδε; 
ΜΕΝΕ..,4ΟΣ. 

1276 μητρὸς τόδ᾽ ἔργον ἢ γυναιχὸς ἢ τέχνων. 
ΘΕΟΚΑΗΥΜΕΝΟΣ. 

ταύτης ὁ μόχϑος, ὡς λέγεις, ϑάπτειν πόσιν. 
ΜΕΝΕ..4ΟΣ. 

ἐν εὐσεβεῖ γοῦν νόμιμα μὴ κλέπτειν νεχρῶν. 

ῬΟΕΒΤΔΕῈ Β6ΟΈΝΤΟΙ- 

δι ΝΕ Ἢ 

ΘΕΟΚΑΥΜΈΕΕΝΟΣ. 

ἴτω" πρὸς ἡμῶν ἄλοχον εὐσεβὴ τρέφειν. 

ἐλθὼν δ᾽ ἐς οἴχους ἐξελῶ χόσμον νεχρῷ, 
1280 χαὶ σ᾽ οὐ χεναῖσι χερσὶ γῆς ἀποστελῶ, 

δράσαντα τῆδε πρὸς χάριν. φήμας δέ μοι 
ἐσϑλὰς ἐνεγχών γ᾽, ἀντὶ τῆς ἀχλαινίας 
ἐσθῆτα λήψει σῖτά ϑ᾽, ὥστε σ᾽ ἐς πάτραν 
ἐλθεῖν, ἐπεὶ νῦν γ᾽ ἀϑλίως ἔχονθ᾽ ὁρῶ. 

1286 σὺ δ᾽, ὦ τάλαινα, μὴ ᾽πὶ τοῖς ἀνηνύτοις 
χ ᾿ " ᾿ ΕἾ 

» ΄ 
τρύχουσα σαυτήν " Μῆενέλεως δ᾽ ἔχει πότμον, 
χοὺχ ἂν δύναιτο ζὴν ὃ χατϑαγνὼν πόσις. 

ΜΕΝΕ.ΖΖΔ4ΟΣ. 

σὸν ἔργον, ὦ νεᾶνι" τὸν παρόντα μὲν 
στέργειν πόσιν χρὴ, τὸν δὲ μηχέτ᾽ ὄντ᾽ ἐᾶν" 

1290 ἄριστα γάρ σοι ταῦτα πρὸς τὸ τυγχάνον. 

ἢν δ᾽ Ἑλλάδ᾽ ἔλθω χαὶ τύχω σωτηρίας, 

παύσω ψόγου σε τοῦ πρὶν, ἢν γυνὴ γένῃ 
οἵαν γενέσθαι χρή σὲ σῷ ξυνευνέτῃ, 

ἘΖ4ΕΝΠ. 

ἔσται τάδ᾽ - οὐδὲ μέμψεται πόσις ποτὲ 

1296 ἡμῖν σὺ δ᾽ αὐτὸς ἐγγὺς ὧν εἴσει τάδε. 
ἀλλ᾽, ὦ τάλας, εἴσελϑε χαὶ λουτρῶν τύχε 
ἐσθῆτά τ᾽ ἐξάλλαξον. οὐκ ἐς ἀμβολὰς 

εὐεργετήσω σ᾽. εὐμενέστερον γὰρ ἂν 
τῷ φιλτάτῳ μοι Μενέλεῳ τὰ πρόσφορα 

1300 δρῴης ἂν, ἡμῶν τυγχάνων οἵων σὲ χρή. 
ΧΟΡΟΣ. 

ὀρεία ποτὲ δρομάδι χώλῳ 
μάτηρ ϑεῶν ἐσύϑη 
ἀν᾽ ὑλᾶντα νάπη 

ποτάμιόν τε χεῦμ᾽ ὑδώτων 
1305 βαρύβρομόν τε χῦμ᾽ ἅλιον 

πόϑῳ τᾶς ἀποιχομένας 
ἀρρήτου χούρας " 
χρόταλα δὲ Βρόμια διαπρύσιον 
ἱέντα χέλαδον ἀνεβύα, 

1310 ϑηρῶν ὅτε ζυγίους 

ζεύξασα ϑεὰ σατίγας, 

τὰν ἁρπασϑεῖσαν χυχλίων 
χορῶν ἔξω παρϑενίων " 

μετὰ χοῦραι ἀελλόποδες 

1315 ἁ μὲν τόξοις “άρτεμις, ἃ δ᾽ 

ἐν ἔγχει Γοργὼ πάνοπλος " 
αὐγάζων δ᾽ ἐξ οὐρανίων 
᾿ Ε Ὲ 

ἄλλαν μοῖραν ἔχραινε. 
δροομαίων δ᾽ ὅτε πολυπλανήτων 

1320 μάτηρ ἔπαυσε πόνων, 
μαστεύουσα πόρους 
ϑυγατρὸς ἁρπαγῶς δολίους, 

χιονοϑρέμμονάς γ᾽ ἐπέρασ᾽ 
᾿Ιδαιᾶν Νυμφῶν σκοπιάς 

1325 ῥίπτει δ᾽ ἐν πένϑει 
πέτρινα κατὰ δρία πολυνιφέα " 
βοοτοῖσι δ᾽ ἄχλοα πεδίᾳ γᾶς 
οὐ καρπίζουσ᾽ ἀρότοις 

λαῶν φϑείρει γενεάν " 
ποίμναις δ᾽ οὐχ ἵει ϑαλερὰς 
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βοσχὰς εὐφύλλων ἑλίχων " 
πολέων δ᾽ ἀπέλειπε βίος, 

οὐδ᾽ ἦσαν ϑεῶν ϑυσίαι, 
βωμοῖς τ᾽ ἄφλεχτοι πέλανοι" 

1536 πηγάς τ᾽ ὠμπαύει δροσερὰς 
λευχῶν ἐχβαλεῖν ὑδάτων 
πένϑει παιδὸς ἀλάστώρ: 

1337 ἐπεὶ δ᾽ ἔπαυσ ᾿νεὐλιατεύγαις: 

ϑεοῖς βοοτείῳ τε γένει, 

Ζεὺς μειλίσσων στυγίους 
1340 ματρὸς ὀργὰς ἐνέπει, 

βᾶτε, σεμναὶ Χάριτες, 
ἴτε, τῷ περὶ παρϑένῳ 

“1ηοῖ ϑυμωσαμένᾳῳ 

λύπαν ἀλλάξαιτ᾽ ὀλαλῷ, 
[1840 η]οῦσαί 8᾽ ὕμνοισι χορῶν " 
] χαλκοῦ τ᾽ αὐδὰν χϑονίαν, 

τύμπανα λάβετε βυρσοτενῆ- 
χαλλίστα τότε πρώτα μαχάρωφ' 
Κύπρις γέλασέ τε ϑεὰ 

[1350 δέξατό τ᾽ εἰς χέρας 

βαρύβρομον αὐλὸν 

τερφϑεῖσ᾽ ἄλαλα) “μῷ- 

ὧν οὐ ϑέμις οὔϑ'᾽ ὁσία, 

ἐπύρωσας ἐν ϑαλάμκιοις, 

1306 μῆνιν δ᾽ ἔχεις μεγάλας 

ματρὸς, ὦ παῖ, ϑυσίας: 

οὐ σεβίζουσα ϑεοῖς. 
μέγα τοι δύναται νεβρῶν, 
παμποίχιλοι στολίδες, 

.1800 χισσοῦ τε στεφϑεῖσα χλόα 
γάρϑηκας εἷς ἱεροὺς, 

ῥόμβου 8ϑ᾽ ἑλισσομένα 
κύχλιος ἔνοσις αἰϑερία, 

βαχχεύουσά τ᾽ ἔϑειρα Βρομέᾳ» 

1306 καὶ παννυχίδες. ϑεᾶς. 

εὖ δέ νιν ἄμασιν 
ὑπέρβαλε σελάνα. 
μορφᾷ μόνον ηὔχεις. 

Ἐ.“ΕΝΗ. 

τὰ μὲν χατ᾽ οἴχους εὐτυχοῦμεν, ὦ οἰλαι" 

1270 ἢ γὰρ συνεχχλέπτουσα Πρωτέως κόρη, 

πόσιν παρόντα τὸν ἐμὸν ἱστορουμένη, 

οὐκ εἶπ᾽ ἀδελφῷ: κατϑανόντα δ᾽ ἐν χϑογὴ 

οὔ φησιν αὐγὰς εἰσορῶν ἐμὴν χάριν. 
χάλλιστα δῆτ᾽ ἀνήρπασεν τεύχη πόσις " 

1576 ἃ γὰρ καϑήσειν ὅπλ᾽ ἔμελλεν εἷς ἅλα, 
ταῦτ᾽ ἐμβαλὼν πόρπακι γενναίαν χέρα 
αὐτὸς κομίζει, δόρυ τε δεξιᾷ λαβὼν, 
ὡς τῷ ϑανόντι χάριτα δὴ συνεχπονῶνγ.- 

προὔργου δ᾽ ἐς ἀλκὴν σῶμ᾽ 

1390 ὡς βαρβάρων τροπαῖα μυρίων χερὲ 

ϑήσων, ὅταν κωπῆρες εἰσβῶμεν σχάφος. 

πέπλους δ᾽ ἀμείψασ᾽ ἀντὲ γναυςφϑόρου στολῆς 

ἐγώ νιν ξξήσχησα,, καὶ λουτροῖς χρόα 

ἔδωχα, χοόνια νίπτρα ποταμίας δρόσου. 
1885 ἀλλ᾽ ἐχπερᾷ γὰρ δωμάτων ὁ τοὺς ἐμοὺς 

γάμους ἑτοίμους ἐν χεροῖν ἔχειν δοκῶν, 
σιγητέον μοι" καὶ σὲ προσποιούμεϑα 

1897 --- 1852. τ--οΞ 1358 --- 1368. 

Ἐ; ὙΣΒΙ Τ ἸΚΑ ἴοὲ Ἔ 

ὅπλοις ἠσχήσατο, 

εὔνουν, κρατοῦντα στόματος, ἢν δυνώμεθα, 
σωϑέντες αὐτοὶ χαὶ σὲ συσσῶσαί ποτε. 

ΘΕΘΚΗΎΜΕΝΟ Σ. 

1390 χωρεῖτ᾽ ἐφεξῆς, ὡς ἔταξεν ὁ ξένος, 

διιῶες,, φέροντες ἐνάλια χτερίσματα. 
Ἕλένη, σὺ δ᾽, ἤν σοι μὴ χακῶς δόξω λέγειν, 
πείϑου, μέν᾽ αὐτοῦ" ταὐτὰ γὰρ παροῦσά τε 
πράξεις τὸν ἄνδρα τὸν σὸν ἣν τὲ μὴ παρῆς. 

1396 δέδοιχα γάρ σὲ μή τις ἐμπεσὼν πόϑος 
πείση μεϑεῖναι σῶμ᾽ ἐς οἶδμα πόντιον, 
τοῦ πούόσϑεν ἀνδρὸς χάρισιν ἐχπεπληγμένην" 
ἄγων γὰρ αὐτὸν οὐ παρόνϑ᾽ ὅμως στένεις. 

ἘΖ“ΕῈΕΔΝΗ. 

ὦ καινὸς ἡμῖν πόσις, ἀναγχαίως ἔχει, 

1400 τὰ πρῶτα λέχτρα γυμφιχάς ὃ ὁμιλίας 
τιμῶν " ἐγὼ δὲ διὰ τὸ μὲν στέργειν πόσιν 
καὶ ξυνϑάνοιμ᾽ ἄν" ἀλλὰ τίς κείνῳ χάρις 

ξὺν χατϑανόντι κατϑανεῖν; ἕω δέ μὲ 

αὐτὴν μολοῦσαν ἐντάφια δοῦναι γεχρῷ. 
1106 ϑεοὶ δὲ σοί τε δοῖεν οἷ᾽ ἐγὼ ϑέλω 

χαὶ τῷ ξένῳ τῷδ᾽, ὅτε συνεχπονεῖ τάδε. 
ἕξεις δέ με᾽ οἵαν χρή σ᾽ ἔχειν ἐν δώμασι 
γυναῖκ᾽, ἐπειδὴ Μενέλεων εὐεργετεῖς 
κἄμ᾽ - ἔρχεται γὰρ δή τιν᾽ ἐς τύχην τάδε" 

1810 ὅστις δὲ δώσει ναῦν, ἐν ἣ τάδ᾽ ἄξομεν, 
πρόσταξον, ὡς ἂν τὴν χάριν πλήρη λάβω- 

ΘΕΟΚΑΎΜΕΝΟΣ. 

χώρει σὺ, καὶ ναῦν τοῖσδε πεντηκόντορον 
Σιδωγίαν δὸς χἀρετμῶν ἐπιστάτας. 

ἘΖΕΝΗ.- 

ἄρξει ναὸς ὃς χοσμεῖ τάφον; 

ΘΕΟΚΑΥΜΕΝΟΣ. 

1415 μάλιστ᾽ ἀκούειν τοῦδε χρὴ ναύτας ἐμούς- 
ἘΧΜΕΝΗ. 

αὐθις κέλευσον, ἵνα σαφῶς μάϑωσί σους 

ΘΕΟΚΑΎΜΕΝΟΣ. 

αὖϑις κελεύω, καὶ τρίτον γ᾽, εἴ σοι φίλον- 
ἘΛΜΕΝΗ. 

ὄναιο, κἀγὼ τῶν ἐμῶν βουλευμάτων. 
ΘΕΟΚΑΥΜΕΝΟΣ. 

μή γυν ἄγαν σὸν δάκρυσιν ἔχτήξης χρό. 

ΞΕ. 7ΕΝΗ. 

1120 ἥδ᾽ ἡμέρα σοὲ τὴν ἐμὴν δείξει χάριν. 

ΘΕΟΚΑΗΥΜΕΈΝΟΣ. 

τὰ τῶν ϑανόντων οὐδὲν, ἀλλ᾽ ἄλλως πόνος. 
Ἐ“ΕΝΉ. 

ἐστίν τι κἀκεῖ κἀνθάδ᾽ ὧν ἐγὼ λέγω- 

ΘΕΟΚ.ΎΥΜΕΕΝΟΣ. 

οὐδὲν χακίω ΜΙενέλεώ μ᾽ ἕξεις πόσιν. 

Ἐ.“ἘῈΝΗ. 

οὐδὲν σὺ μεμιπτός" τῆς τύχης μέλει μόνον. 

ΘΕΟΚΑΥΜΈΕΝΟΣ. 
1425 ἐν σοὶ τόδ᾽, ἢν σὴν εἰς ἔμ᾽ εὔνοιαν διδῷς. 

οὔχουν ὅδ᾽ 

Ἐ.Χ“ῈΕΝΗ. 

οὐ νῦν διδαξόμεσθϑα τοὺς «ίλους φιλεῖν. 

ΘΕΟΚΜΥΜΈΕΝΟΣ. 

βούλει ξυνεργῶν αὐτὸς ἐχπέμψω στόλον; 
ΞΜΕΝΉ. 

μὴ δούλευε σοῖς δούλοις, ἄναξ. ἥχιστα" 



ΘΕΟΚΖΥΜΕΝΟΣ. 

ἀλλ᾽ εἴα " τοὺς μὲν Πελοπιδῶν ξῶ νόμους. 
1480 χαϑαρὰ γὰρ ἡμῖν δώματ᾽" οὐ γὰρ ἐνθάδε 

ψυχὴν ἀφῆχε Πενέλεως " ἴτω δέ τις 

φράσων ὑπάρχοις τοῖς ἐμοῖς φέρειν γάμων 

ἀγάλμιατ᾽ οἴκους εἷς ἐμούς. πᾶσαν. δὲ χρὴ 
γαῖαν βοᾶσϑαι μακαρίαις ὑμνῳδίέαις 

1485 ὑμέναιον Ἑλένης χἀμὸν, ὡς ζηλωτὸς ἧ. 
σὺ δ᾽, ὦ ξέν᾽, ἐλϑὼν, πελαγίους ἐς ἀγκάλας 
τῷ τῆσδε πιρίν ποτ᾽ ὄντι δοὺς πόσει τάδε, 
πάλιν πρὸς οἴχους σπεῦδ᾽, ἐμὴν δάμαρτ᾽ ἔχων, 
ὡς τοὺς γάμους τοὺς τῆσδε συνδαίσας ἐμοὶ 

1440 στέλλῃ πρὺς οἴχους, ἢ μένων εὐδαιμογῆς. 

ΜΕΝΕ...30 Σ. 

ὦ Ζεῦ, πατήρ τε χαὶ σοφὸς κλήζει ϑεός" 
βλέψον πρὸς ἡμᾶς χαὶ μετάστησον χακχῶν. 

ἕλκουσι δ᾽ ἡμῖν πρὸς λέπας τὰς συμφορὰς 
σπουδῆ σύναψαι" κἂν ἄχρᾳ ϑίγης χερὶ, 

1446 ἥξομεν ἵν᾽ ἐλθεῖν βουλόμεσθϑα τῆς τύχης. 
ἅλις δὲ μόχϑων οὃς ἐμοχϑοῦμεν πάρος. 
χέχλησϑέ μοι, ϑεοὶ, πολλὰ χρήστ᾽ ἐμοῦ χλύειν 

ὀρϑῷ δὲ βῆναι ποδί. μίαν δ᾽ ἐμοὶ χάριν 
1450 δόντες τὸ λοιπὸν εὐτυχῆ μὲ ϑήσετε. 

Ἷ ΧΟΡΟΣ. 

«ροίνισσα Σιδωνιὰς ὦ 
ταχεῖα χώπα, ῥοϑίοισι μάτηρ, 
εἰρεσία φίλα, 

χοραγὲ τῶν καλλιχόρων 
1455 δελφίνων», ὅεαν αὔραις 

πέλαγος νήνεμον ἦ, 
γλαυχὰ δὲ Πόντου ϑυγάτηρ 
Ταλάνεια τάδ᾽ εἴπῃ" 
κατὰ μὲν ἱστέα πετώσατ᾽ αὔραις 

1460 λιπόντες ἐναλίαις, 
λάβετε δ᾽ εἰλοτένας πλάτας, 
ὦ ναῦται, Ἰὼ ναῦται, 
πέμποντες εὐλεμένους 

ΠΙερσείων οἴχων “Βλέναν ἐπ᾿ ἀκτάς. 

1406 ἦ ποῦ χόρας ἂν ποταμοῦ 

παρ᾽ οἶδμα «Τευχιππίδας, ἢ πρὸ ναοῦ 
Παλλάδος ἂν λάβοις 
χοόνῳ ξυνελϑοῦσα χοροῖς 

ἢ χώμοις ὙὙαχίνϑου, 

1470 νυχίαν εὐφροσύναν, 
ὃν ἐξωμνιλλησάμενος 
τρόχῳ τέρμονα δίσχου 
ἔχανε “Ροῖβος, τῷ «Ταχαίνᾳ γᾷ 

δὲ βούϑυτον ἁμέραν 
1476 ὃ Διὸς εἶπε σέβειν γόνος, 

μόσχον ϑ᾽, ὃν λίποιτ᾽ οἴκοις 
Ἑ "κ ᾿ 

ἃς οὕπω πεῦχαι πρὸ γάμων ἔλαμψαν. 
δὲ’ ἀέρος εἰ ποτανοὺ 

γενοίμεσϑα .Τίβυες 

1480 οἱωνοὶ στολάδες 

ὄμβρον λιποῦσαι χειμέριον 
γ»νίσσονται πρεσβυτάτῳ 
σύριγγι πειϑόμεναι 
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ποιμένος, ὕς τ᾽ ἄβροχα 
1486 πεδία χαρποφόρα τὲ γᾶς 

ἐπιπετόμενος ἱαχεῖ. 
ὦ πτιαναὶ δολιχαύχενες, 
σύννομοι γειφέων δρόμου, 
βᾶτε Πλειάδας ὑπὸ μέσας 

1490 Ὡρίωνά τ᾽ ἐννύχιον, 
χαρύξατ᾽ ἀγγελίαν, 
Τιὐρώταν ἐφεζόμεναι, 
ΔΙενέλαος ὅτι “σΙαρδάνου 
πόλιν ἑλὼν δόμον ἥξει. 

1496 μόλοιτέ ποϑ᾽ ἵππειον ἅρμα 
δι᾿ αἰϑέρος ἱέμενοι 

παῖδες Τυνδαρίδαι, 

λαμπρῶν ἄστρων ὑπ᾽ ἀέλλαισιν 
οἱ ναίετ᾽ οὐράνιοι, 

1500 σωτῆρες τᾶς Ἑλένας 
γλαυχὸν ἐπ᾽ οἷδμ᾽ ἅλιον 
χυαγνόχροά τε χυμάτων 
ῥόϑια πολιὰ ϑαλάσσας, 
ναύταις εὐαεῖς ἀνέμων 

χαὶ λύπρ᾽. ὀφείλω δ᾽ οὐχ ἀεὶ πράσσειν χακῶς, 1506 πέμποντες “1Ππ͵όϑεν πινοάς " 
δύσχλειαν δ᾽ ἀπὸ συγγόνου 
βάλετε βαρβάρων λεχέων, 
ἂὧἕν ᾿Ιδαίων ἐρίδων 

πονηϑεῖσ᾽ ἐχτήσατο, τὰν 
1510 οὐκ ἐλθοῦσαν ᾿Ιλίου 

«Βοιβείους ἐπὶ πύργους. 
ΑΤ͵ΙΕ.230:Σ: 

ἄναξ, χάχιστα τὰν δόμοις εὑρήκαμεν" 
ὡς χαίν᾽ ἀχούσει πήματ᾽ ἐξ ἐμοῦ τάχα. 

ΘΕΟΚΑΎΜΕΔΝΟΣ. 

χί δ᾽ ἔστιν; 
ΓΤ ΕΑ ΌΣ. 

ἄλλης ἐχπόνει μνηστεύματα 
1516 γυναιχὸς - Ἑλένη γὰρ βέβηχ᾽ ἔξω χϑονός, 

ΘΕΟΚΙΎΜΕΔΝΟΣ. 

πτεροῖσιν ἀρϑεῖσ᾽ ἢ πεδοστιβεῖ ποδί; 
ΖΦ ΠΙ ΈΣΖΌΟΣ, 

ΠΙενέλαος αὐτὴν ἐχπεπόρϑμευται χϑονὺς, 

ὃς αὐτὸς αὑτὸν ἦλθεν ἀγγέλλων ϑανεῖν. 
ΘΕΟΚΑΥΜΕΝΟΣ. 

ὦ δεινὰ λέξας " τίς δέ νιν ναυκληρίᾳ 
1620 ἐχ τῆσδ᾽ ἀπῆρε χϑονός ; ἰπιστα γὰρ λέγεις. 

ψ4 ΤΙ ΤΚΕΣ ΟἿΣ; 

ἣν γε ξένῳ δίδως σὺ, τούς τε σοὺς ἔχων 
ναύτας βέβηχεν, ὡς ἂν ἐν βραχεῖ μάϑης, 

ΘΕΟΚΑΥΜῈΕΝΟΣ. 

πῶς, εἰδέναι πρόϑυμος" οὐ γὰο ἐλπίδων 
εἴσω βέβηκα μίαν ὑπερδραμεῖν χέρα 

1528 τοσούσδε ναύτας, ὧν ἀπεστάλης μέτα, 

ΑἸ 7Ὲ.10.Σ, 

ἐπεὶ λιποῦσα τούσδε βασιλείους δόμους 

ἡ τοῦ «Ἰιὸς παῖς πρὸς θάλασσαν ἐστάλη, 
σοιφώταϑ᾽ ἁβρὸν πόδα τιϑεῖσ᾽, ἀνέστενε 
πόσιν πέλας παρόντα χκοὺ τεϑνηκότιι. 

1080 ὡς δ᾽ ἤλθομεν σῶν περίβολον νεωρίων, 
Σιδωνίαν ναῦν χιρωτόπλουν καϑείλχομεν, 

ζυγῶν τε πεντήχοντα, χαρετμῶν μέτρα 
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τας πᾳ“ππππτο- τς 

ΡΜ ᾿ ἀ ΠΟΥ Ὁ 

ἔχουσαν" ἔργου δ᾽ ἔργον ἐξημείβετο " 
ὁ μὲν γὰρ ἱστὸν, ὁ δὲ πλάτην καϑίστατο 

1685 ταρσόν τε χειρὶ, λευχά ϑ᾽ ἱστί᾽ εἰς ἕν ἢν, 
πηδάλιά τε ζεύγλαισε παραχαϑίετο. 
χἀν τῷδε μύχϑῳ τοῦτ᾽ ἄρα σχοπούμενοε 
Ἕλληνες ἄνδρες ΔΙενέλεῳ ξυνέμποροι 

προσῆλϑον ἀχταῖς, ναυφϑόροις ἠσϑημένοι 
1540 πέπλοισιν, εὐειδεῖς μὲν, αὐχμησοὶ δ᾽ ὁρᾶν. 

ἰδὼν δέ νιν παρόντας ᾿Ἱτρέως γόνος, 

προσεῖπε, δόλιον οἴχτιον ἐς μέσον φέρων, 
ὦ τλήμονες, πῶς ἐχ τίνος νεώς ποτε 
᾿ἡχαΐδος ϑραύσαντες ἥχετε σχάφος; 

1545 ἄρ᾽ ᾿τρέως παῖδ᾽ ὀλόμενον συνϑάπτετε, 
ὃν Τυνδαρὶς παῖς ἥδ᾽ ἀπόντα χενοταφεῖ; 

οἱ δ᾽ ἐχβαλόντες δάχρυα ποιητῷ τρόπῳ 
ἐς ναῦν ἐχώρουν, Μενέλεῳ ποντίσματα 
φέροντες. ἡμῖν δ᾽ ἦν μὲν ἥδ᾽ ὑποψία 

1650 λόγος τ᾽ ἐν ἀλλήλοισι, τῶν ἐπεισβατῶν 
ὡς πλῆϑος εἴη " διεσιωπῶμεν δ᾽ ὅμως, 
τοὺς σοὺς λόγους σώζοντες" ἄρχειν γὰρ νεὼς 
ξένον κελεύσας πάντα συνέχεας τάδε. 

χαὶ τἄλλα μὲν δὴ ῥᾳδίως εἴσω νεὼς 
1685 ἐϑέμεϑα κουφίζοντα " ταύρειος δὲ ποὺς 

οὐχ ἤϑελ᾽ ὀρϑὸς σανίδα προσβῆναι κάτα, 
ἀλλ ἐξεβρυχᾶτ᾽ ὄμμ᾽ ἀναστρέφων κύχλῳ, 

κυρτῶν τε γῶτα κεὶς κέρας παρεμ βλέπων 

μὴ θιγγάνειν ἀπεῖργεν. ὁ δ᾽ Ἑλένης πόσις 
1500 ἐχάλεσεν, ὦ πέρσαντες ᾿Ιλίου πόλιν, 

οὐκ εἶ ἀναρπόσαντες Ἑλλήνων νόμῳ 
γεχνίαις ὥμοισι ταύρειον δέμας 

ἐς πρῷραν ἐμβαλεῖτε, φάσγανόν ϑ᾽ ἅμα 
πρόχειρον ὥσει σφάγια τῷ τεϑνηχότι; 

1506 οἱ δ᾽ ἐς χέλευσμ᾽ ἐλϑόντες ἐξανήρπασαν 

ταῦρον φέροντές τ᾿ εἰσέϑεντο σέλματα. 

μονάμπυχον δὲ Μῆενέλεως ψήχων δέρην 
μέτωπά τ᾽ ἐξέπεισεν ἐσβῆναι δόρυ. 
τέλος δ᾽ ἐπειδὴ ναῦς τὰ πάντ᾽ ἐδέξατο, 

1570 πλήσασα χλιμαχτῆρας εὐσφύρου ποδὸς 

“Ἑλένη, καϑέζετ᾽ ἐν μέσοις ἑδωλίοις, 
ὅ τ᾽ οὐκέτ᾽ ὧν λόγοισι Μῆενέλεως πέλας ὃ 

ἄλλοι δὲ τοίχους δεξιοὺς λαιούς τ᾽ ἴσοι 

ἀνὴρ παρ᾽ ἄνδρ᾽ ἕζονϑ᾽, ὑφ᾽ εἵμασι ξίφη 
1570 λαϑραῖ᾽ ἔχοντες, ῥόϑιώ τ᾽ ἐξεπίμπλατο 

βοῆς, χελευστοῦ φϑέγμαϑ᾽ ὡς ἠκούσαμεν. 

ἐπεὶ δὲ γαίας ἦμεν οὔτ᾽ ἄγαν πρόσω 
οὔτ᾽ ἐγγὺς, οὕτως ἤρετ᾽ οἱάχων φύλαξ" 
ἔτ᾽, ὦ ξέν᾽, ἐς τὸ πρόσϑεν, ἢ χαλῶς ἔχει, 

1680 πλεύσωμεν ; ἀρχαὶ γὰρ νεὼς μέλουσί σοι. 

ὁ δ᾽ εἶἰφ᾽, ἅλις μοι" δεξιᾷ δ᾽ ἑλὼν ξίφος 

ἐς πρῷραν εἶρπε, χἀπὶ ταυρείῳ σφαγῇ 
σταϑεὶς νεχρῶν μὲν οὐδενὸς μνήμην ἔχων, 
τέμνων δὲ λαιμὸν ηὔχετ᾽, ὦ ναίων ἅλα 

1586 πόντιε Πόσειδον Νηρέως ϑ᾽ ἁγναὶ χόραιε, 
σώσατέ μ᾽ ἐπ᾿ ἀχτὰς Ναυπλίας δάμαρτά τε 
ἄσυλον ἐκ γῆς. αἵματος δ᾽ ἀπορροαὶ 

ἐς οἶδιι᾽ ἐσηκόντιζον οὔρια ξένῳ. 
χαί τις τόδ᾽ εἶπε, δόλιος ἡ ναυχληρία " 

ιὅ90 πάλι» πλέωμεν Ναξίαν " κέλευε σύ" 
σὺ δὲ στρέφ᾽ οἴακ᾽. ἐκ δὲ ταυρείου «φόνου 
Ἀτρέως σταϑεὶς παῖς ἀνεβόησε συμμάχους, 

τί μέλλετ᾽, ὦ γῆς “Ἑλλάδος λωτίσματα, 
σφάζειν, φονεύειν βαρβάρους, νεώς τ᾿ ἄπο 

1595 ῥίπτει» ἐς οἶδμα; ναυβάταις δὲ τοῖσι σοῖς 

βοᾷ χελευστὴς τὴν ἐναντίαν ὕπα, 

οὐχ εἴἶ᾽ ὁ μιέν τις λοῖσϑον ἀρεῖται δόρυ, 
ὁ δὲ ζύγ᾽ ἄξας, ὁ δ᾽ ἀφελὼν σχαλμοῦ πλάτην, 
χαϑαιματώσει χρᾶτα πολεμίων ξένων ; 

1000 ὀρϑοὶ δ᾽ ἀνῇξαν πάντες, οἱ μὲν ἐν χεροῖν 

κορμοὺς ἔχοντες ναυτιχοὺς, οἱ δὲ ξίφη. 
φόνῳ δὲ ναῦς ἐρρεῖτο" παραχέλευσμα δ᾽ ἦν 
πρύμνηϑεν Ἑλένης, ποῦ τὸ Τρωιχὸν χλέος; 
δείξατε πρὸς ἄνδρας βαρβάρους" σπουδῆς δ᾽ ὕπο 

1006 ἔπιπτον, οἱ δ᾽ ὠρϑοῦντο, τοὺς δὲ χειμένους 

γνεχροὺς ἂν εἶδες. Π͵ενέλεως δ᾽ ἔχων ὅπλα, 
ὅπη νοσοῖεν ξύμμαχοι χατασχοπῶν, 
ταύτη προσῆγε χειρὶ δεξιᾷ ξίφος, 
ὥστ᾽ ἐχχολυμβᾶν ναύς " ἠρήμωσε δὲ 

1610 σῶν ναυβατῶν ἐρέτμ᾽. ἐπ᾿ οἱάχων δὲ βὰς 

ἄναξ ἐς “Ελλάδ᾽ εἶπεν εὐθύνειν δόρυ. 

οἱ δ᾽ ἱστὸν ἦρον, οὔριαι δ᾽ ἧκον πνοαὶ, 
βεβᾶσι δ᾽ ἐκ γῆς" διαφυγὼν δ᾽ ἐγὼ φόνον 
χαϑῆχ᾽ ἐμαυτὸν εἰς ἅλ᾽ ἄγκυραν πάρα. 

1015 ἤδη δὲ χάμνονϑ᾽ ὁρμιὰν τείνων μέ τις 

ἀνείλετ᾽, ἐς δὲ γαῖαν ἐξέβησέ σαι 

τάδ᾽ ἀγγελοῦντα. σώφρονος δ᾽ ἀπιστίας 
οὐκ ἔστιν οὐδὲν χρησιμώτερον βροτοῖς. 

ΦΧ ΌΟΡΙΌΣΣ: 

οὐκ ἄν ποτ᾽ ηὔχουν οὔτε σ᾽ οὐϑ᾽ ἡμᾶς λαϑεῖν 
.1620 Μενέλαον, ὦναξ, ὡς ἐλάνϑανεν παρών. 

ΘΕΟΚΑΥΜΈΕΝΟΣ. 

ὦ γυναιχείαις τέχναισιν αἱρεϑεὶς ἐγὼ τάλας. 

ἐχπεφεύγασιν γάμοι με. κεὶ μὲν ἦν ἁλώσιμος 
γαῦς διώγμασιν, πονήσας εἶλον ἂν τάχα ξένους " 
νῦν δὲ τὴν προδοῦσαν ἡμᾶς τισόμεσϑα σύγγονον, 

.1026 ἥτις ἐν δόμοις ὁρῶσα Μενέλεων οὐκ εἶπέ μοι. 

τοιγὰρ οὔποτ᾽ ἄλλον ἄνδρα ψεύσεται μαντεύμασιν. 
ΧΟΡΟΣ. 

οὗτος ὦ, ποῖ σὸν πόδ᾽ αἴρεις, δέσποτ᾽, ἐς ποῖον 
φόνον; 

ΘΕΟΚΑΥΜΕΝΟΣ. 

οἶπερ ἡ δϑίχη κελεύει μ᾽. ἀλλ ἀφίστασ᾽ ἐχποδών. 
ἙΟΈΘΣ: 

οὐκ ἀφήσομαι πέπλων σῶν, μεγάλα γὰρ σπεύ- 
δεις χαχά. 

ΘΕΟΚΑΗΥΎΥΜΈΕΝΟΣ. 

1620 ἀλλὰ δεσποτῶν χρατήσεις δοῦλος ὧν; 

ΧΟΡΟΣ. 

φρονῶ γὰρ εὖ. 
ΘΕΟΚΑΎΠΕΝΟΣ. 

οὐχ ἔμοιγ᾽, εἰ μή μ᾽ ἐάσεις 
ΧΟΡΟΣ. 

οὐ μὲν οὖν σ᾽ ἐάσομεν. 
ΘΕΟΚΑΥΜΕΝΟΣ. 

σύγγονον χτανεῖν κακίστην. 

ΧΟΡΟΣ. 

εὐσεβεστάτην μὲν οὗν. 
ΘΕΟΚΑΥΥΜΕΝΟΣ. 

ἥ μὲ προὔϑωχεν; 
ΧΟΡΟΣ. 

καλήν γε προδοσίαν δίκαια δρᾶν. 



ἙΕᾺΑ (ἙΝ Ἢ, 901 

ΘΕΟΚΑΥΜἊἝΕΝΟΣ. ἐν τοῖσιν αὐτοῖς δεῖ νιν ἐζεῦχϑαι γάμοις, 
τἀμὰ λέχτρ᾽ ἄλλῳ διδοῦσα; 1666 ἐλϑεῖν δ᾽ ἐς οἴχους χαὶ συνοικῆσαι πόσει. 

ΧΌΤΡΟΣ: ἀλλ ἴσχε μὲν σῆς συγγόνου μέλαν ξίφος, 

τοῖς γε κυριωτέροις. νόμιζε δ᾽ αὐτὴν σωφρόνως πράσσειν τάδε. 
ΘΕΟΚΑΥΜΕΝΟΣ. πάλαι δ᾽ ἀδελφὴν καὶ πρὶν ἐξεσώσαμεν, 

1686 χύριος δὲ τῶν ἐμῶν τίς; ἐπείπερ ἡμᾶς Ζεὺς ἐποίησεν ϑεούς " 

ΧΟΡΟΣ. 1660 ἀλλ᾿ ἥσσον᾽ ἦμεν τοῦ πεπρωμένου δ᾽ ἅμα 
ὃς ἔλαβεν πατρὸς πάρα. χαὶ τῶν ϑεῶν, οἷς ταῦτ᾽ ἔδοξεν ὧδ᾽ ἔχειν. 

ΘΕΟΚΑΎΜΕΝΟΣ. σοὶ μὲν τάδ᾽ αὐδῶ - συγγόνῳ δ᾽ ἐμὴ λέγω 
ἀλλ ἔδωκεν ἡ τύχη μοι. πλεῖν ξὺν πόσει σῷ. πινεῦμα δ᾽ ἕξετ᾽ οὔριον" 

ΧΟΡΟΣ. σωτὴρε δ᾽ ἡμιεῖς σὼ χασιγνήτω διτελῶ 
τὸ δὲ χρεὼν ἀφείλετο. 16θὅ πόντον παριππεύοντε πέμινομεν πάτραν. 

ΘΕΟΚΜΥΜΕΝΟΣ. ὅταν δὲ κάμιψης καὶ τελευτήσῃς βίον, 
οὐ σὲ τἀμὰ χρὴ δικάζειν. ϑεὸς χεχλήσει, καὶ “Ζ]΄οσχόρων μέτα 

ΧΟΡΟΣ. σπονδῶν μεϑέξεις " ξένιά τ᾿ ἀνθρώπων πάρα 

ἣν γε βελτίω λέγω. ἕξεις μεϑ᾽ ἡμῶν" Ζεὺς γὰρ ὧδε βούλεται. 
ΘΕΟΚΑΎΥΜΕΝΌΟΣ. 1070 οὗ δ᾽ ὥρισέν σε πρῶτα Διίαιάδος τόκος 

Σπάρτης ἀπάρας, τῶν κατ᾽ οὐρανὸν δόμων 

κλέψας δέμας σὸν, μὴ Πάρις γήμειέ σε 

φρουρὰ παρ᾽ ᾿Ἵχτὴν τεταμένη, νῆσον λέγω, 

Ἑλένη τὸ λοιπὸν ἐν βροτοῖς χεχκλήσεται, 
1076 ἐπεὶ χλοπὰς σὰς ἐς δόμων ἐδέξατο. 

χαὶ τῷ πλανήτη ΠΙενέλεῳ ϑεῶν πάρα 

ἀρχόμεσϑ᾽ ἄρ᾽, οὐ χρατοῦμεν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὅσια δρᾶν, τὰ δ᾽ ἔχϑικ᾽ οὔ. 

ὸ ΘΕῈΟΚΩΑΥΜΈΕΕΝΟΣ. 

κατθανεῖν ἐρᾶν ἔοικας. 

ΧΟΡΟΣ. μαχάρων χατοιχεῖν νῆσόν ἐστι μόρσιμον " 
κτεῖνε " σύγγονον δὲ σὴν τοὺς εὐγενεῖς γὰρ οὐ στυγοῦσι δαίμονες, 

1610 οὐ χτεγεῖς ἡμῶν ἑχόντων, ἀλλ ἔμ᾽, ὡς προ τῶν δ᾽ ἀναριϑμήτων μᾶλλόν εἶσιν οἱ πόνοι. 
δεσποτῶν ΘΕΟΚΗΥΜΕΝΟΣ. 

τοῖσι γενναίοισι δούλοις εὐχλεέστατον ϑαγεῖν. 1680 ὦ παῖδε «Τήδας καὶ “Διὸς, τὰ μὲν πάρος 

ΖΙΟΣΚΟΡΟΙ. γείχη μεϑήσω σφῶν χασιγνήτης πέρι. 
ἐπιίσχες ὀργὰς, αἷσιν οὐκ ὀρϑῶς φέρει, ἐγὼ δ᾽ ἀδελφὴν οὐκέτ᾽ ἂν χτάνοιμ᾽ ἐμήν. 

Θεοχλύμενε, γῆς τῆσδ᾽ ἄναξ" δισσοὶ δέ σε κείνη δ᾽ ἴτω πρὸς οἶχον, εἰ ϑεοῖς δοχεῖ. 
“ιόσκοροι καλοῦμεν, οὃς ,12ήδὰ ποτὲ ἴστον δ᾽ ἀρίστης σωφρονεστάτης δ᾽ ἅμα 

1615 ἔτικτεν, Ἑλένην ϑ᾽, ἣ πέφευγε σοὺς δόμους" [168ὅ γεγῶτ᾽ ἀδελφῆς μονογενοῦς ἀφ᾽ αἵματος, 
οὐ γὰρ πεπρωμένοισιν ὀργίζει γάμοις, χαὶ χαίρεϑ᾽, Ἑλένης οὕνεχ᾽ εὐγενεστάτης 
οὐδ᾽ ἡ ϑεᾶς Νηρῆδος ἔχγονος χόρη γνώμης, ὃ πολλαῖς ἐν γυναιξὶν οὐκ ἔγι. 

ἀδικεῖ σ᾽, ἀδελφὴ Θεονόη, τὰ τῶν ϑεῶν ΧΟΡΟΣ. 
τιμῶσα πατρός τ᾿ ἐνδίχους ἐπιστολάς. πολλαὶ μορτεὶ τῶν δαιμονέων, 

1060 ἐς μὲν γὰρ ἀεὶ τὸν παρόντα νῦν χρόνον πολλὰ δ᾽ ἀέλπτως χραίνουσι ϑεοὶ, 
χείνην χατοιχεῖν σοῖσιν ἐν δόμοις ἐχρὴν" 1690 χαὶ τὰ δοχηϑέντ᾽ οὐχ ἐτελέσϑη, 
ἐπεὶ δὲ Τροίας ἐξανεστάϑη βάϑρα, τῶν δ᾽ ἀδοχήτων πόρον εὗρε ϑεός. 

καὶ τοῖς ϑεοῖς παρέσχε τοὔνομ᾽, οὐχέτε τοιόνδ᾽ ἀπέβη τόδε πρᾶγμα. 



τὰ ΒΘ ἈΝΔΡΌΣ 

“Ας ΤΟΥ. ΑΡΑΜΝΑΙ͂Τ ΟΞ ΠΡΌΞΏΠΑΣ 

ἈΝΑΡΟΔΙΆΑΧΠ. ΠΗΜΜΈΕῪΥΣ. 
ΘΕΡΑΠΙΓΑ͂ΙΝ Δ. ΤΡΟΦΟΣ. 

ΚΟ" ΟἿΣ. ΟΡΕΣΤΗΣ. 
ἘΡΜΙΟΝΗ͂. ὀυπτδ γε 
ΜΕΝΕΜΜΛΟΣ. ἐπ 
ΔΙΟΛΔΟΣΕΣΟΣ. ΘΛ ΤΟ ΟΣ 

56. ΘΕ ΣΥ͂Σ 

᾽ Λιξοπτόλεμος ἐν Τροίᾳ γέρας λαβὼν ᾿Ανδρομάχην τὴν Ἕχτορος γυναῖχα, παῖδα ἔτεχεν ἐξ αὐτῆς τὸν 

ΔΙολοττόν " ὕστερον δὲ ἐπέγημεν ἙἭ μιόνην τὴν Δῆηενελάου ϑυγατέρα. δίχας δὲ πρότερον ἠτηκὼς τῆς ᾿ήχιλ- 

λέως ἀναιρέσεως τὸν ἐν “]ελφοῖς ᾿ἡπόλλωνα, πάλιν ἀπῆλϑεν ἐπὶ τὸ χρηστήριον, μετανοήσας, ἵνα τὸν ϑεὸν 

ἐξιλάσηται. ζηλοτύπως δ᾽ ἔχουσα πρὸς τὴν ᾿ἀνδρομάχην ἡ βασιλὶς ἐβουλεύετο κατ᾽ αὐτῆς ϑάνατον, μετα- 

πειιψαμένη τὸν Δενέλαον" ἡ δὲ τὸ παιδίον μὲν ὑπεξέϑηχεν, αὐτὴ δὲ χατέφυγεν ἐπὶ τὸ ἱερὸν τῆς Θέτι- 

δος. οἱ δὲ περὶ τὸν ΠΙενέλαον χαὶ τὸ παιδίον ἀνεῦρον, καὶ ἐχείνην ἀπατήσαντες ἀνήγειραν" χαὶ σφάτ- 

τειν μέλλοντες ἀμφοτέρους ἐκωλύϑησαν, 1]ηλέως ἐπιφανέντος, Ἀϊενέλαος μὲν οὖν ἀπῆλϑεν εἰς Σπάρτην" 

Ἑρμιόνη. δὲ μετενόησεν, εὐλαβηϑεῖσα τὴν παρουσίαν τοῦ Νεοπτολέμου, παραγενόμενος δὲ ὁ ᾿Θρέστης 

ταύτην μὲν ἀπήγαγε πείσας, Νεοπτολέμῳ δὲ ἐπεβούλευσεν" ὃν χαὶ φονευϑέντα παρῆσαν οἱ φέροντες. 

Πηλεῖ δὲ μέλλοντι τὸν γεχρὸν ϑρηνεῖν Θέτις ἐπιιανεῖσα τοῦτον μὲν ἐν “Ἰελφοῖς ἐπέταξε ϑάψαι, τὴν δὲ 

᾿ἀνδρομάχην εἰς Δολοσσοὺς ἀποσιεῖλεα μετὰ τοῦ παιδὸς, αὐτὸν δὲ ἀϑανασίαν προσδέχεσϑιι" τυχὼν δὲ 

ταύτης εἰς ΔΛΙαχάρων γήσους ᾧχισεν, 

ἽΠ μὲν σχηνὴ. τοῦ δράματος ἐν «οϑίᾳ κεῖται’ ὃ δὲ χορὺς συνέστηκεν ἐκ «Ῥϑιωτίδων γυναικῶν" προ- 

λογίζει δὲ ᾿ἀνδρομάχη. τὸ δὲ δρῶμια τῶν δευτέρων" ὃ πρόλογος σαιρῶς καὶ εὐλόγως εἰρημένος. ἔστι δὲ 

καὶ τὰ ἐλεγεῖα τὰ ἐν τῷ ϑρήνῳ τῆς ᾿Ανδρομάχης ἐν τῷ δευτέρῳ μέρει’ ῥῆσις Ἑρμιόνης τὸ βασιλικὸν ἐμ- 

φαίνουσα" χαὶ ὃ πρὸς Ανδρομάχην λόγος χαλῶς ἔχων" εὖ δὲ χαὶ ὁ Πηλεὺς, ὃ τὴν ᾿ἀνδρομάχην ἀφελό- 

μενος. 



ΑΝ νι ΟΜ ἌΧΟΣ 

“4“Ν4ΔΡΟΠ.ΑΧΗ. 

᾿Ζσιάτιϑος γῆς σχῆμα, Θηβωίκ πόλ σιάτιδος γῆς σχῆμα, Θηβαίε πόλις, 
ὅϑεν ποῦ ἕδνων σὺν πολιχρύσῳ χλιδῇ 
ΠΙριάμου τύραννον ἑστίαν ἀςιχόμην, 
δάμαρ δοθεῖσα παιδοποιὸς Ἵχτορι, 

ὅ ζηλωτὸς ἔν γε τῷ πρὶν ᾿Ἰνδρομώχη χρόνῳ, 
νῦν δ᾽, εἴ τις ἄλλη, δυσευχεστάτη γυνή" 
β ; ὍΝ ἈαεσϑΣ ᾿ 
ἥτις πόσιν μὲν Ἕχτορ᾽ ἐξ ᾿ἡχιλλέως 

ϑανόντ᾽ ἐσεῖδον, παῖδά 8᾽ ὃν τίχτω πόσεε 
10 διφϑέντα πύργων ᾿Ἰστυάνακε᾽ ἀπ᾿ ὀρϑίων, 

ἐπεὶ τὸ Τροίας εἶλον Ἕλληνες πέδον, 
αὐτὴ δὲ δούλη, τῶν ἐλευϑερωτάτων 
οἴχων γομισϑεῖσ᾽, “Ελλάδ᾽ εἰσαφιχόμην, 
τῷ νησιώτῃ Νεοτπιτολέμῳ δορὺς γέρας 

1δ δοϑεῖσα λεέως Τρωικῆς ἐξαίρετο». 

«Οϑίας δὲ τῆσδε καὶ πόλεως «Ῥαρσαλίας 

ξύγχορτω ναίω πεδί, ἵν᾽ ἡ ϑαλασσία 
ΤΙηλεὶ ξυγῴκεε χωρὶς ἀνϑρώπων Θέτις 
φεύγουσ᾽ ὅμιλον" Θεσσαλὸς δέ νιν λεὼς 

20 Θετίδειον αὐδᾷ ϑεῶς χάριν νυμφευμάτωγ- 
ἔνϑ'᾽ οἴχον ἔοχε τόνδε παῖς ᾿᾿χιλλέως, 
ΤΙηλέκ ἃ᾽ ἀνάσσειν γῆς ἐᾷ «Ῥαρααλίας, 

ς "ξ : Ἔ 
ζῶντος γέροντος σχῆπτρον οὐ ϑέλων λαβεῖν. 

κἀγὼ δόμοις τοῖσδ᾽ ἄρσεν᾽ ἐντίχτω κόρον, 

26 πλαϑεῖσ᾽ ᾿Ἰχιλλέως πειδὲ, δεσπότῃ δ᾽ ἐμῷ. 
χαὶ πρὶν μὲν ὃν χαχοῖσι πειμέγην ὅμως 

ἐλπίς με ἀεὶ προσῆγε σωϑέντος τέχνου 
ἀλκήν τιν᾽ εὑρεῖν κἀπιχοέρησι» κειχῶν " 
ἐπεὶ δὲ τὴν «Τάχαιναν ἙἭ.μιόνην γαμεῖ 

80 τοὐμὸν παρώσας δεσπότης δοῦλον λέχος, 

κακοῖς πρὸς αὐτῆς σχετλίοις ἐλαύνομαι" 

λέγει γὰρ ὥς νιν φαρμάχοις χεχρυμμένοις 
», » , 

τίϑημ᾽ ὄποαιδα χαὶ πόσεε μισουμεένην, 
Ἂς ἐφ , τ Ὑ 5 παν Ἐν τ 

αὐτὴ δὲ ναίειν οἶχο»ν ἀντ᾽ αὐτῆς ϑέλω 

85 τόνδ᾽, ἐχβαλοῦσα λέκτρα τἀχείνης βίᾳ " 
ἁγὼ τὸ πρῶτον οὐχ ἑχοῦσ᾽ ἐδεξάμην, 
γῦν δ᾽ ἐχλέλοιπα Ζεὺς τάδ᾽ εἰδείη μέγας, 

ὡς οὐχ ἑχοῦσω τῷδ᾽ ἐχοινώϑην λέχει. 
ἀλλ᾽ οὔ σφε πείϑω. βούλεται δέ μὲ χτανεῖν, 

40 πατήρ τε ϑυγατρὶ ΠΙενέλεως συνδρᾷ τάδε. 

χαὶ νῦν χατ᾽ οἴχους ἔστ᾽, ἀπὸ Σπάρτης μολὼν 
ἐπ᾿ αὐτὸ τοῦτο δειματουμένη δ᾽ ἐγὼ 
δόμων πάροιχον Θέτιδος εἷς ἀνάχτορον 
ϑάσσω τόδ᾽ ἐλθοῦσ᾽, ἢν μὲ κωλύσῃ ϑαγεῖν" 

45 Π]ηλεύς τε γάρ νιν ἔχγονοί τε Πηλέως 

σέβουσιν, ἑρμήνευμα Νηρῆδος γάμων. 
ΝΞ ἣν , Ξ τ: 
ὃς δ᾽ ἔστι παῖς μοι μόνος, ὑπεχπέμπω λάϑρα 
Ξε : ΛΉΞΕΣ 
αλλους ἐς οἴχους, μὴ ϑάνη φοβουμένη. 

Ῥοσῖ 6. φοαιοβαίατ' 

ἐμοῦ πέφυχεν ἢ γενήσεταί ποτε. 

ὁ γὰρ φυτεύσας αὐτὸν οὔτ᾽ ἐμοὶ πάρα 
ὅ0 προσωφελῆσαι παιδί τ᾽ οὐδέν ἐστ᾽, ἄπων 

“Ἰελρφῶν κατ᾽ αἴαν, ἔνϑα «Τοξίᾳ δίκην 
δίδωσι μανίας, ἣν ποτ᾿ ἐς Τυϑὼ μολὼν 
ἤτησε «Ῥοῖβον πατρός - οὗ ᾿᾽χτίνει δίχην, 
εἴ πως τὰ πρόσϑε σφάλματ᾽ ξξαιτούμεγνος 

δ6 ϑεὸν παράσχοιτ᾽ ἐς τὸ λοιπὸν εὐμενῆ. 
ΘΕΡΑΠΙΑΙΝ 4. 

δέσποιν, ἔγώ τοι τοὔνομε᾽ οὐ φεύγω τόδε 
καλεῖν σ᾽, ἐπείπερ καὶ χατ΄ οἴχον ἠξίουν 

τὸν σὸν, τὸ Τροίας ἡνίκ᾽ ὠκοῦμεν πέδον - 
εὔνους δὲ χαὶ σοὶ ζῶντέ τ᾿ ἦν τῷ σῷ πόσει, 

60 χαὶ γῦν φέρουσεζ σοε νέους ἥκω. λόγους, 
φόβῳ μὲν, εἴ τις δεσποτῶν αἰσϑήσεται, 
οἴχτῳ δὲ τῷ σῷ" δεινὰ γὰρ βουλεύεται 
Μενέλαος ἐς σὲ παῖς 9, ἅ σοι φυλαχτέα- 

ΦΦΝΔΡΟΜΛΜΈΕΑ͂ΧΝ.ο. 

ὦ φιλτάτη σύνδουλε, σύνϑουλος γὰρ εἴ 

δότὴ πρόσϑ᾽ ἀνάσση τῆδε, νῦν δὲ δυστυχεῖ, 
τί δοιῦσι; ποίας μηχανὰς πλέχουσι» αὖ, 

χτεεῖναι ϑέλοντες τὴν παναϑλίαν ἐμέ; 
ΘΕΡΆΠΑΙΝΑ. 

τὸν παῖδ σου μέλλουσι», ὦ ϑύστηνε σὺ, 
χτείγειν, ὃν ἔξω δωμάτων ὑπεξέϑου. 

ΔΔΝΑ͂ΡΟΜΆΑΧη. 

70 οἴμιοι - πέπυσται τὸν ξμὸν ἔχϑετον γόνοῦ 
πόϑεν ποτ᾽; ὦ δύστηνος, ὡς ἀπωλόμην. 

ΘΕΡΆΑΠΑΙΝ 2. 

᾿οὐκ οἱδ᾽, ἔχείνων δ΄ ἠσϑόμην ἐγὼ τάδε: 
φροῦδος δ᾽ ἐπ᾿ αὐτὸν Μίενέλεως δόμων ὥπο. 

“ΑΔΝΜΡΟΙΜΆΑΧΗ. 

ἀπωλόμην ζρ᾽ - ὦ τέχνον, χτενοῦσί σε 
76 δισσοὶ λειβόντες γῦπες. ὃ δὲ χεχλημένος 

πατὴρ ἔτ᾽ ἔν “Γελιοῖσι τυγχάνει μένων. 
ΘΕΡΑΠΑ͂ΙΝ 4. 

δοχῶ γὰρ οὐχ ἂν ὧδέ σ᾽ ἂν πράσσειν καχῶς, 
χείγου παρόντος " νῦν δ᾽ ἔρημος εἶ φίλων. 

«“ ΝΩ͂Ρ ΟἿ 4 ΧΗ. 

οὐδ᾽ ἀμφὶ Πηλέως ἤλϑεν, ὡς ἥξοι, φάτις; 
ΘΕΡΆΑΠΑ͂ΙΝ 4. 

80 γέρων γ᾽ ἔχεῖνος ὥστε σ᾽ ὠφελεῖν παρών. 

“ΦΝΩ͂ΡΟΠ.Α ΧΗ. 

χαὶ μὴν ἔπεμψ᾽ ἐπ᾽ αὐτὸν οὐχ ἅπαξ μόνον. 

ΘΕΡΆΠΑΙΝ Α. 
μῶν οὖν δοχεῖς σοῦ φροντίσαι τιν᾽ ἀγγέλων; 

ΔΡΜΝΙ͂ΡΟΙΜΑΧΗ. 

πόϑεν; ϑέλεις οὖν ἄγγελος σύ μοι μολεῖν; 

ΘΕΡΑΙΓΑΙΝ 4. 

τί δῆτα φήσω χρόνιος οὖσ᾽ ἔχ δωμάτων; 

ΑΝΔΡΟΠΙΑΧΗ. 
8ὅ πολλὰς ἂν εὕροις μηχανάς - γυνὴ γὰρ εἶ. 
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ΘΕΡΑΠΑΙΝ 4. 

κίνδυνος " Ἑρμιόνη γὰρ οὐ σμιχρὰ φύλαξ. 
ΑΝ Δ4ΡΟΜ4.ΧΗ. 

ὁρᾷς; ἀπαυδᾷς ἐν χαχοῖς φίλοισι σοῖς. 

ΘΕΡΑ͂ΠΑ͂ΙΝ 4. 

οὐ δῆτα" μηδὲν τοῦτ᾽ ὀνειδίσης ἐμοί. 
ἀλλ εἶμ᾽, ἐπεί τοι χοὺ περίβλεπτος βίος 

90 δούλης γυναικὸς, ἤν τι χαὶ πάϑω καχόν. 
ΦΝΖΔ4ΡΟΜΑΑΧΗ. 

χώρει νυν" ἡμεῖς δ᾽, οἷσπερ ἐγχείμεσϑ᾽ ἀεὶ 
ϑρήνοισι καὶ γόοισι καὶ δαχρύμασι, 
πρὸς αἰϑέρ᾽ ἐχτενοῦμεν - ἐμπέφυχε γὰρ 

γυναιξὶ τέριψις τῶν παρεστώτων χαχῶν 

96 ἀνὰ στόμ᾽ ἀεὶ χαὶ διὰ γλώσσης ἔχειν. 

πάρεστε δ᾽ οὐχ ἕν, ἀλλὰ πολλά μοι στένειν, 
πόλιν πατρῴαν, τὸν ϑανόντα ϑ᾽ Ἕχτορα, 
στερρόν τε τὸν ἐμὸν δαίμον᾽, ᾧ ξυνεζύγην, 
ϑούλειον ἥμαρ ἐσπεσοῦσ᾽ ἀναξίως. 

100 χρὴ δ᾽ οὔποτ᾽ εἰπεῖν οὐδέν᾽ ὄλβιον βροτῶν, 
πρὶν ἂν ϑανόντος τὴν τελευταίαν ἴδης 

ὅπως περάσας ἡμέραν ἥξει κάτω. 
᾿Ιλίῳ αἰπεινᾷ Πάρις οὐ γάμον, ἀλλά τιν᾽ ἄταν 

ἠγάγετ᾽ εὐναίαν εἰς ϑαλάμους Ἑλέναν. 

106 ἃς ἕνεκ᾽, ὦ Τροία, δορὶ χαὶ πυρὶ δηιάλωτον 

εἰλέ σ᾽ ὁ χιλιόναυς “Ελλάδος ὠκὺς Ἴάρης, 

χαὶ τὸν ἐμὸν μελέας πόσιν Ἕχτορα, τὸν περὲ τείχη 
εἵλκυσε διρρεύων παῖς ἁλίας Θέτιδος " 
αὐτὰ δ᾽ ἐχ ϑαλάμων ἀγόμαν ἐπὶ ϑῖνα ϑαλάσσας, 

110 δουλοσύναν στυγερὰν ἀμφιβαλοῦσα χάρᾳ. 
πολλὰ δὲ δάκρυά μοι χατέβα χροὺς, ἁνίχ᾽ ἔλειπον 
ἄστυ τε καὶ ϑαλάμους καὶ πόσιν ἐν χογίαις " 

ὦμοι ἐγὼ μελέα, τί μ᾽ ἐχρῆν ἔτι φέγγος ὁρᾶσϑαι, 

Ἑρμιόνας δούλαν; ἃς ὕπο τειρομένα 
116 πρὸς τόδ᾽ ἄγαλμα ϑεᾶς ἱχέτις περὶ χεῖρε βαλοῦσα 

τάχομαι, ὡς πετρίνα πιδαχόεσσα λιβάς. 
ΧΟΡΟΣ. 

ὦ γύναι, ἃ Θέτιδος δάπεδον καὶ ἀνάχτορα ϑάσσεις 
δαρὸν, οὐδὲ λείπεις, 
«»ϑιὰς ὅμως ἔμολον ποτὶ σὰ» ᾿“σιήτιδα γένναν, 

120 εἴ τί σοι δυναίμιαν 

ἄχας τῶν δυσλύτων πόνων τεμεῖν, 

οἱ σὲ χαὶ Ἑομιόναν ἔριδι στυγερᾷ συγνεκλῇσαν, 
τλᾶμον, ἀμφὶ λέχτρων 
διδύμων ἐπίχοινον 

126 ἐοῦσαν ἀμφὶ παῖδ’ ᾿Αχιλλέως" 
γνῶϑι τύχαν, λόγισαι τὸ παρὸν κακὸν, εἰς ὅπερ 

ἥχεις. 
δεσπόταις ἁμιλλᾷ, 
᾿Ιλιὰς οὖσα χόρα, «Ταχεδαίμογος ἐκγενέταισι; 
λεῖπε δεξίμηλον 

180 δόμον τᾶς ποντίας ϑεοῦ. τί σοι 
καιρὸς ἀτυζομένῳᾳ δέμας αἰκέλιον καταλείβειν 

δεσποτῶν ἀνάγκαις; 

τὸ χρατοῦν δέ σὲ πείσει. 
τί μύχϑον οὐδὲν οὖσα μοχϑεῖς; 

186 ἀλλ ἴϑι λεῖπε ϑεῶς Νηρηίδος ἀγλαὸν ἕδοαν, 
γνῶϑι δ᾽ οὐσ᾽ ἐπὶ ξένας 

δμωὶς, ἐπ᾽ ἀλλοτρίας πόλεος, 
1117--- 125. ΞξΞΞ 126 -- 134. 

180 --- 140. ΞξξΞ 141.-- - 146. 

Ἑ ΞΕ ΙῚ Δ Ὁ 

ἔνϑ᾽ οὐ φίλων τιν" εἰσορᾷς 
σῶν, ὦ δυστυχεστάτα, 

140 ὦ παντάλαινα νύμφα. 
οἱχτροτάτα γὰρ ἔμοιγ᾽ ἔμολες, γύναι Ἰλιὰς, οἴχους" 
δεσποτῶν δ᾽ ἐμῶν φόβῳ 
ἡσυχίαν ἄγομεν, τὸ δὲ σὸν 
οἴχτῳ φέρουσα τυγχάνω, 

145 μὴ παῖς τᾶς “1ιὸς χόρας 

σοί μ᾽ εὖ φρονοῦσαν εἰδῆ. 
ἘΡΠΙΟ ΝΉ. 

χόσμον μὲν ἀμφὶ χρατὶ χρυσέας χλιδῆς 
στολμόν τε χρωτὸς τόνδε ποιχίλων πέπλων, 

οὐ τῶν ᾿ἀχιλλέως οὐδὲ Πηλέως ἅπο 

160 δόμων ἀπαρχὰς δεῦρ᾽ ἔχουσ᾽ ἀφικόμην, 
ἀλλ ἐκ «“Ταχαίνης Σπαρτιάτιδος χϑονὸς 
Μενέλαος ἡμῖν ταῦτα δωρεῖται πατὴρ 

πολλοῖς σὺν ἕδνοις, ὥστ᾽ ἐλευϑεροστομεῖν. 

ὑμᾶς μὲν οὖν τοῖσδ᾽ ἀνταμείβομαι λόγοις " 

166 σὺ δ᾽ οὖσα δούλη χαὶ δορέχτητος γυνὴ 
δόμους χατασχεῖν ἐχβαλοῦσ᾽ ἡμᾶς ϑέλεις 
τούσδε, στυγοῦμαι δ᾽ ἀνδοὶ φαρμάχοισι σοῖς, 
γηδὺς δ᾽ ἀχύμων διὰ σέ μοι διόλλυται" 
δεινὴ γὰρ ᾿Ππειρῶτις ἐς τὰ τοιάδε 

100 ψυχὴ γυναιχῶν: ὧν ἐπισχήσω σ᾽ ἐγὼ, 
χοὐδέν σ᾽ ὀνήσει δῶμα Νηρῆδος τόδε, 
οὐ βωμὸς οὐδὲ ναὸς, ἀλλὰ χατϑανεῖ, 
ἢν δ᾽ οὖν βροτῶν τίς σ᾽ ἢ ϑεῶν σῶσαι ϑέλῃ, 
δεῖ σ᾽ ἀντὶ τῶν πρὶν ὀλβίων φρονημάτων 

1606 πτῆξαι ταπεινὴν, προσπεσεῖν τ᾿ ἐμὸν γόνυ, 
σαίρειν τε δῶμα τοὐμὸν, ἐχ χρυσηλάτων 
τευχέων χερὶ σπείρουσαν ᾿Αχελῴου δούσον, 
γνῶναί ϑ᾽ ἵν᾽ εἰ γῆς. οὐ γάρ ἐσϑ᾽ Ἕχτωρ τάδε, 
οὐ Πρίαμος, οὐδὲ χρυσὸς, ἀλλ Ἑλλὰς πόλις. 

170 ἐς τοῦτο δ᾽ ἥχεις ἀμαϑίας, δύστηνε σὺ, 
ἢ παιδὶ πατρὸς, ὃς σὸν ὥλεσεν πόσιν, 
τολμᾷς ξυνεύδειν καὶ τέχν᾽ αὐϑέντου πάρα 
τίχτειν. τοιοῦτον πᾶν τὸ βάρβαρον γένος" 
πατήρ τε ϑυγατρὶ παῖς τε μητρὶ μίγνυτας 

176 χόρη τ᾽ ἀδελφῷ, διὰ φόνου δ᾽ οἱ φίλτατοι 
χωροῦσι, χαὶ τῶνδ᾽ οὐδὲν ἐξείργει νόμος. 

ἃ μὴ παρ᾽ ἡμᾶς ἔσφερ᾽ - οὐδὲ γὰρ καλὸν 
δυοῖν γυναιχοῖν ζνδρ᾽ ἕν᾽ ἡνίας ἔχειν, 
ἀλλ ἐς μίαν βλέποντες εὐνκίαν Κύπριν 

180 στέργουσιν, ὕστις μὴ χαχῶς οἰχεῖν ϑέλει. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἐπίφϑονόν τι χρῆμα ϑηλειῶν ἔφυ, 
χαὶ ξυγγάμοισι δυσμενὲς μάλιστ᾽ ἀεί, 

“4ΝΗΡΟΜΟΑ͂ΧΉΗ. 

φεῦ φεῦ. 
χαχόν γε ϑνητοῖς τὸ νέον, ἔν τε τῷ γέῳ 

186 τὸ μὴ δίχαιον ὅστις ἀνθρώπων ἔχει. ᾿ 

ἐγὼ δὲ ταρβῶ μὴ τὸ δουλεύειν μέ σοι ' 
λόγων ἀπώσῃ, πόλλ᾽ ἔχουσαν ἔνδικα, 
ἢν δ᾽ αὖ χρατήσω, μὴ ᾽πὶ τῷδ᾽ ὄφλω βλάβην"! 
οἱ γὰρ πνέοντες μεγάλα τοὺς χρείσσους λόγους ] 

190 πιχρῶς φέρουσι τῶν ἐλασσόνων ὕπο: ᾿ 

ὅμως δ᾽ ἐμαυτὴν οὐ προδοῦσ᾽ ἁλώσομαι. ᾿ 
εἴπ᾽, ὦ νεᾶνι, τῷ σ᾽ ἐχεγγύῳ λόγῳ 
πεισϑεῖσ᾽ ἀπωϑῶ γνησίων νυμφευμάτων; ᾿ 

ὡς ἡ «“ἡάχκαινα τῶν «τρυγῶν μείων πόλις, 

- τος ........).25...:. ρου δι  ικασοιςτ τι τοκοΞ τες τ τς ΘΝ 
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196 τύχη θ᾽ ὑπερϑεῖ, καί μ᾽ ἐλευϑέραν ὁρᾷς; 
ἢ τῷ νέῳ τε χαὶ σῴρι) ὦντε σώματι 
πόλεώς τε μεγέϑει καὶ φίλοις ἐπηρμένη 

οἶχον χατασχεῖν τὸν σὸν ἀντὶ σοῦ ϑέλω; 
πότερον ἵν᾽ αὐτὴ παῖδας ἀντὶ σοῦ τέχω 

200 δούλους, ἐμαυτῇ τ᾽ ἀϑλίαν ἐφολκίδα; 
ἢ τοὺς ἐμούς τις παῖδας ἐξανέξεται 

«Ῥϑίας τυράννους ὄντας, ἢν σὺ μὴ τέχης; 
φιλοῦσι γάρ μ᾽ Ἕλληνες Ἕχιορός τ᾿ ἄπο, 
αὐτή τ᾽ ἀμαυρὰ χοὺὐ τύραννος ἦν «Ῥρυγῶν. 

206 οὐκ ἐξ ἐμῶν σὲ φαρμάχων στυγεῖ πόσις, 
ἀλλ᾽ εἰ ξυνεῖναι μὴ ᾿πιτηδεία κυρεῖς. 
φίλτρον δὲ καὶ τόδ᾽ - οὐ τὸ χάλλος, ὦ γύναι, 
ἀλλ᾽ ἀρεταὶ τέρπουσι τοὺς ξυνευνέτας. 

σὺ δ᾽ ἤν τι χνισϑῆς, ἡ «Ἰάχαινα μὲν πόλις 

210 μέγ᾽ ἐστὶ, τὴν δὲ Σχῦρον οὐδαμοῦ τίϑης, 

πλουτεῖς δ᾽ ἐν οὐ πλουτοῦσι, ΠΙενέλεως δέ σοι 

μείζων ᾿Αχιλλέως. ταῦτώ τοί σ᾽ ἔχϑει πόσις. 

χρὴ γὰρ γυναῖχα, κἂν χαχῷ δοθῆ πόσει, 
στέργειν, ἅμιλλάν τ᾽ οὐχ ἔχειν φρονήματος. 

215 εἰ δ᾽ ἀμφὶ Θρήκην χιόνι τὴν χατάρρυτον 
τύραννον ἔσχες ἄνδρ᾽, ἵν᾽ ἐν μέρει λέχος 
δίδωσι πολλαῖς εἰς ἀνὴρ κοινούμενος, 
ἔχτεινας ἂν τάσδ᾽; εἶτ᾽ ἀπληστίαν λέχους 

πάσαις γυναιξὶ προστιϑεῖσ᾽ ἂν εὑρέϑης. 
220 αἰσχρόν γε. χαίτοι χείρον᾽ ἀρσένων νόσον 

ταύτην νοσοῦμεν, ἀλλὰ προὔστημεν χαλῶς. 

ὦ φίλταϑ᾽ Ἕχτορ, ἀλλ ἐγὼ τὴν σὴν χάριν 
σοὶ καὶ ξυνήρων, εἴ τί σε σφάλλοι Κύπρις, 
χαὶ μαστὸν ἤδη πολλάκις νόϑοισι σοῖς 

228 ἐπέσχον, ἵνα σοι μηδὲν ἐνδοίην πιχρόν. 
καὶ ταῦτα δρῶσα τἀρετῇ προσηγύμην 

πόσιν: σὺ δ᾽ οὐδὲ ῥανίδ᾽ ὑπαιϑρίας δρόσου 
τῷ σῷ προσίζειν ἀνδρὶ δειμαίνουσ᾽ ἐᾷς. 

μὴ τὴν τεχοῦσαν τὴ «ριλανδρίᾳ, γύναι, 
230 ζήτει παρελϑεῖν " τῶν χαχῶν γὰρ μητέρων 

φεύγειν τρύπους χρὴ τέχν᾽, ὅσοις ἔνεστι γοῦς. 
ΧΟΡΟΣ. 

ϑέσποιν᾽, ὅσον σοι ῥᾳϑίως παρίσταται, 
τοσόνδε πείϑου τῆδε συμβῆναι λόγοις. 

ἘΡΜΠΙΟΝΠΗ. 

τί σεμνομυϑεῖς χεῖς ἀγῶν᾽ ἔρχει λόγων, 
285 ὡς δὴ σὺ σώφρων, τἀμὰ δ᾽ οὐχὶ σώφρονα; 

ΔΝΔΡΟΜΑΧΗ. 

οὔχουν ἐφ᾽ οἷς γε νῦν χαϑέστηχας λόγοις. 
ΕἘΡΜΙΟΝΠΗ. 

ὁ γοῦς ὃ σός μοι μὴ ξυνοιχοίη, γύναι. 
“Ν4ΡΟΜΑΧΗ. 

νέα πέφυχας καὶ λέγεις αἰσχρῶν πέρ!" 
ἘΡΜΙΙΟΝΗ. 

σὺ δ᾽ οὐ λέγεις γε. δρᾷς δέ μ᾽ εἰς ὅσον δύνῃ. 
ΝΩ,ΡΟΜΟΑ͂ΧπηΠ. 

240 οὐχ αὖ σιωπὴ Κύπριδος ἀλγήσεις πέρι; 
ἘΡΜΊΙΟΝΗ. 

τί δ᾽; οὐ γυναιξὶ ταῦτα πρῶτα πανταχοῦ; 
,ΑΝΩΑ͂ΡΟΜΑ ΧΗ. 

καί" 

καλῶς γε χρωμέναισιν " εἰ δὲ μὴ, οὐ χαλά. 
ἘΡΜΊΙῸΟΝΗ. 

οὐ βαρβάρων νόμοισιν οἰκοῦμεν πόλιν. 

ῬΟΕΤΑΕ ΒΟΈΝΙΟΙ. 

ἙΡΜΠΟΝΏΠΗ. 

᾿ 258 ὡς τοῦτ᾽ ἄραρε, κοὐ μενῶ πόσιν μολεῖν. 
ΔΝΖΩΙΡΟΜΌΆΑΧΗ. 

ἀλλ οὐδ᾽ ἐγὼ μὴν πρόσϑεν ἐχϑώσω μέ σοι. 
ΕΡΜΤΙΟΝΙΗΙΙ. 

πιῦρ σοι προσοίσω, χοὐ τὸ σὸν προσχέψομαι, 
ΦΝΙΗ͂ΡΟΙΜΑ͂ΧΗ. 

σὺ δ᾽ οὖν χάταιϑε, ϑεοὶ γὰρ εἴσονται τάδε. 
ΕΡΜΊΙΟΝΗ. Ἰ 

χαὶ χρωτὶ δεινῶν τραυμάτων ἀλγηδόνας. 
ἉΔΝΙΗΡΟΜ.Α͂ΧΗ. 

260 σφάζ᾽, αἱμάτου ϑεᾶς βωμὸν, ἣ μέτεισί σε. 
ἙΡΜΠῸΟΝΗ. 

᾿ 275 Ἰδαίαν ἐς νάπαν 

ΑΝΗΡΟΛΜΙΑΧΗ͂. 

κἀκεῖ τά γ᾽ αἰσχρὰ κἀνθάδ᾽ αἰσχύνην ἔχει. 
ἘΡΜΊΙΟΝΗ. 

246 σοφὴ σοφὴ σύ" χατϑανεῖν δ᾽ ὕμως σε δεῖ. 
ὩὩΝΔΡΟΜΑΧΗ. 

ὁρᾷς ἄγαλμα Θέειδος ἔς σ᾽ ἀποβλέπον; 
ΕΡΜΠΙΟΝΗ. 

μισοῦν γε πατρίδα σὴν ᾿Αχιλλέως φόνῳ. 
ΝΩΗ͂ΡΟΠΙΑΧΗ. 

Ἑλένη νιν ὦλεσ᾽, οὐκ ἐγὼ, μήτηρ δὲ σή." 
ΕΡΜΙΠΙΟΝΗ. 

ἢ χαὶ πρόσω γὰρ τῶν ἐμῶν ψαύσεις χαχῶν; 
ΑΝΩΗ͂ΡΟΜΟΑΑΧΗ. 

2650 ἰδοὺ σιωπῶ χἀπιλάζυμαι στόμα. 
ἘΡΜΙΟΝΠπΠ. 

ἐχεῖνο λέξον, οὗπερ οὕνεχ᾽ ἐστάλην. 
ΝΗ͂ΡΟΛΜ.Α ΧΗ͂. 

λέγω σ᾽ ἐγὼ νοῦν οὐχ ἔχειν ὅσον σε δεῖ. 
ἘΡΜΙΟΝΠ. 

λείψεις τόδ᾽ ἁγνὸν τέμενος ἐναλίας ϑεοῦ; 

ΑΝΗ͂ΡΟΜΛΜΙΑΧΗ͂. ς 

εἰ μὴ ϑανοῦμαί γ᾽ - εἰ δὲ μὴ, οὐ λείψω ποτέ. 

ὦ βάρβαρον σὺ ϑρέμμα καὶ σχληρὸν ϑράσος, 
ἐγκαρτερεῖς δὴ ϑάνατον; ἀλλ᾿ ἐγώ σ᾽ ἕδρας 
ἐκ τῆσδ᾽ ἑχοῦσαν ἐξαναστήσω τάχα" 
τοιόνδ᾽ ἔχω σου δέλεαρ. ἀλλὰ γὰρ λόγους 

206 χρύψω, τὸ δ᾽ ἔργον αὐτὸ σημανεῖ τάχα. 
κάϑησ᾽ ἑδραία " καὶ γὰρ εἰ πέριξ σ᾽ ἔχει 
τηχτὸς μόλυβδος, ἐξαναστήσω σ᾽ ἐγὼ, 
πρὶν ᾧ πέποιϑας παῖδ᾽ ᾿Αχιλλέως μολεῖν. 

ἌΝΔΡΟΝ ΑΧΗ. 

πέποιϑα " δεινὸν δ᾽ ἑρπετῶν μὲν ἀγρίων 
270 ἄχη βροτοῖσι ϑεῶν χαταστῆσαί τινα, 

ἃ δ᾽ ἔστ᾽ ἐχίδνης χαὶ πυρὸς περαιτέρω, 
οὐδεὶς γυναικὸς φάρμαχ᾽ ἐξεύρηχέ πω 
κακῆς" τοσοῦτόν ἐσμεν ἀνθρώποις καχόν. 

ΧΟ ΟΣ. 

ἡ μεγάλων ἀχέων ἄρ᾽ ὑπῆρξεν, ὅτ᾽ 

τ ε ᾿ ᾿ , 
ηλϑ᾽ ὁ Μαίας τε χαὶ “Πιὸς τόκος, 

τρίπωλον ἅρμα δαιμόνων 

ἄγων τὸ καλλιζυγὲς, 

ἔριδι στυγερῷ χεχορυϑμένον εὐμοριρίας 
280 σταϑμοὺς ἔπι βούτα 

βοτῆρά τ᾽ ἀμφὶ μονότροπον νεανίαν 
ἔρημόν ϑ᾽ ἑστιοῦχον αὐλάν. 
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ταὶ δ᾽ ἐπεὶ ὑλόχομον νάπος ἤλυϑον 
28ὅ οὐρειᾶν πιδάχων 

γῖψαν αἰγλᾶντα σώματα ῥοαῖς" 

ἔβαν δὲ Πριαμίδαν ὑπερ- 

βολαῖς λόγων δυσφρόνων 

290 παραβαλλόμεναι. Κύπρις εἴλε λόγοις δολίοις, 
τερπνοῖς μὲν ἀκοῦσαι, 

πιχρὰν δὲ σύγχυσιν βίου «Ῥρυγῶν πόλει 
ταλαίνᾳ περγάμοις τε Τροίας. 

εἴϑε δ᾽ ὑπὲρ χεραλὰν ἔβαλεν χαχὸν 
290 ἅτις τέχεν ποτὲ Πάριν, 

πρὶν Ἰδαῖον κατοιχίσαι λέπας, 

ὅτε νιν παρὰ ϑεσπεσίῳ δάφνᾳ 
βόασε Κάσανδρα κτανεῖν, 

μεγάλαν Πριάμου πόλεως λώβαν. 

800 τίν᾽ οὐχ ἐπῆλϑε, ποῖον οὐχ ἐλίσσετο 

δαμογερόντων βρέφος φονεύειν; 
οὔτ᾽ ἂν ἐπ᾿ ᾿Ιλιάσι ζυγὸν ἤλυϑε 
δούλειον οὔτε σὺ, γύναι, 

τυράννων ἔσχες ἂν δόμων ἕδρας - 

800 παρέλυσε δ᾽ ὧν Πλλάδος ἀλγεινοὺς 

πόνους, οὃς ἀμφὶ Τροίαν 

δεχέτεις ἀλάληντο νέοι λόγχαις " 
λέχη τ᾽ ἔρημ᾽ ἂν οὔποτ᾽ ἐξελείπετο, 
χαὶ τεκέων ὀριρανοὶ γέροντες. 

ΜἼΕῈΝΕ.. 0 Σ. 

ἥχω λαβὼν σὸν παῖδ᾽, ὃν εἰς ἄλλους δόμους 

8310 λάϑρα ϑυγατρὸς τῆς ἐμῆς ὑπεξέϑου. 
σὲ μὲν γὰρ ηὔχεις ϑεῶς βρέτας σῶσαι τόδε, 

τοῦτον δὲ τοὺς χρύνψαντας " ἀλλ ἐφευρέϑης 

ἧσσον φρονοῦσα τοῦδε ΛΙενέλεω, γύναι. 

χεὶ μὴ τόδ᾽ ἐχλιποῦσ᾽ ἐρημώσεις πέδον, 

815 ὅδ᾽ ἀντὶ τοῦ σοῦ σώματος σφαγήσεται. 
ταῦτ᾽ οὖν λογίζου, πότερα χατϑανεῖν ϑέλεις, 
ἢ τόνδ᾽ ὀλέσϑαι σῆς ἁμαρτίας ὕπερ, 

ἣν εἰς ἔμ᾽ ἔς τε παῖδ᾽ ἐμὴν ἁμαρτάνεις. 

ἈΝΔΡΟΜΆΧΗ. 

ὦ δόξα δόξα, μυρίοισι δὴ βροτῶν 

320 οὐδὲν γεγῶσι βίοτον ὥγκωσας μέγαν. 

εὔχλεια δ᾽ οἷς μέν ἐστ᾽ ἀληϑείας ὕπο, 
εὐδαιμονίζω" τοὺς δ᾽ ὑπὸ ψευδῶν ἔχειν 

οὐχ ἀξιώσω τιλὴν τύχη φρονεῖν δοκεῖν. 
σὺ δὴ στρατηγῶν λογάσιν “Ελλήνων ποτὲ 

820 Τροίαν ἀςείλου Πρίαμον, ὧδε φαῦλος ὧν; 

ὅστις ϑυγατρὸς ἀντίπαιδος ἐχ λόγων 

τοσόνδ᾽ ἔπνευσας, καὶ γυναιχὶ δυστυχεῖ 

δούλη χατέστης εἷς ἀγῶν᾽ " οὐχ ἀξιῶ 
νν " - ΄ 

οὔτ᾽ οὖν σὲ Τροίας οὔτε σοῦ Τροίαν ἔτι. 
» - Μ᾿ - 

380 ἔξωϑέν εἶσιν οἱ δοχοῦντες εὖ «φοονεῖν 

λαμπροὶ, τὰ δ᾽ ἔνδον πᾶσιν ἀνφρώποις ἴσοι, 

πλὴν εἴ τι πλούτῳ τοῦτο δ᾽ ἰσχύει μέγα. 
ΛΙενέλαε, φέρε δὴ διαπεράνωμεν λόγους" 

τὰ τ ίχθςΣ οὐνοδειν, 
τέϑνηχα τῇ σὴ ϑυγατροὶ χαί μ΄ ἀπωλεσε" 

» Η » τ ΕΝ ΄ ΄ 

335 μιάίφονον μὲν οὐχέι᾽ ὧν 4υγοι μυσος. 

ἐν τοῖς δὲ πολλοῖς καὶ σὺ τόνδ᾽ ἀγωνιεῖ 

φόνον" τὸ συνορῶν γάρ σ᾽ ἀναγχάσει χρέος. 
ἣν δ᾽ οὖν ἐγὼ μὲν μὴ ϑανεῖν ὑπεχδοά ἤ οὖν ἐγὼ μὲν μὴ ϑανεῖν ὑπεχϑράμω, 

ς Ξ ὉΠ Κ Ξ 
τὸν παῖδά μου χτενεῖτε; χᾷτα πῶς πατὴρ 

340 τέχγου ϑανόντος ῥᾳδίως ἀνέξεται; 
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Ἐ ΡΗΙ ΠΕ ΤΕΛΊΟΚΎ, 

το , "» οὐχ ὧδ᾽ ἄνανδρον αὐτὸν ἡ Τροία χαλεῖ" 
ἀλλ εἶσιν οἱ χρή" Πηλέως γὰρ ἄξια 

πατρός τ᾽ ᾿ἡχιλλέως ἔ δρῶ Ί ἣ [χ ς ἔργα δρῶν φανήσεται. 
ΕΙΣ κι - , 

ὥσει δὲ σὴν παῖδ᾽ ἐκ δόμων- σὺ δ᾽ ἐχδιδοὺς 
, “΄ « ΄ 

8345 ἄλλῳ τί λέξεις; πότερον ὡς χαχὸν πόσιν 

φεύγει τὸ ταύτης σῶφρον; ἀλλὰ ψεύσεται. 
τὰ ΑΚ ΩΣ 35, ΠΑ Υ̓ΣΠ ΟΣ , 

γαμεῖ δὲ τίς νιν; ἢ σφ᾽ ἄνανδρον ἐν δόμοις 

χήραν χαϑέξεις πολιόν; ὦ τλήμων ἄνερ, 
χακῶν τοσούτων οὐχ ὁρῷς ἐπιρροάς; 

380 πόσας δ᾽ ἂν εὐνὰς ϑυγατέρ᾽ ἠδιχημένην 
ΠΣ τ βξει. ἐπν τ ΩΡ Ἴς 0Ἃ 

βούλοι᾽ ἂν εὑρεῖν ἢ παϑεῖν ἀγὼ λέγω; 

οὐ χρὴ ᾽πὶ μικροῖς μεγάλα πορσύνειν χαχὰ, 
οὐδ᾽, εἰ γιναῖχές ἐσμεν ἀτηρὸν καχὸν, 
5; ἀκ τα Ξ , 
ἄνδρας γυναιξὶν ἐξομοιοῦσθαι «ὐσιν. 

8ῦδ ἡμεῖς γὰρ εἰ σὴν παῖδα φαρμαχεύομεν 
χαὶ νηδὺν ἐξαμβλοῦμεν, ὡς αὐτὴ λέγει, 

᾿ ᾿ . 
ἑχόντες οὐκ ἔχοντες, οὐδὲ βώμιοι 

πίτνοντες, αὐτοὶ τὴν δίχην ὑφέξομεν 
ἐν οοἵσι γαμβοοῖς, οἷσιν οὐκ ἐλάσσονα 

860 βλάβην ὀφείλω, προστιϑεῖσ᾽ ἀπαιδίαν. 
« - Η τ - - 

ἡμεῖς μὲν οὖν τοιοίδε" τῆς δὲ σῆς φρενὸς 
ἕν σου δέδοιχα - διὰ γυναιχείαν ἔριν 

χαὶ τὴν τάλαιναν ὥλεσας ρυγῶν πόλιν. 
ΧΟΡΟΣ. 

ΒΩ » ξ, Γ ν " Ψ, 

ἄγαν ἔλεξας, ὡς γυνὴ πρὸς ἄρσενας, 
8660 καί σου τὸ σῶφρον ἐξετόξευσεν φρενός. 

ΜΕΝΕ...4ΟΣ. 

γύναι, τάδ᾽ ἐστὶ σμιχρὰ καὶ μοναρχίας 
οὐχ ἄξι᾽, ὡς φὴς, τῆς ἐμῆς, οὐδ᾽ Ἑλλάδος. 

τ τῷ «“ , ν, 
εὖ δ᾽ ἴσϑ᾽, ὅτου τις τυγχάνει χρείαν ἔχων, 
τοῦτ᾽ ἔσϑ᾽ ἑχάστῳ μεῖζον ἢ Τροίαν ἑλεῖν. 

᾿ , ᾿ ᾿ Ψ' ᾿ 

370 χἀγὼ ϑυγατρὶ, μεγάλα γὰρ χρίνω τάδε, 

λέχους στέρεσθαι . σύμμαχος καϑίσταμαι" 
ΩΣ : ὃ ΟΣ τ , 

τὰ μὲν γὰρ ἄλλα δεύτερ᾽ ἂν πάσχοι γυνή" 
ΑΑε τ τι τ ἼΤΩ ὡς , ἊΡ , 
ἀνδρὸς δ᾽ ἁμαρτάγουσ᾽ ἁμαρτάνει βίου. 

δούλων δ᾽ ἐκεῖνον τῶν ἐμῶν ἄρχειν χρεὼν, 
876 χαὶ τῶν ἐχείνου τοὺς ἐμοὺς ἡμᾶς τε πρός" 

«φίλων γὰρ οὐδὲν ἴδιον, οἵτινες φίλοι 
δ τ φρΣ ρος τς δ 
ὀρϑῶς πεφύχασ᾽, ἀλλὰ κοινὰ χρήματα. 

μένων δὲ τοὺς ἀπόντας, εἰ μὴ ϑήσομαι 
ΣΡ ΚΡ τ ΣΝ ἜΡῈ , 

τἄμ᾽ ὡς ἄριστα, φαῦλός εἶμι κοὐ σοφός. 

380 ἀλλ᾽ ἐξανίστω τῶν δ᾽ ἀνακτόρων ϑεᾶς" 

ὡς, ἢν ϑάνης σὺ, παῖς ὅδ᾽ ἐχεεύγει μόρον, 
σοῦ δ᾽ οὐ ϑελούσης κατϑανεῖν, τόνδε χτενῶ. 

δυοῖν δ᾽ ἀνάγχη θατέρῳ λιπεῖν βίον. 
ὩΝΔΡΟΜΌΆΧΗ. 

οἴμοι, πιχρὰν κλήρωσιν αἵρεσίν τέ μοι 

386 βίου χαϑίστης, χαὶ λαχοῦσά τ᾽ ἀϑλία 

καὶ μὴ λαχοῦσα δυστυχὴς χκαϑίσταμαι. 
ὦ μεγάλα πράσσων αἰτίας μιχρᾶς πέρι, 

πιϑοῦ" τί καίνεις μ΄; ἀντὶ τοῦ; ποίων πόλιν 
προὔδωχα; τίνα σῶν ἔχτανον παίδων ἐγώ; 

390 ποῖο» δ᾽ ἔπρησα δῶμ᾽; ἐχοιμήϑην βίᾳ 
ξὺν δεσπόταισι" χᾷτ᾽ ἔμ᾽, οὐ χεῖνον, κτενεῖς, ἢ 

᾿ τὸ Ξ Ἢ Ἢ ᾿ 
τὸν αἴτιον τῶνδ᾽, ἀλλὰ τὴν ἀοχὴν ἀφεὶς 
πρὸς τὴν τελευτὴν ὑστέραν οὖσαν φέρει; 

δ τ Ἐπ γον ἥρσθαν ᾽ ᾿ 
οἴμοι κακῶν τῶνδ᾽ " ὦ τάλαιν᾽ ἐμὴ πατρὶς, 

395 ὡς δεινὰ πάσχω" τί δέ μὲ καὶ τεκεῖν ἐχρῆν, 
ἄχϑος τ᾽ ἐπ᾿ ἄχϑει τῷδε προσϑέσϑαι διπλοῦν; Ὁ 
ἀτὰρ τί ταῦτ᾽ ὀδύρομαι, τὰ δ᾽ ἐν ποσὶν ] 



ἌΝ. ΒΟΙΜ ἃ ΧΡῊΣ 

οὐχ ἐξιχμάζω χαὶ λογίζομαι χαχκά; 

ἥτις σφαγὰς μὲν Ἕχτορος τροχηλάτους 
400 χατεῖδον οἰχτρῶς τ᾿ Ἴλιον πυρούμενον, 

αὐτὴ δὲ δούλη ναῦς ἐπ᾿ ᾿ἡργείων ἔβην, 
χόμης ἐπισπασϑεῖσ᾽ " ἐπεὶ δ᾽ ἀφικόμην 
«Ῥϑίαν, φονεῦσιν Ἕχτορος νυμφεύομαι. 

τί δῆτ᾽ ἐμοὶ ζὴν ἡδύ; πρὸς τί χρὴ βλέπειν; 
406 πρὸς τὰς παρούσας ἢ παρελϑούσας τύχας; 

εἰς παῖς ὅδ᾽ ἦν μοι λοιπὸς ὀφϑαλμὸς βίου" 

τοῦτον χτενεῖν μέλλουσιν οἷς δοχεῖ τάδε. 
οὐ δῆτα τοὐμοῦ γ᾽ οὕνεχ᾽ ἀϑλίου βίου" 
ἐν τῷϑε μὲν γὰρ ἐλπὶς, εἰ σωθήσεται" 

410 ἐμοὶ δ᾽ ὄνειδος μὴ ϑανεῖν ὑπὲρ τέκνου. 

ἐδοὺ προλείπω βωμὺν ἥδε χειρέα 
σφάζειν, φονεύειν, δεῖν, ἀπαρτῆσαι δέρην. 
ὦ τέκνον, ἡ τεχοῦσά σ᾽, ὡς σὺ μὴ ϑάνῃς, 
στείχω πρὸς “Διδην" ἢν δ᾽ ὑπεχδρώμῃς μόρον, 

416 μέμνησο μητρὸς, οία τλᾶσ᾽ ἀπωλόμην, 
καὶ πατρὶ τῷ σῷ, διὰ φιλημάτων ἰὼν 
δάχρυά τε λείβων καὶ περιπτύσσων χέρας, 
λέγ᾽ οἷ᾽ ἔπραξα. πᾶσι δ᾽ ἀνϑρώπιοις ἄρ᾽ ἣν 

ψυχὴ τέκν᾽ " ὅστις δ᾽ αὔτ᾽ ἄπειρος ὧν ψέγει, 
420 ἧσσον μὲν ἀλγεῖ, δυστυχῶν δ᾽ εὐδαιμονεῖ. 

ΧΟΡΟΣ: 

ᾧχτειρ᾽ ἀχούσασ᾽ " οἰχτρὰ γὰρ τὰ δυστυχῆ 
βροτοῖς ἅπασι, χἂν ϑυραῖος ὧν χυρῆ. 

ἐς ξύμβασιν δὲ χρῆν σὲ σήν τε παῖδ᾽ ἄγειν, 
Μενέλαε, καὶ τήνδ᾽, ὡς ἀπαλλαχϑὴ πόνων. 

ΜΈΕΝΕΟ.4ΟΣ. 

425 λάβεσϑέ μοι τῆσδ᾽, ἀμφελίξαντες χέρας, 
δμῶες λόγους γὰρ οὐ φίλους ἀκούσεται. 
ἔγωγ᾽, ἵν᾽ ἁγνὸν βωμὸν ἐχλίποις θεᾶς, 
προὔτεινα παιδὸς ϑάνατον, ᾧ σ᾽ ὑπήγαγον 
ἐς χεῖρας ἐλϑεῖν τὰς ἐμὰς ἐπὶ σφαγήν. 

430 χαὶ τἀμφὶ σοῦ μὲν ὧδ᾽ ἔχοντ᾽ ἐπίστασο" 
τὰ δ᾽ ἀμφὶ παιδὸς τοῦδε παῖς ἐμὴ χρινεῖ, 
ἣν τε χτανεῖν γιν ἢν τὲ μὴ κτανεῖν ϑέλη. 
ἀλλ ἕρπ᾽ ἐς οἴχους τούσδ᾽, ἵν᾿ εἰς ἐλευϑέρους 

ϑούλη γεγῶσα μήποϑ᾽ ὑβρίζειν μάϑῃς. 
ΦΝΖ4ΜΡΟΜ.ΆΑΆΧΗ. 

485 οἴμοι" δόλῳ μ᾽ ὑπῆλϑες, ἠπατήμεϑα. 

ΜΕΝΕ..40 Σ. 

κήρυσσ᾽ ἅπασιν οὐ γὰρ ἐξαρνούμεϑα, 
4Ν4ΜΡΟΜΌΆΧΠΗΠ. 

ἢ ταῦτ᾽ ἐν ὑμῖν τοῖς παρ᾽ Εὐρώτᾳ σοφώ; 
ΜΕΝΕΟ..ΔΟΣ. 

καὶ τοῖς γε Τροίᾳ, τοὺς παϑόντας ἀντιδρᾶν. 
ΝΙΗΙΡΟΜΟΑ͂ΧΗ. 

τὰ ϑεῖα δ᾽ οὐ ϑεῖ᾽, οὐδ᾽ ἔχειν ἡγεῖ δίχην; 

ΜῈΝῈ.. 4ΟΣ. 

440 ὅταν τάδ᾽ ἢ, τότ᾽ σὲ δὲ χτενῶ, 

ΑΝ ΡΟΜΑΆΧΗ. 

ἢ καὶ νεοσσὺν τόνδ᾽, ὑπὸ πτερῶν σπάσας; 

ΜΕΝΕΜ.ΖΜ4ΟΣ. 

οἴσομεν. 

οὐ δῆτα" ϑυγατρὶ δ᾽, ἣν ϑέλῃη, ϑώσω χτανεῖν. 

“ΨΝΩΗΩ͂ΡΟΜΑ ΧΗ. 

οἴμοι" τί δῆτα σοῦ χαταστένω, τέχνον; 

ΜΕΝΕ..4ΟΣ. 

οὔχουν ϑρασεῖά γ᾽ αὐτὸν ἐλπὶς ἀναμένει. 
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“ΝΙΡΟΜΆΧΠ. 

ἀη6 ὦ πῶσιν ἀνθρώποισιν ἔχϑεστοι βροτῶν, 
“Σπάρτης ἔνοικοι, δόλια βουλευτήρια, 

ψευδῶν ἄνακτες, μηχανορράφοι καχῶν, 
ἑλικτὰ κοὐδὲν ὑγιὲς, ἀλλὰ πᾶν πέριξ 

φρονοῦντες, ἀδίχως εὐτυχεῖτ᾽ ἀν᾽ Ἑλλάδα. 

460 τί δ᾽ οὐκ ἐν ὑμῖν ἐστιν; οὐ πλεῖστοι φόνοι; 
οὐχ αἰσχροχερδεῖς ; οὐ λέγοντες ἄλλα μὲν 

γλώσσῃ, φρονοῦντες δ᾽ ἄλλ᾽ ἐφευρίσκεσϑ᾽ ἀεί; 
δλοισϑ᾽ - ἐμοὶ δὲ ϑάνατος οὐχ οὕτω βαρὺς 

ὡς σοὶ δέδοκται. κεῖνα γάρ μ᾽ ἀπώλεσεν, 
4.66 ὅϑ᾽ ἡ τάλαινα πόλις ἀναλώϑη Φρυγῶν 

πόσις ϑ᾽ ὁ “λεινὸς, ὅς σε πολλάκις δορὶ 

ναύτην ἔϑηκεν ἀντὶ χερσαίου χαχόν. 
γνὺν δ᾽ ἐς γυναῖχα γοργὸς ὁπλίτης φανεὶς 

χτείνεις μ᾽. ἀπόχτειν᾽ - ὡς ἀϑώπευτόν γέ σε 
460 γλώσσης ἀφήσω τῆς ἐμῆς καὶ παῖδα σήν. 

ἐπεὶ σὺ μὲν πέφυχας ἐν Σπάρτῃ μέγας, 
ἡμεῖς δὲ Τροίᾳ γ᾽. εἰ δ᾽ ἐγὼ πράσσω χακῶς, 
μηϑὲν τόδ᾽ αὔχει" χαὶ σὺ γὰρ πράξειας ἄν. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὐδέποτε δίδυμα λέχτρ᾽ ἐπαινέσω βροτῶν 
466 οὐδ᾽ ἀμφιμάτορας κόρους, 

ἔριν μὲν οἴχων, δυσμενεῖς τὲ λύπας. 
τὴν μίαν μοι στεργέτω πόσις 

.. 470 γάμοις ἀκοινώνητον ἀνδρὸς εὐνάν. 

οὐδ᾽ ἐνὶ πόλεσι γὰρ δίπτυχοι τυραννίδες 
μιᾶς ἀμείνονες φέρειν, 

476 χϑος τ᾽ ἐπ᾿ ἄχϑει χαὶ στάσις πολίταις. 
τεχτόνοιν θ᾽ ὕμμου συνεργάταιν 
δυοῖν ἔριν Πῆοῦσαι φιλοῦσι κραίνειν " 
πνοαὶ δ᾽ ὅταν φέρωσι ναυτίλους ϑοαὶ, 

, 480 κατὰ πηδαλίων διδϑύμα πραπίδων γνώμα 

σοφῶν τὲ πλῆϑος ἀϑρόον ἀσϑενέστερον 
φαυλοτέρας φρενὸς αὐτοχρατοῦς 
ἑνὸς, ἃ δύνασις ἀνά τὰ μέλαϑρα κατά τε πόλιας 

᾿ 48ὅ ὁπόταν εὑρεῖν ϑέλωσι. καιρόν. 
ἔδειξεν ἡ «Ἱάχαινα τοῦ στρατηλάτα 

ἹΜενέλα - διὰ γὰρ πυρὸς ἦλϑ᾽ ἑτέρῳ λέχει, 
κτείνει δὲ τὴν τάλαιναν ᾿Ιλιάδα κόραν 

490 παῖδά τε δϑύσφρονος ἔριδος ὕπερ. 

ἄϑεος, ἄνομος, ἄχαρις ὁ φόνος. ἔτι σε, πότνια, 
μετατροπὰ τῶνδ᾽ ἔπεισιν ἔργων. 
χαὶ μὴν ἐσορῶ τόδε σύγκρατον 

496 ζεῦγος πρὸ δόμων, 

ψήφῳ ϑανάτου κατακεχριμένον. 
δϑύστανε γύναι, τλήμων δὲ σὺ, παῖ, 
μητρὸς λεχέων ὃς ὑπερϑνήσχεις, 

500 οὐδὲν μετέχων, 

οὐδ᾽ αἴτιος ὧν βασιλεῦσιν. 
ΑΔΝΩΑ͂ΡΟΜ ΧΗ. 

ἅδ᾽ ἐγὼ χέρας αἱματη-- 

ρὰς βρόχοισι κεσλημένα 
πέμπομαι χατὰ γαίας, 

ΜΟΜΟΤΤΟΣ. 

μᾶτερ μᾶτερ, ἐγὼ δὲ σᾷ 

ὅ05 πτέρυγι συγκαταβαίνω 

404.-- 470. --ΞΞ 471 -- 478. 

479. 4895. ΞΞΞ 486.--- 493. 

502 -- 522, ΞξΞΞ 528 --- δ44. 
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ΑΝΖΡΟΜΑ͂ΧΗ. 

ϑῦμα δάϊον, ὦ χϑογὸς 
«ὈῬϑίας. χράντορες. 

ΜΟΜΟΤΤΟΣ. 

ὦ πάτερ, 

μόλε φίλοις ἐπίχουρος. 

᾿ ὩΝΖΜΡΟΜΑΧΠΗΠ. 

ὅ10 χείσει δὴ, τέχνον, ὦ «φίλος, 

μαστοῖς ματέρος ἀμφὶ σᾶς 
γεχρὸς ὑπὸ χϑονὶ σὺν νεχρῷ τ᾽. 

ΜΟΜΟΤΤΟ:Σ. 

ὦμοι μοι, τί πάϑω τάλας 
δῆτ᾽ ἐγὼ σύ τε, μᾶτερ; 

ΜΕΝΕΙ͂ ,.ΟΣ. 

515 ἴϑ᾽ ὑποχϑόνιοι" χαὶ γὰρ ἀπ᾿ ἐχϑρῶν 
. ἥχετε πύργων" δύο δ᾽ ἔχ δισσαῖν 

ϑνήσχετ᾽ ἀνάγχαιν" σὲ μὲν ἡμετέρα 
τνῆφος ἀναιρεῖ, παῖδα δ᾽ ἐμὴ παῖς 

520 τόνδ᾽ Ἑρμιόνη" χαὶ γὰρ ἀνοίᾳ 

μεγάλη λείπειν ἐχσροὺς ἐχϑρῶν, 
ἐξὸν χτείνειν 
χαὶ φόβον οἴχων ἀφ ελέσϑαι. 

ΔΝΔΡΟΜΆΧΗ. 

ὦ πόσις πόσις. εἴϑε σὰν 
χεῖρα καὶ δόρυ σύμμαχον 

ὅ2Ὁ χτησαίμων, Πριάμου παῖ. 

ΜΟΜΟΤΤΟΣ:. 

δύστανος, τί δ᾽ ἐγὼ μόρου 

παράτροπον μέλος εὕρω; 
ἈΝΔΡΟΜΆΧΗ. 

λίσσου, γούνασι δεσπότου 

ὅ80 ρίμπτων, ὦ τέχνον. 
ΜΟΜΜΟΥ͂ΤΟΣ. 

ὦ φίλος, 

φίλος, ἄνες ϑάνατόν μοι. 

.“ΝΖΩΙ͂ΡΟΜἝΟΑΧΠ. 

λείβομαι δακρύοις χόρας, 

στάζω, λισσάδος ὡς πέτρας 
λιβὰς ἀνήλιος ἁ τάλαιν᾽. 

ΜΟΜΟΤΥ͂ΤΟΣ. 

535 ὦμοι μοι. τί δ᾽ ἐγὼ καχῶν 
μῆχος ἐξανύσωμαι; 

ΜΕΝΕ...4ΟΣ. 

τί μὲ προσπίτνεις ἁλίαν πέτραν 

ἢ κῦμα λιταῖς ὡς ἱκετεύων; 

τοῖς γὰρ ἐμοῖσιν γέγον᾽ ὠφελία, 
ὅ40 σοὶ δ᾽ οὐδὲν ἔχω φίλτρον, ἐπεί τοι 

μέγ᾽ ἀναλώσας ψυχῆς μόριον 

Τροίαν εἴλον χαὶ μητέρα σήν" 
ἧς ἀπολαύων 
“Ἅιδην χϑόνιον χαταβήσει. 

ΧΊΌΟΡΙΟΙΣ: 

δά χαὶ μὴν δέδοοχα τόνδε 1Π17λέκ πέλας, 

σπουδῇ τιϑέντα δεῦρο γηραιὸν πόδει. 
ΠΗ.ΕΈΎΥΣ. 

ὑμᾶς ἐρωτῶ τόν τ᾽ ἐφεστῶτα σᾳαγῆ. 
τί ταῦτα; πῶς τε χἀκ τίνος λόγου νοσεῖ 

δόμος; τί πράσσετ᾽ ἄκριτα μηχανώμενοι; 
δ60 Λενέλα᾽, ἐπίσχες" μὴ τάχυν᾽ ἄνευ δίκης. 

ἡγοῦ σὺ ϑᾶσσον- οὐ γὰρ, ὡς ἔοιχέ μοι, 

σχολῆς τόδ᾽ ἔργον, ἀλλ᾿ ἀνηβητηρίαν 
ῥώμην μ᾽ ἐπαινῶ λαμβάνειν, εἴπερ ποτέ. 
πρῶτον μὲν οὖν χατ᾽ οὐρον, ὥσπερ ἱστίοις, 

ὅ56 ἐμπνεύσομαι τῇδ᾽ - εἰπὲ, τίνι δίχῃ χέρας 
βρόχοισιν ἐχϑήσαντες οἵδ᾽ γουσί σε 
χαὶ παῖδ᾽ - ὕπαρνος γάρ τις ὡς ἀπόλλυσαι, 
ἡμῶν ἀπόντων τοῦ τε χυρίου σέϑεν. 

ΔΝΗ͂ΡΟΜΑΑ ΧΗ. 

οἵδ᾽, ὦ γεραιὲ, σὺν τέχνῳ ϑανουμένην 
ὅ60 ἄγουσί μ᾽ οὕτως ὡς ὁρᾷς. τί σοι λέγω; 

οὐ γὰρ μιᾶς σὲ χληδόνος προϑυμίᾳ 
μετῆλθον, ἀλλὰ μυρίων ὑπ᾿ ἀγγέλων. 
ἔριν δὲ τὴν χατ᾽ οἶχον οἶσθά που χλύων 
τῆς τοῦδε ϑυγατρὸς, ὧν τ᾽ ἀπόλλυμαι χάριν. 

ὅθὅ χαὶ νῦν μὲ βωμοῦ Θέτιδος, ἢ τὸν εὐγενῆ 
ἔτιχτέ σοι παῖδ᾽, ἣν σὺ ϑαυμαστὴν σέβεις, 

ἄγουσ᾽ ἀποσπάσαντες, οὔτε τῷ δίχη 
χρίναντες οὔτε τοὺς ἀπόντας ἐζ δύμων 
μείναντες. ἀλλὰ τὴν ἐμὴν ἐρημίαν 

570 γνόντες τέχνου τε τοῦδ᾽, ὃν οὐδὲν αἴτιον 
μέλλουσι σὺν ἐμοὶ τῇ ταλαιπώρῳ χτενεῖν. 
ἀλλ᾽ ἀντιάζω σ᾽, ὦ γέρον, τῶν σῶν πάρος 
σιίτνουσα γονάτων, χειρὶ δ᾽ οὐχ ἔξεστέ μοι 
τῆς σῆς λαβέσϑαι φιλτάτης γενειάδος, 

575 ῥῦσαί μὲ πρὸς ϑεῶν" εἰ δὲ μὴ, ϑανούμεϑα, 
αἰσχρῶς μὲν ὑμῖν, δυστυχῶς δ᾽ ἐμοὶ, γέρον». 

ΠΗ ΖΕΎΣ. 

χαλᾶν χελεύω δεσμὰ πρὶν κλαίειν τινὰ, 
χαὶ τῆσδε χεῖρας διπτύχους ἀνιέναι. 

ΜΕΝΕ.1..0 Σ. 

ἀγὼ δ᾽ ἀπαυδῶ γ᾽ ἄλλος οὐχ ἥσσων σέϑεν, 
᾿ 380 χαὶ τῆσδε πολλῷ χυριώτερος γεγώς. 

ΠΗΜΧΜΈΕΎΥΣ. 

πῶς; ἡ τὸν ἀμὸν οἶχον οἰχήσεις μολὼν 

δεῦρ᾽; οὐχ ἅλις σοι τῶν κατὰ Σπάρτην χρατεῖν; 

ΜΕΝΕΟ..ΔΟΣ. 

εἶλόν γιν αἰχμάλωτον ἐκ Τροίας ἐγώ. 
ΠΗ.ΕΥΣ. 

οὑμὸς δέ γ᾽ αὐτὴν ἔλαβε παῖς παιδὸς γέρας. 

ΜΕΝΕ.4ΟΣ 

ὅ85 οὔχουν ἐχείνου τἀμὰ τἀκείνου τ᾿ ἐμά; 
] ΠΗΚ.ΧΕΥΣ. 

ναί" 

δρᾶν εὖ, καχῶς δ᾽ οὗ, μηδ᾽ ἀποχτείνειν βία. 
ΜΕΝΕ,ΖΜΖΟΣ. 

] ἜΣΣΩ, δὲ ἔκ Σ ἘΘΩΣΕΒ ᾿ 
Ϊ ὡς τήνδ᾽ ἀπάξεις οὔποτ᾽ ἐξ ἐμῆς χερύς. 
] ΠΗΜΕΥΣ. 
Ι ͵ ὌΝ ι ΤΡ Εν 

σχήπτρῳ δὲ τῷδε σὸν χκαϑαιμάξω κάρα. 
ΜΕΝΕ.ΖΟ.ΖΟΣ. 

ψαῦσόν γ᾽, ἵν᾽ εἰδῆς, χαὶ πέλας πρόσελϑέ μου. 
ΠΗ.ΕΥΣ. 

ὅθ0 σὺ γὰρ μετ᾽ ἀνδρῶν, ὠ χάχιστε χὰκ καχῶν; 
σοί που μέτεστιν ὡς ἐν ἀνδράσιν λόγου; 

ὅστις πρὸς ἀνδρὸς «Ῥουγὸς ἀπηλλάγης λέχους, 
»»Ἅ ΕῚ μ “Ἵ ΄ Ἄ Ὁ ΄ . 

ἐκληστ᾽, ἀδουλα δώμαϑ᾽ ἑστίας λιπὼν, 

ὡς δὴ γυναῖχα σώφροον᾽ ἂν δόμοις ἔχων, 

ὅ95 πασῶν χαχίστην. οὐδ᾽ ἂν εἰ βούλοιτό τις 
σώφρων γένοιτο Σπαρτιατίδων χόρη, 

αἱ ξὺν νέοισιν ἐξερημοῦσαι δόμους 

γυμνοῖσι μηροῖς χαὶ πέπλοις ἀνειμένοις 
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δρόμους παλαίστρας τ᾽ οὐχ ἀνασχετοὺς ἐμοὶ 

600 χοινὰς ἔχουσι. κάτα ϑαυμάζειν χρεὼν 
εἰ μὴ γυναῖχας σώφρονες παιδεύετε; 
Ἑλένην ἐρέσϑαι χρῆν» τάδ᾽, ἥτις ἐκ δόμων 
τὸν σὸν λιποῦσα «φίλιον ἐξεχώμασε 

νεανίου μετ᾿ ἀνδρὸς εἰς ἄλλην χϑόνα. 
606 κἄπειτ᾽ ἐχείνης οὕνεχ᾽ Ἑλλήνων ὄχλον 

τοσόνδ᾽ ἀϑροίσας ἤγαγες πρὸς Ἴλιον " 
ἣν χρὴν σ᾽ ἀποπτύσαντα μὴ κινεῖν δόρυ, 
χαχὴν ἐφευρόντ᾽, ἀλλ᾽ ἐᾶν αὐτοῦ μένειν, 
μισϑόν τε δόντα μήποτ᾽ εὶς οἴχους λαβεῖν. 

Θ10 ἀλλ᾽ οὔ τι ταύτη σὸν φρόνημ᾽ ἐπούρισας " 

«ψυχὰς δὲ πολλὰς χἀγαϑὰς ἀπώλεσας, 

παίδων τ᾽ ἄπαιδας γραῦς ἔϑηχας ἐν δόμοις, 

πολιούς τ΄ ἀφείλου πατέρας εὐγενῆ τέκνα. 

ὧν εἷς ἐγὼ δύστηνος, «αὐθέντην δὲ σὲ, 
61ὅ μιάστορ᾽ ὥς τιν᾽, ἐσδέδορκ᾽ ᾿Αχιλλέως. 

ὃς οὐδὲ τρωϑεὶς ἦλϑες ἐχ Τροίας μόνος, 
χάλλιστα τεύχη δ᾽ ἐν χκαλοῖσι σάγμασιν 
ὅμοι᾽ ἐχεῖσε δεῦρό τ᾽ ἤγαγες πάλιν" 

χἀγὼ μὲν ηὔδων τῷ γαμοῦντι μήτε σοι 
620 χῆδος ξυνάψαι μήτε δώμασιν λαβεῖν 

κακῆς γυναιχὸς πῶλον" ἐχφέρουσι γὰρ 

μητρῷ᾽ ὀνείδη. τοῦτο καὶ σχοπεῖτέ μοι, 
μνηστῆρες, ἐσϑλῆς ϑυγατέρ᾽ ἐχ μητρὸς λαβεῖν. 
πρὸς τοῖσδε δ᾽ εἰς ἀδελφὸν οἵ᾽ ἐφύβρισας, 

026 σφάξαι χελεύσας ϑυγατέρ᾽ εὐηϑέστατα. 
οὕτως ἔδεισας μὴ οὐ χαχὴν δάμαρτ᾽ ἔχης. 
ἑλὼν δὲ Τροίαν, εἶμι γὰρ χἀνταῦϑά συι, 
οὐχ ἔχτανες γυναῖχα χειρίαν λαβών" 

ἀλλ᾽ ὡς ἐσεῖδες μαστὸν, ἐχβαλὼν ξί(ος 

680 φίλη ἐδέξω, προδότιν αἰχάλλων κύνα, 

ἥσσων πεφυχὼς Κύπριδος, ὦ χάχιστε σύ. 

χάπειτ᾽ ἐς οἴχους τῶν ἐμῶν ἐλϑὼν τέχνων 
πορϑεῖς ἀπόντων, χαὶ γυναῖχα δυστυχῆ 
χτείνεις ἀτίμως παῖδά 9᾽, ὃς χλαίοντά σε 

636 χαὶ τὴν ἐν οἴχοις σὴν χαταστήσει κόρην, 

χεὶ τρὶς γόϑος πέφυχε. πολλάκις δέ τοι 
ξηρὰ βαϑεῖαν γῆν ἐνίχησε σπορὰ, 

γνόϑοι τε πολλοὶ γνησίων ἀμιείνονες. 

ἀλλ᾽ ἐχχομίζου παῖδα. χύδιον βροτοῖς 
θ40 πένητα χρηστὸν ἢ χαχὸν χαὶ πλούσιον 

γαμβρὸν πεπᾶσϑαι χαὶ φίλον" σὺ δ᾽ οὐδὲν εἶ. 
ΧΟΡΟΣ. 

σμικρᾶς ἀπ᾽ ἀρχῆς νεῖχος ἀνθρώποις μέγα 
γλῶσσ᾽ ἐχπορίζει" τοῦτο δ᾽ οἱ σοφοὶ βροτῶν 
ἐξευλαβοῦνται, μὴ φίλοις τεύχειν ἔριν. 

ΜΕῈΕΝΕ..420 Σ. 

θὲ 5 τί δῆτ᾽ ἂν εἴποις τοὺς γέροντας ὡς σοφοὶ, 

χαὶ τοὺς φοονεῖν δοκοῦντας “Ἕλλησίν ποτε; 

ὅτ᾽ ὧν σὺ Πηλεὺς, χαὶ πατρὸς κλεινοῦ γεγὼς, 
Ἄ Ἂ Ἂ " 

χῆδος ξυνάνψνας, αἰσχρὰ μὲν σαυτῷ λέγεις, 
ἡμῖν δ᾽ ὀνείδη διὰ γυναῖχα βάρβαρον, 

060 ἣν χρῆν σ᾽ ἐλαύνειν τήνδ᾽ ὑπὲρ Νείλου ῥοὰς 
ὑπέρ τε «Φἄσιν, χἀμὲ παραχαλεῖν ἀεὶ, 
οὖσαν μὲν ᾿Ηπειρῶτιν, οὗ πεσήματα 
πλεῖσϑ᾽ Ἑλλάδος πέπτωχε δοριπετὴῆ νεχρῶν, 

τοῦ σοῦ δὲ παιδὸς αἵματος κοινουμένην " 
θ65 1Π]}ὰάρις γὰρ, ὃς σὸν παῖδ᾽ ἔπεφ»᾽ ᾿Ἰχιλλέα, 

Ἕχτορος ἀδελφὸς ἦν, δάμαρ δ᾽ ἥδ᾽ Ἕχτορος. 

χαὶ τῆδέ γ᾽ εἰσέρχει σὺ ταυτὸν ἐς στέγος, 
χαὶ ξυντράπεζον ἀξιοῖς ἔχειν βίον, 

τίχτειν δ᾽ ἐν οἴχοις παῖδας ἐχϑίστους ἐᾷς; 
0600 ἁγὼ προνοίᾳ τῇ τε σὴ κἀμῆ, γέρον, 

χτανεῖν ϑέλων τήνδ᾽, ἐκ χερῶν ἁρπάζομαι. 
χαίτοι φέρ᾽, ἅψασθαι γὰρ οὐκ αἰσχρὸν λόγου, 
ἢν παῖς μὲν ἡμὴ μὴ τέχη, ταύτης δ᾽ ἄπο 
βλάστωσι παῖδες, τῆσδε γῆς «Ῥϑιώτιδος 

6θὅ στήσεις τυράννους. βάρβαροι δ᾽ ὕντες γένος 

Ἕλλησιν ἄρξουσ᾽ ; εἶτ᾽ ἐγὼ μὲν οὐ φρονῶ, 
μισῶν τὰ μὴ δίχαια, σοὶ δ᾽ ἔνεστι νοῦς ; 

χἀχεῖνό νυν ἄϑρησον "εἰ σὺ παῖδα σὴν 
δούς τῳ πολιτῶν. εἶτ᾽ ἔπασχε τοιάδε, 

670 σιγὴ κάϑησ᾽ ἄν; οὐ δοχῶ- ξένης δ᾽ ὕπερ 
τοιαῦτα λάσχεις τοὺς ἀναγκαίους φίλους ; 
χαὶ μὴν ἴσον γ᾽ ἀνήρ τε χαὶ γυνὴ σϑένει 
ἀδιχουμένη πρὸς ἀνδρός" ὡς δ᾽ αὔτως ἀνὴρ 

γυναῖκα μωραίνουσαν ἐν δόμοις ἔχων». 

675 καὶ τῷ μέν ἐστιν ἐν χεροῖν μέγα σϑένος, 
τὴ δ᾽ ἐν γονεῦσι χαὶ φίλοις τὰ πράγματα. 
οὔχουν δίχαιον τοῖς γ᾽ ἐμοῖς μ᾽ ἐπωφελεῖν; 

γέρων γέρων εἶ" τὴν δ᾽ ἐμὴν στρατηγίαν 
λέγων ἔμ᾽ ὠφελοῖς ἂν ἢ σιγῶν πλέον. 

680 Ἑλένη δ᾽ ἐμόχϑησ᾽ οὐχ ἑχοῦσ᾽, ἀλλ᾽ ἐκ ϑεῶν, 
χαὶ τοῦτο πλεῖστον ὠφέλησεν Ἑλλάδα" 
ὅπλων γὰρ ὄντες χαὶ μάχης ἀΐστορες, 

ἔβησαν ἐς τἀνδρεῖον " ἡ δ᾽ ὁμιλίᾳ 
πάντων βροτοῖσι γίγνεται διδάσκαλος. 

686 εἰ δ᾽ ἐς πρόσοψιν τῆς ἐμῆς ἐλϑὼν ἐγὼ 
γυναιχὸς ἔσχον μὴ χτανεῖν, ἐσωφρόνουν. 
οὐδ᾽ ἄν σε «ρῬῶχον ἤϑελον χαταχτανεῖν. 
ταῦτ᾽ εὖ φρονῶν σ᾽ ἐπῆλθον, οὐκ ὀργῆς χάριν". 

ἣν δ᾽ ὀξυϑυμῆς, σοὶ μὲν ἡ γλωσσαλγία 
690 μείζων, ἐμοὶ δὲ χέρδος ἡ προμηϑία. 

ΦΧ ΟΙΒ ΟἿΣ: 

παύσασϑον ἤδη, λῷστα γὰρ μαχρῷ τάδε, | 

λόγων ματαίων, μὴ δύο σφαλῆϑ᾽ ἅμα. 
7 ΗΕ ἜΣ. 

οἴμοι, καϑ' Ἑλλάδ᾽ ὡς χαχῶς νομίζεται. 

ὅταν τροπαῖα πολεμίων στήσῃ στρατὸς, 

696 οὐ τῶν πονούντων τοὔργον ἡγοῦνται τόδε, 
ἀλλ᾽ ὁ στρατηγὸς τὴν δόκησιν ἄρνυται, 
ὃς εἷς μετ᾽ ἄλλων μυρίων πάλλων δόρυ 
οὐδὲν πλέον δρῶν ἑνὸς ἔχει πλείω λόγον. 
σεμνοὶ δ᾽ ἐν ἀρχαῖς ἥμενοι κατὰ πτόλιν 

100 φρονοῦσι δήμου μεῖζον, ὄντες οὐδένες" 
οἱ δ᾽ εἰσὶν «αὐτῶν μυρίῳ σοφώτεροι, 
εἰ τόλμα προσγένοιτο βούλησίς ϑ᾽ 
ὡς χαὶ σὺ σός τ᾿ ἀδελφὸς ἐξωγχωμένοι 

Τροίᾳ χάϑησϑε τῇ τ᾽ ἐχεῖ στρατηγίᾳ, 

τοῦ μόχϑοισιν ἄλλων χαὶ πόνοις ἐπηρμένοι. 
δείξω δ᾽ ἐγώ σοι μὴ τὸν Ἰδαῖον Πάριν 
ἥσσω νομίζειν Πηλέως ἐχϑοόν ποτε, 
εἰ μὴ φϑερεῖ τῆσδ᾽ ὡς τάχιστ᾽ ἀπὸ στέγης 
χαὶ παῖς ἄτεχνος, ἣν ὅδ᾽ ἐξ ἡμῶν γεγὼς 

τιὸ ἐλᾷ δι᾿ οἴχων τῶνδ᾽ ἐπισπάσας χόμης, 
ἢ στεῖρος οὖσα μόσχος οὐκ ἀνέξεται 
τίχτοντας ἄλλους, οὐκ ἔχουσ᾽ αὐτὴ τέχνα. 

ἀλλ᾽ εἰ τὸ χείνης δυστυχεῖ παίδων πέρι, 

« 
«μα. 
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2 ε - - - 

ἄπαιδας ἡμᾶς δεῖ χαταστῆναι τέχνων; 

716 φϑείρεσϑε τῆσδε, δμῶες, ὡς ἂν ἐχμάϑω 
εἴ τίς με λύειν τῆσδε χωλύσει χέρεις. 

ἔπαιρε σαυτήν" ὡς ἐγὼ, χαίπερ τρέμων, 
πλεχτὰς ἱμάντων στροςίδας ἐξανήσομαι. 
᾿ τ , - ᾽ ΄ γι 
ὧδ᾽, ὦ χάχιστε, τῆσδ᾽ ἐλυμήνω χέρας; 

- ΄ , "», ΄ 

720 βοῦν ἢ λέοντ᾽ ἤλπιζες ἐντείνειν βρόχοις; 
ἢ μὴ ξίφος λαβοῦσ᾽ ἀμυνάϑοιτό σε 
ΕΣ -«“ ΣΡαν) "(1 Ε » ΄ 

ἔδεισας ; ἕοπε δεῦρ᾽ ὑπ᾽ ἀγχάλας, βρέφος, 
᾿ , Ξ 

ξύλλυε δεσμὰ μητρός" ἐν «Ῥϑίᾳ σ᾽ ἐγὼ 

ϑρέψω μέγαν τοῖοδ᾽ ἐχϑρόν. εἰ δ᾽ ἀπὴν δορὸς 
725 τοῖς Σπαρτιάταις δόξα χαὶ μάχης ἀγὼν, 

ἘΠΡΑΒ η ς ᾿ 7 
ταλλ οντὲς ἴστε μηδενὸς βελτίονες. 

ΧΟΡΟΣ, 
3 Σ ΕΞ 
ἀνειμένον τι χρῆμις πρεσβυτῶν ἔφυ 

χαὶ δυσφύλακτον ὀξυϑυμίας ὕπο. 

ΜΈΕΝΕ..4ΟΣ. 
" . Ξ 
ἄγαν προνωπὴς ἐς τὸ λοιδορεῖν φέρει" 

τ Η " χ ΄ . 
730 ἐγὼ δὲ πρὸς βίαν μὲν, ἐς «Ῥϑίαν μολὼν, 

᾿ : 5 ᾿ Ἵ 
οὔτ᾽ ουν» τι δράσω φλαῦρον ουτξε πείσομαι. 

χεαὶ νῦν μὲν, οὐ γὰρ ἄφϑονον σχολὴν ἔχω, 
3, Ε »» , ΄ 

ἀπειμ᾽ ἐς οἴκους " ἔστι γάρ τις οὐ πρόσω 
΄ ΄ Ἂν " - ᾿ τ ΄ 

“Σπάρτης πόλις τις, ἢ πρὸ τοῦ μὲν ἣν φίλη, 
“- ν - ,΄ » γῈῚ 

γϑὺ νῦν δ᾽ ἐχϑρὰ ποιεῖ" τήνδ᾽ ἐπελθεῖν οὖν ϑέλω 
στρατηλατήσας, ὥστε χειρίαν λαβεῖν. 
ὅταν δὲ τἀκεῖ ϑῶ κατὰ γνώμην ἐμὴν, 
ἥξω. παρὼν δὲ πρὸς παρόντας ἐμφανῶς 

γαμβροὺς διδάξω χαὶ διδάξομαι λόγους. 

710 χἂν μὲν χολάζῃη τήνδε, χαὶ τὸ λοιπὸν ἢ 
σώφρων χαϑ᾽ ἡμᾶς, σώφρον᾽ ἀντιλήψεται. 
ϑυμούμενος δὲ τεύξεται ϑυμουμένων, 
ἔργοισι δ᾽ ἔργα διάδοχ᾽ ἀντιλήψεται. 

νρῆρς ακρχο ον τς ὧς απ ἀτή τ, 
τοὺς σοὺς δὲ μύϑους ῥᾳδίως ἐγὼ φέρω" 

7460 σχιὰ γὰρ ἀντίστοιχος ὡς φωνὴν ἔχεις, 
ἀστῷ τινε δὰ : 3 
ἀδύνατος οὐδὲν ἄλλο πλὴν λέγειν μόνον. 

ΓΕ ΖΕ ΧΙΣ, 
ΡΡ - 
ἡγοῦ, τέχνον, μοι δεῦρ᾽ ὑπ᾽ ἀγχάλαις σταϑεὶς, 

᾿ » ΕῚ ΄ , . τ ΄ 
συ ΞῸ ω τάλαινα: χείματος γαρ ἀγρίου 

τυχοῦσα λιμένας ηλϑες εἰς εὐηνέμους. 

ΦΝΔΡΟΙΜΆΑΧΗ. 
δ - ὶν - - 

7ό0 ὦ πρέσβυ, ϑεοί σοι δοῖεν εὖ χαὶ τοῖσι σοῖς, 

σώσαντι παῖδα χἀμὲ τὴν δυσδαίμονα. 

ὅρα δὲ μὴ νῷν εἰς ἃ (αν ὁδοῦ ρα δὲ μὴ νῷν εἰς ἐρημίαν ὁδοῦ 
πτήξαντες οἵδε πρὸς βίαν ἄγωσί με, 
γέροντα μὲν σ᾽ ὁρῶντες, ἀσϑενὴ δ᾽ ἐμὲ, 

ἐρένδαι : ἢ ἢ : 
756 χαὶ παῖδα τόνδε νήπιον" σχύπει τάδε, 

μὴ νῦν φυγόντες εἶϑ᾽ ἁλῶμεν ὕστερον, 

ΓΦ ΈΥΥΙΣ, 

οὐ μὴ γυναιχῶν δειλὸν εἰσοίσεις λύγον; 
χώρει, τίς ὑμῶν ἅινεται; χλαίων ἄρα 

τ"ναύσει. ϑεῶν γὰρ οὕνεχ᾽ ἱππικοῦ τ᾽ ὄχλου 
7600 πολλῶν 9᾽ ὁπλιτῶν ἄρχομεν «Ῥϑίαν χάτα" 

ἡμεῖς δ᾽ ἔτ᾽ ὀρϑοὶ, χοὐ γέροντες, ὡς δοχεῖς, 

ἀλλ ἔς γε τοιόνδ᾽ ἄνδρ᾽ ἀποβλέψας μόνον, 
τροπαῖον αὐτοῦ στήσομαι, πρέσβυς πὲρ ὦν. 
πολλῶν νέων γὰρ κἂν γέρων εὔψυχος ἦ 

- ; Ξ Ἦ Ὁ ραγτσα Ξ 
ι 766 χρείσσων " τί γὰρ δεῖ δειλὸν ὄντ᾽ εὐσωματεῖν; 

ΧΟΡΟΣ. 

ἢ μὴ γενοίμαν, ἢ πατέρων ἀγαθῶν εἴην πολυ-- 
χτήτων τε δόμων μέτοχος" 

770 εἴ τι γὰρ πάσχοι τις ἀμήχανον, ἀλχᾶς 
οὐ σπάνις εὐγενέταις " 

χηρυσσομένοισι δ᾽ ἀπ᾿ ἐσϑλῶν δωμάτων 
τιμὰν χαὶ “λέος οὕτοι 
λείψανα τῶν ἀγαϑῶν 

770 ἀνδρῶν ἀςραιρεῖται χρόνος" ἃ δ᾽ ἀρετὰ 
χαὶ ϑανοῦσι λάμπει. 

778 κρεῖσσον δὲ νίχαν μὴ κακόδοξον ἔχειν ἢ ξὺν 
φϑόνω σφάλλειν δυνάμει τὲ δίχαν " 

ἡδὺ μὲν γὰρ αὐείχα τοῦτο βροτοῖσιν, 
ἂν δὲ χρόνῳ τελέϑει 
ξηρὸν καὶ ὀνείδεσιν ἔγχειται ϑόμων. 

785 ταύταν ἤνεσκ, ταύταν ; 
καὶ φέρομαι βιοτὰν, 
μηδὲν δίκας ἔξω χράτος ἐν ϑαλάμοις 

χαὶ πόλει δύνασϑαι. 
790 ὦ γέρον Αἱἰαχκίδα, 

πείϑομαι καὶ σὺν «1απίϑαισί σε Κενταύρων ὁμι-- 
λῆσαι δορὶ κλεινοτάτῳ, 

χιὰ ἐπ᾿ ᾿ἠργῴου δορὺς ἔάξενον ὑγρὰν 

795 ἐχπερᾶσαι ποντίαν Ξυμπληγάδα χλεινὰν ἐπὶ 
γαυστολίων, 

Ἰλιάδα τε πόλιν ὅτε πάρος 
εὐδόχιμος «Ἰιὺς ἶνις 

ἀμφέβαλεν φόνῳ, 
800 χοινὰν τὰν εὔχλειαν ἔχοντ᾽ 

Εὐρώπαν ἀφιχέσϑαι. 
ΤΡΟΦΟΣ. 

ὦ φίλταται γυναῖχες, ὡς χαχὺν χαχῷ 
διάδοχον ἐν τῇδ᾽ ἡμέρᾳ πορσύνεται. 
δέσποινα γὰρ χατ᾽ οἶχον, ἙἭ.μιόνην λέγω, 

806 πατρός τ᾿ ἐρημωϑεῖσα συννοίᾳ ϑ᾽ ἅμα 
οἷον δέδραχεν ἔργον, ᾿Ανδρομάχην χτανεῖν 
χαὶ παῖδα βουλεύσασα, κατϑανεῖν ϑέλει, 

πόσιν τρέμουσα, μὴ ᾽ντὶ τῶν δεδραμένων 
ἐχ τῶνδ᾽ ἀτίμως δωμάτων ἀποσταλῆ, 

810 ἢ χατϑάνη, χκτείνασα τοὺς οὐ χρὴν χτανεῖν, 
μόλις δέ νιν ϑέλουσαν ἀρτῆσαι δέρην 

εἴργουσι φύλαχες διιῶες, ἔχ τε δεξιῶς 
ξίρη χαϑαρπάζουσιν ἐξαιρούμενοι. 

οὕτω μέγ᾽ ἀλγεῖ, καὶ τὰ πρὶν δεδραμένα 
815 ἔγνωχε πράξασ᾽ οὐ καλῶς. ἐγὼ μὲν οὖν 

δέσποιναν εἴογουσ᾽ ἀγχόνης χάμνω, φίλαι" 
ὑμεῖς δὲ βᾶσαι τῶνδε δωμάτων ἔσω 
ϑανάτου νιν ἐχλύσασϑε" τῶν γὰρ ἠϑάδων 
φίλων γέοι μολόντες εὐπειϑέστεροι. 

ΧΟΡΟΣ: 

820 χαὶ μὴν ἐν οἴχοις προσπόλων ἀχούομεν 
βοὴν ἐξρ᾽ οἷσιν ἦλθες ἀγγέλλουσα σύ. 
δείξειν δ᾽ ἔοιχεν ἡ τάλαιν᾽ ὕσον στένει 

πράξασα δεινά: δωμάτων γὰρ ἐχπερᾷ 
φεύγουσα χεῖρας προσπόλων, πόϑῳ ϑανεῖν. 

ἘΡΜΊΙΟΝΗ. 

826 Ἰώ μιοΐ μοι, 
σπάραγμα χόμας ὀνύχων τὲ δάϊ᾽ ἀ- 
μύγματα ϑήσομαι. 

760 --- 777. ΞξΞ 778 --- 789. 



ΑΝΔΡΟ 

ΤΡΟΦΟΣ. 

ὦ παῖ, τί δράσεις; σῶμα σὸν καταιχιεῖ; 
ἘΡΜΊΙΟΝΗ. 

αἰαῖ αἰαῖ. 

880 ἔρο᾽ αἰϑέριον πλοχάμων ἐμῶν ἰίπο, 
λεπτόμιτον φάρος. 

ΤΡΟΦΟΣ. 

τέχνον, κάλυπτε στέρνα, σύνδησαι πέπλοις. 
ἙἘΡΜΙΟΝΗ. 

τί δέ μὲ δεῖ καλύπτειν πέπλοις στέρνα ; δῆλα καὶ 

885 ἀμφιφανῆ καὶ ἄχρυπτα δεδράκαμεν πόσιν. 
ΤΡΟΦΟΣ. 

ὌΡ ΤΣ » φόνον ῥάψασα συγγάμῳ σέϑεν; 
ΕΡΜΙΟΝΗ. 

χατὰ μὲν οὖν στένω δαΐαν τόλμαν ἃν ἔρεξ᾽ 
ἃἅ χατάρατος ἐγὼ κατάρατος ἀνδράσιν. 

ΤΡΟΦΟΣ. 

840 συγγνώσεταί σοι τήνδ᾽ ἁμαρτίαν πόσις. 
ἘΡΜΙΟΝΗ. 

τί μοι ξίφος ἐχ χερὺς ἠγρεύσω; 
ἀπόδος, ὦ φίλος, ἀπόδος, ἵν᾽ ἀνταίαν 

845 ἐρείσω πλαγάν - τί με βρόχων εἴργεις ; 

ΤΡΟΦΟΣ. 

ἀλλ εἴ σ᾽ ἀφείην μὴ φρονοῦσαν, ὡς ϑάνοις. 
ἘΡΜΊΙΟΝΗ. 

οἴμοι πότμου. ποῦ μοι πυρὸς φίλα φλόξ; 
ποῦ δ᾽ εἰς πέτρας ἀερϑῶ 
ἢ κατὰ πόντον ἢ χαϑ᾽ ὕλαν ὀρέων, 

860 ἵνα ϑανοῦσα γνερτέροισιν μέλω; 

ΤΡΟΦΟΣ. 

τί ταῦτα μοχϑεῖος συμίρδοος ϑεήλατοι 

πᾶσιν βροτοῖσιν ἢ τότ᾽ ἦλϑον ἢ τότε. 

ἘΡΜΠΙΟΝΗ. 

ἔλιπες ἔλιπες, ὦ πάτερ. μ᾽ ἐπαχτίαν 
ὡσεὶ μαινάδ᾽ ἔρημον οὖσαν 

865 ἐναλίου χώπας. 
ὀλεῖ μ᾽ ὀλεῖ μὲ [δηλαδὴ πόσις.] 
οὐχέτι τῷδ᾽ ἐνοικήσω 
γνυμφιδίῳ στέγᾳ. 
τίνος ἀγαλμάτων ἱχέτις ὁρμαϑῶ, 

860 ἢ δούλα δούλας γούνασι προσπέσω; 
«ὈΟϑιάδος ἐκ γᾶς 
χυανόπτερος ὕονις εἴϑ'᾽ εἴην, 
ἢ πευχᾶεν σχάφος, ἃ 
διὰ Κυανέας ἐπέρασεν ἀχτὰς 

806 πρωτόπλοος πλάτα. 
ΤΡΟΦΟΣ. 

ὦ παῖ, τὸ λίαν οὔτ᾽ ἐχεῖν᾽ ἐπήνεσα, 
ὅτ᾽ ἐς γυναῖχα Τρῳάδ᾽ ἐξημάρτανες, 
οὔτ᾽ αὖ τὸ νῦν σου δεῖμ᾽ ὃ δειμαίνεις ἄγαν. 

οὐχ ὧδε κῆδος σὸν διώσεται πόσις, 
870 φαύλοις γυναιχὸς βαρβάρου πεισϑεὶς λόγοις. 

οὐ γάρ τί σ᾽ αἰχμάλωτον ἐκ Τροίας ἔχει, 
ἀλλ ἀνδρὸς ἐσθλοῦ παῖδα. σὺν πολλοῖς λαβὼν 
ἕδνοισι, πόλεώς τ᾽ οὐ μέσως εὐδαίμονος. 
πατὴρ δέ σ᾽ οὐχ ὧδ᾽, ὡς σὺ δειμαίνεις, τέκνον, 

876 πιροδοὺς ἐάσει δωμάτων τῶνδ᾽ ἐχπεσεῖν. 
ἀλλ εἴσιϑ᾽ εἴσω, μηδὲ φαντάξου δόμων 
πάροιϑε τῶνδε, μή τιν᾽ αἰσχύνην λάβης 

πρόσϑεν μελάϑρων τῶνδ᾽ ὁρωμένη, τέκνον. 

ΜΑΧΗ. 

ΧΟΡΟΣ. 

καὶ μὴν δδ᾽ ἀλλόχρως τις ἔχδημος ξένος 
880 σπουδῇ πρὸς ἡμᾶς βημάτων πορεύεται. 

25 ΤΗΣ. 

ξέν κι ἜΡΙΣ ἦ τάδ᾽ ἔστ᾽ ᾿Αχιλλέως 

παιδὸς μέλαϑρα καὶ τυραννιχαὶ στέγαι; 

ΧΟΡΟΣ. 

ἔγνως" ἀτὰρ δὴ πυνϑάνει τίς ὧν τάδε; 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

᾿ἡγαμέμνονός γε χαὶ Κλυταιμνήστρας τόχος " 

886 ὄνομα δ᾽ Ὀρέστης - ἔρχομαι δὲ πρὸς “]ὸς 

μαντεῖα “Τωδωναῖ᾽. ἐπεὶ δ᾽ ἀφιχόμην 
«ΤὈῬϑίαν, δοκεῖ μοι ξυγγενοῦς μαϑεῖν πέρι 

γυναιχὸς, εἰ ζῇ χεὐτυχοῦσα τυγχάνει 

ἡ “Σπαρτιᾶτις “Ξρμιόνη" τηλουρὰ γὰρ 

890 γαίουσ᾽ ἀφ᾽ ἡμῶν πεδί᾽ ὅμως ἐστὶν φίλη. 
ἘΡΜΙΟΝΗ. 

ὦ ναυτίλοισι χείματος λιμὴν φανεὶς, 

᾿᾿γαμέμνονος παῖ, πρός σὲ τῶνδε γουνάτων, 
οἴχτειρον ἡμᾶς, ὧν ἐπισχοπεῖς τύχας, 

πράσσοντας οὐκ εὖ. στεμμάτων δ᾽ οὐχ ἥσσονας 

896 σοῖς προστίϑημι γόνασιν ὠλένας ἐμάς. 

Ἂ ΟΡΕΣΤΗῊΗΣ. 
ἔα" 
τί χρῆμα; μῶν ἐσφάλμεϑ᾽ ἢ σαφῶς ὁρῶ 
δόμων ἄνασσων τήνδε Μενέλεω κόρην; 

ἘΡΜΙΌΟΝΗ. 

ἥνπερ μόνην γε Τυνδαρὶς τίκτει κόρη 
Ἑλένη κατ᾽ οἴχους πατρί" μηδὲν ἀγνόει. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

900 ὦ «Ῥοῖβ᾽ ἀκέστορ, πημάτων δοίης λύσιν. 

τί χρῆμα; πρὸς ϑεῶν ἢ βροτῶν πάσχεις καχώ; 
ΠἙΕΡΜΙΟΝΗ. 

τὰ μὲν πρὸς ἡμῶν, τὰ δὲ πρὸς ἀνδρὸς, ὅς μ᾽ 
ἔχει, 

τὰ δ᾽ ἐκ ϑεῶν του. πανταχῆ δ᾽ ὀλώλαμεν. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

τίς οὖν ἂν εἴη μὴ πεφυκότων γέ πω 
906 παίδων γυναικὶ συμφορὰ πλὴν ἐς λέχος; 

ἘΡΜΠΊΙΌΟΝΗ. 

τοῦτ᾽ αὐτὸ καὶ νοσοῦμεν " εὖ μ᾽ ὑπηγάγου. 
ΘὉἿΡ ἘΣ ΦΈΣΙΣ, 

ἄλλην τίν᾽ εὐνὴν ἀντὶ σοῦ στέργει πόσις; 
ἘΡΆΜΠΙΟΝΗ. 

τὴ» αἰχμάλωτον Ἕχτορος ξυνευνέτιν. 
ΟΡΕΣΤΗῊΣ. 

κακόν γ᾽ ἔλεξας, ἄνδρα δίσσ᾽ ἔχειν λέχη. 
ἘΡΜΙΟΝΠ. 

᾿ 910 τοιαῦτα ταῦτα. χᾷτ᾽ ἔγωγ᾽ ἠμυνάμην. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 
μῶν ἐς γυναῖκ᾽ ἔρραψας οἷα δὴ γυνή; 

ἘΡΜΙΟΝΉΗ. 
φόνον γ᾽ ἐχείνῃ χαὶ τέχνῳ νοθαγενεῖ. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

κἰίκτεινας, ἢ τις συμφορά σ᾽ ἀφείλετο; 

ἘΡΜΙΟΝΗ͂. 
γέρων γε Πηλεὺς, τοὺς χαχίονας σέβων. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 
915 σοὶ δ᾽ ἦν τις ὅστις τοῦδ᾽ ἐχοινώνει «φόνου; 
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ἙἘΡΜΠΊΙΟΝΗ. 

πατήρ γ᾽ ἐπ᾽ αὐτὸ τοῦτ᾽ ἀπὸ Σπάρτης μολών. 
ΟΡΕΣΤΈΕΣ: 

χἄπειτα τοῦ γέροντος ἡσσήϑη χερί; 
ἘΡΜΙΟΝΗ. 

αἰδοῖ γε" καί μ᾽ ἔρημον οἴχεται λιπών. 
ΟἸΕΚΣΟΣ ΤΣ. 

ξυνῆκα " ταρβεῖς τοῖς δεδοαμένοις πόσιν. 

ἙἘΡΜΙΟΝΗ. 

920 ἔγνως " ὀλεῖ γάρ μ᾽ ἐνδίχως. τί δεῖ λέγειν; 
ἀλλ ἀντομαί σὲ «1ίω χαλοῦσ᾽ ὁμόγνιον 
πέμψον μὲ χώρας τῆσδ᾽ ὅποι προσωτάτω, 

ἢ πρὸς πατρῷον μέλαϑρον- ὡς δοχοῦσί γε 

δόμοι τ᾿ ἐλαύνειν φϑέγμ᾽ ἔχοντες οἵδε με, 
926 μισεῖ τὲ γαῖα «Οϑιάς" εἰ δ᾽ ἥξει πάρος 

«Ροίβου λιπὼν μαντεῖον ἐς δόμους πόσις, 

χτενεῖ μ᾿ ἐπ᾿ αἰσχίστοισιν, ἢ δουλεύσομεν 
γόϑοισι λέχτροις, ὧν ἐδέσποζον πρὸ τοῦ. 

ΟΡΈΦΣ ὙΒΗΣΣ. 

πῶς οὖν τάδ᾽ ὡς εἴποι τις, ἐξημάρτανες; 
ἘΡΜΠΓΟΝΉΗ. 

930 χαχῶν γυναιχῶν εἴσοδοί μ᾿ ἀπώλεσαν, 
αἵ μοι λέγουσαι τούσδ᾽ ἐχαύνωσαν λόγους" 
σὺ τὴν χαχίστην αἰχμάλωτον ἐν δόμοις 
δούλην ἀνέξει σοὶ λέχους κοινουμένην ; 

μὰ τὴν ἄνασσαν, οὐκ ἂν ἔν γ᾽ ἐμοῖς δόμοις 
986 βλέπουσ᾽ ἂν αὐγὰς τάμ᾽ ἐχαρποῦτ᾽ ἂν λέχη. 

χἀγὼ χλύουσα τούσδε Σειρήνων λόγους, 
σοφῶν, πανούργων, ποικίλων λαλημάτων, 
ἐξηνεμώϑην μωρίᾳ. τί γάρ μ᾽ ἐχρὴν 
πόσιν φυλάσσειν, ἣ παρῆν ὅσων ἔδει, 

930 πολὺς μὲν ὄλβος, δωμάτων δ᾽ ἠνάσσομιεν, 
παῖδας δ᾽ ἐγὼ μὲν γνησίους ἔτικτον ἂν, 

ἡ δ᾽ ἡμιδούλους τοῖς ἐμοῖς νοϑαγενεῖς. 
ἀλλ᾿ οὔποτ᾽ οὔποτ᾽, οὐ γὰρ εἰσάπαξ ἐρῶ, 

χρὴ τούς γε νοῦν ἔχοντας, οἷς ἔστιν γυνὴ, 
φ4ὅ πρὸς τὴν ἐν οἴχοις ἄλοχον ἐσ(φοιτᾶν ἐᾶν 

γυναῖχας " αὗται γὰρ διδάσχαλοι χαχῶν " 

ἡ μέν τι χερδαίνουσα συμφϑείρει λέχος, 
ἡ δ᾽ ἀμπλαχοῦσα συννοσεῖν αὑτῇ ϑέλει, 
πολλαὶ δὲ μαργότητι. κἀντεῦϑεν δόμοι 

9600 νοσοῦσιν ἀνδρῶν. πρὸς τάδ᾽ εὖ φυλάσσετε 
χλήϑροισι χαὶ μοχλοῖσι δωμώτων πύλας" 

ὑγιὲς γὰρ οὐδὲν αἱ ϑύραϑεν εἴσοδοι 
δρῶσιν γυναικῶν, ἀλλὰ πολλὰ χαὶ κακά. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἄγαν ἐφῆχας γλῶσσαν ἐς τὸ σύμφυτον. 
965 ξυγγνωστὰ μέν γύν σοι τάδ᾽, ἀλλ ὅμως" χρεὼν 

χοσμεῖν γυναῖκας τὰς γυναιχείους φύσεις. 
ΟΡΕΖΣΊΗ Σ. 

σοφόν τι χρῆμα τοῦ διδάξαντος βροτοὺς 

λόγους ἀκούειν τῶν ἐναντίων πάρα" 
ἐγὼ γὰρ εἰδὼς τῶνδε σύγχυσιν δόμων 

900 ἔριν τὲ τὴν σὴν χαὶ γυναιχὸς Ἕχτορος, 

φυλαχὰς ἔχων ἔμιμνον,, εἴτ᾽ αὐτοῦ μενεῖς 
εἴτ᾽ ἐχκιροβηϑεῖσ᾽ αἰχμαλωτίδος φόβῳ 
γυναιχὸς οἴχων τῶνδ᾽ ἀπηλλάχϑαι ϑέλεις. 

ἦλθον δὲ σὰς μὲν οὐ σέβων ἐπιστολὰς, 

960 εἰ δ᾽ ἐνδιδοίης, ὥσπερ ἐνδίδως, λόγον, 
πέμψων σ᾽ ἀπ᾿ οἴχων τῶνδ᾽. ἐμὴ γὰρ οὖσα πρὶν 
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σὺν τῷδε ναίεις ἀνδρὶ σοῦ πατοὺὸς κάχη, 
« ᾿ ᾿ ἘΈΡΟΕΙΝ) Η 
ὃς πρὶν τὰ Τροίας ἐσβαλεῖν ὁρίσματα, 

γυναῖχ᾽ ἐμοί σε δοὺς ὑπιέσχεϑ᾽ ὕστερον 
970 τῷ νῦν σ᾽ ἔχοντι, Τρῳάδ᾽ εἰ πέρσοι πόλιν. 

ἐπεὶ δ᾽ ᾿ἠχιλλέως δεῦρ᾽ ἐνόστησεν γόνος, 
σῷ μὲν συνέγνων πατρὶ, τὸν δ᾽ ἐλισσόμην 

ἢ εἰ ἀντ ἢ ΞΌῸΣ 
γάμους ἀφεῖνωι σοὺς, ἐμιὰς λέγων τύχας 

χαὶ τὸν παρόντα δαίμον᾽, ὡς φίλων μὲν ἂν 

᾿ 976 γήμαιμ᾽ ἀπ᾿ ἀνδρῶν, ἔχτοϑεν δ᾽ οὐ ῥᾳδίως, 
φεύγων ἀπ᾿ οἴχων ἃς ἐγὼ φεύγω φυγάς. 
« ᾿ ὌΣ ε ." »» ΕΣ - , ΄ 

ὁ δ᾽ ἣν ὑβριστὴς ἔς τ᾽ ἐμῆς μητρὸς φόνον 

τίς ϑ᾽ αἱματωποὺς ϑεὰς ὀνειδίζων ἐμοί. 
᾿ κἀγὼ ταπεινὸς ὧν τύχαις ταῖς οἴχοϑεν 

- νυν παύτςς 
980 ἡλγοὺυν μὲν ἤλγουν, ξυμφορὰς δ᾽ ἠνειχόμην, 

| σῶν δὲ στερηϑεὶς φχόμην ἄχων γάμων. 
- δ᾿ ν᾿ - » ΄ 

γῦν οὖν, ἐπειδὴ πιεοιπετεῖς ἔχεις τύχας, 

χαὶ ξυμφορὰν τήνδ᾽ ἐσπεσοῦσ᾽ ἀμηχανεῖς, 
ἄξω σ᾽ ἀπ᾽ οἴχων χαὶ πατρὸς ϑώσω χερί. 

986 τὸ συγγενὲς γὰρ δεινὸν, ἔν τε τοῖς κακοῖς 

οὐκ ἔστιν οὐδὲν χρεῖσσον οἱχείου «ίλου. 
ἘΡΜΊΤΙΟΝΗ. 

: Ξ Ξ ᾿ : 
γυμφευμάτων μὲν τῶν ἐμῶν πατὴρ ἐμὸς 
μέριμναν ἕξει, κοὐχ ἐμὸν χρίνειν τάδε. 

ἀλλ᾿ ὡς τάχιστα τῶνδέ μ᾽ ἔχπεμψον δόμων, 
990 μὴ φῆ μὲ προσβὰς δῶμα χαὶ μολὼν πόσις, 

ἢ παιδὸς οἴχους μ᾽ ἐξεορημοῦσων μαϑὼν 

“Πηλεὺς μετέλϑη πωλιχοῖς ϑιώγμασιν. 

ΟΡΕΣΤΉΗΣΣ: 

ϑάρσει γέροντος χεῖρα" τὸν δ᾽ ᾿Ἵχιλλέως 
μηδὲν φοβηθῆς παῖδ᾽, ὅσ᾽ εἰς ἔμ᾽ ὕβρισε. 

996 τοία γὰρ αὐτῷ μηχανὴ πεπλεγμένη 
βρόχοις ἀχινήτοισιν ἕστηχεν φόνον 

πρὸς τῆσδε χειρὸς, ἣν πάρος μὲν οὐχ ἐρῶ, 
τελουμένων δὲ «“1ελφὶς εἴσεται πέτρα. 

ὁ μητροφόντης δ᾽, ἣν δορυξένων ἐμῶν 
1000 μείνωσιν ὅρχοι Πυϑιχὴν ἀνὰ χϑόνα, 

δείξει γαμεῖν σφε μηδέν᾽ ὧν ἐχρῆν ἐμέ. 
πιχρῶς δὲ πατρὸς φόνιον αἰτήσει δίκην 

ἄναχτα «Ῥοῖβον" οὐδέ νιν μετάστασις 
γνώμης ὀνήσει, ϑεῷ διδόντα νῦν δίχας. 

'χ005 ἀλλ᾽ ἔχ τ᾽ ἐχείνου διαβολαῖς τε ταῖς ἐμαῖς 

χαχῶς ὀλεῖται" γνώσεται δ᾽ ἔχϑραν ἐμήν. 
ἐχϑρῶν γὰρ ἀνδρῶν μοῖραν εἷς ἀναστιροιρὴν 
δαίμων δίδωσι, χοὐχ ἐᾷ φρονεῖν μέγα. 

ΧΟΡΟΣ. 

1010 ὦ Φοῖβ᾽ ὁ πυργώσας τὸν ἐν ᾿Ιλίῳ εὐτειχῆ πά- 
γον, χαὶ Πόντιε, χυανέαις 

ἵπποις διφρεύων ἅλιον πέλαγος, 
1016 τίνος οὕνεκ᾽ ἄτιμον ὀργάναν χέρα τεχτοσύνας 

Ἐνυαλίῳ δοριμήστορι προσϑέντες τάλαιναν 
τάλαιναν μεϑεῖτε Τροίαν; 

πλείστους δ᾽ ἐπ᾿ ἀχταῖσιν Σιμοεντίσιν εὐίππους 

ὄχους ἐζεύξατε καὶ φονέους 

1020 ἀνδρῶν ἁμίλλας ἔϑετ᾽ ἀστεφάνους " 
ἀπὸ δὲ φϑίμενοι βεβῶσιν ᾿Ιλιάδαι βασιλῆς, 
οὐδ᾽ ἔτι πῦρ ἐπιβώμιον ἐν Τροίᾳ ϑεοῖσιν 

[1026 λέλαμπεν χαπνῷ ϑυώδει. 

βέβακε δ᾽ ᾿Ἱτρείδας ἀλόχου παλάμαις " 
1010 ---Ἰ0Ὶ17. 1018 --- 1025. 

1026 --- 1086. 1057 -- 1047. 
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αὐτά τ᾿ ἐναλλάξασα φόνον ϑανάτῳ 

πρὸς τέχνων ἀπηύρα" 

[1020 ϑεοῦ ϑεοῦ νιν χέλευσμ᾽ ἐπεστράς(η 
μαντόσυνον ὅτε νιν 
Φργόϑεν πορευϑεὶς 
᾿“γαμεμνόνιος χέλωρ 

1035 ἀδύτων ἐπιβὰς χτάνεν, ματρὸς «ρογεὺς, 
ὦ δαῖμον, ὦ «Ροῖβε, πῶς πείϑομαι; 

πολλαὶ δ᾽ ἀν᾽ Ἑλλάνων ἀγόρους στοναχὰς" 
μέλποντο δυστάνων τεχέων ἄλοχοι" 

1040 ἐχ δ᾽ ἔλειπον οἴχους. 

πρὸς ἄλλον εὐνάτορ᾽" οὐχὶ σοὶ μόνᾳ 
δύσφρονες ἐπέπεσον, 
οὐ φίλοισι, λῦπαι" 

.1045 νόσον “Πλλὰς ἔτλα νόσον " 

διέβα δὲ «Ῥουγῶν πρὸς εὐκάρπους γύας 

σχηπιτὸς σταλάσσων τὸν “Δδὰ φόνον. 

ΤΠ. ΕῪΣ. 

«Ὀϑιώτιδες γυναῖχες, ἱστοροῦντί μοε 
σημήνατ᾽" ἠσϑόμην γὰρ οὐ σαφῆ λόγον 
ὡς δώματ᾽ ἐκλιποῦσα  Ιενέλεω χόρη 

1050 φοούδη τάδ᾽ - ἥχω δ᾽ ἐχμαϑεῖν σπουδὴν ἔχων 
εἰ ταῦτ᾽ ἀληϑῆ τῶν γὰρ ἐχϑήμων φίλων 
δεῖ τοὺς χατ΄ οἶχον ὄντας ἐχπονεῖν τύχας. 

ἢ ΧΟΡΟΣ. 

ΤΙΠηλεῦ, σαιρῶς ἤχουσας οὐδ᾽ ἐμοὶ χαλὸν 

χρύπτειν ἐν οἴσπερ οὖσα τυγχάνω χαχοῖς" 
"1066 βασίλεια γὰρ τῶνδ᾽ οἴχεται φυγὰς δόμων. 
Ϊ ΓΕΖ ΈΤΥΣ. 

Ι τίνος φόβου τυχοῦσα, διαπέραινέ μοι. 

Ϊ ΧΟΡΟΣ. 

πόσιν τρέμουσα, μὴ δόμων νιν ἐχβάλη. 
ΠΠ.ΜΕΥΣ. 

μῶν ἀντὶ παιδὸς ϑανασίμων βουλευμάτων; 
ΧΟΡΟΣ. 

Ϊ ναὶ, καὶ γυναικὸς αἰχμαλωτίδος «φόβῳ. 
| ΠΗ ΖΕΥΣ. 
[1060 ξὺν πατρὶ δ᾽ οἴκους, ἢ τίνος λείπει μέτα; 

Ϊ : ΧΟΡΟΣ. Ὶ 

᾿ ᾿ἀγαμέμνονός νιν παῖς βέβηχ᾽ ἄγων χϑονός; 
| ΠΗΛΕῪΥΣ. 

ποίαν περαίνων ἐλπίδ᾽; ἢ γῆμαι ϑέλων; 

ΧΟΡΟΣ. 

] καὶ σοῦ γε παιδὸς παιδὴ πορσύνων μόρον. 

᾿ ΠΗ ΔΕῪΣ. 
Ϊ χρυπτὸς καταστὰς, ἢ χατ᾽ ὄμμ᾽ ἐλθὼν μάχη; 

ΧΟΡΌΣ. 

1066 ἁγνοῖς ἐν ἱροῖς .«Τοξίου “Ἰελιρῶν μέτα. 

] ΠΗΜΕΎῪΣ. 
οἴμοι" τόδ᾽ ἤδη δεινόν. οὐχ ὅσον τάχος 
χωρήσεταί τις ΠΠυϑιχὴν πρὸς ἑστίαν, 

χαὺὶ τάνϑάδ᾽ ὄντα τοῖς ἐχεῖ λέξει (ίλοις, 

πρὺὶν παῖδ᾽ ᾿Αχιλλέως χατϑανεῖν ἐχϑρῶν ὕπο; 

ΖΦΙΓΓΕΟ.ΟΣ. 
ὦμοι μοι. 

1070 οἵας ὁ τλήμων ἀγγελῶν ἥχω τύχας 
σοί τ᾽, ὦ γεραιὲ, καὶ φίλοισι δεσπότου. 

ΠΗ. ΖΕΎῪΥΣ. 

αἰαῖ" πρόμαντις ϑυμὸς ὥς τι προσδοχῷᾷ. 

ΡΟΕΤΑΕῈ Β5ΟΕΝΙΟΙ:- 

ΑΓΓΕ.0ΟΣ. 

οὐκ ἔστε σοῦ παῖς παιδὸς, ὡς μόϑης, γέρον 

' 71ηλεῦ " τοιάσδε φιασγάνωμ πληγὰς ἔχει 

1076 “Ιελφῶν ὑπ᾿ ἀνδρῶν χαὶ Π͵Τυχηγναίου ξένου. 

ΧΟΡΟΣ. 

᾿ ἃ ἃ, τέ δράσεις, ὦ γεραιέ; μὴ πέσης" 
ἔπαιρε σαυτόν. 

Ι ΠΗΖΕΎΣ. 

οὐδέν εἶμ᾽" ἀπωλόμην. 
φρούδη μὲν αὐδὴ, φροῦδα δ᾽ ἄρϑρα μου κάτω. 

4ΦΤΓΙΓΈΕ.“0ΟΣ. 

| ἄκουσον, εἰ χαὶ σοῖς φίλοις ἀμυναϑεῖν 
᾿τοϑοχρήζεις, τὸ πραχϑὲν, σὸν κατορϑώσας δέμας. 

ΠΗΜ.ΜΕΥΣ. 

} ὦ μοῖρα, γήρως ἐσχάτοις πρὸς τέρμασιν 
᾿ οἵα μὲ τὸν δύστηνον ἀμφιβᾶσ᾽ ἔχεις. 

πῶς δ᾽ οἴχεταέ μοι παῖς μόνου παιδὸς μόνος, 
Ϊ σήμαιν᾽" ἀκοῦσωι δ᾽ οὐκ ἀχούσϑ᾽ ὅμως ϑέλω. 

ς ΑΓΓΕ.ΟΣ. 

1085 ἐπεὶ τὸ χλεινὸν ἤλϑομεν «Ῥοίβου πέδον, 
τρεῖς μὲν «αεννὰς ἡλίου διεξόδους 
ϑές διδόντες ὄμματ᾽ ἐξεπίμπλαμεν. 
χαὶ τοῦϑ᾽ ὕποπτον ἣν ἄρ᾽ - ἐς δὲ συστάσεις 

κύχλους τ᾽ ἐχώρει λαὸς οἰχήτωρ ϑεοῦ. 

1090᾽Τγαμέμνονος δὲ παῖς διαστείχων πόλιν 

ἐς οὖς ἑχάστῳ δυσμενεῖς ηὔδα λόγους, 

] ὁρᾶτε τοῦτον, ὃς διαστείχει ϑεοῦ 
] χουσοῦ γέμοντα γύαλα, ϑησαυροὺς βροτῶν, 
' τὸ δεύτερον παρόντ᾽ ἔξρ᾽ οἷσι καὶ πάρος 
1095 δεῦρ᾽ ἦλθε, «Ῥοίβου ναὸν ἐχπέρσαι ϑέλων; 

χάχκ τοῦδ᾽ ἐχώρει ῥόϑιον ἐν πόλει κακὸν, 
ἀρχαί τ᾽ ἐπληροῦντ᾽ ἔς τε βουλευτήρια 

ἐδίᾳ 8’, ὅσοι ϑεοῦ χρημάτων ἐφέστασαν, 
φρουρὰν ἐτάξαντ᾽ ἐν περιστύλοις δόμοις. 

1100 ἡμεῖς δὲ μῆλα, φυλλάδος Παρνησίας 

παιδεύματ᾽, οὐδὲν τῶνδέ πω πεπυσμένοι, 
λαβόντες ἦμεν, ἐσχάραις τ᾿ ἐφέσταμεν, 
ξὺν προξένοισι μάντεσίν τε Πυϑικοῖς. 

χαί τις τόδ᾽ εἶπεν" ὦ νεανία, τί σοι 
1106 ϑεῷ χατευξόμεσθϑα; τίνος ἥχεις χάριν; 

ὁ δ᾽ εἶπε, «Ῥοίβῳ τῆς πάροιϑ᾽ ἁμαρτίας 
δίχας παρασχεῖν βουλόμεσϑ'᾽" ἤτησα γὰρ 

πατρός ποτ᾽ αὐτὸν αἵματος δοῦναι δίκην. 

χἀνταῦϑ᾽ Ὀρέστου μῦϑος ᾿ἰσχύων μέγα 
1110 ἐφαίνεϑ᾽ ὡς ψεύδοιτο δεσπότης ἐμὺς, 

ἥχων ἐπ᾿ αἰσχροῖς. ἔρχεται δ᾽ ἀναχτόρων 
χρηπῖδος ἐντὸς, ὡς πάρος χρηστηρίων 
εὔξαιτο «Ῥοίβῳ, τυγχάνει δ᾽ ἐν ἐμπύροις " 

Ϊ τῷ δὲ ξιφήρης ἄρ᾽ ὑφειστήχει λόχος : 
111ὖ δάφνῃ πυχασϑείς" ὧν Κλυταιμνήστρας τόχος 

εἷς ἦν ἁπάντων τῶνδε μηχανορράφος. 
χὠ μὲν χατ᾽ ὄμμα στὰς προσεύχεται ϑεῷ" 
οἱ δ᾽ ὀξυϑήχτοις φασγάνοις ὡπλισμένοι 

| χεντοῦσ᾽ ἀτευχὴ παῖδ᾽ ᾿Αχιλλέως λόϑρα. 

πο χωρεῖ δὲ πρύμναν" οὐ γὰρ ἐς χαιρὸν τυπεὶς 

ἐτύγχαν᾽, ἐξέλχει δὲ, καὶ παραστάδος 

χρεμαστὰ τεύχη πασσάλων χαϑαρπάσας, 
ἔστη ᾽πὶ βωμοῦ, γοργὸς ὁπλίτης ἰδεῖν, 

βοᾷ δὲ «ελφῶν παῖδας, ἱστορῶν τάδε" 
1126 τίνος μ᾽ ἕκατι κτείνετ᾽, εὐσεβεῖς ὁδοὺς 

] 
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ἥκοντι; ποίας ὕλλυμαι πρὸς αἴτίας; 
-τῶν δ᾽ οὐδὲν οὐδεὶς μυρίων ὄντων πέλας 

ἐφϑέγξαι", ἀλλ᾿ ἔβαλλον ἐκ χειρῶν πέτροις. 
πυχνῆ δὲ νιφάδι πάντοϑεν σποδούμενος, 

1130 προὔτεινε τεύχη χἀφυλάσσετ᾽ ἐμβολὰς, 

ἐχεῖσε κἀχκεῖσ᾽ ἀσπίδ᾽ ἐκτείνων χερί. 
ἀλλ οὐδὲν ἦνεν " ἀλλὰ πόλλ ὁμοῦ βέλη, 
οἰστοὶ, μεσάγχυλ᾽ ἔχλυτοί τ᾿ ἀμιρώβολοι, 
σφαγῆς ἐχώρουν βουπόροι ποδῶν πάρος" 

1185 δεινὰς δ᾽ ἂν εἶδες πυρρίχας φρουρουμέναου 

βέλεμνα παιδός. ὡς δέ νιν περισταδὸν 
χύχλῳ χατεῖχον, οὐ διδόντες ἀιιπνοὰς, 
βωμοῦ χενώσας δεξίμηλον ἐσχάραν, 
τὸ Τρωικὸν πήδημα πηδήσας ποδοῖν 

1140 χωρεῖ πρὸς αὐτούς" οἱ δ᾽ ὅπως πελειάδες 
ἑέρακ᾽ ἰδοῦσαι πρὸς φυγὴν ἐνώτισαν. 
πολλοὶ δ᾽ ἔπιπτον μιγάδες ἔχ τε τραυμάτων 
αὐτοί ϑ᾽ ὑπ᾽ αὐτῶν στενοπόρους χατ᾽ ἐξόδους, 

χραυγὴ δ᾽ ἐν εὐφήμοισι δύσφημος δόμοις 
᾿'χτ45 πέτραισιν ἀντέχλαγξεν " εὐδία δ᾽ ὅπως 

ἔστη φαενγνοῖς δεσπότης στίλβων ὅπλοις, 
πρὶν δή τις ἀδύτων ἐκ μέσων ἐφϑέγξατο 
δειγόν τὲ χαὶ φρικῶδες, ὦρσε δὲ στρατὸν 
στρέψας πρὸς ἀλκήν. ἔνϑ'᾽ ᾿ἀχιλλέως πίτνει 

1160 παῖς ὀξυϑήχτῳ πλευρὰ φασγάνῳ τυπεὶς 
“Ἰελφοῦ πρὸς ἀνδρὸς, ὅσπερ αὐτὸν ὦλεσε 
πολλῶν μετ᾽ ἄλλων" ὡς δὲ πρὸς γαῖαν πίτνει, 

τίς οὐ σίδηρον προσφέρει; τίς οὐ πέτρον, 

βάλλων, ἀράσσων; πᾶν δ᾽ ἀνάλωται δέμας 
11δὅ τὸ χαλλίμορφον τραυμάτων ὑπ᾽ ἀγρίων. 

»εχρὸν δὲ δή νιν, κείμενον βωμοῦ πέλας, 
ἐξέβαλον ἐχτὸς ϑυοδόχων ἀναχτόρων. 

ἡμεῖς δ᾽ ἀναρπάσαντες ὡς τάχος χεροῖν 

χομίζομέν νίν σοι κατοιμῶξαι γόοις 

1100 χλαῦσαί τε, πρέσβυ, γῆς τε χοσμῆσαι τάφῳ. 

τοιαῦϑ᾽ ὁ τοῖς ἄλλοισι ϑεσπίζων ἄναξ, 

ὁ τῶν δικαίων πᾶσιν ἀνθρώποις χριτὴς, 

δίχας διδόντα παῖδ᾽ ἔδρασ᾽ ᾿“χιλλέως, 

] ἐμνημόνευσε δ᾽, ὥσπερ ἄνϑρωπος χαχὸς, 

1106 παλαιὰ γείχη. πῶς ἂν οὖν εἴη σοφός; 

ΧΟΡΟΣ. 

χαὶ μὴν ὅδ᾽ ἄναξ ἤδη φοράδην 
“Ἰελείδος ἐκ γῆς δῶμα πελάζει. 
τλήμων ὁ παϑὼν, τλήμων δὲ, γέρον, 
χαὶ σύ" δέχει γὰρ τὸν ᾿ἀχίλλειον 

1170 σχύμνον ἐς οἴχους, οὐχ ὡς σὺ ϑέλεις " 
αὐτός τε κακοῖς πήμασι χύρσας 

εἰς ἕν μοίρας συνέχυρσας. 

ΠΗ ΔΕΎῪΣ. 
ὦμοι ἐγὼ, καχὸν οἷον ὁρῶ τόδε, 
καὶ δέχομαι χερὶ δώμασιν ἀμοῖς. 

1178 Ἰώ μοί μοι, αἰαῖ, ὦ πόλι 
Θεσσαλία, διολώλαμεν, οἰχόμεϑ᾽" 
οὐχέτι μοι γένος, οὐχέτι. μοι τέχνα 
λείπετ᾽ ἐν οἴκοις. 
ὦ σχέτλιος πιαϑέων ἐγώ. εἷς τίνα 

1180 δὴ φίλον αὐγὰς βάλλων τέρψομαι; 
ὦ φίλιον στόμα χαὶ γένυ χαὶ χέοες. 

1179 --- 1183. ΞξξΞ 1186 --- 1196. 

ΠΈΠΊΝ δὲ ΠΝ Δ' ὁ ἢ 

εἴϑε σ᾽ ὑπ᾿ ᾿Ιλίῳ ἤναρε δαίμων 
᾿ “Σιμοεντίδα παρ᾽ ἀχτών. 

ΣΟΌΡΙΟΩΣΣ. 

οὗτός τ᾽ ἂν ὡς ἐκ τῶνδ᾽ ἐτιμῶτ᾽ ἂν, γέρον, 
1185 ϑαγὼν, τὸ σόν τ᾿ ἦν ὧδ᾽ ἂν εὐτυχέστερον. 

ΦΕΡΕ ΦΡΧΙΣΣ 

ἘΞ κ ὁ γάμος ὦ γάμος, 
ὃς τάδε δώματα χαὶ πόλιν ἀμὰν 

ὦλεσας, αἰαῖ αἰαῖ. ὦ παῖ, 

μήποτε τῶν λεχέων τὸ δυσώνυμον 
[1190 ὠφελ᾽ ἐμὸν γένος εἰς τέχνα καὶ δόμον 

ἀμφιβαλέσϑαι 
ἙἙομιόνας ᾿Τ“ίδαν ἐπὶ σοὶ, τέκνον, 

ἀλλὰ χεραυνῷ πρόσϑεν ὀλέσϑαι, 
μηδ᾽ ἐπὶ τοξοσύνᾳ φονίῳ πατρὸς 

1196 αἰμαὰ τὸ διογενές ποτὲ «Ῥοῖβον 
βροτὸς εἰς ϑεὸν ἀνάψαι. 

τ Αχνφ ΧΟΡΟΣ. 
ὁτοτοῖ ὑτοτοῖ. 

ϑώνοντα δεσπόταν γόοις 
νόμῳ τῷ νερτέρων χατάρξω. 

ΠΗ.ΕΎῪΣ.:. 
1200 ὀτοτοῖ ὀτοτοῖ- 

διάδοχα δ᾽ ὦ τάλας ἐγὼ 
γέρων χαὶ δυστυχὴς δαχρούω. 

ΧΟΡΟΣ. 

ϑεὸς ἔχρανε συμφοράν. 
] ΙΗ “ΈΥΣ: 

[1206 ὦ φίλος, δόμον ἔλιπες ἔρημον, 
γέροντ᾽ ἄπαιδα νοσφίσας. 

ΧΞΟΣΡ ΟἿΣ 

ϑανεῖν ϑανεῖν σε. πρέσβυ, χρῆν πάρος τέχνων. 

| ΠΗ ΜΕῪΥΣ. 
] οὐ σπαράξομαι κόμαν, 
[1210 οὐχ ἐπιϑήσομαι δ᾽ ἐμῷ 
] χάρᾳ. χτύπημα χειρὸς ὀλοόν; ὦ πόλι, 

διπλῶν τέχνων μ᾽ ἐστέρησε «Ροῖβος. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦ χαχὰ παϑὼν ἰδών τε δυστυχὴς γέρον, 
1215 τίν᾽ αἰῶν᾽ εἰς τὸ λοιπὸν ἕξεις ; 

ΠΗΜ“ΈΕΥΣ. 

ἄτεχνος, ἔρημος, οὐκ ἔχων πέρας χκαχῶν 
διαντλήσω πόνους ἃς “Διδαν. 

ΧΟΡΟΣ. 

μάτην δέ σ᾽ ὃν γάμοισιν ὥλβισαν ϑεοί. 
ΠΗ.ΕῪΣ. 

ἀμπτάμενα φροῦδα πάντα χεῖται 
1220 χόμπων μεταρσίων πρόσω. 

ΧΟΡΟΣ. 

μόνος μόνοισιν ἐν δόμοις ἀναστρέφει. 
ΠΗ.“ΕΥΣ. 

οὔτε μοι πόλις πόλις, 

σκῆπτρα τάδ᾽ ἐρρέτω ᾽πὶ γᾶν, 
σύ τ᾽, ὦ χατ᾽ ἄντρα νύχια Νηρέως κόρη, 

1225 πανώλεϑρόν μ᾽ ὄψεαι πίτνοντα. 

“- ἊΣ 1203 ϑεοῦ γὰρ αἷσα, 

ΧΟΡΟΣ. 
Ἰὼ Ἰώ. 

1197 --- 1199. 1200 --- 1202. 
1209 --- 1218. 1218 --- 1226. 

"11 1214. 121ὅ. 1216. 1217. 
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τί χεχίνηται; τίνος αἰσθάνομαι 
ϑείου; χοῦραι, λεύσσετ᾽, ἀϑοήσατε" 
δαίμων ὅδε τις, λευχὴν αἰϑέρα 
πορϑμευόμενος, τῶν ἱπποβότων 

1280 «Ῥϑέας πεδίων ἐπιβαίνει. 
ΘΕΤΊΙΣ. 

1Πηλεῦ, χάριν σῶν τῶν πάρος νυμφευμάτων 
ἥχω Θέτις λιποῦσα Νηρέως δόμους. 

χαὶ πρῶτα μέν σοι τοῖς παρεστῶσιν χακοῖς 

μηδέν τι λίαν δυσφορεῖν παρήνεσα " 
1225 κἀγὼ γὰρ, ἣν ἄχλαυστ᾽ ἐχρῆν τίχτειν τέκνα, 

ἀπώλεσ᾽ ἐκ σοῦ παῖδα τὸν ταχὺν πόδας 
᾿ἀχιλλέα τεχοῦσα, πρῶτον Ῥλλάδος. 
ὧν δ᾽ οὕνεκ᾽ ἦλθον, σημανῶ, σὺ δ᾽ ἐνδέχου. 
τὸν μὲν ϑανόντα τόνδ᾽ ᾿ἡχιλλέως γόνον 

1240 ϑάψον, πορεύσας ΤΠυϑιχὴν πρὸς ἐσχάραν, 

“Ἰελφοῖς ὄνειδος, ὡς ἀπαγγέλλῃ τάφος 
φόνον βίαιον τῆς ᾿ΟΘρεστείας χερός " 
γυναῖχα δ᾽ αἰχμάλωτον, ᾿ἀνδρομάχην λέγω, 
“ιολοσσίαν γὴν χρὴ χατοιχῆσαι, γέρον, 

1245 Πλένῳ ξυναλλαχϑεῖσαν εὐναίοις γάμοις, 

χαὶ παῖδα τόνδε, τῶν ἀπ᾿ Αϊακοῦ μόνον 
λελειμμένον δή" βασιλέα δ᾽ ἐκ τοῦδε χρὴ 
ἄλλον δε ἄλλου διαπερᾶν ΠἹολοσσίων, 

εὐδαιμονοῦντας " οὐ γὰρ ὧδ᾽ ἀνάστατον 
1250 γένος γενέσθαι δεῖ τὸ σὸν κἀμὸν, γέρον, 

Τροίας τε" χαὶ γὰρ ϑεοῖσι χἀχείνης μέλει, 
καίπερ πεσούσης Παλλάδος προϑυμέᾳ. 
σὲ δ᾽, ὡς ἂν εἰδῆς τῆς ἐμῆς εὐνῆς χάριν, 

ϑεὰ γεγῶσα καὶ ϑεοῦ πατρὸς τέχος, 
1255 χαχῶν ἀπαλλάξασα τῶν βροτησίων, 

ἀθάνατον ἄφϑιτόν τε ποιήσω ϑεόν. 

χἄπειτα Νηρέως ἐν δόμοις ἐμοῦ μέτα 

τὸ λοιπὸν ἤϑη ϑεὸς συνοιχήσεις ϑεῷ " 
ἔνϑεν χομίζων ξηρὸν ἐχ πόντου πόδα 

1200 τὸν φίλτατον σοὶ παῖδ᾽ ἐμοί τ᾽ ᾿Πχιλλέκ 
ὄψει δόμους ναίονται νησιωτιχοὺς 
“Πευκὴν χατ᾽ ἀκτὴν ἐντὸς Εὐξείνου πόρου. 
ἀλλ᾿ ἕρπε “Ἰελφῶν ἐς ϑεόδμητον πόλιν, 
γεχρὸν χομίζων τόνδε, χαὶ χρύψας χϑονὶ, 

1200 ἐλϑὼν παλαιᾶς χοιράδος χοῖλον μυχὸν 
Σηπιάδος ἵζου" μίμνε δ᾽, ἔς τ᾽ ἂν ἐξ ἁλὸς 
λαβοῦσα πεντήχοντα Νηρήδων χορὸν 
ἔλθω χομιστήν σου" τὸ γὰρ πεπρωμένον 
δεῖ σ᾽ ἐχχομίζειν " Ζηνὲ γὰρ δοκεῖ τάδε. 

1270 παῦσω. δὲ λύπης τῶν τεϑνηχότων ὕπερ" 
πᾶσιν γὰρ ἀνθρώποισιν ἥδε πρὸς ϑεῶν 
ψῆφος χέχρανται, χατϑανεῖν ὀφείλεται. 

ΠΠΗΦΕΥΣ. 

ὦ πότνι᾽, ὦ γενναῖα συγκοιμήματα, 
Νηρέως γένεθλον, χαῖρε" ταῦτα δ᾽ ἀξίως 

1275 σαυτῆς τε ποιεῖς καὶ τέκνων τῶν ἐκ σέϑεν. 
παύσω δὲ λύπην, σοῦ χελευούσης, ϑεὰ, 
χαὶ τόνδε ϑάψας εἶμι Πηλίου πτύχας, 
οὗπερ σὸν εἷλον Ζερσὶ χάλλιστον δέμας. 

] κατ᾽ οὐ γαμεῖν δῆτ᾽ ἔχ τε γενναίων χρεὼν, 
1280 δοῦναί τ᾽ ἐς ἐσϑλοὺς, ὅστις εὖ βουλεύεται; 

χαχῶν δὲ λέχτρων μὴ ᾿πιϑυμίαν ἔχειν, 
μηδ᾽ εἰ ζαπλούτους οἴσεται φερνὼς δόμοις. 

Ϊ οὐ γάρ ποτ᾽ ἂν πράξειαν ἐς ϑεῶν χαχῶς. 
ΧΟΡΟΣ. 

πολλαὶ μοριραὶ τῶν δαιμονίων, 

1285 πολλὰ δ᾽ ἀέλπτως χραίνουσε ϑεοὶ, 

καὶ τὰ δοκηϑέντ᾽ οὐχ ἐτελέσθη, 

τῶν δ᾽ ἀδοχήτων πόρον εὗρε ϑεύς. 
τοιόνδ᾽ ἀπέβη τόδε πρᾶγμα. 

! 
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ΤΑ ΠΟΥ. ΑΙΡΑ ΓΤ ΟἿ ΤΕΡΌΣ ΟΙ 

5 ὙΠ ΟΥΕΡ 

ΠΛΑΛΈΕΚΤΡ Α. 

ΟΡΈΕΈΣΤΟΥΙΣ. 

ΟΣ ΜΥΚΉΝΑΙΟΣ. ΚΟΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ, 

ΠΡΕΣΒΎΣ. 

ΦΙΓΓΕ.ΟΣ. 
ΠῪ. 1 ΑΖῊΗ Σ. χωφὸν πρόσωπον. 

ΧΟΡΟΣ. 
ΤΙΟΣΚΟΡΟΣ. 

ὭΣ Θ᾽ ΒΒ ΣΟΎ ΤΌΣ. 

ὰ " « ἀ 

ΠΙΙΔΟΤ Ἢ ΤΡΩ͂Ν 

ἡ μὲν σχηνὴ τοῦ δράματος ὑπόκειται ἐν ορίοις τῆς ᾿Δργείας γῆς" ὁ δὲ χορὸς συνέστηχεν ἐξ ἐπιχωρίων 

γυναιχῶν. 
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π ΠΠ- ἀν ἔς οἴχους ἀπέ δι τὴ μὴ ϑιγγάνω, ᾿ 
Ὁ: ΜΠ ἡ χὰ τ γνώμης “πονηροῖς κανγύσιν ἀναμετρούμεδος 

γῆς παλαιὸν “Ἵργος, ᾿Ινάχου δοαὶ, τὸ σῶφρον ἴστω, καὐτὸς αὖ τοιοῦτος ὦν. 
ὅϑεν ποτ᾽ ἄρας ναυσὶ χιλίαις ἴρη ἩΖΕΚΤΡ.Α. 
ἐς γῆν ἔπλευσε Τρῳάδ᾽ ᾿᾿Ιγαμέμνων ἄναξ. ὦ γὺξ μέλαινα, χρυσέων ἄστρων τροφὲ, 
χτείνας δὲ τὸν χρατοῦντ᾽ ἐν ᾿Ιλιάδι χϑονὶ δδ ἐν ἣ τόδ᾽ ἄγγος τῷδ᾽ ἐφεδρεῦον χάρᾳ 

ὅ Πρίαμον, ἑλών τὲ “Ιαρδάνου χλεινὴν πόλιν, φέρουσα πηγὰς ποταμίας μετέρχομαι, | 
ἀφίκετ᾽ εἰς τόδ᾽ ἔργος. ὑψηλῶν δ᾽ ἐπὶ οὐ δή τι χρείας ἐς τοσόνδ᾽ ἀφιγμένη, ᾿ 
γαῶν τέϑειχε σκῦλα πλεῖστα βαρβάρων. ἀλλ ὡς ὕβριν δείξωμεν «Δγίσϑου ϑεοῖς, 
χἀχεῖ μὲν εὐτύχησεν " ἐν δὲ δώμασι γόους τ᾽ ἀφείην αἰϑέρ᾽ ἐς μέγαν πατρί. 
θνήσκει γυναικὸς πρὸς Κλυταιμνήστρας δόλῳ 60 ἡ γὰρ πανώλης Τυνδαρὶς, μήτηρ ἐμὴ, | 

10 χαὶ τοῦ Θυέστου παιδὸς “ὶγίσϑου χερί. ἐξέβαλέ μ᾽ οἴχων. χάριτα τιϑεμένη πόσει" 

χὠ μὲν παλαιὰ σχῆπτρα Ταντάλου λιπὼν τεχοῦσα δ᾽ ἄλλους παῖδας «Αἰγίσϑῳ πάρα 
“ὕλωλεν, «Ἥἴγισϑος δὲ βασιλεύει χϑογὸς, πάρεργ᾽ Ὀρέστην κἀμὲ ποιεῖται δόμων. ] 
ἄλοχον ἐχείνου Τυνδαρίδα κόρην ἔχων. ΑΦὙΤΟΎΡΤΙΟΙΣ. Ϊ 

] οὃς δ᾽ ἐν δόμοισιν ἔλιφ᾽, ὅτ᾽ ἐς Τροίαν ἔπλει, τί γὰρ τάδ᾽, ὦ ϑύστην᾽, ἐμὴν μοχϑεῖς χάριν, ᾿ 
᾿ 16 ἄρσενά τ᾿ Ὀρέστην ϑῆλύ τ᾽ ᾿Ηλέχτρας ϑάλος, Θὅ πόνους ἔχουσα, πρόσϑεν εὖ τεϑραμμένη, Ι 
᾿ τὸν μὲν πατρὸς γεραιὸς ἐχκλέπτει τροφεὺς χαὶ ταῦτ᾽ ἐμοῦ λέγοντος οὐχ ἀφίστασαι; | 

μέλλοντ᾽ Ὀρέστην χερὺς ὕπ᾽ ΑἸγίσϑου ϑανεῖν, ἩΖΕΚΤΡἊΖ. 
Στροιίῳ τ᾿ ἔδωχε «Ῥωχέων ἐς γῆν τρέφειν" ἐγώ σ᾽ ἴσον ϑεοῖσιν ἡγοῦμαι φίλον" | 
ἣ δ᾽ ἐν δόμοις ἔμεινεν ᾿Πλέκτρα πατρὸς, ἐν τοῖς ἐμοῖς γὰρ οὐκ ἐνύβρισας χαχοῖς. 

20 ταύτην ἐπειδὴ ϑαλερὸς εἶχ᾽ ἥβης χρόνος, μεγάλη δὲ ϑνητοῖς μοῖρα συμφορᾶς κακῆς 
μνηστῆρες ἥτουν Ἑλλάδος πρῶτοι χϑογός. ΤΟ ἰατρὸν εὑρεῖν, ὡς ἐγὼ σὲ λαμβάνω. 

δείσας δὲ μή τῳ παῖδ᾽ ὠριστέων τέχοι, δεῖ δή μὲ χἀχέλευστον εἷς ὅσον σϑένω 
᾿Ἱγαμέμνονος ποινάτορ᾽, εἶχεν ἐν δόμοις μόχϑου ᾿πικουφίζουσαν. ὡς ῥᾷον φέρης, 
«“ἴγισϑος, οὐδ᾽ ἥρμοζε νυμφίῳ τιγί. συνεχπομίζειν σοὶ πόνους. ἅλις δ᾽ ἔχεις 

26 ἐπεὶ δὲ χαὶ τοῦτ᾽ ἦν φόβου πολλοῦ πλέων, τἄξωϑεν ἔογα " τὰν δόμοις δ᾽ ἡμᾶς χρεὼν 
Ι μή τῷ λαϑραίως τέκνα γεγγαίῳ τέχοι, 76 ἐξευτρεπίζειν. εἰσιόντι δ᾽ ἐργάτῃη 

χταγνεῖν σῴφε βουλεύσαντος ὠμόφρων ὅμως ϑύραϑεν ἡδὺ τἄνδον εὑρίσκειν χαλῶς. Ϊ 
μήτηρ νιν ἐξέσωσεν .Ἱγίσϑου χερύς. ΦΥΤΌΝ ῬΙΟΙΣΙ 
ἐς μὲν γὰρ ἄνδρα σχῆψιν εἶχ᾽ ὀλωλότα, εἴ τοι δοχεῖ σοι, στεῖχε" Καὶ γὰρ οὐ πρόσω 

80 παίδων δ᾽ ἔδεισε μὴ φϑονηϑείη φόνῳ. πηγαὶ μελάϑρων τῶνδ᾽. ἐγὼ δ᾽ ἅμ᾽ ἡμέρᾳ | 
ἐκ τῶνδε δὴ τοιόνδ᾽ ἐμηχανήσατο βοῦς εἷς ἀρούρος ἐσβαλὼν σπερῶ γύας. | 
«Δϊγισϑος " ὃς μὲν γῆς ἀπηλλάχϑη φυγὰς 80 ὠργὸς γὰρ οὐδεὶς ϑεοὺς ἔχων ἀνὰ στόμα ] 
᾿Ἡγαμέμνονος παῖς, χρυσὸν εἴςρ᾽ ὃς ἂν χτάνη, βίον δύναιτ᾽ ἂν ξυλλέγειν ἄνευ πόγου. Ϊ 
ἡμῖν δὲ δὴ δίδωσιν ᾿Πλέχτραν ἔχειν ΟΡΈΕΈΣΤΗΣ. ] 

8δ δάμαρτα. πατέρων μὲν Π]υκηναίων ὥπο ΤΙυλάδη. σὲ γὼρ δὴ πρῶτον ἀνθρώπων ἐγὼ 
γεγῶσιν " οὐ δὴ τοῦτό γ᾽ ἐξελέγχομαι: πιστὸν νομίζω χαὶ φίλον ξένον τ᾽ ἔμοί" 

λαμπροὺὶ γὰρ ἐς γένος γε, χρημάτων δὲ δὴ μόνος δ᾽ Ὀρέστην τόνδ᾽ ἐϑαύμαζες φίλων, 
πένητες. ἔνϑεν ηὑγένει᾽ ἀπόλλυται, 85 πράσσονϑ' ὃ πράσσω δείν᾽ ὑπ᾿ «Αἰγίσϑου παϑὼν.. 
ὡς ἀσϑενεῖ δοὺς ἀσϑενὴ λάβοι φόβον. ὃς μου χατέχτα πατέρα χὴ πανώλεϑρος ] 

40 εἰ γάρ νιν ἔσχεν ἀξίωμ᾽ ἔχων ἀνὴρ, μήτηρ. ἀφῖγμαι δ᾽ ἐκ ϑεοῦ μυστηρίων 
εὕδοντ᾽ ἂν ἐξήγειρε τὸν ᾿Τγαμέμνονος ζργεῖον οὖδας, οὐδενὸς ξυνειδότος, 

φόνον, δίκη τ᾿ ἂν ἦλθεν «Ἱἱγίσϑῳ τότε. φόνον «φονεῦσι πατρὸς ἀλλάξων ἐμοῦ. 
ἣν οὔποϑ᾽ ἁνὴρ ὅδε, σύνοιδέ μοι Κύπρις, 90 γυχτὸς δὲ τῆσδε πρὸς τάφον μολὼν πατρὸς 
ἤσχυνεν εὐνῇ " παρϑένος δ᾽ ἔτ᾽ ἐστὶ δὴ. δάχουώ τ᾿ ἔδωκα χαὶ κόμης ἀπηρξάμην 

46 αἰσχύνομαι γὰρ ὀλβίων ἀνδρῶν τέχνα πυρῷ τ᾽ ἐπέσφαξ᾽ αἷμα μηλείου φόνου, 
λαβὼν ὑβρίζειν, οὐ χατάξιος γεγώς. λαϑὼν τυράννους οἱ κρατοῦσι τῆσδε γῆς. 

σιένω δὲ τὸν λόγοισι χηδεύοντ᾽ ἐμοὶ χαὶ τειχέων μὲν ἐντὸς οὐ βαίνω πόδα, 

ἄϑλιον Ὀρέστην, εἴ ποτ᾽ εἷς "“ργος μολὼν 96 δυοῖν δ᾽ ἅμιλλαν ξυντιϑεὶς ἀφικόμην 
γάμους ἀδελφῆς δυστυχεῖς ἐσόψεται. πρὸς τέρμονας γῆς τῆσδ᾽, ἵν᾽ ἐχβάλω ποδὲ 

ὅ0 ὅστις δέ μ᾽ εἶναί φησι μῶρον, εἰ λαβὼν ἄλλην ἐπ᾽ αἷαν, εἴ μέ τις γνοίη σχοπῶν 
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ζητοῦντ᾽ ἀδελφὴν, «φασὶ γάρ νιν ἐν γάμοις ὀλόμενον δολίοις βρόχων 
ζευχϑεῖσαν οἰχεῖν, οὐδὲ παρϑένον μένειν, 166 ἕρχεσιν, ὡς σὲ τὸν ϑλιον 

100 ὡς συγγένωμαι χαὶ φόνου συνεργάτιν πατέρ᾽ ἐγὼ καταχλαίομαι, 
Ξ ΣΑΣ ἢ ἦ ς , τ 

λαβὼν τά γ᾽ εἴσω τειχέων σαφῶς μάϑω.- λουτρὰ πανύσταϑ᾽ ὑδρανάμενον χροὶ, 
γῦν οὖν, Ἕως γὰρ λευχὸν ὅμμ᾽ ἀναίρεται, χοίτῳ ἐν οἰχτροτάτῳ θανάτου. 

- -," ΄ 

ἔξω τρίβου τοῦδ᾽ ἴχνος ἀλλαξώμεϑα. Ἰώ μοί μοι 
᾿ ν Ἷ Ξ 

ἢ γάρ τις ἀροτὴρ ἢ τις οἴχέτις γυνὴ 160 πιχρᾶς μὲν πελέχεως τομῶς 

106 φανήσεται νῷν. ἥντιν᾽ ἱστορήσομεν σᾶς, πάτερ, πιχρᾶς δ᾽ 
εἰ τούσδε ναίει σύγγονος τόπους ἐμή. Ϊ ἐχ Τροΐας ὁδίου βουλᾶς. 

ἄρτος τῇ ἢ 
ἀλλ εἰσορῶ γὰρ τήνδε προσπόλων τινὰ, οὐ μίτραισι γυνή σε 
πηγαῖον ἐχϑος ἐγχεχαρμένῳ κάρᾳ δέξατ᾽ οὐδ᾽ ἐπὶ στειάνοις, 

μ ΞΩ , Σ ἢ : φέρουσαν - ἑζώμεσϑα χἀχπυϑώμεϑαᾳ ξίφεσι δ᾽ ἀμφιτόμοις λυγρὰν 

110 δούλης γυναιχὸς, ἣν τι δεξώμεσϑ᾽ ἔπος 165 4ϊγίσϑου λώβαν ϑεμένα 
ἐφ᾽ οἷσι, Πυλάδη, τήνδ᾽ ἀφίγμεθα χϑόγα, δόλιον ἔσχεν ἐκοίταν. 

ἩΜΖΜΈΕΚΤΡ 4. ΔΝ ΌΟΡΟΣ: 

σύντειν᾽, ὥρα, ποδὸς ὁρμάν" ᾿ἡγαμέμνονος ὦ χόρα, 
ὦ ἔμβα ἔμβα κατακλαίουσα. ἤλυϑον, ᾿Ηλέχτρα, ποτὶ σὰν ἀγρύτειραν αὐλάν. 
Ἰώ μοί μοι. ἔμιολέ τις ἔμολεν γαλαχτοπότας ἀνὴρ 

116 ἐγενόμαν ᾿“γαμέμγνονος ᾿ 170 ΠΠχηναῖος οὐριβάτας" 
χαί μ᾽ ἔτιχτε Κλυταιμνήστρα, ἀγγέλλει δ᾽, ὅτι νῦν τριταί- 

στυγνὰ Τυνδαρέου χύρα " αν χαρύσσουσιν ϑυσίαν 

χιχλήσχουσι δέ μ᾽ ἀϑλίαν ἀπργεῖοι, πᾶσαι δὲ παρ᾽ Ἥ- 

᾿Πλέχτραν πολιῆται. ραν μέλλουσι παρϑενιχαὶ στείχειν. 
120 φεῦ φεῦ τῶν σχετλίων πόνων ἩΜΖΕΚΤΡΑ. 

χαὶ στυγερᾶς ζόας. ᾿. 176 οὐκ ἐπ᾿ ἀγλαΐαις, φίλαι, 

ὦ πάτερ, σὺ δ᾽ ἐν Ἅιδᾳ δὴ Ι θυμὸν. οὐδ᾽ ἐπὶ χρυσέοις 
χεῖσαι. σᾶς ἀλόχου σφαγεὶς ὅρμιοις ἐχπεπόταμαι 

«ΑἹγίσϑου τ᾽, ᾿“γάμεμνον. τάλαιν᾽, οὐδὲ στᾶσα χοροῖς 
12δἴϑι τὸν αὐτὸν ἔγειρε γόον, Ϊ ᾿“ργείαις ἅμα νύμφαις 

ἄναγε πολύδαχρυν ἁδονάν. ᾿. 180 ἑλιχτὸν χρούσω πόδ᾽ ἐμόν. 

σύντειν᾽, ὥρα, ποδὸς ὁρμάν" δάχρυσι χορεύω. δαχρύων δέ μοι μέλει 
ὦ ἔμβα ἔμβα καταχλαίουσα. δειλαίᾳ τὸ χατ᾽ ἤμαρ. 

Ἰώ μιοί μοι. σχέψαι μου πιναρὰν κόμαν 
1320 τίνα πόλιν, τίνα δ᾽ οἶχον, ὦ χαὶ τρύχη τάδ᾽ ἐμῶν πέπλων, 

τλᾶμον σύγγονε, λατρεύεις [186 εἰ πρέποντ᾽ ᾿“γαμέμνονος 

οἰχτοὰν ἐν ϑαλάμοις λιπὼν ᾿ χούρᾳ τῷ βασιληίᾳ 

πατρῴοις ἐπὶ συμφοραῖς Τροίᾳ ϑ᾽, ἃ τοὐμοῦ πατέρος 
ἀλγίσταισιν ἀδελφεύν; μέμναταί ποϑ᾽ ἁλοῦσα. 

185 ἔλϑοις τῶνδε πόνων ἐμοὶ ν᾿ ΧΟΡΟΣ. 

τῷ μελέᾳ λυτὴρ, μεγάλα ϑεός" ἀλλ ἴϑι, 
ὦ Ζεῦ Ζεῦ, πατρί ϑ᾽ αἱμάτων ἶ 
ἐχϑίστων ἐπίχουρος, 4ς-- 
γει χέλσας πόδ᾽ ἀλόταν. 

140 ϑὲς τόδε τεῦχος, ἐμῆς ἀπὸ χοατὸς ἐ- μὴ τιμῶσα ϑεοὺς, χρατή- 
“5 ν᾿ , Ὧ - - λοῦσ᾽, ἵνα πατρὶ γόους γνυχίους σειν ἐχϑρῶν; οὔτοι στοναχαῖς, 

ἐπορϑοβοάσω, 4 '. 196 ἀλλ᾿ εὐχαῖσι ϑεοὺς σεβί- 
ἐαχὰν μέλος ᾿Αἴδα ζουσ᾽ ἕξεις εὐαμερίαν, ὦ παῖ. 
ἀτίδα,, πάτερ, ΗΖΕΧΤΡ 4. 
σοὶ χατὰ γᾶς ἐνέπω γόους, οὐδεὶς ϑεῶν ἐνοπὰς χλύει 

145 οἷς ἀεὶ τὸ χατ᾽ ἦμαρ τᾶς δυσδαίμονος, οὐ παλαι- 
διέπομαι, κατὰ μὲν φίλαν ὧν πατρὸς σφαγιασμῶν. 
ὄνυχι τεμγομένα δέραν, 200 οἴμοι τοῦ τὲ χαπφϑιμένου 
χέρα τε κρᾶτ᾽ ἐπὶ χούριμον τοῦ τε ζῶντος ἀλάτα, 
τιϑεμένα. ϑανάτῳ σῷ. ὅς που γῶν ἄλλαν χατέχει 

| 1608 ὃ, δρύπτε κάρα" μέλεος ἀλαίνων ποτὶ ϑῆσσαν ἑστέαν, 
οἷα δέ τις κύχνος ἀχέτας [206 τοῦ χλεινοῦ πατρὸς ἐχεύς. 
ποταμίοις παρὰ χεύμασιν αὐτὰ δ᾽ ἐν χέρνησι δόμοις 
πατέρα φίλτατον καλεῖ, γαίω ψυχὰν ταχομένα 

112 --- 124. -- 127 --- 130. δωμάτων πατρῴων «φυγὰς, 

τ Ἀν ΩΣ τῆς τ τον Ἢ 
190 χαὶ παρ᾽ ἐμοῦ χρῆσαι πολύπηνά τε φάρεα δῦγαι, 

χούσεά τε χάρισιν προσϑήματ᾽ ἀγλαΐας. 
δοχεῖς τοῖς σοῖσιν δαχρύοις, 

110- 149. 157 ---1θ6. ἱ 167 ---- 188. ΞΞΞ 189 --- 212. 
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210 οὐρείας ναίουσ᾽ ἐρίπνας. 
μάτηρ δ᾽ ἐν λέχτροις φονίοις 
ἄλλῳ σύγγαμος οἰκεῖ. 

ΧΙ ΟΣΡΟΣΣ: 

πολλῶν χαχῶν “Πλλησιν αἰτίαν ἔχει 
σῆς μητρὸς Ἑλένη σύγγονος δόμοις τε σοῖς. 

ἩἨ.ΖΧΕΚΊΤΈΤΡ.“Ζ. 

215 οἴμοι, γυναῖχες" ἐξέβην ϑρηνημάτων 
ξένοι τινὲς παρ᾽ οἶχον οἵδ᾽ ἐφεστίοὺυς 

εὐνὰς ἔχοντες ἐξανίστανται λόχου " 
φυγῇ, σὺ μὲν χατ᾽ οἶμον, ἐς δόμους δ᾽ ἐγὼ, 
φῶτας χαχούργους ἐξαλύξωμεν ποδί, 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

220 μέν᾽, ὦ τάλαινα " μὴ τρέσῃς ἐμὴν χέρα. 
ἩΖΔΕΚΤΡ 4. 

ὦ φοῖβ᾽ ΓἼάπολλον, προσπίτνω σε μὴ ϑαγεῖν. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ἄλλους χτάνοιμι μᾶλλον ἐχϑίους σέϑεν. 
ἨἩΖΕΚΤΡΑ. 

ἅπελϑε, μὴ ψαῦ᾽ ὧν σὲ μὴ ψαύειν χρεών. 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

οὐχ ἔσϑ᾽ ὅτου ϑίγοιμ᾽ ἂν ἐνδικώτερον. 
ἩΜΈΕΚΤΡ.Α. 

228 χαὶ πῶς ξιφήρης πρὸς δόμοις λοχᾷς ἐμέ; 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

μείνασ᾽ ἄχουσον, καὶ τάχ᾽ οὐκ ἄλλως ἐρεῖς. 
ἩΖΕΚΤΡ 4Α. 

ἕστηχα" πάντως δ᾽ εἰμὶ σή" χρείσσων γὰρ εἶ. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ἥχω φέρων σοι σοῦ χασιγνήτου λύγους. 
ἩΖΕΚΤΡ ΖΑ. 

ὦ φίλτατ᾽, ἄρα ζῶντος, ἢ τεϑνηχότος; 
ΟΡΈΣΤΗΣ. 

280 ζῆ" πρῶτα γάρ σοι τἀγάϑ'᾽ ἀγγέλλειν ϑέλω. 
Ἡ.ΜΈΕΚΤΡ 4. 

εὐδαιμονοίης, μισϑὸν ἡδίστων λόγων. 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

χοιγῇ δίδωμι τοῦτο νῷν ἀμφοῖν ἔχειν. 
ἩΖΕΚΤΡ 4. 

ποῦ γῆς ὁ τλήμων τλήμονας φυγὰς ἔχων; 
ΟΡΕΣΤΗῊΣ. 

οὐχ ἕνα νομίζων «ϑείρετα: πόλεως νόμον. 
ἩΜΈΕΚΤΡΑ. 

238 που σπαγίζων τοῦ καϑ᾽ ἡμέραν βίου; 
ΟΡΕΣΤῊΣ. 

ἔχει μὲν, ἀσϑενὴς δὲ δὴ φεύγων ὠνήρ. 
ἩΖΈΕΚΤΡ Α. 

λόγον δὲ δὴ τίν᾽ ἦλθες ἐκ κείνου φέρων; 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

εἰ ζῆς, ὅπως τε ζῶσα συμφορᾶς ἔχεις. 
ἩΖΕΚΤΡ 4. 

οὐχοῦν ὁρᾷς μου πρῶτον ὡς ξηρὸν δέμας. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

240 λύπαις γε συντετηχὸς, ὦστε με στέγειν. 
ἩΖΕΚΤΊΡ 4. 

καὶ χρᾶτα πλόχαμόν τ᾿ ἐσχυϑισμέγον ξυρῷ. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

δάκνει σ᾽ ἀδελφὸς ὅ τε ϑανὼν ἴσως πατήρ; 

ἩΖΕΚΤΡ Α. 

οἴμοι, τί γάρ μοι τῶνδέ γ᾽ ἐστὶ φίλτερον; 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

φεῦ φεῦ" τέ δαὶ σὺ σῷ χασιγνήτῳ δοκεῖς; 
ΤΠΖΕΚΤΡ Δ. 

245 ἀπὼν ἐχεῖνος, οὐ παρὼν ἡμῖν φίλος. 
ΟΡΈΣΤΗΣ. 

ἐχ τοῦ δὲ ναίεις ἐνθάδ᾽ ἄστεως ἔχάς; 

ΠΩΑΕΚΤΡ 4. 

ἐγημάμεσϑ᾽, ὦ ξεῖνε, ϑανάσιμον γάμον.᾽ 
ΟΤΕΣ. ἘΣ: 

ὥμωξ᾽ ἀδελφὸν σόν. ΠΤυκηναίων τινί; 
ἘΠΕ ΚΟΓ “3. 

οὐχ ὡς πατήρ μ᾽ ἤλπιζεν ἐχδώσειν ποτέ. 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

250 εἴφ᾽, ὡς ἀκούσας σῷ χασιγνήτῳ λέγω. 
Ἠ ἘΚ ῬΙΩ͂. 

ἐν τοῖσδ᾽ ἐχείνου τηλορὸς ναίω δόμοις. 
ὉΡΈΞΈΊἍΎΗΣ. 

σχαφεύς τις ἢ βουφορβὸς ἄξιος δόμων. 
ἩΖΕΚΤΡ ΔΑ. 

πένης ἀνὴρ γενναῖος ἔς τέ μ᾽ εὐσεβής. 
ΟΡΈΕΈΣΤΉΗΣ. 

ἡ δ᾽ εὐσέβεια τίς πρόσεστι σῷ πόσει; 
ἩΓΖΦΖῈ“ΠΠΡ 4. 

᾿ 255 οὐπώποτ᾽ εὐνῆς τῆς ἐμῆς ἔτλη ϑιγεῖν. 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

ἅγνευμ᾽ ἔχων τι ϑεῖον, ἢ σ᾽ ἀπαξιῶν; 
ἩΖΜΕΚΤΡ. Α. 

γονέας ὑβρίζειν τοὺς ἐμοὺς οὐκ ἠξίου. 

ΟΕ ΣΤ ΤΙΣ: 

κιὰ πῶς γάμον τοιοῦτον οὐχ ἤσϑη λαβών; 
ΠΖΕΚΤΡ ΔΑ. 

οὐ κύριον τὸν δόντα μ᾽ ἡγεῖται, ξένε. 
ΟΡΈΕΈΣΤΗΣ. 

2600 ξυνῆχ᾽" Ὀρέστῃ μή ποτ᾽ ἐχτίσῃ δίκην. 

Π.ΩΕΚΤΡΑ. 

τοῦτ᾽ αὐτὸ ταρβῶν, πρὸς δὲ χαὶ σώφρων ἔφυ. 

Ἀν ΟΡΈΣΤΗΣ. 
φεῦ" 
γενγαῖον ἄνδρ᾽ ἔλεξας, εὖ τε δραστέον. 

ἩΜΕΚΤΡΑ. 

εἰ δήποϑ᾽ ἥξει γ᾽ ἐς δόμους ὃ νῦν ἀπώνγ. 
ΟΕ Σ ΈΕΙΣ: 

μήτηρ δέ σ᾽ ἡ τεχοῦσα ταῦτ᾽ ἠνέσχετο; 
ἩΞΠΈῈΈΚΤΡ 4. 

206 γυναῖχες ἀνδρῶν, ὦ ξέν᾽, οὐ παίδων, φίλαι. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

τίνος δέ σ᾽ οὕνεχ᾽ ὕβοισ᾽ ἀἴγισϑος τάδε; 
ἩΖΕΚΤΊΡ Α. 

τεχεῖν μ᾽ ἐβούλετ᾽ ἀσϑενῆ, τοιῷδε δοὺς. 

ΟΥ᾽ΈῈΈΣΤΉῊΣ: 

ὡς δῆϑε παῖδας μὴ τέχοις ποινάτορας; 

ἨἩΖΕΚΤΡ ἍΑ. 

τοιαῦτ᾽ ἐβούλευσ᾽, ὧν ἐμοὶ δοίη δίκην. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

270 οἶδεν δέ σ᾽ οὖσαν παρϑένον μητρὸς πόσις; 

ἩΗΖΕΚΤΡ 4. 

οὐχ οἶδε" σιγῇ τοῦϑ᾽ ὑφαιρούμεσϑά γιν. 

ΟΡΕΣΤΉῊΣ. 

εἷδ᾽ οὖν φίλαι σοι τούσδ᾽ ἀκούουσιν λόγους; 
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ἘΓΖΕΚΥΤΡ.. 

ὥστε στέγειν γε τἀμὰ χαὶ σ᾽ ἔπη χαλῶς. 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

τί δῆτ᾽ Ὀρέστης, πρὸς τόδ᾽ Ἤργος ἢν μόλῃ; 
Ἡ“ΈΚΤΡ 4. 

276 ἤρου τόδ᾽; αἰσχρόν γ᾽ εἶπας" οὐ γὰρ νῦν ἀκμή; 
ΟΡΕΣΤΉΣ. 

ἐλθὼν δὲ δὴ πῶς φονέας ἂν χτάγνοι πατρός; 
ἩΠΖΕΚΤΡ. 

τολμῶν ὑπ᾽ ἐχϑρῶν οἷ᾽ ἐτολιιήϑη πατήρ. 
Ϊ ΟΡΈΣΞΈἜἝΕΗΣ. 

ἢ χαὶ μετ᾽ αὐτοῦ μητέρ᾽ ἂν τλαίης χταγεῖν ; 
ἩΖΈΕΚΤΤΡ“. 

ταὐτῷ γε πελέχει τῷ πατὴρ ἀπώλετο. 
ΟΡῈΞΣΤΉΗΣ: 

280 λέγω τάδ᾽ αὐτῷ, καὶ βέβαια τἀπὸ σοῦ; 
ἩΧΜΈΕΚΤΡ ΔΑ. 

ϑάνοιμι μητρὸς αἷμ᾽ ἐπισφάξασ᾽ ἐμῆς. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 
φεῦ" 
εἴθ᾽ ἦν Ὀρέστης πλησίον κλύων τάδε, 

ἩΜΈΕΚΤΡ 4. 

ἀλλ᾽, ὦ ξέν", οὐ γνοίην ἂν εἰσιδοῦσά νιν. 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

γέα γὰρ, οὐδὲν ϑαῦμ᾽. ἀπεζεύχϑης νέου. 
Ἡ.2ΕΚΈΤΡΑ4. 

286 εἷς ἂν μόνος γιν τῶν ἐμῶν γνοίη φίλων. 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

λέγουσιν αὐτὸν ἐκκλέψαι φόνου; 
ἩΖΕΚΊΤΡ.. 

πατρός γε παιδαγωγὸς ἀρχαῖος γέρων. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ὁ χατϑαγὼν δὲ σὸς πατὴρ τύμβου χυρεῖ; 
ἩΓ ΖΞ ΕΞ ΘΊΤΡΟΩΣ: 

ἔχυρσεν ὡς ἔχυρσεν, ἐκβληϑεὶς δόμων. 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

290 οἴμοι, τόδ᾽ οἷον εἶπας. αἴσϑησις γὰρ οὖν 

χὰἀχ τῶν ϑυραίων πημάτων δάχνει βροτούς. 

λέξον δ᾽, ἵν᾽ εἰδὼς σῷ κασιγνήτῳ φέρω 
λόγους ἀτερπεῖς, ἀλλ᾽ ἀναγκαίους κλύειν. 
ἔνεστι δ᾽ οἶχτος, ἀμαϑίᾳ μὲν οὐδαμοῦ, 

296 σοφοῖσι δ᾽ ἀνδρῶν" οὐ γὰρ οὐδ᾽ ἀζήμιον 

γνώμην ἐνεῖναι τοῖς σοφοῖς λίαν σοςήν. 

ΧΟΡΟΣ. 

χἀγὼ τὸν αὐτὸν τῷδ᾽ ἔρον ψυχῆς ἔχω. 
πρόσω γὰρ ἄστεως οὖσα τὰν πόλει κακὰ 

» ἃ δ 
αὸ ον Ν 

οὐχ οἶδα, νῦν δὲ βούλομαι χἀγὼ μαϑεῖν. 
ἩΜΕΚΤΡ 4. 

800 λέγοιμ᾽ ἂν, εἰ χρή. χρὴ δὲ πρὸς φίλον λέγειν 

τύχας βαρείας τὰς ἐμὰς κἀμοῦ πατρός. 

ἐπεὶ «δὲ χινεῖς μῦϑον, ἱχετεύω, ξένε, 

ἄγγελλ᾽ Ὀρέστῃ τἀμὰ χἀχείνου χαχὰ, 
πρῶτον μὲν οἵοις ἐν πέπλοις αὐλίζομαι, 

806 πίνῳ ϑ᾽ ὅσῳ βέβριϑ᾽, ὑπὸ στέγαισί τε 
οἵαισι ναίω βασιλιχῶν ἐχ δωμάτων, 

» . ᾿ Η 
αὐτὴ μὲν ἐχμοχϑοῦσα χερχίσιν πέπλους, 

ἢ γυμνὸν ἕξω σῶμα καὶ στερήσομαι, 
ἊΝ ν ς 

αὐτὴ δὲ πηγὰς ποταμίους φορουμένη, 
ΑΝ ο - ᾿ 

310 ἀνέορτος ἱρῶν χαὶ χορῶν τητωμένη, 
᾿ ΄ -» δ , 
ἀναίνομαι γυναῖκας, οὐσὰ παρϑένος, 

ἀναίνομαι δὲ Κάστορ᾽, ᾧ, πρὶν ἐς ϑεοὺς 
ἐλθεῖν, ἔμ᾽ ἐμνήστευον, οὖσαν ἐγγενῆ. 
μήτηρ δ᾽ ἐμὴ «Ῥρυγίοισιν ἐν σχυλεύμασε 

3156 ϑοόνῳ χάϑηταϊ, πρὸς δ᾽ ἕδρας ᾿Ασιήτιδες 
διμωαὶ στατίζουσ᾽, ἃς ἔπερσ᾽ ἐμὸς πατὴρ, 
᾿Ιδαῖα φάρη χρυσέαις ἐζευγμέναι 
πόρπαισιν. αἷμα δ᾽ ἔτι πατρὸς κατὰ στέγας 
μέλαν σέσηπεν- ὃς δ᾽ ἐχεῖνον ἔχτανεν, ἡ 

8320 ἐς ταὐτὰ βαίνων ἅρματ᾽ ἐχφοιτᾷ πατρὶ, 
χαὶ σχῆπτρ᾽, ἂν οἷς Ἕλλησιν ἐστρατηλάτεε, 
μιαιρόνοισι. χεροὶ γαυροῦται λαβών. 

᾿ἡγαμέμνονος δὲ τύμβος ἠτιμασμένος, 
οὐπώποτε χοὰς οὐδὲ χλῶνα μυρσίνης 

825 ἔλαβε, πυρὰ δὲ χέρσος ἀγλαϊσμάτων. 

μέϑη δὲ βρεχϑεὶς τῆς ἐμῆς μητρὸς πόσις 
ὃ χλεινὸς, ὡς λέγουσιν, ἐνϑρώσχει τάφῳ, 
πέτροις τε λεύει μνῆμα λάϊνον πατρὸς, 
χαὶ τοῦτο τολμᾷ τοὔπος εἰς ἡμᾶς λέγειν" 

330 ποῦ παῖς Ὀρέστης ; ἄρά σοι τύμβῳ καλῶς 
παρὼν ἀμύνει; ταῦτ᾽ ἀπὼν ὑβρίζεται. 

ἀλλ᾽, ὦ ξέν᾽, ἐχετεύω σ᾽, ἀπάγγειλον τάδε. 
πολλοὶ δ᾽ ἐπιστέλλουσιν, ἑρμηνεὺς δ᾽ ἐγὼ, 
αἱ χεῖρος, ἡ γλῶσσ᾽ ἡ ταλαίπωρός τε φρὴν 

880 χάρα τ᾽ ἐμὸν ξυρῆχες ὅ τ᾽ ἐκείνου τεχών- 
αἰσχρὸν γὰρ, εἰ πατὴρ μὲν ἐξεῖλεν «Ῥρύγας, 

ὁ δ᾽ ἄνδρ᾽ ἕν᾽ εἷς ὧν οὐ δυνήσεται. χταγεῖν, 
γέος πεφυκὼς χἀξ ἀμείνονος πατρός. 

᾿ ΧΟΡΟΣ. 

χαὶ μὴν δέδορχα τόνδε, σὸν λέγω πόσιν, 
ϑά4θ0λήξαντα μόχϑου πρὸς δόμους ὡρμημένον. 

ΜΥΤΟΥΡΥΙ ΟΣ. 

ἔα" τίνας τούσδ᾽ ἐν πύλαις ὁρῶ ξένους; 

τίνος δ᾽ ἕχατι τάσδ᾽ ἐπ᾿ ἀγραύλους πύλας 

σιροσῆλθϑον; ἢ ̓ μοῦ δεόμενοι; γυναικί τοῦ 
αἰσχρὸν μετ᾽ ἀνδρῶν ἑστάναι νεανιῶν. 

ἩΖΕΚΤΡ ας 

845 ὦ φίλτατ᾽, εἰς ὕποπτα μὴ μόλῃς ἐμοί. 
τὸν ὄντα δ᾽ εἴσει μῦϑον" οἵδε γὰρ ξένοι 
ἥχουσ᾽ Ὀρέστου πρός μὲ κήρυχες λόγων. 
ἀλλ᾽, ὦ ξένοι, σύγγνωτε τοῖς εἰρημένοις. 

ΧΨΎΥΤΟΘΟΥΙΌΟΣ. 

τί φασίν; ἁνὴρ ἔστι χαὶ λεύσσει. «ράος ; 
Ἡ.ΖΕΚΤΡ 4. 

8350 ἔστιν λόγῳ γοῦν" φασὶ δ᾽ οὐχ ἄπιστ᾽ ἐμοί. 
ΨὙΤΟΣΡΨ ΟΣ 

ἢ χαί τι πατρὸς σῶν τε μέμνηται χαχῶν ; 

ἩΓΔΧΈΕΚΤΡ 4. 

ἂν ἐλπίσιν ταῦτ᾽ - ἀσϑενὴς φεύγων ἀνήρ. 
Φ4“ΥΤΌΟΥΡΓΟΣ. 

ἤλϑον. δ᾽ Ὀρέστου τίν᾽ ἀγορεύοντες λόγον; 
ἩΖΦ“ἘΚῚΤΡ 4. 

σχοποὺς ἔπεμψε τούσδε τῶν ἐμῶν χακῶν " 
ΨὙ,ΘΕΊΔΟΣΣ. 

80 οὐχοῦν τὰ μὲν λεύσσουσι, τὰ δὲ σύ που λέγεις. 
ἩΛΔΕΚΊΤΡ 4. 

ἴσασιν, οὐδὲν τῶνδ᾽ ἔχουσιν ἐνδεές. 
Ἄ ΟὟΤΟΣ: 

οὐχοῦν πάλαι χρῆν τοῖσδ᾽ ἀνεπτύχϑαι πύλας. 
χωρεῖτ᾽ ἐς οἴχους - ἀντὶ γὰρ χρηστῶν λόγων 

ξενίων χυρήσεϑ᾽, οἷ᾽ ἐμὸς κεύϑει δόμος. 
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860 αἴρεσϑ᾽, ὀπαδοὶ, τῶνδ᾽ ἔσω τεύχη δόμων" 
χαὶ μηδὲν ἀντείπητε, παρὰ (φίλου φίλοι 

, , ΄ » 

μολόντες ἀνδοός " καὶ γὰρ εἰ πένης ἔφυν, 
ϑ Η - 

οὔτοι τό γ᾽ ἦϑος δυσγενὲς παρέξομαι. 

ΟἿΡΈΣΗΓ ἘΓῚΣ. 
᾿ ΕΜ ΠῚ ΚΥΠ ὑξρ τς : πρὸς ϑεῶν, δὃδ᾽ ἁνὴρ, ὃς συνεχκλέπτει. γάμους 

ϑθδτοὺς σοὺς, ᾿Ορέστην οὐ καταισχύνειν ϑέλων; 
ΠΖΈΕΚΤΡ Α. 

κυ ᾿ σὴ ’ 
οὗτος χέχληται πόσις ἐμὸς τῆς ἀϑλίας. 

ΟΡΕΣΤΉΣ. 
φεῦ" 

οὐχ ἔστ᾽ ἀκριβὲς οὐδὲν εἰς εὐανδροίαν" 
ἔχουσι γὰρ ταραγμὸν αἱ φύσεις βροτῶν. 

ἤϑη γὰρ εἶδον ἄνδρα γενναίου πατρὸς 
870 τὸ μηδὲν ὄντα, χρηστά τ᾿ ἐχ χαχῶν τέχνα, 

λιμόν τ᾽ ἐν ἀνδρὸς πλουσίου φρονήματι, 

γνώμην τε μεγάλην ἐν πένητι σώματι. 
Ξῇ Ἢ λὲν ες ΟΥ̓ αν Ἐν Ἂς 

πῶς οὖν τις αὐτὰ διαλαβὼν ὀρϑῶς χρινεῖ; 

πλούτῳ; πονηρῷ τἄρα χρήσεται κριτῇ " 
876 ἢ τοῖς ἔχουσι μηδέν; ἀλλ᾽ ἔχει νόσον 

πενία, διδάσχει δ᾽ ἄνδρα τῇ χρείᾳ χαχόν. 
ἀλλ᾽ εἰς ὅπλ᾽ ἔλθω; τίς δὲ πρὸς λόγχην βλέπων 
μάρτυς γένοιτ᾽ ἂν ὅστις ἐστὶν ἀγαϑός; 
χράτιστον εἰχῆ ταῦτ᾽ ἐᾶν ἀφειμένα. 

τ ἜΣ δα " ἐ 
380 οὗτος γὰρ ἁνὴρ οὔτ᾽ ἐν ᾿πργείοις μέγας 

οὔτ᾽ αὖ δοκήσει δωμάτων ὠγχωμένος, 

ἐν τοῖς τε πολλοῖς ὧν, ἄριστος εὑρέϑη. 

οὐ μὴ φρονήσεϑ᾽᾽, οἱ χενῶν δοξασμάτων 
πλήρεις πλανᾶσϑε, τῇ δ᾽ ὁμιλίᾳ βροτοὺς 

886 χρινεῖτε χαὶ τοῖς ἤϑεσιν τοὺς εὐγενεῖς. 
- ν᾿ ᾿ - ΝΣ 

οἱ γὰρ τοιοῦτοι τὰς πόλεις οἰχοῦσιν εὖ 

χαὶ δώμαϑ'᾽, αἱ δὲ σάρχες κί χεναὶ (φρενῶν 
ἀγάλματ᾽ ἀγορᾶς εἶσιν. οὐδὲ γὰρ δό 7 ( μ { (γ οαᾶς - ι' γαρ ορυ 

“μᾶλλον βοαχίων σϑεναρὸς ἀσϑενοῦς μένει" 
890 ἐν τῇ (φύσει δὲ τοῦτο κἀν εὐψυχίᾳ. 

ΕἸΑΡΙ Ἐ ΠΣῚΣ Ὁ ἢ ἔκ τ, τ Ἰ 
ἀλλ᾽ ἄξιος γὰρ ὃ τὲ παρὼν ὅ τ᾿ οὐ παρὼν 

᾿ἡγαμέμνονος παῖς, οὗπερ οὕνεχ᾽ ἥκομεν, 

δεξώμεϑ᾽ οἴχων χαταλύσεις " χωρεῖν χρεὼν, 
δμῶες, δόμων τῶνδ᾽ ἐντός. ὡς ἐμοὶ πένης 

390 εἴη πρόϑυμος πλουσίου μᾶλλον ξένος. 

αἰνῶ μὲν οὖν τοῦδ᾽ ἀνδρὸς ἐσδοχὰς δόμων" 
ἐβουλόμην δ᾽ ἂν, εἰ χασίγνητός μὲ σὸς 
ἐς εὐτυχοῦντας ἦγεν εὐτυχῶν δόμους. 
ἴσως δ᾽ ἂν ἔλθοι" «Τοξίου γὰρ ἔιιπεδοι 

400 χρησμοὶ, βροτῶν δὲ μαντικὴν χαίρειν ἐῶ. 
ΝΞ ΟΡΌΟΣ. 

γὺν ἢ πάροιϑεν μᾶλλον, ᾿Ηλέχτρα, χαρᾷ 
ϑερμαινόμεσϑα χαρδίαν" ἴσως γὰρ ἂν 
μόλις προβαίνουσ᾽ ἡ τύχη σταίη χαλῶς. 

ΠΡΟΤῚ -Ζ. 

ὦ τλῆμον. εἰδὼς δωμάτων χρείαν σέϑεν, 

ἀρό τί τούσδ᾽ ἐδέξω μείζονας σαυτοῦ ξένους; 
ΨΥ ΒΙΧΘΩΣ, 

τί δ᾽; εἴπερ εἰσὶν, ὡς δοχοῦσιν, εὐγενεῖς, 
οὐχ ἔν τε μιχροῖς ἔν τε μὴ στέρξουσ᾽ ὁμῶς; 

δ ἘΠ ἘΚ ΤῸ Κ4. 

ἐπεί νυν ἐξήμαρτες ἐν σμιχροῖσιν ὦν, 
ἔλϑ᾽ ὡς παλαιὸν τροφὸν ἐμοῦ φίλου πατρός " 

410 ὃς ἀμφὶ ποταμὸν Ταν κὸν ᾿ἀργείας ὅρους 

τέμνοντα γαίας Σπαρτιάτιδός τε γῆς 

ποίμναις ὁμαρτεῖ, πόλεος ἐχβεβλημένος " 
κ᾿ ἢ 5 

χέλευε δ᾽ αὐτὸν ἐς δόμους ἀφιγμένον 
ἐλϑεῖν ξένων τ᾽ ἐς δαῖτα πορσῦναΐ τινα. 

416 ἡσϑήσεταί τοι καὶ προσεύξεται ϑεοῖς, 

ζῶντ᾽ εἰσαχούσας παῖδ᾽, ὃν ἔχσώζει ποτέ. 

οὐ γὰρ πατρῴων ἔκ δόμων μητρὸς πάρα 
ἣ 

λάβοιμεν ἄν τι" πιχρὰ δ᾽ ἀγγείλαιμεν ἂν, 
εἰ ζῶντ᾽ - Ὀρέστην ἡ τάλαιν᾽ αἴσϑοιτ᾽ ἔτι. 

ΦΎΥΧ,ΤῸΟΣ ΡΟΣ 
: 2 Ἔν 

420 ἀλλ᾽, εἰ δοχεῖ σοι, τούσδ᾽ ἀπαγγελῶ λόγους 
ῃ ; Ὰ ᾿ Σ 

γέροντι " χώρει. δ᾽ ἐς δόμους ὅσον τάχος, 
χαὶ τἄνδον ἐξάρτυε. πολλά τοι γυνὴ 

- τὸ Εν .“ ζι ΄ 

χρηζουσ᾽ ἄν εὕροι δαιτὲ προσφορήματα. 
3,» ᾿: , - ΄ » 

ἔστιν δὲ δὴ τοσαῦτα τἀν δόμοις ἔτι, 
, -“ Δι ΄ - » 4265 ὥσϑ᾽ ἕν γ᾽ ἐπ᾿ ἦμαρ τούσδε πληρῶσαι βορᾶς. 

ἐν τοῖς τοιούτοις δ᾽ ἡνίχ᾽ ἂν γνώμη πέσῃ, 
σχοπῶ τὰ χρήμαϑ᾽ ὡς ἔχει μέγα σϑένος, 
ξένοις τε δοῦναι, σῶμά τ᾽ ἐς νόσον πεσὸν 

δαπάναισι σῶσαι" τῆς δ᾽ ἔρ᾽ ἡμέοαν ἧς δεπάναισι αὔσει- τῆς δ᾽ ἐφ᾽ ἡμέρεν βορᾶς 480 ἐς σμιχρὸν ἥχει" πᾶς γὰρ ἐμπλησϑεὶς ἀνὴρ 
᾿ ΡΝ β : ἢ 
ὁ πλούσιός τε χὠ πένης ἴσον «ξέρει. 

ΧΟΡΟΣ. 

χλειναὶ νᾶες, αἵ ποτ᾽ ἔμβατε Τροίαν 
Ξ , Ξ 

τοῖς ἀμετρήτοις ἐρετμοῖς, 
2 ὃ ΤΕ ερῆς 

πέμπουσα χοροὺς μετὰ Νηρήδων, 
4δο ἵν᾿ ὁ (φίλαυλος ἔπαλλε δελ-- 

φὶς πρῴραις χυανεμβόλοι- 

σιν εἱλισσόμενος, 

πορεύων τὸν τῶς Θέτιδος 

χοῦφον ἅλμα ποδῶν ᾿Δχιλῆ 

440 σὺν γαμέμνονι Τρωιχὰς 

ἐπὶ Σιμουντίϑας ἀχτάς. 

Νηρῆδες δ᾽ Εὐβοῖδας ἀχτὰς λιποῦσαι 

“Πιαίστου χρυσέων ἀκμόνων 
: Ξ πάτα 

μόχϑους ἀσπιστὰς ἔφερον τευχέων, 
4λδ ἀνά τε Πήλιον ἀνά τὲ πρύ- 

ἱνας Ὄσσας ἱερὰς νάπας, 
Νυμφαίας σχοπιὰς, 

᾿ ἥ Ξ Η 
χόρας μάτευσ᾽, ἔνϑα πατὴρ 

: ΠΡ ἀρ αν ε Κ τη Ὁ 
ἱππότας τρέφεν Ἑλλαδιε «ὥς, 

450 Θέτιδος εἰνάλιον γόνον, 
ταχύπορον πόδ᾽ ᾿“τρείδαις. 

᾿Ιλιόϑεν δ᾽ ἔχλυόν τινος ἐν λιμέσιν 

«Ναυπλίοισι βεβῶτος 
- - τ ΄ - 

τῶς σᾶς, ὦ Θέτιδος παῖ, 

4δῦ χλεινᾶς ἀσπίδος ἐν χύχλῳ 
τοιάδε σήματα, δείματα 
«Ῥρύγια τετύχϑαι" 
περιδούμῳ μὲν ἴτυος ἕδος Ζ“ερι σοί ἢ 5. ἐὐρῷ ᾿ φρὴν 
“ΠῚ ερσέκ λαιμοτόμον ὑπὲρ 

400 ἁλὸς ποτανοῖσι πεδίλοισι φυὰν 

Γοργόνος ἴσχειν, “Πὸς ἀγγέλῳ σὺν Ἑ,μᾷ, 
τῷ Μαίας ἀγροτῆρι χούρῳ" 

ἐν δὲ μέσῳ χατέλαμπε σάχει φαέϑων 

4ρ5 κύχλος ἀελίοιο 

ἵπποις ἂμ πτεροέσσαις, 

ἄστρων τ᾽ αἰϑέριοι χοροὶ, 
Πλειάδες, Ὑάϑες, ἝΖτορος 

432. -44:1, --Ξ 442.--451. 

452. 4868. --- 464. 478, 
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᾿" Ἷ 
ὄμμασι τροπαῖοι" 

470 ἐπὶ δὲ χρυσοτύπῳ χράνεν 
Σφίγγες ὄνυξιν ἀοίδιμον 

, , 
ἄγραν φέρουσαι" περιπελεύρῳ δὲ κύτει 

, : ᾿ τ 
πύρπνοος ἔσπευδε δρόμῳ λέαινα χαλαῖς 

475 Πειρηναῖον ὁρῶσα πῶλον. 
ἐν δὲ δόρει φονίῳ τετραβάμονες ἵπποι ἔπαλλον, 

ΡΣ ον ͵ χελαινὰ δ᾽ ἀμφὶ νῶϑ᾽ ἵετο κόγις. 

τοιῶνδ᾽ ἄναχτα δοριπόνων 
480 ἔχανες ἀνδρῶν, Τυνδαρὶ, 

᾿ ; ᾿ 
σὰ λέχεα, χκαχόφοων χοὐρα- 

τοιγὰρ σέ ποτ᾽ οὐρανίδαι 

πέμψουσιν ϑανάτοισι: σὰν δ᾽ 
486 ἔτ᾽ ἔτι φόνιον ὑπὸ δέραν 

2 Ι' 3 τ ϑὲ ὃ ΄ 

οινροι «μα χὺυ ἐν σι αρῷ- 

ΠΡΈΣΒΥΣ. 

ποῦ ποῦ νεᾶνις πότνι᾽ ἐμὴ δέσποινά τε, 
᾿ἡγαμέμνονος παῖς, ἣν ποτ᾽ ἐξέϑρεψ᾽ ἐγώ; 
ὡς πρόσβασιν τῶνδ᾽ ὀρϑίαν οἴκων ἔχει 

490 ῥυσῷ γέροντι τῷδε προσβῆναι ποδί. 

ὅμως δὲ πρός γε τοὺς φίλους ἐξελχτέον 

διπλῆν ἄχανϑαν καὶ παλίρροπον γόνυ. 
Δ , ΄ , « - 

ὦ ϑύγατερ, ἄρτι γάρ σε πρὸς δόμοις ὁρῶ, 
ἥχω φέρων σοι τῶν ἐμῶν βοσχημάτων 

496 ποίμνης νεογνὸν ϑρέμμ᾽ ὑποσπάσας τόδε, 

πελάνους τε, τευχέων τ᾽ ἐξελὼν τυρεύματα, 
σιαλαιόν τε ϑησαύρισμα “Ἰιονύσου τόδε 

ὀσμῇ κατῆρες, σμιχρὸν, ἀλλ᾽ ἐπεισβαλεῖν 

ἡδὺ σχύφον τοῦδ᾽ ἀσϑενεστέρῳ ποτῷ. 
800 ἴτω «φέρων τις τοῖς ξένοις τάδ᾽ ἐς δόμους " 

ἐγὼ δὲ τρύχει τῷδ᾽ ἐμῶν πέπλων κόρας 
δαχρύοισι τέγξας ἐξομόρξασϑαι ϑέλω. 

Ὥ. 25. ΚΎΤΟ ΒΑ: 
τ , ΄ ΒΩ 

τί δ᾽, ὦ γεραιὲ, διάβροχον τόδ᾽ ὄμμ᾽ ἔχεις; 
ΡΟ Ρ πος ΕΣ, ΣΕΥ 5 

μῶν τἀμὰ διὰ χρόνου σ᾽ ἀνέμνησαν χαχώ; 
8065 ἢ τὰς Ὀρέστου τλήμονας φυγὰς στένεις 

δ Σ ἣ ΒΗ 5 ὝΥ χαὶ πατέρα τὸν ἐμὸν, ὅν ποτ᾽ ἐν χεροῖν ἔχων 
ΝΕ Σ ; ἜΘΟΥ ΠΣ ἀγνόνητ᾽ ἔϑρεψας σοί τε καὶ τοῖς σοῖς φίλοις; 

ΠΡΈΣΒΥΣ. 
ΕΣ,Ο) Ε [2 ᾽ Ὁ ἀν, ΓῚ ΕἸ 3 Ὁ 
ἀνόνηϑ᾽ " ὅμως δ᾽ οὖν τοῦτό γ᾽ οὐκ ἠνεσχόμην. 
ἮΥ " - " ΄ ΄ « - 
ἦλθον γὰρ αὐτοῦ πρὸς τάφον, πάρεργ᾽ ὁδοῦ, 

᾿ ὑπηι » ᾿ ΐ 
510 χαὶ προσπεσὼν ἔχκλαυσ᾽, ἐρημίας τυχὼν, 

σπονδάς τε, λύσας ἀσχὸν ὃν φέρω ξένοις, 

ἔσπεισα, τύμβῳ δ᾽ ἀμφέϑηκα μυρσίνας. 
ξν τῷ ορέρς Τ ΕΣ , ἌΡ 

πυρᾶς δ᾽ ἐπ᾿ αὐτῆς οἷν μελάγχιμον πόχῳὶ) 

σφάγιον ἐσεῖδον αἷμά τ᾿ οὐ πάλαι χυϑὲν 
510 ξανϑῆς τε χαίτης βοστρύχους κεχαρμένους. 

ἢ τ -" , ἐξονν. ον ας ΞΟ 
χἀϑαύμασ᾽, ὦ παῖ, τίς ποτ᾽ ἀνθρώπων ἔτλη 
πρὸς τύμβον ἐλϑεῖν " οὐ γὰρ ᾿ἡργείων γέ τις. 
ἀλλ᾽ ἠλϑ᾽ ἴσως που σὸς κασίγνητος λάϑρα, 

μολὼν δ᾽ ἐϑωύμασ᾽ ἄϑλιον τύμβον πατρός. 
520 σχέψαι δὲ χαίτην, προστιϑεῖσα σῇ κόμῃ, 

εἰ χρῶμα ταὐτὸ χουρίμης ἔσται τριχός. 
»" ν ᾿ τ Ἄ Α 

φιλεῖ γὰρ, αἷμα ταυτὸν οἷς ἂν ἢ πατρὸς, 
τὰ πόλλ᾽ ὅμοια σώματος πεφυκέναι. 

ἩΆΑΈΕΚΤΡ.α. 
» 33...» 5 ᾿ τ " ἂν 

οὐχ ἄξι᾽ ἀνδρὸς, ὦ γέρον, σοφοῦ λέγεις, 

625 εἰ χρυπτὸν ὃς γὴν τὴνδ᾽ ἂν Αἰγίσϑου φόβῳ 
δοχεῖς ἀδελιρὺν τὸν ἐμὸν εὐθαρσὴ μολεῖν. 

ἔπειτα. χαίτης πῶς συνοίσεται σιλόχος; 

Ἐ Ἢ ΕΓ ΙΑ Θ᾽ 

ὁ μὲν παλαίστραις ἀνδρὸς εὐγενοῦς τραφεὶς, 

ὁ δὲ χτενισμοῖς ϑῆλυς" ἀλλ᾽ ἀμήχανον. 
580 πολλοῖς δ᾽ ἂν εὕροις βοστρύχους ὁμοτπιτέρους 

χαὶ μὴ γεγῶσιν αἵματος ταὐτοῦ, γέρον. 
ὙΕΡΊΒΣΣΙΒ ΥΣ.: 

σὺ δ᾽ εἰς ἴχνος βᾶσ᾽ ἀρβύλης σχέψαι βάσιν, 
εἰ σύμμειρος σῷ ποδὶ γενήσεται, τέχνον. 

ἘΠ Ζ Ἐ ΚΎΟΤΡ 4. 

πῶς δ᾽ ἂν γένοιτ᾽ ἂν ἐν χραταιλέῳ πέδῳ 
ὅ85ὅ γαίας ποδῶν ἔχμακτρον; εἰ δ᾽ ἔστιν τόδε, 

δυοῖν ἀδελφοῖν ποὺς ἂν οὐ γένοιτ᾽ ἴσος 
ἀνδρός τε καὶ γυναιχὸς, ἀλλ᾽ ἄρσην κρατεῖ. 

ἹΓΡΈΣΣἝΒΟΥΣ. 

οὐχ ἔστιν, εἰ καὶ γῆν κασίγνητος μολὼν, 
κερκίδος ὅτῳ γνοίης ἂν ἐξύφασμα σῆς, 

5410 ἐν ᾧ ποτ᾽ αὐτὸν ἐξέχλεψα μὴ θανεῖν; 
ἩΛΜΈΚΤΡΑ. 

οὐχ οἷσϑ᾽, Ὀρέστης ἡνίχ᾽ ἐχπίπτει χϑονὸς, 
γέων μ᾽ ἔτ᾽ οὖσαν; εἰ δὲ χὥχρεχον πέπλους, 
πῶς ἂν τότ᾽ ὧν παῖς, ταὐτὰ νῦν ἔχοι φάρη, 
εἰ μὴ ξυναύξοινϑ᾽ οἱ πέπλοι τῷ σώματι; 

845 ἀλλ᾽ ἢ τις αὐτοῦ τάφον ἐποιχτείρας ξένος 

ἐχείρατ᾽, ἢ τῆσδε σχότος λαβὼν χϑογός. 
ΤΠΡῈΣΞ,ΒῸῈΣ: 

οἱ δὲ ξένοι ποῦ; βούλομαι γὰρ εἰσιδὼν 
αὐτοὺς ἐρέσϑαι σοῦ χασιγνήτου πέρι. 

Ἡ.ΈΕΚΤΡ 4. 

οἵδ᾽ ἐχ δόμων βαίνουσι λαιψηρῷ ποδί, 

ἹΕΡῊ ΒΥΧΙΣ. 

δ50 ἀλλ᾽ εὐγενεῖς μὲν, ἐν δὲ χιβδήλῳ τόδε. 

πολλοὶ γὰρ ὄντες εὐγενεῖς εἶσι» κακοί" 
ὅμως δὲ χαίρειν τοὺς ξένους προσεννέπω. 

ΟΕ ἘΣΈΓΩΣΣ 

χαῖρ᾽, ὦ γεραιέ. τοῦ ποτ᾽, ᾿Πλέχτρα, τόδε 
παλαιὸν ἀνδρὺς λείψανον «φίλων κυρεῖ; 

ἩΜΕΆΧΚΤΡΑ. 

δδδ οὗτος τὸν ἀμὸν πατέρ᾽ ἔϑρεψεν, ὦ ξένε. 
ΟΣ ΤΟ ΗΣΣΣ 

τί φής; ὅδ᾽ ὃς σὸν ἐξέχλεψε σύγγονον; 
ἬΓΕΙΡΕ ΚΟΤΟΡΕΑ: 

ὅδ᾽ ἔσϑ᾽ ὁ σώσας κεῖνον, εἴπερ ἔστ᾽ ἔτει. 

ΟΡΈΣΤΕΙΗΣ: 
ἔα" 
τί μ᾽ εἰσδέδορχεν, ὥσπερ ἀργύρου σχοπῶν 
λαμπρὸν χαρακτῆρ᾽ ; ἢ προσειχάζει κέ τῳ; 

ἩἨ.ΈΕΧΤΡ Α. 

δ00 ἴσως Ὀρέστου σ᾽ ἥλιχ᾽ ἥδεται βλέπων. 

ΟἿΙΒΕΣΙΖΣ ἝΩΣ, 

φίλου γε φωτός" τί δὲ χυχλεῖ πέριξ πόδα; 

ὙΠ αν Ὁ 

καὐτὴ τόδ᾽ εἰσορῶσα ϑαυμάζω, ξένε. 

ΠΡΕΣΒΎΣ. 
ὦ πότνι᾽, εὔχου, ϑύγατερ Ἠλέχτρα, ϑεοῖς 

Ἐ.ΖΧΈΧΤΡΖ. 

τί τῶν ἀπόντων ἢ τί τῶν ὄντων πέρι; 

ΖΕ ΣΕΥ 

᾿ ὅθ λαβεῖν φίλον ϑησαυρὸν, ὃν φαίνει ϑεός. 

ΣΙ ΖΦ ΡΙ ΣΡ ̓ς 

ἰδοὺ, καλῶ ϑεούς. ἢ τέ δὴ λέγεις, γέρον; 
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ΗΣ ΤΥ ΜΕ ΠΕ ΤΡ ΧΚΑΣ 

ὙΓΡΕΣΒΎΥΣ, 

βλέψον νυν ἐς τόνδ᾽, ὦ τέκνον, τὸν φίλτατον. 

ΤΓΞΙΡΕΚΜΕΊΡΤΑΗ: 

πάλαι δέδοικα, μὴ σύ γ᾽ οὐχέτ᾽ εὖ φρονῆς. 
ὙΓΕΊΕΈΣ ΒΥ Σ. 

οὐχ εὖ φρονῶ ᾿γὼ σὺν χασίγνητον βλέπων; 
ἨἩ-.ΖῈΚΤϑ.Ά,. 

ὅ70 πῶς εἶπας, ὦ γεραί᾽, ἀνέλπιστον λόγον; 
ΤΕΡΥΕΙΝΣ ΒΟΥ ΣΕ 

ὁρᾶν Ὀρέστην τόνδε τὸν ᾿Ἰγαμέμνονος. 
ἬἩ-ἜΚΤΡΦΝ.«. 

ποῖον χαρακτῆρ᾽ εἰσιδὼν, ᾧ πείσομαι; 
ΧΕΡῚ ΣΊΙΒΎΥΣ. 

ΣΟ ΒᾺΝ πεσεῖν. ν᾿ ἀν 5 ΕΥ̓ 
οὐλὴν παρ᾽ ὀφρὺν, ἥν ποτ᾽ ἐν πατρὸς δόμοις 

νεβρὸν διώχων σοῦ μέϑ᾽ ἡμιάχϑη πεσών. 
Ἡ.ΈΕΚΤΡ 4. 

ὅ76ὅ πῶς «φής; ὁρῶ μὲν πτώματος τεχμήριον. 

ἹΡΕΕΕ ΣΙ ΒΎΣ: 

ἔπειτα μέλλεις προσπίτνειν τοῖς φιλτάτοις; 

Ἡ.ΕΑΤΡ 4. 

ἀλλ᾽ οὐκέτ᾽, ὦ γεραιέ" συμβόλοισι γὰρ 
τοῖς σοῖς πέπεισμει ϑυμόν. ὦ χρόνῳ φανεὶς, 

ἔχω σ᾽ ἀέλπτως. 
ΘΡΈΞΥΤΙΙΣ. 

χἀξ ἐμοῦ γ᾽ ἔχει χρόνῳ. 

ἩΜΕΚΤΡΡΑ. 

ὅ80 οὐδέποτε δόξασ᾽. 
ΘΡΊΈΣΞ ΤΣ. 

οὐδ᾽ ἐγὼ γὰρ ἤλπισα. 

ΠΤ ΤΈΚΤΡΑ. 
ἐχεῖνος εἶ σύ; 

ΟἹῈΣΣ ΤΈΓΣ. 

σύμμαχός γέ σοι μόνος, 
ἢν ἐχσπάσωμαί γ᾽ ὃν μετέρχομαι βόλον. 
πέποιϑα δ᾽. ἡ χρὴ μηχέϑ᾽ ἡγεῖσθαι ϑεοὺς, 
εἰ τίδικ᾽ ἔσται τῆς δίχης ὑπέρτερα. 

ΧΟΟΡΙΘΙΣ. 

886 ἔμολες ἔμολες, ὦ χρόνιος ἁμέρα, 
χατέλαμιψας, ἔδειξας ἐμφ ανῇ 

πόλει πυρσὸν, ὃς παλαιᾷ φυγᾷ 
πατρῴων ἀπὸ δωμάτων 
τάλας ἀλαίνων ἔβα. 

ὅ90 ϑεὸς αὖ ϑεὸς ἁμετέραν τις ἄγει 

γνίχαν, ὦ φίλα. 

ἄνεχε χέρας, ἔνεχε λόγον, 
ἵει λιτὰς εἰς ϑεοὺς 

ὅ96 τύχᾳ σοι τύχᾳ χασίγνητον ἐμβατεῦσαι πόλιν. 
ΟΣ ΤΣ: 

εἶεν." (φίλας μὲν ἡδονὰς ἀσπασμάτων 
ἔχω, χρόνῳ δὲ χαύϑις αὐτὰ δώσομεν. 
σὺ δ᾽, ὦ γεραιὲ, καίριος γὰρ ἤλυϑες, 
λέξον, τί δρῶν ἂν φονέα τισαίμην πατρὸς 

000 μητέρα τε τὴν χοινωγὸν ἀνοσίων γάμων. 
ἔστιν τί μοι κατ᾽ Ἴργος εὐμενὲς φίλων; 
ἢ πάντ᾽ ἀνεσχευάσμεϑ᾽, ὥσπερ αἱ τύχαι; 
τῷ συγγένωμαι; νύχιος, ἢ καϑ' ἡμέραν; 
ποίων ὁδὸν τραπώμεϑ'᾽ εἷς ἐχϑροὺς ἐμούς; 

ΤΓΡΈΣΙ:Β ΧῸΣ: 

θ06 ὦ τέχνον,, οὐδεὶς δϑυστυχοῦντί σοι φίλος. 

εὕρημα γὰρ τὸ χρῆμα γίγνεται τόδε, 

979 

χοινῇ μετασχεῖν τἀγαϑοῦ καὶ τοῦ χαχοῦ. 

σὺ δ᾽, ἐκ βάϑρων γὰρ πᾶς ἀνήρησαι φίλοις, 
οὐδ᾽ ἐλλέλοιπας ἐλπίδ᾽, ἴσϑε μου χλύων, 

6010 ἐν χειρὶ τῇ σῇ πάντ᾽ ἔχεις καὶ τῇ τύχῃ 
πατρῷον οἶχον χαὶ πόλιν λαβεῖν σέϑεν. 

ΟΡῈΣ ΤῊΣ. 

τί δῆτα δρῶντες τοῦδ᾽ ἂν ἐξιχοίμεϑα; 
ὙΓΡΙΕΣΗΒΙ ΧΈΣΙ 

χταγὼν Θυέστου παῖδα σήν τὲ μητέρα. 

ΟΡΈΣ ΤΗΣ: 

ἥχω ᾽πὶ τόνδε στέφανον, ἀλλὰ πῶς λάβω; 
ἹΓΡΈῈΊΒΥΣ. 

θ16ὅ τειχέων μὲν ἐλϑὼν ἐντὸς οὐδ᾽ ἂν εἰ ϑέλοις. 
ΟἸΡΈΪΞΣ ΞΗΙΣΣ 

φρουραῖς χκέχασται δεξιαῖς τε δορυφόρων; 

ὙΓΡΈΣΣΝΒ᾽ ὙΚΣΣ 

ἔγνως" φοβεῖται γάρ σὲ χοὐχ εὕδει σαφῶς. 
ΟΥΡΙΕΣΣΙΠΕΓΣΣΕ 

εἶεν - σὺ δὴ τοὐνθένδε βούλευσον, γέρον. 
ΠΡΈΣΒΥΣ. 

κἀμοῦ γ᾽ ἄχουσον - ἄρτι γάρ μ᾽ ἐσῆλϑέ τι. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

620 ἐσϑλόν τι μηνύσειας, αἰσϑοίμην δ᾽ ἐγώ. 
ΤΡΡΙΕΕΒΕΧΣ: 

«Αἴγισϑον εἶδον, ἡνίχ᾽ εἴρπον ἐνϑάδε. 
ΟΡΈΕΈΣΊΤΙΕΣ,: 

προσηχάμην τὸ ῥηϑέν. ἐν ποίοις τόποις; 
ὙΠΡΙΡΟΞ ΒΕ ΥΤΣ: 

ἀγρῶν πέλας τῶνδ᾽ ἱπποφορβίων ἔπι. 
ΟἿΣΊ ΕΙΣ: 

τί δρῶνϑ᾽ ; ὁρῶ γὰρ ἐλπίδ᾽ ἐξ ἀμηχάνων. 
ἹΓΡΕΞΣΒΎΣ. 

62ὅ Νύμραις ἐπόρσυν᾽ ἔροτιν, ὡς ἔδοξέ «ἴοι. 

ΟΞ ΨΗΣΣ. 

τροφεῖα παίδων, ἢ πρὸ μέλλοντος τόχου; 
ΤΕΡΙΒΌΣΊ ΧῸΣ. 

οὐχ οἶδα πλὴν ἕν, βουσιαγεῖν ὡπλίζετο. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

πόσων μετ᾽ ἀνδρῶν; ἢ μόνος δμώων μέτα; 
ΤΕΡΈΣἝἜΒΥΣ. 

οὐδεὶς παρῆν ᾿ἀργεῖος, οἰκεία δὲ χείρ. 

ΟΡΈΞΣΤΑΗΣ. 

6080 ἦ πού τις ὅστις γνωριεῖ μ᾽ ἰδὼν, γέρον; 
ΓΡΕΈ ΣΙ ΒΥΣ. 

διιῶες μέν εἶσιν, οἱ σέ γ᾽ οὐκ εἶδόν ποτε. 

ΟΕ ἘΠ: 

ἡμῖν δ᾽ ἂν εἴεν, εἰ χρατοῖμεν,, εὐμενεῖς; 

ἹΕΡΈΖΣΒΎΣ: 

δμώων γὰρ ἴδιον τοῦτο, σοὶ δὲ σύμφορον. 

ΟΡΕΣΤῊΣ. 

πῶς οὖν ἂν αὐτῷ πλησιασϑείην ποτέ; 

ΣΡΒῈΞΣ ΒΎΣ.: 

θ8ὅ στείχων ὅϑεν σε βουϑυτῶν ἐσόψεται. 

ΟΡΈΣΈἍἝΗΣΣ, 

ὁδὸν παρ᾽ αὐτὴν. ὡς ἔοικ᾽, ἀγροὺς ἔχει. 
ΤΤΡΕΣΙΒΝΥΨΟΣ: 

ὅϑεν γ᾽ ἰδών σε δαιτὶ κοινωνὸν καλεῖ. 
ΟΡΈΣΙΊΕΥΙΣ,. 

πιχρόν γε συνϑοινάτορ᾽, ἢν ϑεὸς ϑέλη. 



[380 ἙᾺ ὙΡΕ Ι ἊΣ ΟΥΎΙ 

ΠΠΡΕΙΣΕΒΨΩΣ, 

τοὐνθένδε πρὸς τὸ πῖπτον αὐτὸς ἐννόει. 
ΟΡΈΣΈἝΈΗΣ. 

Θ40 χαλῶς ἔλεξας. ἡ τεχοῦσα δ᾽ ἐστὶ ποῦ; 

ΕΡΕΣΒΎΣ. 

Ἴἄργει: παρέσται δ᾽ ἐν πόσει ϑοίνην ἔπι. 
ΟἿΡΈΡΣΥΓ ΓΙ: 

τί δ᾽ οὐχ ἅμ᾽ ἐξωρμᾶτ᾽ ἐμὴ μήτηρ πόσει; 
ΤΕΡΟΡΙΕΣΣΒ ΥΣΣΣ 

ψόγον τρέμουσα δημοτῶν ἐλείπετο. 
ΟΣΡΙΕΣΣΞΗΣΣ. 

ξυνῆχ᾽ " ὕποπτος οὖσα γιγνώσχει πόλει. 
ΦΕΡΕ ΣΙ ΒΎΥΣ. 

640 τοιαῦτα " μισεῖται γὰρ ἀνόσιος γυνή. 

ΘΥΡΙΕΣ ΠΕΗΣΣΣ 

πῶς οὖν ἐχείνην τόνδε τ᾿ ἐν ταὐτῷ χτενῶ; 
ΕΟ ΘΩΑΣ 

ἐγὼ φόνον γε μητρὸς ἐξαρτύσομιαι. 
ΟΡΕΣΊΤΗΣ. 

χαὶ μὴν ἐχεῖνά γ᾽ ἡ τύχη ϑήσει καλῶς. 
ἩΖΕΚΤΡ Ἅ. 

ὑπηρετείτω μὲν δυοῖν ὄντοιν ὅδε. 
ΠΡΕΣΞΒΥΣ. 

θ60 ἔσται τάδ᾽ - εὑρίσχεις δὲ μητρὶ πῶς φόνον; 

ἩΖΈΚΤΡΑ. 

[λέγ᾽, ὦ γεραιὲ, τάδε Κλυταιμνήστρᾳ μολών 
λεχώ μὶ ἀπάγγελλ᾽ οὖσαν ἄρσενος τόχῳ. 

ΠΡΈΣΒΥΣ. 

πότερα πάλαι τεχοῦσαν, ἢ νεωστὶ δή; 
ὙΠ Ε ΚΙΓ.Ρ 4. 

δέχ᾽ ἡλίους, ἐν οἷσιν ἁγνεύει λεχώ. 
ἘΠΕΣΣΊΒΧΟΣ: 

Θδὅ χαὶ δὴ τί τοῦτο μητρὶ προσβάλλει φόνον; 
ἩΜΕΚΤΡ 4. 

ἥξει χλύουσα λόχι᾽ ἐμοῦ νοσήματει. 
ΡΈΕΙ ΣΒΎΥΣ. 

πόϑεν; τί δ᾽ αὐτῇ σοῦ μέλειν δοχεῖς, τέχγον; 

Ἡ.“ΈΕΚΤΡ “4. 

γαί: χαὶ δαχρύσει γ᾽ ἀξίωμ᾽ ἐμῶν τόκων. 
ΤΕ ΣΣΊΕΡΡΥΩΣ; 

ἔσως - πάλιν τοι μῦϑον ἐς χαμπὴν ἄγω. 

Ἡ.ΈΕΚῬΤΡ 4. 

6600 ἐλθοῦσα μέντοι δῆλον ὡς ἀπόλλυται. 

ΤΓΡΟΕΩΣΕΒΙΧΕΣ. 

χαὶ μὴν ἐπ᾽ αὐτάς γ᾽ εἰσίτω δόμων πύλας. 
ἩΜΖΜΕΚΤΡΑ. 

οὐχοῦν τραπέσϑαι σμιχρὸν εἰς “Διδου τόδε; 
ΤΓΡΈΕΣΕἝΒΎῈΣ. 

εἰ γὰρ ϑάγοιμι τοῦτ᾽ ἰδὼν ἐγώ ποτε. 

ἩΔΕΚΤΡΑ. 
πρώτιστα μέν γυν τῷδ᾽ ὑφήγησαι, γέρον. 

ΠΡΕΣΒῪΣ. 
ὑὐσ Ἵγγισϑος ἔνϑα νῦν ϑυηπολεῖ ϑεοῖς ; 

ἩΦ Ὲ.ΚΎῬ ΑΖ. 

β ἔπειτ᾽ ἀπαντῶν μητρὶ τὰἄπι᾽ ἐμοῦ φράσον. 

Ϊ 

ΤΕΡΣΣΒΕΥΌΣ: 
ἀρὰ δος ἡ .α οὶ ἀρ ἐν, Υ 
ὠσὶ αὐτῷ γ᾽ ἕκ σοῦ στόμαχος εἴρῆσϑαι δοκεῖν. 

ΠΜΈΕΚΤΡΑ. 

σὸν ἔργον ἤθη" τιρόσϑεν εἴληχας φόνου. 

ΟΡΈΞΣΈἝΈΗΣ. 

στείχοιμ᾽ ἂν, εἴ τις ἡγεμὼν γίγνοιϑ᾽ ὁδοῦ. 
ΠΡΕΣΈΒΎΥΣ. 

670 χαὶ μὴν ἐγὼ πέμποιμ᾽ ἂν οὐχ ἀχουσίως. 
ΟΥΈΣΣἝΕΕΓΣ.: 

δ δ - - - » - 
ὦ Ζεῦ πατρῷε καὶ τροπαὶ ἐχϑρῶν ἐμῶν, 

οἴχτειρέ ϑ᾽ ἡμᾶς, οἰχτρὰ γὰρ πεπόνθαμεν, 
ἘΞ ΖΕΝΚΊΈΡΩ.ς 

οἴχτειρε δῆτα σοῦ γε φύντας ἐχγόνους. 

ΟΡΕΣΤΗΣ.: 

Ἥρα τε, βωμῶν ἣ Μιυχηναίων χρατεῖς, 
676 γίχην δὸς ἡμῖν, εἰ δίχαι᾽ αἰτούμεθα. 

ἩΖΈΕΚΤΡΑ. 

δὸς δῆτα πατρὸς τοῖσδε τιμωρὸν δέχην. 

ΟΡΕΣΤΉῊΣ. 
- Ἐξ δ Ξ- 

σύ τ᾽, ὦ χάτω γῆς ἀνοσίως οἰχῶν, πάτερ, 
Η Ἵ - ΕἸ 27 Ὄ  Σ Ἂ τ δίϑι ΕἸ ὲ ΝΝ. 

[χαὶ Τὴ τ᾽ ἄνασσα, χεῖρας ἡ δίδωμ᾽ ἐμὰς ἢ 

ἄμυν᾽ ἄμυνε τοῖσδε (φιλτάτοις τέχνοις. 
680 νῦν πάντα νεχρὸν ἐλθὲ σύμμαχον λαβὼν, 

οἵπερ γε σὺν σοὶ «Ῥούγας ἀνάλωσαν δορὶ, 
χῶώσοι στυγοῦσιν ἀνοσίους μιάστορας. 

ἤκουσας, ὦ δείν᾽ ἐξ ἐμῆς μητρὸς παϑών; 
Ἡ.ΜΕΚΤΡΦ“. 

πάντ', οἶδ᾽, ἀκούει τάδε πατήρ " στείχειν δ᾽ ἀχμή. 
686 χαί σοι προφωνῶ πρὸς τάδ᾽ ἀἴγισϑον θανεῖν" 

ὡς, εἰ παλαισϑεὶς πτῶμα ϑανάσιμον πεσεῖ, 

τέϑνηχα χἀγὼ, μηδέ μὲ ζῶσαν λέγε" 
; ; β Ἀπ πμδον τ κα τ τς ; 

σι ίσω χαρα γαρ τουμὸν αἀμίρήηζει ξίφει. 

Ξ ᾿ ᾿ , 
δόμων δ᾽ ἔσω βᾶσ᾽ εὐτρεπὲς ποιήσομαι. 

690 ὡς, ἢν μὲν ἔλϑη πύστις εὐτυχὴς σέϑεν, 

ὀλολύξεται πᾶν δῶμα, ϑνήσχοντος δέ σου 
τἀναντί᾽ ἔσται τῶνδε" ταῦτά σοι λέγω. 

ΟΣ ΤΈΣΣ 
σιώντ᾽ οἶδα. 

ΠΙΕΚΤΡΑ. 
ἡμεδεν ὐτο, Ἐν Ἴ ; 

πρὸς τάδ ἄνδρα γίγνεσϑαί σε χρή. 
ὩΣ τ Υ , 
ὑμεῖς δέ μοι, γυναῖχες, εὖ πυρσεύετε 

696 χραυγὴν ἀγῶνος τοῦδε. φρουρήσω δ᾽ ἐγὼ, 
πρόχειρον ἔγχος χειρὲ βαστάζουσ᾽ ἐμὴ" 
οὐ γῴο ποτ᾽ ἐχϑροῖς τοῖς ἐμοῖς νικωμένη 
δίχην ὑφέξω σῶμ᾽ ἐμὸν χαϑυβοίσαι. 

ΣΟ ΟΡΙΟΙΣ: 
ἀταλῶς ὑπὸ ματέρος, 

100 Τργείων ὀρέων ποτὲ χληδὼν 

ἂν πολιαῖσι μένει φήμαις 

εὐαομύόστοις ἐν χαλάμοις 
Πᾶνα μοῦσαν ἡδύϑροον 
πινέοντ᾽, ἀγρῶν ταμίαν, 

706 χουσέων ὥρνα χαλλιπλόχαμον πορεῦσαι" 
σιετρίνοις τ᾽ ἐπιστὰς 

χέρυξ ᾿άχει βάϑροις, 

ὠγορὰν ἀγορὰν, Μηυχηναῖοι, 
, , 

710 στείχετε μαχαρίων ὀψόμενοι τυράννων 

«ἄσματα, δείματα. 
ΝΣ Ξ ᾿ 

χοροὶ δ᾽ ᾿ἡτρειδᾶν ἐγέραιρον οἴχους " 

ϑυμέλαι δ᾽ ἐπίτναντο χρυ-- 
΄ , -- ΕῚ ϑι ϑύ ἢ, 

σήλατοι, σελαγεῖτο δ᾽ ἀν᾽ ἄστυ 

715 χιῦο ἐπιβώμιον ᾿Τργείων " 

λωιὸς δὲ φϑόγγον χελάδει 
699 --- 712. -ΞΞ 1718 --- 725. 

᾿ 
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κάλλιστον, ΠΙουσῶν ϑεράπων" 
μιολπαὶ δ᾽ ηὔξοντ᾽ ἐραταὶ 
χουσέας ἀρνὸς, ὡς ἐπίλογοι Θυέστου " 

720 χρυφίαις γὰρ εὐναῖς 

πείσας ἄλοχον φίλαν 
᾿Ἰτρέως, τέρας ἐχχομίζει πρὸς 

δώματα" νεόμενος δ᾽ εἰς ἀγόρους ἀὔτει 
τὰν χερόεσσαν ἔ- 

1 72 χειν χρυσόμαλλον κατὰ δῶμα ποίμναν. 
τότε δὴ τότε φαεν- 
νὰς ἄστρων μετέβασ᾽ ὁδοὺς 

Ζεὺς χαὶ φέγγος ἀελίου 
730 λευχόν τε πρόσωπον ἀ- 

οὖς, τὰ δ᾽ ἕσπερα νῶτ᾽ ἐλαύ- 
γει ϑερμᾷ φλογὶ ϑεοπύρῳ, 
νεφέλαι δ᾽ ἔνυδροι πρὸς ἄρ-- 
χτον. ξηραί τ᾽ ᾿Ἱμμωνίδες ἕ-- 

785 δραι φϑίνουσ᾽ ἀπειρόδροσοι, 
χαλλίστων ὄμβρων διόϑεν στερεῖσαι. 
λέγεται, τὰν δὲ πί- 
στιν σμιχρὰν παρ᾽ ἔμοιγ᾽ ἔχει, 
στρέψαι ϑερμὰν ἀέλιον 

740 χουσωπὸν ἕδραν ἀλλά- 
ἕωντα δυστυχίᾳ βροτεί-- 

ῳ ϑνατᾶς ἕνεχεν δίχας. 

«οβεροὶ δὲ βροτοῖσι μῦ-- 

ϑοι χέρδος πρὸς ϑεῶν ϑεραπεί- 

γλδ ες" ὧν οὐ μνασϑεῖσα πόσιν 

χτείνεις, κλεινῶν συγγενέτειρ᾽ ἀδελφῶν. 

ἔα ἔα" 
φίλαι, βοῆς ἠκούσατ᾽, ἢ δοχὼ κενὴ 
ὑπῆλϑέ μ᾽, ὥστε νερτέρα βροντὴ «1ιός ; 
ἰδοὺ τάδ᾽ οὐκ ἄσημα πνεύματ᾽ αἴρεται" 

750 δέσποιν᾽, ἄμεινον δώματ᾽, ᾿Ηλέχτρα,, τάδε. 
ΠΑΈΚΤΡ ΑΖ. 

φίλαι, τί χρῆμα; πῶς ἀγῶνος ἥχομεν; 
ΣΧ  ΟΥΡΙΘ.Σ: 

οὐκ οἶδα πλὴν ἕν, φόνιον οἱμωγὴν κλύω. 
Ἡ“ΕΚΤΡ 4. 

ἤκουσα χἀγὼ, τηλόϑεν μὲν, ἀλλ᾽ ὅμως. 
ΧΟΡΟΣ. 

μακρὰν γὰρ ἕρπει γῆρυς, ἐμφανής γε μήν. 
ἩἨ.ΜΕΚΤΡ  Α. 

765 11ργεῖος ὁ στεναγμὸς, ἢ φίλων ἐμῶν; 

ΣΘΙΘΣΒΊΘΈΣ: 

οὐχ οἶδα" πᾶν γὰρ μίγνυται μέλος βοῆς. 

ΤΕ ΤΡ: 

σφαγὴν ἀντεῖς τήνδε μοι" τί μέλλομεν ; 

ΧΟΡΟΣ. 

ἔπισχε, τρανῶς ὡς μάϑης τύχας σέϑεν. 

ἩΜΕΚΤΡΑ. 
οὐχ ἔστι" νιχκώμεσϑα: ποῦ γὰρ ἄγγελοι; 

ΣΧ ΌΟΌΡΌΟΣ: 

760 ἥξουσιν " οὕτοι βασιλέα φαῦλον χταγεῖν. 

ΑΤΤΈΜΟΣ. 
ὦ χαλλίνιχοι παρϑένοι Π]υκχηγέδες, 

γικῶντ᾽ Ὀρέστην πᾶσιν ἀγγέλλω φίλοις, 
᾿4γαμέμνονος δὲ «ονέα χείμενον πέδῳ 

- αὐϊγισϑον" ἀλλὰ ϑεοῖσιν εὔχεσθαι χρεών. 
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Ἡ ΦΈΚΤΡΑ͂. 

706 τίς δ᾽ εἰ σύ; πῶς μοι πιστὰ σημαίνεις τάδε; 
ἜἘΤ.Ε-ΖΊΘΙΕΣ: 

οὐκ οἶσϑ᾽ ἀδελφοῦ μ᾽ εἰσορῶσα πρόσπολον; 
ΤΕ ΚΊΎῬ.Α. 

ὦ φίλτατ᾽, ἔχ τοι δείματος δυσγνωσίαν 
εἶχον προσώπου: νῦν δὲ γιγνώσκω σε δή. 
τέ φής; τέϑνηχε πατρὸς ἐμοῦ στυγνὸς «φονεύς; 

ΤΌΚΟΣ. 

770 τέϑνηχε" δίς σοι ταῦϑ᾽, ὥ γ᾽ οὖν βούλει, λέγω. 
ἊΟΙΡΙΘΙΣ: 

ὦ ϑεοὶ, “]1ἰχὴ τε πάνϑ᾽ ὁρῶσ᾽, ἦλϑές ποτε. 
ἩΖΕΚΤΡΑ. 

ποίῳ τρόπῳ δὲ χαὶ τίνι δυϑμῷ φόνου 

χτείνει Θυέστου παῖδα βούλομαι μαϑεῖν. 
ΤΕ ΞΚΟΣΣΙ 

ἐπεὶ μελάϑρων τῶνδ᾽ ἀπήραμεν πόδα, 
776 εἰσβάντες ἦμεν δίχροτον εἰς ἁμαξιτὸν 

ἔνϑ᾽ ἦν ὃ χλεινὸς τῶν Δυχηναίων ἄναξ. 
χυρεὶ δὲ χήποις ἐν χαταρρύτοις βεβὼς, 
δρέπων τερείνης μυρσίνης κάρᾳ πλόχους " 

ἰδών τ᾽ ἀντεῖ, χαίρετ᾽, ὦ ξένοι " τίνες; 

780 πόϑεν πορεύεσϑ᾽ ἔστε τ᾽ ἐχ ποίας χϑονός ; 
ὁ δ᾽ εἶπ᾽ Ὀρέστης, Θεσσαλοί" πρὸς δ᾽ ᾿“λφεὺν 
ϑύσοντες ἐρχόμεσϑ᾽ ᾿λυμπίῳ “1εί. 
χλύων δὲ ταῦτ᾽ ἀἴγισϑος ἐννέπει τάδε" 

γῦὺν μὲν παρ᾽ ἡμῖν χρὴ συνεστίους ἐμοὶ ] 
785 ϑοίνη γενέσθαι" τυγχάνω δὲ βουϑυτῶν 

Νύμῳαις" ἕῷοι δ᾽ ἐξαναστάντες λέχους 

ἐς ταυτὸν ἥξετ᾽. ἀλλ᾿ ἴωμεν ἐς δόμους, 

χαὶ ταῦϑ᾽ ἅμ᾽ ἠγόρευε χαὶ χερὸς λαβὼν 
παρῆγεν ἡμᾶς, οὐδ᾽ ἀπαρνεῖσϑαι χρεών. 

790 ἐπεὶ δ᾽ ἐν οἴκοις ἦμεν, ἐννέπει τάδε" 

λούτρ᾽ ὡς τάχιστα τοῖς ξένοις τις αἱρέτω, 
ὡς ἀμφὶ βωμὸν στῶσι χερνίβων πέλας. 
ἀλλ εἴπε᾽ ᾿Ορέστης, ἀρτίως ἡγνίσμεϑα 
λουτροῖσι καϑαροῖς ποταμίων ῥείϑρων ἄπο. 

796 εἰ δὲ ξένους ἀστοῖσι συνϑύειν χρεὼν, 
ἀἴγισϑ᾽, ἕτοιμοι, κοὐκ ἀπαρνούμεσϑ᾽, ἄναξ. 
τοῦτον μὲν οὖν μεϑεῖσαν ἐκ μέσου λόγον" 
λόγχας δὲ ϑέντες, δεσπότου φρουρήματα, 
δμῶες, πρὸς ἔργον πάντες ἵεσαν χέρας. 

800 οἱ μὲν σφαγεῖον ἔφερον», οἱ δ᾽ ἦρον χανῶ, 
ἄλλοι δὲ πῦρ ἀνῆπτον ἀμφί τ᾽ ἐσχάρας 

λέβητας ὠρϑουν- πᾶσα δ᾽ ἐχτύπει στέγη. 

λαβὼν δὲ προχύτας μητρὸς εὐνέτης σέϑεν 
ἔβαλλε βωμοὺς, τοιάδ᾽ ἐννέπων ἔπη" 

805 Νύμῳᾳφαι πετραῖαι, πολλάκις μὲ βουϑυτεῖν 

χαὶ τὴν κατ᾽ οἴχους Τυνδαρίδα δάμαρτ᾽ ἐμὴν, 

πράσσοντας ὡς νῦν, τοὺς δ᾽ ἐμοὺς ἐχϑροὺς χκαχῶς" 

λέγων Ὀρέστην καὶ σέ. δεσπότης δ᾽ ἐμὸς 
τἀναντί᾽ ηὔχετ᾽, οὐ γεγωνίσχων λόγους, 

810 λαβεῖν πατρῷα δώματ᾽. ἐχ κανοῦ δ᾽ ἑλὼν 
αἴΐγισϑος ὀρϑὴν σφαγίδα, μοσχίαν τρίχα 

τεμὼν. ἐφ᾽ ἁγνὸν πῦρ ἔϑηχκε δεξιῷ, 

πκὥσφαξ᾽ ἐπ᾿ ὥμων μόσχον, ὡς ἦραν χεροῖν 
διιῶες τ λέγει δὲ σᾷ χασιγνήτῳ τάδε" 

815 ἐχ τῶν χαλῶν χομποῦσι τοῖσι Θεσσαλοῖς 

εἶναι τόδ᾽, ὅστις ταῦρον ἀρταμεῖ χαλῶς 
“ 5Ρθαν ΠΗ γῶν ΡΣ 
ἵππους τ΄ ὀχμάζει. λαβὲ σίδηρον, ὠ ξένε, 
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δεῖξόν τε φήμην ἔτυμον ἀμφὶ Θεσσαλῶν. 
ὁ δ᾽ εὐχρότητον «1ωρίδ᾽ ἁρπάσας χεροῖν, 

820 ῥίψας ἀπ᾿ ὥμων εὐπρεπῆ πορπάματα, 
71Πυλάδην μὲν εἵλετ᾽ ἐν πόνοις ὑπηρέτην, 

δμῶας δ᾽ ἀπωϑεῖ" χαὶ λαβὼν μόσχου πόδα, 
λευχὰς ἐγύμνου σάρχας, ἐχτείνων χέρα" 
ϑᾶσσον δὲ βύρσαν ἐξέδειρεν ἢ δρομεὺς 

826 δισσοὺς διαύλους ἵππιος διήνυσε, 

χἀνεῖτο λαγόνας. ἱρὰ δ᾽ ἐς χεῖρας λαβὼν 

αἡἴγισϑος ἤϑρει. καὶ λοβὸς μὲν οὐ προσὴν 
σπλάγχνοις, πύλαι δὲ χαὶ δοχαὶ χολῆς πέλας 
χαχὰς ἔφαινον τῷ σχοποῦντι προσβολάς. 

830 ώ μὲν σχυϑράζει, δεσπότης δ᾽ ἀνιστορεῖ, 
τί χρῆμ᾽ ἀϑυμεῖς, ὦ ξέν᾽; 
δόλον ϑυραῖον. ἔστι δ᾽ ἔχϑιστος βροτῶν 
᾿ἡγαμέμνονος παῖς πολέμιός τ᾿ ἐμοῖς δόμοις. 
ὁ δ᾽ εἶπε, φυγάδος δῆτα δειμαίνεις δόλον, 

8856 πόλεως ἀνάσσων; οὐχ. ὅπως πευστηρίαν 
ϑοινασόμεσθα, «»ϑιάδ᾽ ἀντὶ “ἸΙωρικῆς 

οἴσει τις ἡμῖν χοπίδ᾽ ; 

Ξ : 
ὀρρωδῶ τινα 

ἀπορρήξω χέλυν, 

λαβὼν δὲ χόπτει. σπλάγχνα δ᾽ “ἴγισϑος λαβὼν 
ἤϑρει διαιρῶν. τοῦ δὲ νεύοντος χάτω, 

840 ὄνυχας ἐπ᾿ ἄχρους στὰς χασίγνητος σέϑεν 

ἐς σφονδύλους ἔπαισε. νωτιαῖα δὲ 

ἔρρηξεν ἄρϑρα. πᾶν δὲ σῶμ᾽ ἄνω χάτω 
ἤσπαιρεν, ἠλάλαζε δυσϑνῆσχον φόνῳ. 

- ᾽΄ ν Ἐπ, , 

διιῶες δ᾽ ἰδόντες εὐθὺς ἦξαν ἐς δόρυ, 

δι6 πολλοὶ μάχεσϑαι πρὸς δύ᾽. ἀνδρείας δ᾽ ὕπο 

ἔστησαν ἀντίπρῳρα σείοντες βέλη 

Πυλάδης Ὀρέστης τ᾽. εἶπε δ᾽, οὐχὶ δυσμενὴς 
τὶ ΞΑΞ ΚΕ ἘΦ 56 
ἥχω πόλει τῇδ᾽, οὐδ᾽ ἐμοῖς ὀπάοσι, 

φονέα δὲ πατρὸς ἀντετιμωρησάμην 
860 τλήμων Ὀρέστης. ἀλλὰ μή μὲ χτείνετε, 

σιατρὸς παλαιοὶ διιῶες. οἱ δ᾽, ἐπεὶ λόγων 

ἤχουσαν, ἔσχον χάμαχας" ἐγνώσθη δ᾽ ὑπὸ 
γέροντος ἐν δόμοισιν ἀρχαίου τινός. 

στέφουσι δ᾽ εὐθὺς σοῦ χασιγνήτου χάρα 
856 χαίροντες, ἀλαλάζοντες. ἔρχεται δὲ σοὶ 

χάραᾳ ᾿πιδείξων, οὐχὶ Γοργόνος φέρων, 

ἀλλ ὃν στυγεῖς «Ἵἴγεσϑον" αἷμα δ᾽ αἵματος 
ἢ ΠΤ τς , τὶ 

πιχρὸς δανεισμὸς ἡλϑὲ τῷ ϑαγνόντι νῦν. 
ΧΟΡΟΣ. 

" τ 
ϑὲς εἰς χορὸν, ὦ φίλα, ἴχνος, 

ς τ , 
860 ὡς νεβοὺς, οὐράνιον 

πήδημα χουφίζουσα σὺν ἀγλαΐᾳ. 
γίχας στεφανηςορίαν 

χρείσσω παρ᾽ ᾿Ἱλφειοῦ ῥεέϑροις τελέσας 
χασίγνητος σέϑεν " ἀλλ᾿ ἐπάειδε 

8θ6 χαλλίνιχον ὠδὰν ἐμῷ χορῷ. Ω ἕῳ χορῷ 
ἩἨ“ΕῈΕΝΛΈΤΎΡ. 

Υ Μ ΄ ΄ 
ὦ φέγγος, ὦ τέϑριππον ἡλίου σέλας. 
ΩΣ - ᾿ Ὧ- ν ΄ ΄ 
ὠ γαῖα καὶ νὺξ, ἣν ἐδερχόμην πάρος, 
νῦν ὄμμα τοὐμὸν ἀμιπτυχαί τ᾽ ἐλεύϑεροι, 
ἐπεὶ πατρὸς πέπτωχεν Αἴγισϑος φονεύς. 

870 φέρ᾽, οἷα δὴ ᾽γὼ καὶ δόμοι κεύϑουσί μου 
χόμης ἀγάλματ᾽ ἐξενέγκωμαι, «φίλαι, 

ΕΝ παρα το τό 5 , στέψω τ᾽ ἀδελιοῦ χρᾶτα τοῦ νιχηφόρου. 
.ΧΙΘΊΒΙΟῚΣ: 

σὺ μέν νυν ἀγάλματ᾽ ἄειρε 
869 -- 8θ6. Ξ-ΞΞ 878 --- 879. 

Ε; ὙΞΡῚ ΕΚ ΤΟ ἢ 

χρατί: τὸ δ᾽ ἁμέτερον 
876 χωρήσεται Ἱούσαισι χόρευμα «ρίλον. 

γῦν οἱ πάρος ἁμέτεροι 
γαίας τυραγννεύσουσι φίλοι βασιλῆς, 

διχαίως τοὺς ἀδίχους χαϑελόντες. 

ἀλλ ἴτω ξύναυλος βοὰ χαρᾷ. 
ἘΠ ἘΚ ΤΌΡΡΑΗΣ 

880 ὦ χκαλλίνιχε, πατρὸς ἐκ νιχηφόρου 

γεγὼς, Ὀρέστα, τῆς ὑπ᾿ ᾿Ιλίῳ μάχης, 
δέξαι χόύμης σῆς βοστρύχων ἀνδήματα. 

ἥχεις γὰρ οὐχ ἀχρεῖον ἔχπλεθϑοον δραμὼν 
ἀγῶν᾽ ἐς οἴχους, ἀλλὰ πολέμιον χτανὼν 

885 41ἴγισϑον, ὃς σὸν πατέρα χἀμὸν ὥὦλεσε. 
σύ τ᾽, ὦ παρασπίστ᾽, ἀνδρὸς εὐσεβεστάτου 
παίδευμα, Πυλάδη, στέφανον ἐξ ἐμῆς χερὸς 
δέχου" φέρει γὰρ χαὶ σὺ τῷδ᾽ ἴσον μέρος 
ἀγῶνος" ἀεὶ δ᾽ εὐτυχεῖς φαίνοισϑέ μοι. 

ΟΡΈΣΣΦΠΣΝ 

890 ϑεοὺς μὲν ἡγοῦ πρῶτον, ᾿Ηλέχτρα, τύχης 
ἀρχηγέτας τῆσδ᾽, εἶτα κἄμ᾽ ἐπαίνεσον, 
τὸν τῶν ϑεῶν τε τῆς τύχης ϑ᾽ ὑπηρέτην. 
ἥχω γὰρ οὐ λόγοισιν, ἀλλ᾽ ἔργοις χτανὼν 

αἹἴγισϑον " ὡς δέ τῳ σάφ᾽ εἰδέναι τάδε 
896 προϑῶμιεν, αὐτὸν τὸν ϑανόντα σοι «φέρω, 

ὃν, εἴτε χρήζεις, ϑηρσὶν ἁρπαγὴν πρόϑες, 
ἢ σχῦλον οἰωνοῖσιν, αἰϑέρος τέχνοις, 

σιήξασ᾽ ἔρεισον σχόλοπε" σὸς γάρ ἔστι νῦν 
δοῦλος, πάροιϑε δεσπότης χεχλημένος. 

ἩΖΕΚΤΡ 4. 

900 αἰσχύνομαι μὲν, βούλομαι δ᾽ εἰπεῖν ὅμως. 
ΘΡΙΕΞΙΦΕΣ: 

τί χρῆμα, λέξον, ὡς φόβου γ᾽ ἔξωϑεν εἶ. 
Ἡ.ΈΚΤΡΑ. 

γεχροὺς ὑβρίζειν, μή μέ τις φϑόνῳ βάλῃ. 
ΟΡΈΕΣΤΈΓΣ. 

οὐχ ἔστιν οὐδεὶς ὅστις ἂν μέμιναιτό σοι. 
ΠΙΈΕΚΤΡἍἉ. 

δυσάρεστος ἡμῶν χαὶ φιλόψογος πόλις. 
ΟΡΈΣΈΊΟΩΣΣ. 

906 λέγ᾽, εἴ τι χρήζεις, σύγγον᾽ " ἀσπόνδοισι γὰρ 

γόμοισιν ἔχϑραν τῷδε συμβεβλήκαμεν. 
Ἡ.ΖῈΚΤΡ.Ζ. 

εἶεν " τίν᾽ ἀρχὴν πρῶτά σ᾽ ἐξείπω χαχῶν; 
ποίας τελευτάς; τίνα μέσον τάξω λόγον; 

χαὶ μὴν δι᾿ ὄρϑρων γ᾽ οὔποτ᾽ ἐξελίμπανον 
910 ϑρυλοῦσ᾽, ἅ γ᾽ εἰπεῖν ἤϑελον χατ᾽ ὄμμα σὸν, 

εἰ δὴ γενοίμην δειμάτων ἐλευϑέρα 
τῶν πρόσϑε" νῦν οὖν ἐσμεν" ἀποδώσω δέ σοι 
ἐχεῖν᾽ ἅ σε ζῶνε᾽ ἤϑελον λέξαι χαχά. 

ἀπώλεσάς με χὠρφανὴν φίλου πατρὸς 
91ὅ χαὶ τόνδ᾽ ἔϑηχας, οὐδὲν ἠδικημένος, 

χἄγημας αἰσχρῶς μητέρ᾽, ἄνδρα τ᾽ ἔχτανες 
στιρατηλατοῦνϑ᾽ Ἕλλησιν, οὐχ ἐλϑὼν «ρύγας. 
ἐς τοῦτο δ᾽ ἦλϑες ἀμαϑίας ὥστ᾽ ἤλπισας 

ὡς ἐς σὲ μὲν δὴ μητέρ᾽ οὐχ ἕξεις χαχὴν 

920 γήμας, ἐμοῦ δὲ πατρὸς ἠδίχεις λέχη. 

ἔστω δ᾽, ὅταν τις διολέσας δάμαρτά του 
χρυπταῖσιν εὐναῖς εἶτ᾽ ἀναγχασϑῇ λαβεῖν, 
δύστηνός ἔστιν, εἰ δοχεῖ τὸ σωφρονεῖν 
ἐχεῖ μὲν αὐτὴν οὐκ ἔχειν, παρ᾽ οἱ δ᾽ ἔχειν. 



926 ἄλγιστα δ᾽ ᾧχεις, οὐ δοχῶν οἰχεῖν χαχῶς" 
ἤδησϑα γὰρ δῆτ᾽ ἀνόσιον γήμας γάμον, 
μήτηρ δὲ σ᾽ ὄνδρα δυσσεβῆ κεχτημένη. 
ἄμφω πονηρὼ δ᾽ ὄντ᾽ ἀφαιρεῖσϑον τύχην, 
κείνη τε τὴν σὴν χαὶ σὺ τοὐκείνης καχόν. 

980 πᾶσιν δ᾽ ἐν ᾿“ργείοισιν ἤκουες τάδε" 
ὁ τῆς γυναικὸς, οὐχὶ τἀνδρὸς ἡ γυνή. 
χαίτοι τόδ᾽ αἰσχρὸν, προστατεῖν γε δωμάτων 
γυναῖκα, μὴ τὸν ἄνδρα" κἀκείνους στυγῶ 

τοὺς παῖδας, ὅστις τοῦ μὲν ἄρσενος πατρὸς 
935 οὐκ ὠνόμασται, τῆς δὲ μητρὸς ἐν πόλει. 

ἐπίσημα γὰρ γήμαντι καὶ μείζω λέχη, 
τἀνδρὸς μὲν οὐδεὶς, τῶν δὲ ϑηλειῶν λόγος. 

ὃ δ᾽ ἡπάτα σε πλεῖστον οὐκ ἐγνωχότα, 
2} “" - » 

ΟΞ τις εἶναι, τοῖσι χρήμασι σϑένων 
ΠΑ ι αν ΩΣ : 

θάθτὰ δ᾽ οὐδὲν εἰ μὴ βραχὺν ὁμιλῆσαι χρόνον. 
ἡ γὰρ φύσις βέβαιος, οὐ τὰ χρήματα. 
ἡ μὲν γὰρ ἀεὶ παραμένουσ᾽ αἴρει χάρα" 
ΤΑΣ ΤΙ ἫΝ ἢ ξ ΦΧ των 
ὁ δ᾽ ὄλβος ἄδικος καὶ μετὰ σχαιῶν ξυνὼν, μ ; 
ἐξέπτατ᾽ οἴχων, σμικρὸν ἀνθήσας χρόνον. 

940 ἃ δ᾽ ἐς γυναῖχας, παρϑένῳ γὰρ οὐ χαλὸν γ ᾿ (πε λεῖον, γι ες 
λέγειν, σιωπῶ, γνωρίμως δ᾽ αἰνίξομαι. ΞΡ. ΝΣ ΌΡΙ, ! ἐγναντς ᾿ δ τὲς , 
ὕβροιζες, ὡς δὴ βασιλιχοὺς ἔχων δόμους, 

χάλλει τ᾿ ἀραρώς. ἀλλ᾽ ἔμοιγ᾽ εἴη πόσις 
μὴ παρϑενωπὸς, ἀλλὰ τἀνδρείου τρόπου. 

950 τὰ γὰρ τέχν᾽ αὐτῶν “ἄρεος ἐχχρεμύνγυται 50 Ων Θέ ᾽ ΞΕ ἐτριο 
τὰ δ᾽ εὐπρεπῆ δὴ κόσμος ἐν χοροῖς μόνον. 
ἔρρ᾽, οὐδὲν εἰδὼς ὧν ἐφευρεϑεὶς χρόνῳ 
δίχην δέδωχας, ὧδέ τις χαχοῦργος ὦν. ι ᾽ 07 
μή μοι, τὸ πρῶτον βῆμ᾽ ἐὰν δράμῃ καλῶς, 

965 νικῶν δοκείτω τὴν δίκην, πρὶν ἂν πέλας 
γραμμῆς ἵκηται, καὶ τέλος χάμψη βίου. 

ΘΟ ΒΟΟΣ: 

ἔπραξε δεινά - δεινὰ δ᾽ ἀντέδωχε σοὶ 

χαὶ τῷδ᾽. ἔχει γὰρ ἡ «Ἰίχη μέγα σϑένος. 
ΟΥΈΖΣΤΗΣ. 

εἶεν " χομίζειν τοῦδε σῶμ᾽ ἔσω χρεὼν 
9600 σχύτῳ τε δοῦναι, δμῶες, ὡς ὅταν μόλῃ 

μήτηρ, σφαγῆς πάροιϑε μὴ εἰσίδῃ νεχρόν. 
Ἡ ΔΈΚΤΡ 4. 

ἐπίσχες " ἐμβάλωμεν εἰς ἄλλον» λόγον. 

ΟΡ ΕΙΣΣ ΓΙ. 

τί δ᾽; ἐκ Μυκηνῶν μῶν βοηδρόμους ὁρᾷς; 
ἩΜΈΚΤΡ 4. 

οὔχ, ἀλλὰ τὴν τεκοῦσαν, ἥ μ᾽ ἐγείνατο. 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

900 καλῶς ἄρ᾽ ἄρχυν ἐς μέσην πορεύεται. 
ἩΜΈΚΤΡ 4. 

Ξ ᾿; 
χαὶ μὴν ὄὕχοις γε καὶ στολῆ λαμπρύνεται. 

; ΟΡΕΣΤΗΣ. 
- - ΄ ΜῚ ΄ 

τί δῆτα δρῶμεν; μητέρ᾽ ἡ φονεύσομεν; 
ΙΠΦΈΕΚΤΡ 4. 

- τ΄ ς το ΄ 

μῶν σ᾽ οἴἶχτος εἷλε, μητρὸς ὡς εἶδες δέμας; 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

φεῦ. 
Η: ; τὐδαρν, πῶς γὰρ «τάγὼω νιν, ἣ μ᾽ ἔϑρεψε κάτεχεν; 

ΠΜΛΜΕΚΤΡΑ. 

970 ὥσπερ πατέρα σὸν ἥδε χἀμὸν ὥλεσεν. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ὦ «Ῥοῖβε; πολλήν γ᾽ ἀμαϑίαν ἐϑέσπισας, 

ΠΟΛ Τ᾿ ΤΙ ΒΒ Ὁ 383 

ἩΖΕΚΤΡΑ. 

ὅπου δ᾽ ᾿ἡπόλλων σχαιὸς ἢ, τίνες σοφοί; 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ὕστις μ᾿ ἔχρησας μητέρ᾽, ἣν οὐ χρῆν, κτανεῖν. 
ἩΧΕΚΤΡ.«“. 

βλάπτει δὲ δὴ τί πατρὶ τιμωρῶν σέϑεν; 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

976 μητροχτόνος νῦν φεύξομαι, τόϑ᾽ ἁγνὸς ὦν. 
ἩΖΕΚΤΡΑ. 

καὶ μή γ᾽ ἀμύνων πατρὶ δυσσεβὴς ἔσει. 
ΟἾΡΙΣΕΙ ΩΣ ΤΆΠΩΣΣ 

ἐγὼ δὲ μητρὶ τοῦ φόνου δώσω δίχας. 
ἩΜΕΚΤΡΑ. 

τῷ δ᾽ αὖ πατρῴαν διαμεϑεὶς τιμωρίαν; 

ΟἿΡΙΒΣ ΤΙ ΕΣ. 

ἀρ’ αὔτ᾽ ἀλάστωρ εἶπ᾽ ἀπειχασϑεὶς ϑεῷ; 

ἩΓΖΕΚΤ ΡΟ. 

980 ἱρὸν χαϑίζων τρίποδ᾽ ; ἐγὼ μὲν οὐ δοχῶ. 
ΘΟ ΠΕΣΣ  ἜΓΣΣ 

οὐδ᾽ ἂν πιϑοίμην εὖ μεμαντεῦσϑαι τάδε. 
ἩΜΕῈΕΚΤ Α. 

οὐ μὴ κακισϑεὶς εἷς ἀνανδρίαν πέσῃς. 

ΟΡΈΕΣΤΗΣ. 

ἀλλ ἡ τὸν αὐτὸν τῆδ᾽ ὑποστήσω δόλον; 
ἩΞΑ ΕΚ ΤΡ κι 

ᾧ καὶ πόσιν χαϑεῖλες Αἴγισϑον χτανών. 
ΟΡΕΣΤΗῊΣ. 

986 εἴσειμι" δεινοῦ δ᾽ ἄρχομαι προβλήματος. 
χαὶ δεινὰ δράσω γ᾽ - εἰ ϑεοῖς δοκεῖ τάδε, 
ἔστω" πιχρὸν δὲ χἠδὺ τἀγώγνισμά μοι. 

ΧΟΡΟΣ. 
Ἰὼ, 
βασίλεια γύναι χϑονὸς ᾿Δργείας, 
παῖ Τυνδαρέου, 

990 χαὶ τοῖν ἀγαϑοῖν ξύγγονε κούροιν 
«Ἱιὸς, οἱ φλογερὰν αἰϑέρ᾽ ἐν ἄστροις 
γαίουσι, βροτῶν ἐν ἁλὸς ῥοϑίοις 
τιμὰς σωτῆρας ἔχοντες " 

χαῖρε, σεβίζω σ᾽ ἴσα καὶ μάχαρας 

996 πλούτου μεγάλης τ᾽ εὐδαιμονίας. 
τὰς σὰς δὲ τύχας ϑεραπεύεσϑαι 

χαιρὸς Ἐ, ὦ βασίλεια. 

ΚΑΥΤΥΤΔΑΙΜΝΗΣΤΡ Α. 

ἔχβητ᾽ ἀπήνης, Τρῳάδες, χειρὸς δ᾽ ἐμῆς 
λάβεσϑ᾽, ἵν᾽ ἔξω τοῦδ᾽ ὄχου στήσω πόδα. 

1000 σχύλοισι μὲν γὰρ ϑεῶν χεχύσμηνται δόμοι 
«Ρρυγίοις, ἐγὼ δὲ τάσδε, Τρῳάδος χϑονὸς 
ξαίρετ᾽, ἀντὶ παιδὸς ἣν ἀπώλεσα, 

σμιχρὸν γέρας, καλὸν δὲ χέχτημαι δόμοις. 

ἩΔΕΚΤΡΑ. 
οὔχουν ἐγὼ, δούλη γὰρ ἐχβεβλημένη 

1006 δόμων πατρῴων δυστυχεῖς οἰχῶ δόμους, 

μῆτερ, λάβωμαι μαχαρίας τῆς σῆς χερύς; 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

δοῦλαι πάρεισιν αἴδε, μὴ σύ μοι πόνει. 

ἩΜΔΕΚΤΡΑ. ᾿ 

τί δ᾽; αἰχμάλωτόν τοί μ᾽ ἀπῴκισας δόμων, 
ἡρημένων δὲ δωμάτων ἡρήμεϑα, 

1010 ὡς αἵδε, πατρὸς ὀρφαναὶ λελειμμέναι. 



981 εἝἜὟ Ἰ ΡυΙπ ΤΟ ΑΛΟ 

ΚΑΗΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ, 1006 ἡ μὲν γὰρ ἁρπασϑεῖσ᾽ ἑχοῦσ᾽ ἀπῴχετο, 
τοιαῦτα μέντοι σὸς πατὴρ βουλεύματα σὺ δ᾽ ἄνδρ᾽ ἄριστον “Ελλάδος διώλεσας, 
ἐς οὗς ἐχρὴν ἥκιστ᾽ ἐβούλευσεν φίλων. σχῆνιν προτείνουσ᾽, ὡς ὑπὲρ τέχνου πόσιν 

λέξω δὲ, καίτοι δόξ᾽ ὅταν λάβῃ χαχὴ ἔχτεινας" οὐ γὰρ, ὡς ἔγωγ᾽, ἴσασιν εὖ, 

γυναῖχα, γλώσσῃ πιχρότης ἔνεστί τις, ἥτις, ϑυγατρὸς πρὶν χεχυρῶσϑαι σφαγὰς, 
1016 ὡς μὲν παρ᾽ ἡμῖν, οὐ καλῶς, τὸ πρᾶγμα δὲ 1070 γέον τ᾿ ἀπ᾿ οἴχων ἀνδρὺς ἐξωρμημένου, 

μαϑόντας, ἢν μὲν ἀξίως μισεῖν ἔχη, ξανϑὸν χατόπτιρῳ πλόχαμον ἐξήσχεις κόμης. 

στυγεῖν δίχαιον " εἰ δὲ μὴ, τί δεῖ στυγεῖν ; γυνὴ δ᾽ ἀπόντος ἀνδρὸς ἥτις ἐκ δύμων 

ἡμῦς δ᾽ ἔδωχε Τυνδάρεως τῷ σῷ πατρὶ, ἐς χάλλος ἀσχεῖ, διάγραιρ᾽ ὡς οὖσαν χαχήν. 

οὐχ ὥστε ϑνήσχειν, οὐδ᾽ ἃ γειναίμην ἐγώ. οὐδὲν γὰρ αὐτὴν δεῖ ϑύρασιν εὐπρεπὲς 
1020 χεῖνος δὲ παῖδα τὴν ἐμὴν, ᾿Αχιλλέως 1075 φαίνειν πρόσωπον, ἤν τι μὴ ζητὴ κακόν. 

λέχτροισι πείσας, ᾧχετ᾽ ἐχ δόμων ἄγων μόνην δὲ πασῶν οἶδ᾽ ἐγὼ σ᾽ Ἑλληνίδων, 
πρυμνοῦχον «Αὖλιν - ἔνϑ᾽ ὑπερτείνας πυρῶς εἰ μὲν τὰ Τρώων εὐτυχοῖ, χεχαρμένην, 

λευκὴν διήμησ᾽ ᾿Ιφιγόνης παρηίδα, δἱ δ᾽ ἥσσον᾽ εἴη, συννειφοῦσαν ὄμματα, 

χεὶ μὲν πόλεως ἅλωσιν ἐξιώμενος, ᾿Ἰγαμέμνον᾽ οὐ χρήζουσαν ἐκ Τροίας μολεῖν. 
1026 ἢ δῶμ᾽ ὀνήσων τἄλλα τ᾽ ἐχσώζων τέχνα 1080 χαίτοι χαλῶς γε σωφρονεῖν παρεῖχέ σοι" 

ἔχτεινε πολλῶν μίαν ὕπερ, συγγνώστ᾽ ἂν ἦν" | ἄνδρ᾽ εἶχες οὐ κακίον᾽ «Αἰγίσϑου πόσιν, 
νῦν δ᾽, οὕνεχ “Πλένη μάργος ἦν, ὅ τ αὖ λαβὼν ὃν Ἑλλὰς αὑτῆς εἵλετο στρατηλάτην " 

ἄλοχον χολάζειν προδότιν οὐχ ἠπίστατο, Ἑλένης δ᾽ ἀδελφῆς τοιάδ᾽ ἐξειργασμένης, 
τούτων ἕχατι παῖδ᾽ ἐμὴν διώλεσεν. ἐξὴν χλέος σοι μέγα λαβεῖν " τὰ γὰρ κακὰ 

1080 ἐπὶ τοῖσδε τοίνυν, χαίπερ ἠδιχημένη, 1086 παράδειγμα τοῖς ἐσϑλοῖσιν εἴσοιμίν τ᾽ ἔχει. 

οὐχ ἠγριούμην, οὐδ᾽ ἂν ἔχτανον πόσιν " εἰ δ᾽, ὡς λέγεις, σὴν ϑυγατέρ᾽ ἔχτεινεν πατὴρ, 
᾽ Ὑ) γ» ἥῷονν ΄ " , στ ᾽ , ΄ 
ἀλλ ηλϑ᾽ ἔχων μοι μαιναδ᾽ ἔνϑεον χόρην, ἐγὼ τί σ᾽ ἠϑδίχησ᾽ ἐμὸς τε σύγγονος; 

λέχτροις τ᾿ ἐπεισέφρησε, χαὶ νύμφα δύο πῶς οὐ πόσιν χτείνασα πατρῴους δόμους 
ἐν τοῖσιν αὐτοῖς δώμασιν κατεῖχ᾽ ὁμοῦ. ἡμῖν προσῆψας, ἀλλ᾿ ἀπηνέγχω λέχη 

1036 μῶρον μιὲν οὖν γυναῖχες, οὐχ ἄλλως λέγω" 1090 τἀλλότρια, μισϑοῦ τοὺς γάμους ὠνουμένη, 
ὅταν δ᾽, ὑπόντος τοῦδ᾽, ἁμαρτάνῃ πόσις, χοὔτ᾽ ἀντιφεύγει παιδὸς ἀντὶ σοῦ πόσις 
τἄνδον παρώσας λέχτρα. μιμεῖσϑαι ϑέλει οὔτ᾽ ἀντ᾽ ἐμοῦ τέϑνηκε, δὶς τόσως ἐμὲ 

γυνὴ τὸν ἄνδρα χἄτερον χτᾶσϑαι φίλον. χιείνας ἀδελφῆς ζῶσαν" εἰ δ᾽ ἀμείψεται 
χἄπειτ᾽ ἐν ἡμῖν ὃ ψόγος λαμπρύνεται, φόνον διχάζων φόνος, ἀποχτενῶ σ᾽ ἐγὼ 

1040 οἱ δ᾽ αἴτιοι τῶνδ᾽ οὐ χλύουσ᾽ ἄνδρες χαχῶς. 1096 χαὶ παῖς Ὀρέστης, πατρὶ τιμωρούμενοι" 

εἰ δ᾽ ἐχ δόμων ἥρπαστο Μιενέλεως λάϑρα, εἰ γὰρ δίχαι᾽ ἐχεῖνα,, χαὶ τάδ᾽ ἔνϑιχα. 
χτανεῖν μ᾽ Ὀρέστην χοῆν, κασιγνήτης πόσιν ὅστις δὲ πλοῦτον ἢ εὐγένειαν εἰσιδὼν 
Διενέλαον ὡς σώσαιμι; σὸς δὲ πῶς πατὴρ γαμεῖ πονηρὰν, μῶρός ἐστι" μιχρὰ γὰρ 

ἠνέσχετ᾽. ἂν ταὔτ᾽, εἶτα τὸν μὲν οὐ θανεῖν μεγάλων ἀμείνω σώφρον᾽ ἐν δόμοις λέχη. 
1046 χτείνοντα χρῆν τὠμ᾽, ἐμὲ δὲ πρὸς χείνου παϑεῖν; ΧΟΡΟΣ. 

ἔχτειν᾽, ἐτρέφϑην ἥνπερ ἦν πορεύσιμον 1100 τύχη γυναιχῶν ἐς γάμους" τὰ μὲν γὰρ εὖ, 
σιρὸς τοὺς ἐχείνῳ πολεμίους. «φίλων γὰρ ἂν τὰ δ᾽ οὐ χαλῶς πίπτοντα δέρχομαι βροτῶν. 

τίς ὧν πατρὸς σοῦ φόνον ἐχοινώνησέ μοι; " ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ Α. 
λέγ᾽, εἴ τι χρήζεις, χἀντίϑες παρρησίᾳ, 

1060 ὅπως τέϑνηχε σὸς πατὴρ οὐχ ἐνδίχως. 

ἨἩ.ΕΚΊ17:}»Ὲ.. 

δίχαι᾽ ἔλεξας" ἡ δίχη δ᾽ αἱσχοῶς ἔχει" Ἴ Ἵ χο χ 

γυναῖχα γὰρ χρῆν πάντα συγχωρεῖν πόσει, 

ἥτις φρενήρης. εἰ δὲ μὴ δοχεῖ τάδε, 

οὐδ᾽ εἰς ἀριϑμὸν τῶν ἐμῶν ἥκει λόγων. 

1066 μέμνησο, μῆτερ, οὺὃς ἔλεξας ὑστάτους 

ὦ παῖ, πέφυχας πατέρα σὸν στέργειν ἀεί. 
ἔστιν δὲ χαὶ τόδ᾽ - οἱ μέν εἶσιν ἀρσένων, 
οἱ δ᾽ αὖ φιλοῦσι μητέρας μᾶλλον πατρός. 

1100 συγγνώσομαί σοι" χαὶ γὰρ οὐχ οὕτως ἄγαν 
χαίρω τι, τέχνον, τοῖς δεδραμένοις ἐμοί. 
σὺ δ᾽ ὧδ᾽ ἄλουτος χαὶ δυσείματος χρόα 
λεχὼ νεογνῶν ἐκ τόχων πεπαυμένη; 
οἴκοι τάλαινα τῶν ἐμῶν βουλευμάτων " 

1110 ὡς μᾶλλον ἢ χοὴν ἤλασ᾽ εἰς ὀργὴν πόσιν. 

ἨΛΕΚΤΡΑ. 
ὀψὲ -στενάζεις, ἡνίχ᾽ οὐχ ἔχεις ἐπκη" 
πατὴρ μὲν οὖν τέϑνηχε" τὸν δ᾽ ἔξω χϑονὸς 

πῶς οὐ κομίζει παῖδ᾽ ἀλητεύοντα σόν; 

ΚΑΥΎΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ . 

λόγους, διδοῦσα πρὸς σέ μοι παροησίαν. 

ὙΠ ΌΤΙ ΠᾺΡ, ((- 

χαὶ νῦν γέ φημι, χοὺχκ ἀπαρνοῦμαι, τέκνον. 
ἘΓ. ἘΠ ΚΟ ΓᾺΡ ΖΑ. 

ἄρα χλύουσα, μῆτερ, εἶτ᾽ ἔρξεις καχῶς; 

Ἂ ΧΦΥΎΣΗ ΓΠΠΟΝΕΕΓΣΟΤ ΡΟ: 
ν ἘΠΕΕΝ πτνν ΡΣ τ 

οὐχ ἔστι, τῇ σῇ δ᾽ ἡδὺ προσϑήσω φρενί. 
ΠΊΕΚΊΤΡ. ϑέδοιχα " τοὐμὸν δ᾽, οὐχὶ τοὐχείνου, σχοπῶ. 

1000 λέγοιμ᾽ ἄν - ἀρχὴ δ᾽ ἥδε μοι προοιμίου. 1118 πατρὸς γὰρ, ὡς λέγουσι, ϑυμοῦται φόνῳ. 
εἴθ᾽ εἶχες, ὦ τεχοῦσα, βελτίους φρένας. ἩΜΈΕΈΚΤΡ. . 
τὸ μὲν γὰρ εἶδος αἶνον ἄξιον φέρει τί δαὶ πόσιν σὸν ἄγριον εἷς ἡμῶς ἔχεις; 

Ἑλένης τε καὶ σοῦ, δύο δ᾽ ἔφρυτε συγγόνω, ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ.Λ. 
ἄμφω ματαίω Κάστορός τ᾽ οὐχ ἀξίω. τρόποι τοιοῦτοι" χαὶ σὺ δ᾽ αὐθάδης ἔφυς. 

ἈΕ - - οὖν 
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ἩΗΖΕΚΤΡ 4. ΚΑΥΤΟΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

ἀλγῶ γάρ" ἀλλὰ παύσομαι ϑυμουμένη. 1165 ὦ τέχνα, πρὸς ϑεῶν μὴ χτάνητε μητέρα. 
ΕΖ ΤΙ 1 ΨΙΝ ΞΟ Ῥοά. ΧΟΡΟΣ. 

καὶ μὴν ἐκεῖνος οὐκέτ᾽ ἔσται σοι βαρύς. χλύεις ὑπώροφον βοάν; 
ἩΜΕΚΤΡΑ. ΚΑΥΤΩΑΙΜΝΗΣΤΡ Α. 

1120 φρονεῖ μέγ᾽ " ἐν γὰρ τοῖς ἐμοῖς ναίει δόμοις. Ἰώ μοί μοι. 
ΚΑΗΑΗΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. : ΧΟΡΟΣ. 

ὁρᾷς; ἀν᾽ αὖ σὺ ζωπυρεῖς νείκη γέα. ᾧμωξα χἀγὼ πρὸς τέκνων χειρουμένης. 

ἩΜΕΚΤΡ,ᾷ. γέμει τοι δίχαν ϑεὸς, ὅταν τύχη" 
σιγῶ" δέδοικα γάρ νιν, ὡς δέδοικ᾽, ἐγώ. 1170 σχέτλια μὲν ἔπαϑες, ἀνόσια δ᾽ εἰργάσω, 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. τάλαιν᾽, εὐνέταν. 
παῦσαι λόγων τῶνδ᾽ " ἀλλὰ τί μ᾽ ἐχάλεις, τέχνον ; ἀλλ οἵδε μητρὸς νεος(όνοις ἐν αἵμασι 

ἩΜΖΕΧΚΤΡΑ. περυρμένοι βαίνουσιν ἐξ οἴχων πόδα, 

ἤκουσας, οἶμαι, τῶν ἐμῶν λοχευμάτων " τροπαῖα δείγματ᾽ ἀϑλίων προσφϑεγμάτων. 
1126 τούτων ὕπερ μοι ϑῦσον, οὐ γὰρ οἶδ᾽ ἐγὼ, 117γὅ οὐκ ἔστιν οὐδεὶς οἶκος ἀϑλιώτερος 

δεκάτῃ σελήνη παιδὸς ὡς νομίζεται" τῶν Τανταλείων οὐδ᾽ ἔφυ ποτ᾽ ἐχγόνων. 
τρίβων γὰρ οὐχ εἴμ᾽, ἄτοχος οὖσ᾽ ἐν τῷ πάρος. ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. Ἰὼ Γᾶ καὶ Ζεῦ, πανδερκέτα 

ἄλλης τόδ᾽ ἔργον, ἥ σ᾽ ἔλυσεν ἐκ τόκων. βροτῶν, ἴδετε τάδ᾽ ἔργα φόνι- 
Π.ῈἘΑᾺΧΚΤ7ΤΡ Δ. ( μυσαρὰ, δίγονα σώματ᾽ ἐν 

αὐτὴ ᾿λόχευον κἄτεχον μόνη βρέφος. : χϑονὶ κείμενα, πλαγᾷ 

ΚΟΧΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ.Α. 1180 χερὸς ὑπ᾿ ἐμᾶς, ἄποιν᾽ ἐμῶν πημάτων. 
1130 οὕτως ἀγείτον᾽ οἶχον ἵδρυσαι φίλων; ᾿ ᾿ ᾿ 

Ἤ.ΖΕΧΚΤΡ Δ. ψ Ἂ Ἀ 

πένητας οὐδεὶς βούλεται χτᾶσϑαι φίλους. ἩΜΕΚΤΡ Α. 

. ΚΑΥΤΆΑΙΜΙΝΠΣΤΡ ΛΑ. δαχρύτ᾽ ἄγαν, ὦ σύγγον᾽, αἰτία δ᾽ ἐγώ. 
ἀλλ εἶμι, παιδὸς ἀριϑμὸν ὡς τελεσι(όρον διὰ πυρὸς ἔμολον ἃ τάλαι- 

ϑύσω ϑεοῖπρς ΒΙΌΣ δ᾽ ὅταν. πράξω χάριν νὰ ματρὶ τῷδ᾽, ἅ μ᾽ ἔτικτε κούραν. 

τήνδ᾽, εἶμ᾽ ἐπ᾽ ἀγρὸν, οὗ πόσις ϑυηπολεῖ ἰὼ τύχας, τᾶς σᾶς τύχας, μᾶτερ τεχοῦσ᾽, 
1135 γύμφαισιν. ἀλλὰ τούσδ᾽ ὄχους, ὀπάονες, 1186 ἄλασια, μέλεα χαὶ πέρα 

φάτναις ἄγοντες πρόσϑεϑ᾽. ἡνίκ᾽ ἂν δέ με παϑοῦσα σῶν τέχνων ὑπαί. 

δοχῆτε ϑυσίας τῆσδ᾽ ἀπηλλάχϑαι ϑεοῖς, πατρὸς δ᾽ ἔτισας φόνον δικαίως. 
πάρεστε" δεῖ γὰρ χαὶ πόσει δοῦναι χάριν. ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

ἩΜΜΕΚΤΡΑ. 

χώρει πένητας ἐς δύμους - φρούρει δέ μοι 
1140 μή σ᾽ αἰϑαλώσῃ πολύχαπνον στέγος πέπλους " 

ϑύσεις γὰρ οἵα χρή σε δαίμοσιν ϑύειν. 
χανοῦν δ᾽ ἐνῆρκται, καὶ τεϑηγμένη σφαγὶς, 
ἥπερ καϑεῖλε ταῦρον, οὗ πέλας πεσεῖ 

σχιληγεῖσα" γυμφᾳεύσει δὲ χἂἀν “Τ“δου δόμοις, 
1140 ᾧπερ ξυνηῦδες ἐν φάει" τοσήνδ᾽ ἐγὼ 

ϑώσω χάριν σοι, σὺ δέ γ᾽ ἐμοὶ δίκην πατρός. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἀμοιβαὶ κακῶν" μετάτροποι πνέου-- 
σιν αὖραι δόμων. τότε μὲν ἐν λουτροῖς 

1190 ὼ «Ῥοῖβ᾽ ἀνύμνησας δίχαν, 

ἄφαντα φανερὰ δ᾽ ἐξέπρα-- 

ξας ἄχεα, φόνια δ᾽ ὦπασας 
λέχε᾽ ἀπὸ γᾶς Ἑλλανίδος. 

Ὡ Κα , Σ 
τίνα δ᾽ ἑτέραν μόλω πόλιν; τίς ξένος, 

1196 τίς εὐσεβὴς ἐμὸν χάρα 

πιροσόψεται ματέρα χτανόντος; 

ἩἨἩΜΈΕΈΕΚΤΡ.Α. 

Ἰὼ Ἰώ μοι. ποῖ δ᾽ ἐγὼ, τίν᾽ ἐς χορὸν, 
τίνα γάμον εἶμι; τίς πόσις 

1200 με δέξεται νυμφικὰς ἐς εὐνάς; 

ἔπεσεν ἐμὸς ἐμὸς ἀρχέτας, Ν ᾿ ΟΡΕΣΤΗΣ. ᾿ ; 

1160 ἰάχησε δὲ στέγα, λάϊνοί πάλιν πάλιν φρόνημα σὸν μετεστάϑη ἵ πρὸς 

τε ϑριγχοὴ δόμων, τάδ᾽ ἐνέποντος" ὦ αὐραν}" 
φρονεῖς γὰρ ὅσια νῦν, τότ᾽ οὐ 
φρονοῦσα, δεινὰ δ᾽ εἰργάσω, 

1206 φίλα, κασίγνητον οὐ ϑέλοντα. 

χατεῖδες, οἷον ἃ τάλαιν᾽ ἑῶν πέπλων 
ἔβαλεν, ἔδειξε μαστὸν ἐν φοναῖσιν, 
Ἰώ μοι, πρὸς πέδῳ 
τιϑεῖσα γόνιμα μέλεα; ταχόμαν δ᾽ ἐγώ. 

σχέτλια, τί με, γύναι, φονεύεις, «ίλαν 
πατρίδα δεκέτεσιν σποραῖσιν ἐλϑόντ᾽ ἐμάν; 

1166 παλίρρους δὲ τάνδ᾽ ὑπάγεται δίχα 
διαδρόμου λέχους, μέλεον ἃ πόσιν 
χρόνιον ἱχόμενον εἰς οἴχους 
Κυχλώπειά τ᾽ οὐράνια τείχε᾽ ὁ-- 
ξυϑήχκτῳ βέλει χατέχαν᾽ αὐτόχειρ, 

1160 πέλεκυν ἐν χεροῖν λαβοῦσα. τλάμων ἨἩ-.ῈἘΚΤΡ 4. 

πόσις, ὅτε ποτὲ τὰν τάλαιναν ἔσχεν χαχόν. 1210 σάφ᾽ οἶδα, δι᾽ ὀδύνας ἔβας, Ἰήιον 
ὀρεία τις ὡς λέαιν᾽ ὀργάδων χλύων γόον ματρὸς, ἅ σ᾽ ἔτικτεν. 
δρύοχα νεμομένα, τάδε χατήνυσεν. 1177 --- 1189. ΞΞ- 1190 --- 1206. 

1147 --Ι᾿Ιδ64, -- 1160--- 1162, 1206 --- 1212. -ξΞΞ 1218 --- 1220. 

ΡΟΕΤΑΕῈ Β0ΕΝΙΟΙ. 409 



380 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

βοὰν δ᾽ ἔλασχε τάνδε, πρὸς γένυν ἐμὰν 
1216 τιϑεῖσα χεῖρα, " τέκος ἐμὸν, λιταίνω " 

παρήδων τ᾽ ἐξ ἐμᾶν 

ἐχρήμναϑ'᾽, ὥστε χέρας ἐμὰς λιπεῖν βέλος. 
Ἢ ΖΦ ΈΠΞ ΚΟΤΕ. 

τάλαινα. πῶς ἔτλας «φόνον δι᾿ ὀμμάτων 
1220 ἰδεῖν σέϑεν ματρὸς ἐχπνεούσας ; 

ΟΡΕΣΤΙΣΣ. 

ἐγὼ μὲν ἐπιβαλὼν φάρη κόραις ἐμαῖ- 
σι φασγάνῳ χατηρξάμαν 

ματέρος ἔσω δέρας μεὺῦ είς. 
ΠΑΈΕΚΤΡΑ. 

ἐγὼ δέ γ᾽ ἐπεχέλευσά σοι, 
1226 ξίφους τ᾿ ἐφηννάμαν ἅμα. 

δεινότατον παϑέων ἔρεξας. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

λαβοῦ λαβοῦ. χάλυπτε μέλεκ ματέρος 

πέπλοις, χαϑάρμοσον σφαγάς" 

φονέας ἔτιχτες ἀρά σοι. 

᾿ ἩΖΕΚΤΡΑ. 

1280) δοὺ, φίλαν τε χκοὺ φίλαν 
φάρεω σέ γ᾽ ἀμφιβάλλομιεν, 
τέρμα χαχῶν μεγάλων δόμοισιν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ οἵδε δόμων ὑπὲρ ἀχροτάτων 
φαίνουσι τινὲς δαίμονες, ἢ ϑεῶν 

1286 τῶν οὐρανίων" οὐ γὰρ θνητῶν γ᾽ 

ἥδε χέλευϑος " τί ποτ᾽ εἰς φανερὰν 
ὄψιν βαίνουσι βροτοῖσιν; 

4ΙΟΣΚΟΡΟΊ. 

᾿ἀγαμέμνονος παῖ, κλῦϑι" δίπτυχοι δέ σε 

χαλοῦσι μητρὸς σύγγονοι “]ιόσχοροι, 
1240 Κάστωρ χασίγνητός τε Π΄ολυδεύχης ὅδε. 

δεινὸν δὲ ναὸς ἀρτίως πόντου σάλον 
παύσαντ᾽ ἀφίγμεϑ᾽ ἼἌργος, ὡς ἐσείδομεν 
σφαγὰς ἀδελφῆς τῆσδε, μητέρος δὲ σῆς. 
δίχαια μέν νυν ἥδ᾽ ἔχει" σὺ δ᾽ οὐχὶ δρῷς, 

1246 «φοϊβός τε «Ῥοῖβος, ἀλλ᾿ ἄναξ γάρ ἐστ᾽ ἐμὸς, 

σιγῶ: σο(φὸς δ᾽ ὧν οὐκ ἔχρησέ σοι σο(ά. 
ἀϊνεῖν δ᾽ ἀνάγχη ταῦτα. τἀντεῦϑεν δὲ χρὴ 

, Α νυ στ, ἂν τος - 
πράσσειν ( μοῖρα Ζεὺς τ΄ ἔχρανε σοῦ πέρι. 

Ἑ  ῈΙΒ τ ΔΗ ΟΑΥ 

ΤΠυλάδη μὲν ᾿Πλέχτραν δὸς ἄλοχον ἐς δόμους, 
1250 σὺ δ᾽ Ἴργος ἔχλιπ᾽ - οὐ γὰρ ἔστι σοι πόλιν 

τήνδ᾽ ἐμβατεύειν, μητέρα χτείναντα σήν. 

δειναὶ δὲ Κῆρές σ᾽ αἱ χυνώπιδες θεαὶ 
τοοχηλατήσουσ᾽ ἐμμανῆ πλανώμενον. 
ἐλθὼν δ᾽ ᾿Ιϑήνας, Παλλάδος σεμινὸν βρέτας 

.[1266 πρόσπτυξον " εἵρξει γάρ νι» ἐπτοηιιένας 

δεινοῖς δράχουσιν, ὥστε μὴ ψαύειν σέϑεν, 
γοργῶφ᾽ ὑπερτείνουσά σου κάρᾳ πύχλον. 
ἔστιν δ᾽ "Ἱρεώς τις ὕχϑος, οὗ πρῶτον ϑεοὶ 
ἕζοντ᾽ ἐπὶ τψήζφοισιν αἵματος πέρι, 

1200 “λιρρόϑιον ὅτ᾽ ἔχταν᾽ ὠμόφρων Ἴίρης, 

μῆνιν ϑυγατρὸς ἀνοσίων νυμᾳ ευμάτων, 
πόντου χρέοντος παῖδ᾽, ἵν᾿ εὐσεβεστίτη 

ψῆφος βεβαία τ᾽ ἐστὶν ἔκ γε τοῦ ϑεοῖς. 

ἐνταῦϑα χαὶ σὲ δεῖ δραμεῖν «φόνου πέρι. 
1206 ἴσαι δέ σ᾽ ἐχσώζουσι μὴ ϑανεῖν δίκη 

1221 --- 1220. ΞΞΞ 1227 --- 1232. 

᾿νῆζοι τεϑεῖσαι" οΤοξίας γὰρ αἰτίαν 
ἐς αὑτὸν οἴσει, μητέρος χρήσας φόνον. 
χαὶ τοῖσι λοιτιοῖς ὅδε νόμος τεϑήσεται, 
γιχᾶν ἴσαις ᾿ψνήφοισι τὸν φεύγοντ᾽ ἀεί. 

1270 δειναὶ μὲν οὖν ϑεαὶ τῷδ᾽ ἄχει πεπληγμέναι 
πάγον παρ᾽ αὐτὸν χάσμα δύσονται χϑονὸς, 
σεμνὸν βροτοῖσιν εὐσεβὲς χρηστήριον. 
σὲ δ᾽ ᾿ἡρχάδων χρὴ πόλιν ἐπ᾿ ᾿Ἰλφειοῦ ῥοαῖς 
οἰκεῖν “Τυχαίου πλησίον σηχώματος " 

127ὅ ἐπώνυμος δὲ σοῦ πόλις χεχλήσεται. 

σοὶ μὲν τάδ᾽ εἶπον " τόνδε δ᾽ Αἰγίσϑου νέκυν 
ν - Ξ: : β 
«Ἵργους πολῖται γῆς καλύψουσιν τάζῳ. 

μητέρα δὲ τὴν σὴν ἄρτι Ναυπλίων παρὼν 

ΔΙενέλαος, ἐξ οὗ Τρωιχὴν εἴλε χϑόνε, 
1280 Ἑλένη τε ϑάνιει- Πρωτέως γὰρ ἐκ δόμων 

ἥχει λιποῦσ᾽ «Αἴγυπτον, οὐδ᾽ ἦλϑεν «Ῥρύγας. 
Ζεὺς δ᾽, ὡς ἔρις γένοιτο καὶ φόνος βροτῶν, 

Ὁ ε Ἷ ᾿ 
εἴδωλον “Ἑλένης ἐξέπεμιν᾽ εἰς “Ἴλιον. 

Πυλάδης μὲν οὖν χόρην τὲ χαὶ δάμαρτ ἔχων, 
1285 ᾿1χαΐδος γῆς οἴχεεδ᾽ ἐσπορευέτω, 

χαὶ τὸν λόγῳ σὺν πενϑερὸν χομιζέτω 
«Ῥωχέων ἐς αἴων, χαὶ δότω πλούτου βάρος. 
σὺ δ᾽ ᾿Ισϑμίας γῆς αὐχέν᾽ ἐμβαίνων ποδὲ 

χώρει πρὸς οἶκον Κεχροπίας εὐδαίμονα. 

1290 πεπρωμένην γὰρ μοῖρων ἐχπλήσας «φόνου, 

εὐδαιμονήσεις τῶνδ᾽ ἀπαλλωχϑεὶς χιόχων. 
ΧΙΘΊΘΙΣΣ: 

ὦ παῖδε “ιὸς, ϑέμις ἐς φϑογγὰς 

τὰς ὑμετέρας ἡμῖν πελύάϑειν; 

ΤΙΟΣΚΟΡΟΙ. 

ϑέμις, οὐ μυσαροῖς τοῖσδε σῳαγίοις. 
ΟΡῈ ΣΤ ΈΓΙΣΙ 

1296 χἀμοὶ μύϑου μέτα, Τυνδαρίδαι; 
ΔΙΟΣΚΟΡΟ.!Ὶ. 

χιὼ σοί" «Ῥοίβῳ τήνδ᾽ ἀναϑήσω 
πρᾶξιν «ονίαν. 

ΧΟΡΟΣ. 

πῶς ὄντε ϑεὼ τῆσδέ τ᾿ ἀδελφὼ 
τῆς καπιρϑιμένης 

1800 οὐχ ἠρχέσατον κῆρας μελάϑροις; 

ΠΙΟΣΚΟΡΟΙ.- 

μοῖραν ἀνάγκης ἦγεν τὸ χρεὼν, 
«Ροίβου τ᾽ ἄσοφοι γλώσσης ἐνοπαί. 

ἩΧΈΚΤΡ.,.: 

τίς δ᾽ ἔμ᾽ ᾿Ἰπόλλων. ποῖοι χρησμοὶ 
«ονίων ἔδοσαν μητοὶ γενέσθαι; 

ΔΙΟΣΚΟΡΟῚ.: 

1806 χοιναὶ πράξεις, χοινοὶ δὲ πότμοι, 
μία δ᾽ ἀμφοτέρους 
ἄτη πατέρων διέχναισεν. 

ΟΡΈΣΤΗΣ. 

ὦ σύγγονέ μοι, χρονίαν σ᾽ ἐσιδὼν, 
τῶν σῶν εὐθὺς φίλτρων στέρομαι, 

1310 χαὶ σ᾽ ἀπολείινω σοῦ λειπόμενος. 
ΖΦΠΙΟΣΚΟΡΟΙ. 

ΠΕ ΒΕ Ὑπό τειν -- νος» 
πόσις ἔστ᾽ αὐτὴ καὶ δόμος " οὐχ ἣδ 
οἰχτρὰ πέπονθεν, πλὴν ὅτι λείπει 
πόλιν ᾿“ργείων. 

ΟΡῈΣ ΤῊΣ: 

χαὶ τίνες λλαι στονειχαὶ μείζους 



1815 ἢ γῆς πατρίας ὅρον ἐχλείπειν; 

ἀλλ᾽ ἐγὼ οἴχων ἔξειμι πατρὸς, 
χαὶ ἐπ᾿ ἀλλοτρίαις ψήφοισι φόνον 
μητρὸς ὑφέξω. 

ΔΠΟΣΚΟΡΟ,. 

ϑάρσει " Παλλάδος 

1820 ὁσίαν ἥξεις πόλιν - ἀλλ᾿ ἀνέχου. 
ἩἨἩΨΧΈΚΤΡ 4. 

περί μοι στέρνοις στέρνα πρόσαωννον, 

σύγγονε φίλτατε" 
διὰ γὰρ ζευγνῦσ᾽ ἡμᾶς πατρῴων 
μελάϑρων μητρὸς φόνιοι χατάραι. 

ΟΥΡΈΣΤΗΞΣΞ. 

1836 βάλε, πρόσπτυξον σῶμα: ϑανόντος δ᾽ 

ὡς ἐπὶ τύμβῳ χαταϑρήνησον. 
ΔΊΟΣΚΟΡΟΙ. 

φεῦ φεῦ" δεινὸν τόδ᾽ ἐγηρύσω 
χαὶ ϑεοῖσι κλύειν. 
ἔνι γὰρ κἀμοὶ τοῖς τ᾽ οὐρανίδαις 

1330 οἶχτοι ϑνητῶν πολυμόχϑων. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

οὐχέτι σ᾽ ὄψομαι. 
ἩΖΕΚΤΡ 4. 

οὐδ᾽ ἐγὼ εὶς σὸν βλέφαρον πελάσω. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

τάδε λοίσϑιά μοι τιροσφϑέγματά σου. 
ἩἨἩΜΈΕΚΤΡΑ, 

ὦ χαῖρε, πόλις, 

1335 χαίρετε δ᾽ ὑμεῖς πολλὰ, πολίτιδες. 

ἘΓΉ ἜἘΠπ  Κ. ἘΠ᾿ ᾿ι. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

ὦ πιστοτάτη, στείχεις ἤδη; 

ἨἩΖΕΚΤΡ 4. 

στείχω,, βλέφαρον τέγγουσ᾽ ἁπαλόν. 

ΟΕ ΣΤΗΣ ΣΝ. 

1340 Πυλάδη, χαίρων ἴϑε, νυμφεύου 
δέμας ᾿Πλέχτρας. 

ΑΤΟΣΚΟΡΟΙ. 

τοῖσδε μελήσει γάμος " ἀλλὰ κύνας 
τάσδ᾽ ὑποιεύγων στεῖχ᾽ ἐπ᾽ ᾿4ϑηνῶν" 
δεινὸν γὰρ ἴχνος βάλλουσ᾽ ἐπὶ σοὶ 

1846 χειροδράχοντες, χρῶτις χκελαιναὶ, 

δεινῶν ὀδυνῶν καρπὸν ἔχουσαι" 
γὼ δ᾽ ἐπὶ πόντον Σιχκελὸν σπουδῇ 
σώσοντε γεῶν πρῴρας ἐνάλους. 

διὰ δ᾽ αἰϑερέας στείχοντε πιλακὸς, 
1350 τοῖς μὲν μυσαροῖς οὐκ ἐπαρήγομεν, 

οἷσιν δ᾽ ὅσιον καὶ τὸ δίχαιον 
φίλον ἐν βιότῳ, τούτους χαλεπῶν 
ἐχλύοντες μόχϑων σώζομεν. 

οὕτως ἀδικεῖν μηδεὶς ϑελέτω, 

1355 μηδ᾽ ἐπιόρχων μέτα συμπλείτω " 
ϑεὲς ὧν ϑνητοῖς ἀγορεύω. 

ΧΟΡΟΣ. 

χαίρετε" χαίρειν δ᾽ ὅστις δύναται 
χαὶ ξυντυχίᾳ μή τινι χάμνει 
ϑνητῶν, εὐδαίμονα πράσσει. 



ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ. 

ΤᾺ ΤΟΥ. ΔΡΑΜΑΤῸΣ ΠΡΟΣ Α 

ΠΦΡΙΤΡΥῺΩ Ν. ΑΓΓΕ ΖΟΣ: 

᾿ ἀὐωδι κε ϑρστο ἩΡΆΑΚΑΗ͂Σ. 
ΧΎΚΟΣ. 

ΘΗΣΕῪΣ. 
ΤΡΟΩῚΣΙ 

ΑὙΤΊ ΖΑ. ΧΟΡΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ. 

ἕω Ὁ. ΓΕ. ΙΕ ΣΣ 

“Ἡρακλῆς γήμας Δεγάραν τὴν Κρέοντος παῖδας ἐξ αὐτῆς ἐγέννησε" χαταλιπὼν δὲ τούτους ἐν ταῖς Θήβαις 

αὐτὸς εἰς Ἤργος ἦλϑεν, Εὐρυσϑεῖ τοὺ; ἔϑλους ἐχπονήσων. πάντων δὲ περιγενόμενος ἐπὶ πᾶσιν εἰς “Ἵ“τδου 

χατῆλϑε. καὶ πολὺν ἐχεῖ διατρίψας χρόνον δόξαν ἀπέλιπε παρὰ τοῖς ζῶσιν ὡς εἴη τεϑνηχώς " στασιάσαντες 

δὲ οἱ Θηβαῖοι πρὸς τὸν δυγάστην Κρέοντα, «Δύχον ἐκ τῆς Εὐβοίας κατήγαγον ἘΞ Ὲ 



ΗΡΑΚΛῊΣ ΜΑΙΝΟΜΒΝΟΣ. 

“ΑΠΦΙΤΡΎΩ Ν. 

ΤΕ τὸν “Ππὸς σύλλεχτρον οὐχ οἶδεν βροτῶν, 
ἀήργεῖον ᾿Ἱμφιτρύων᾽, ὃν ᾿Ἱλχαῖός ποτε 
ἔτιχϑ᾽ ὁ Περσέως, πατέρα τόνδ᾽ Πρακλέους; 

ὃς τάσδε Θήβας ἔσχεν, ἔνϑ᾽ ὃ γηγενὴς 
ὅ σπαρτῶν στάχυς ἔβλαστεν, ὧν γένους Ἄρης 
- ἔσωσ᾽ ἐριϑμὸν ὀλίγον, οἱ Κάδμου πόλιν 
τεχνοῦσι παίδων παισίν. ἔνϑεν ἐξέφυ 

Κρέων, Μενοικέως παῖς, ἄναξ τῆσδε χϑονός. 
Ἀρέων δὲ Μεγάρας τῆσδε γίγνεται πατὴρ, 

10 ἣν πάντες ὑμεναίοισι. Καδμεῖοί ποτε 
λωτῷ συνηλάλαξαν, ἡνίχ᾽ εἰς ἐμοὺς 
δόμους ὁ χλεινὸς “Πρακλῆς γι» ἤγετο. 
λιπὼν δὲ Θήβας, οὗ κατῳχίσϑην ἐγὼ, 
Μεγάραν τε τήνδε πενϑερούς τε παῖς ἐμὸς, 

16. Ἰργεῖα τείχη χαὶ Κυχλωπείαν πόλιν 

ὠρέξατ᾽ οἰχεῖν, ἣν ἐγὼ φεύγω, χτανὼν 
᾿Πλεχτρύωνα" συμφορὰς δὲ τὰς ἐμὰς 

ἐξευμαρίζων χαὶ πάτραν οἱχεῖν ϑέλων, 

χαϑόδου δίδωσι μισϑὸν Ευὐρυσϑεῖ μέγαν 
20 ἐξημερῶσαι γαῖαν, εἴϑ᾽ Ἥρας ὕπο 

κέντροις δαμασϑεὶς εἴτε τοῦ χρεὼν μέτα. 

χαὶ τοὺς μὲν ἄλλους ἐξεμόχϑησεν πόνους, 
τὸ λοίσϑιον δὲ Ταινάρου διὰ στόμα 
βέβηκ᾽ ἐς “1ἐδου, τὸν τρισώματον χύνα 

26 ἐς φῶς ἀνάξων. ἔνϑεν οὐχ ἥκει πάλιν. 
γέρων δὲ δή τίς ἐστι Καδμείων λόγος 
ὡς ἦν πάρος “Τίρκης τις εὐνήτωρ .1ύχος, 
τὴν ἑπτάπυργον τήνδε δεσπόζων πόλιν, 

τὼ λευχοπώλω πρὶν τυραννῆσαι χϑονὸς 
30 7μφίον᾽ ἠδὲ Ζῆϑον, ἐχγόνω «ΤἸιός. 

οὗ ταυτὸν ὄνομα παῖς πατρὸς κεκλημένος, 

Καδμεῖος οὐχ ὦν, εἰλλ᾿᾽ ἀπ᾿ Εὐβοίας μολὼν, 
χτείνει. Κρέοντα, χαὶ χτανὼν ἄρχει χϑονὸς, 
στάσει νοσοῦσαν» τήνδ᾽ ἐπεσπεσὼν πόλιν. 

ϑὺ ἡμῖν δὲ κῆδος ἐς Κρέοντ᾽ ἀνημμένον 
χαχὸν μέγιστον, ὡς ἔοιχε, γίγνεται. 
τοὐμοῦ γὰρ ὄντος παιδὸς ἐν μυχοῖς χϑονὸς, 
ὁ χλεινὸς οὗτος τῆσδε γῆς ἄρχων «Τύκος 
τοὺς Ἡραχλείους παῖδας ἐξελεῖν ϑέλει 

40 χτανὼν δάμαρτά ϑ᾽, ὡς φόνῳ σβέσῃ φόνον, 
χίζαι᾽, εἴ τι δὴ χρὴ κώμ᾽ ἐν ἀνδράσιν λέγειν, 
γέροντ᾽ εἰχρεῖον, μή ποϑ᾽ οἵδ᾽ ἠἡνδρωμένοι 
μήτρωσιν ἐχπράξωσιν αἵματος δίκην. 
ἐγὼ δὲ, λείπει γάρ μὲ τοῖσδ᾽ ἐν δώμασι 

ἀκ τροφὸν τέκνων οἰχουρὸν, ἡνίχα χϑονὸς 
μέλαιναν ὄρφνὴν εἰσέβαινε παῖς ἐμὸς, 

σὺν μητρὶ, τέχνα μὴ ϑάνωσ᾽ “Πραχλέους, 
βωμὸν χαϑίζω τόνδε σωτῆρος “Τιὸς, 
ὃν καλλινίχου δορὸς ἄγαλμ᾽ ἱδρύσατο 

ὅ0 ἡ7Πινύας χρατήσας οὑμὸς εὐγενὴς τόκος. 

πάντων δὲ χρεῖοι τάσδ᾽ ἕδρας φυλάσσομεν, 
σίτων, ποτῶν, ἐσθῆτος, ἀστρώτῳ πέδῳ 
πλευρὰς τιϑέντες - ἐχ γὰρ ἐσφραγισμένοι 

δόμων χαϑήμεϑ᾽ ἀπορίᾳ σωτηρίας. 

δύ φίλων δὲ τοὺς μὲν οὐ σαφεῖς ὁρῶ φίλους, 
οἱ δ᾽ ὄντες ὀρϑῶς ἀδύνατοι προσωφελεῖν. 
τοιοῦτον ἀνθρώποισιν ἡ δυσπραξία, 

ἧς μήποϑ᾽, ὅστις καὶ μέσως εὔνους ἐμοὶ, 
τύχοι, φίλων ἔλεγχον ἀψευδέστατον. 

ΜῈΓ.ΜΡ 4. 

60 ὦ πρέσβυ, Ταφίων ὅς ποτ᾽ ἐξεῖλες πόλιν, 
στρατηλατήσας κλεινὰ Καδμείων δορὸς, 
ὡς οὐδὲν ἀνθρώποισι τῶν ϑεῶν σαφές. 

ἐγὼ γὰρ οὔτ᾽ ἐς πατέρ᾽ ἀπηλάϑην τύχης, 
ὃς οὕνεκ᾽ ὄλβου μέγας ἐκομπάσϑη ποτὲ, 

θὅ ἔχων τυραννίδ᾽, ἧς μακραὶ λόγχαι πέρι 
πηδῶσ᾽ ἔρωτι σώματ᾽ εἰς εὐδαίμονα, 
ἔχων δὲ τέχνα" χάμ᾽ ἔδωχε παιδὶ σῷ, 
ἐπίσημον εὐνὴν «Ηραχλεῖ συνοικίσας. 
χαὶ νῦν ἐχεῖνα μὲν ϑανόντ᾽ ἀνέπτατο" 

70 ἐγὼ δὲ καὶ σὺ μέλλομεν ϑνήσχειν,, γέρον, 
οἵ 9᾽ ᾿Πράχλειοι παῖδες, οὺς ὑπὸ πτεροῖς 
σώζω νεοσσοὺς ὄρνις ὡς ὑφειμένη. 
οἱ δ᾽ εἰς ἔλεγχον ἄλλος ἄλλοϑεν πίτνων, 
ὦ μῆτερ, αὐδᾷ, ποῦ πατὴρ ἄπεστι γῖς; 

76 τί δρᾷ; πόδ᾽ ἥξει; τῷ νέῳ δ᾽ ἐσφαλμένοι 
ζητοῦσι τὸν τεχόντ᾽" ἐγὼ δὲ διαφέρω 
λόγοισι μυϑεύουσα. ϑαυμάζω δ᾽, ὅταν 
πύλαι ψοφῶσι, πᾶς τ᾽ ἀνίστησιν πόδα, 
ὡς πρὸς πατρῷον προσπεσούμενοι γόνυ. 

80 »γ» οὖν τίν᾽ ἐλπίδ᾽ ἢ πόρον σωτηρίας 
ξευμαρίζει, πρέσβυ; πρὸς σὲ γὰρ βλέπω. 
ὡς οὔτε γαίας ὅροι ἂν ἐχβαῖμεν λάϑρα" 

φυλαχαὶ γὰρ ἡμῶν κρείσσονες κατ᾽ ἐξόδους" 

οὔτ᾽ ἐν «φίλοισιν ἐλπίδες σωτηρίας 

865 ἔτ᾽ εἰσὶν ἡμῖν. ἥντιν᾽ οὖν γνώμην ἔχεις 
λέγ᾽ ἐς τὸ χοινὸν, μὴ ϑανεῖν ἕτοιμον ἢ, 
χρόνον δὲ μηκύνωμεν ὄντες ἀσϑενεῖς. 

ΑΜΦΙΤΡΎΩΝ. 
ὦ ϑύγατερ, οὔτοι ῥάδιον τὰ τοιάδε 
φαύλως παραινεῖν σπουδάσαντ᾽ ἄνευ πόνου. 

ΠῈΓ.Ρ 4. 

90 λύπης τι προσδεῖς ἢ φιλεῖς οὕτω φάος; 

ΑΠΦΙΤΡΎΩ Ν. 

χεὼ τῷδε χαίρω καὶ φιλῶ τὰς ἐλπίδας. 

ΜΕΓ..4Ρ 4. 

χἀγώ" δοχεῖν δὲ τἀδόχητ᾽ οὐ χρὴ, γέρον. 

ΑΜΦΙΤΡΎΩΝ. 
ἐν ταῖς ἀναβολαῖς τῶν χαχῶν ἔνεστ᾽ ἄκη. 

ΜΕΓΙ͂ 4Ρ 4. 

ὁ δ᾽ ἐν μέσῳ μὲ λυπρὸς ὧν δάκνει χρόνος. 



[390 ἘΎΡΥΟΕΙΓΟΙ-Α. Θ ἢ 

ΑἸΜΠΦΡΙΤΡΎΩ Ν. 

96 γένοιτό τἂν, ὦ ϑύγατερ, οὔριος δρόμος 
ἐχ τῶν παρόντων τῶνδ᾽ ἐμοὶ χαὶ σοὶ καχῶν, 

ἔλθοι τ᾿ ἔτ᾽ ἂν παῖς οὑμὸς, εὐνήτωρ δὲ σός. 
ἀλλ ἡσύχαζε καὶ δαχρυρρόους τέχνων 

πηγὰς ἀφαίρει καὶ παρευχήλει λόγοις, 
100 χλέπιτουσα μύϑοις ἀϑλίους κλοπὰς ὅμως. 

χάμνουσι γάρτοι χαὶ βροτῶν αἱ συμφοραὶ, 

χαὶ πνεύματ᾽ ἀνέμων οὐχ ἀεὶ δώμην ἔχει, 
οἵ τ᾽ εὐτυχοῦντες διὰ τέλους οὐκ εὐτυχεῖς " 

ἐξίσταται γὰρ πάντ᾽ ἀπ᾽ ἀλλήλων δίχα. 

106 οὗτος δ᾽ ἀνὴρ ἄριστος ὕστις ἐλπίσι 

πέποιϑεν ἀεί" τὸ δ᾽ ἀπορεῖν ἀνδρὸς χαχοῦ. 

ΧΟΡΟΣ. 
ὑπώροςα μέλαϑοα 
καὶ γεραιὰ δέμνι᾽, ἀμφὶ βάχτροις 
ἔρεισμα θέμενος, ἐστάλην Ἰηλέμων 

110 γόων ἀοιδὸς, ὥστε πολιὸς ὄρνις, 

ἔπεα μόνον χαὶ δόχημ. γυχτερωπὸν 

ἐννύχων ὀνείρων, 

τρομερὰ μὲν, ἀλλλὅμως πρόϑυμα 

ὦ τέκεα πατρὸς ἀπάτορ᾽, ὦ 
116 γεραιὲ, σύ τε, τάλαινα μᾶ- 

τερ, ἃ τὸν ᾿σίδα δόμοις 
πόσιν ἀναστενάζεις. 

μὴ προχάμητε πόδα 
120 βαρύ τε κῶλον, ὥστε προς πετραῖον 

λέπας ζυγηφόρον πῶλον ἀνέντες " ὡς 

βάρος φέρων τροχηλάτοιο χώλου, 
λαβοῦ χερῶν καὶ πέπλων, ὅτου λέλοιπε 

126 ποδὸς ἀμαυρὸν ἴχγος " 
γέρων γέροντα παραχόμιζε, 
τὸ πάρος ἐν ἡλίχων πόνοις 
ᾧ ξύνοπλα δόρατα νέα νέῳ 
ξυνὴν ποτ᾽, εὐχλεεστάτας 

130 πατρίδος οὐχ ὀνείδη. 

ἴδετε, πατρὸς ὡς 
γοργῶπες αἷδε προσφερεῖς 

ὀμμάτων αὐγαί. 

τὸ δὲ δὴ καχοτυχὲς οὐ λέλοιπεν ἐκ τέχγων, 
οὐδ᾽ ἀποίχεται χάρις. 

1356 Ἑλλὰς ὦ ξυμιιάχους 

οἵους οἵους ὀλέσασα 

τούσδ᾽ ἀποστερήσει. 
ἀλλ εἰσορῶ γὰρ τῆσδε κοίρανον χϑονὸς 
«1ύχον περῶντα τῶνδε δωμάτων πέλας. 

ΜΦΎΚΟΣ. 

140 τὸν «Ἡράκλειον πατέρα χαὶ ξυνάορον, 
εἰ χρή μ᾽, ἐρωτῶ" χρὴ δ᾽, ἐπεί γε δεσπότης 
ὑμῶν χαϑέστηχ᾽, ἱστορεῖν ἃ βούλομαι. 
τίν᾽ ἐς χρόνον ζητεῖτε μηχῦναι βίον; 
τίν᾽ ἐλπίδ᾽ ἀλκήν τ᾽ εἰσορᾶτε μὴ θανεῖν; 

146 ἢ τὸν παρ᾽ “Διδὴ πατέρα τῶνδε κείμενον 
] πιστεύεϑ᾽ ἥξειν; ὡς ὑπὲρ τὴν ἀξίαν 

τὸ πένϑος αἴρεσϑ᾽, εἰ ϑανεῖν ὑμᾶς χρεὼν, 
σὺ μὲν χαϑ᾽ Ἑλλάδ᾽ ἐχβαλὼν κόμπους κενοὺς 
ὡς σύγγαμός σοι Ζεὺς τέχοι νέον ϑεὸν, 

150 σὺ δ᾽ ὡς ἀρίοτου φωτὸς ἐχλήϑης δάμαρ. 

τί δὴ τὸ σεμνὸν σῷ χατείργασται πόσει, 
107 --- 118. Ξξξ 119 --- 180. 

ὕδραν ἕλειον εἰ διώλεσε χτανὼν 
ἢ τὸν Νέμειον ϑῆρ᾽; ὃν ἐν βρόχοις ἑλὼν 
βραχίονός φησ᾽ ἀγχόναισιν ἐξελεῖν. 

1556 τοῖσδ᾽ ἐξαγωνίζεσϑε; τῶνδ᾽ ἄρ᾽ οὕνεχεν 
τοὺς “Πραχλείους παῖδας οὐ ϑνήσχειν χρεών ; 
ὃς ἔσχε δόξαν οὐδὲν ὧν εὐιννυχίας, 

ϑηρῶν ἐν αἰχμῆ, τἄλλα δ᾽ οὐδὲν ἄλκιμος, 
ὃς οὔποτ᾽ ἀσπίδ᾽ ἔσχε πρὸς λαιᾷ χερὶ, 

100 οὐδ᾽ ἦλϑε λόγχης ἐγγὺς, ἀλλὰ τόξ᾽ ἔχων, 
χάκιστον ὅπλον, τῇ φυγῇ πρόχειρος ἦν. 
ἀνδρὸς δ᾽ ἔλεγχος οὐχὶ τόξ᾽ εὐψυχίας, 
ἀλλ ὃς μένων βλέπει τε χἀντιδέρχεται 

δορὸς ταχεῖαν ἄλοχα τάξιν ἐμβεβώς. 

1θ6 ἔχει δὲ τοὐμὸν οὐχ ἀναίδειαν, γέρον, 
ἀλλ εὐλάβειαν " οἶδα γὰρ χκαταχτανὼν 
Ἀρέοντα, πατέρα τῆσδε, καὶ ϑρόνους ἔχων. 
οὔχουν τραφέντων τῶνδε τιμωροὺς ἐμοὺς 

χρήζω λιπέσϑαι τῶν δεδραμένων δίχην. 
ΑΙἸΜΦΙΤΡΎΩΝ. 

170 τῷ τοῦ “Πιὸς μὲν Ζεὺς ἀμυνέτω μέρει 
παιδός" τὸ δ᾽ εἰς ἔμ᾽, “Πράκλεις, ἐμοὶ μέλει 
λόγοισι τὴν τοῦδ᾽ ἀμαϑίαν ὑπὲρ σέϑεν 
δεῖξαι" κακῶς γάρ σ᾽ οὐκ ἑατέον κλύειν. 

πρῶτον μὲν οὖν τἄρρητ᾽, ἂν ἀρρήτοισι γὰρ 
175 τὴν σὴν νομίζω δειλίαν, ᾿Ηράκχλεες, 

σὺν μάρτυσιν ϑεοῖς δεῖ μ᾽ ἀπαλλάξαε σέϑεν. 
“ιὸς χεραυμὸν δ᾽ ἠρόμην τέϑριππά τε, 
ἐν οἷς βεβηκὼς τοῖσι γῆς βλαστήμασι 
Τίγασι πλευροῖς τιτήν᾽ ἐναρμόσας βέλη, 

180 τὸν χαλλίνιχον μετὰ ϑεῶν ἐχώμασε" 
τετρασχελές δ᾽ ὕβρισμα Κενταύρων γένος; 

«Ρολόην ἐπελϑὼν, ὦ χάκιστε βασιλέων, 
ἐροῦ τίν᾽ ἄνδρ᾽ ἄριστον ἐγχρίναιεν ἂν, 
ἢ οὐ παῖδα τὸν ἐμὸν, ὃν σὺ φὴς εἶναι δοκεῖν " 

185 Πίρφυν δ᾽ ἐρωτῶν, ἣ σ᾽ ἔϑρεψ᾽, ᾿4βαντίδα, 

οὐχ ἂν ἐπαινέσειεν " οὐ γὰρ ἔσϑ᾽ ὅπου 
ἐσϑλόν τι δράσας μάρτυρ᾽ ἂν λάβοις πάτραν. 
τὸ πάνσοφον δ᾽ εὕρημα, τοξήρη σάγην, 
μέμφει" κλύων νῦν τάπ᾽ ἐμοῦ σοφὸς γενοῦ. 

190 ἀνὴρ ὁπλίτης δοῦλός ἐστι τῶν ὅπλων, 
χαὶ τοῖσι συνταχϑεῖσιν οὖσι μὴ ᾽γαϑοῖς 

αὐτὸς τέϑνηχε δειλίᾳ τῇ τῶν πέλας, 

ϑραύσας τε λόγχην οὐχ ἔχει τῷ σώματι 
ϑάνατον ἀμῦναι, μίαν ἔχων ἀλχὴν μόνον " 

196 ὅσοι δὲ τόξοις χεῖρ᾽ ἔχουσιν εὔστοχον, 

ἕν μὲν τὸ λῷστον, μυρίους οἰστοὺς ἀφεὶς 
ἄλλοις τὸ σῶμα ῥύεται μὴ κατϑανεῖν, 
ἑχὰς δ᾽ ἀφεστὼς πολεμίους ἀμύνεται, 
τυφλοῖς ὁρῶντας οὐτάσας τοξεύμασι, 

200 τὸ σῶμά τ᾽ οὐ δίδωσι τοῖς ἐναντίοις, 
ἂν εὐφυλάχτῳ δ᾽ ἐστέ" τοῦτο δ᾽ ἐν μόχη 
σοφὸν μάλιστα, δρῶντα πολεμίους χαχῶς 
σώζειν τὸ σῶμα, μὴ ᾽κ τύχης ὡομισμένους. 

λόγοι μὲν οἵδε τοῖσι σοῖς ἐναντίων 
206 γνώμην ἔχουσι τῶν χαϑεστώτων πέρι. 

παῖδας δὲ δὴ τί τούσδ᾽ ἀποχτεῖναι ϑέλεις; 

τί σ᾽ οἵδ᾽ ἔδρασαν; ἕν τέ σ᾽ ἡγοῦμαι σοφὸν, 
εἰ τῶν ἀρίστων τἄχγον᾽ αὐτὸς ὧν χαχὸς 

δέδοικας. ἀλλὰ τοῦϑ᾽ ὅμως ἡμῖν βαρὺ, 
210 εἰ δειλίας σῆς κατϑανούμεϑ᾽ οὕνεχα, 



ἩΗἩΡΑΒΛΗΣ 

ὃ χρὴν σ᾽ ὑφ᾽ ἡμῶν τῶν ἀμεινόνων παϑεῖν, 
Ε Ζεὺς δικαίας εἶχεν εἰς ἡμᾶς φρένας. : 
εἰ δ᾽ οὖν ἔχειν γῆς σχῆπτρα τῆσδ᾽ αὐτὸς ϑέλεις, 

ἔασον ἡμᾶς φυγάδας ἐξελθεῖν χϑονός" 
216 βίᾳ δὲ δράσης μηδὲν, ἢ πείσει βίαν, 

ὅταν ϑεός σοι πνεῦμα μεταβαλὼν τύχῃ. 
φεῦ" 
ὦ γαῖα Κάδμου, χαὶ γὰρ ἃς σ᾽ ἀφίξομαι 

λόγους ὀνειδιστῆρας ἐνδατούμενος, 
τοιαῦτ᾽ ἀμύνεϑ᾽ ᾿Πρακλεῖ τέχνοισί τε; 

220 ὃς εἷς ΠΠνύακισι πᾶσι διὰ μάχης μολὼν 
Θήβαις ἔϑηκεν ὄμμ᾽ ἐλεύϑερον βλέπειν. 
οὐδ᾽ Ἑλλάδ᾽ ἤνεσ᾽, οὐδ᾽ ἀνέξομαί ποτε 

σιγῶν, χαχίστην λαμβάνων ἐς παῖδ᾽ ἐμὸν, 
ἣν χρῆν νεοσσοῖς τοῖσδε πῦρ, λόγχας, ὅπλα 

226 φέρουσαν ἐλϑεῖν, ποντίων χαϑαρμάτων 
χέρσου τ᾽ ἀμοιβὰς, ὧν ἐμόχϑησεν χάριν. 
τὰ δ᾽ οὐ, τέχν᾽, ὑμῖν οὔτε Θηβαίων πόλις 
οὔϑ᾽ Ἑλλὰς ἀρχεῖ" πρὸς δ᾽ ἔμ᾽ ἀσϑενὴ φίλον 
δεδόρχατ᾽, οὐδὲν ὄντα πλὴν γλώσσης ψόφον. 

230 δώμη γὰρ ἐκλέλοιπεν ἣν πρὶν εἴχομεν " 
γήρᾳ δὲ τρομερὰ γυῖα κἀμαυρὸν σϑένος. 

εἰ δ᾽ ἦν νέος τε χἄτι σώματος χρατῶν, ᾿ 

λαβὼν ἂν ἔγχος τοῦδε τοὺς ξανϑοὺς πλόχους 

χαϑημάτωσ᾽ ἂν, ὥστ᾽ ᾿“τλαντιχῶν πέρα 
285 φεύγειν ὅρων ἂν δειλίᾳ τοὐμὸν δόρυ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἄρ᾽ οὐκ ἀφορμὰς τοῖς λόγοισιν ἁγαϑοὶ 
ϑνητῶν ἔχουσι, κἂν βραδύς τις ἢ λέγειν; 

ΖΧΥΚΟΣ. ] 

σὺ μὲν λέγ᾽ ἡμᾶς οἷς πεπύργωσαι λόγοις, 
ἐγὼ δὲ δράσω σ᾽ ἀντὶ τῶν λόγων χαχῶς. 

240 ἀγ᾽, οἱ μὲν “Πλικῶν᾽, οἱ δὲ Παρνασοῦ πτύχας 
τέμνειν ἔνωχϑ᾽ ἐλθόντας ὑλουργοὺς δρυὸς 
χορμούς " ἐπιειδὰν δ᾽ ἐσχομισϑῶσιν πόλει, 
βωμὸν πέριξ νήσαντες ἀμφήρη ξύλα 
ἐμπίμπρατ᾽ αὐτῶν καὶ πυροῦτε σώματα 

215 πάντων, ἵν᾽ εἰδῶσ᾽ οὕνεκ᾽ οὐχ ὁ χατϑανὼν 
χρατεῖ χϑονὸς τῆσδ᾽, ἀλλ᾽ ἐγὼ τὰ νῦν τάδε. | 

ὑμεῖς δὲ πρέσβεις ταῖς ἐμαῖς ἐναντίοι 

γνώμαισιν ὄντες, οὐ μόνον στενάξετε 

τοὺς “Πραχλείους παῖδας, ἀλλὰ καὶ δόμου 

280 τύχας, ὅταν πάσχῃ τι, μεμνήσεσϑε δὲ 
δοῦλοι γεγῶτες τῆς ἐμῆς τυραννίδος. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦ γῆς λοχεύμαϑ᾽, οὗς ἴάρης σπείρει ποτὲ 
λάβρον δράκοντος ἐξερημώσας γένυν, 
οὐ σχῆπτρα, χειρὸς δεξιᾶς ἐρείσματα, 

26ὅ ἀρεῖτε, χαὶ τοῦδ᾽ ἀνδρὸς ἀνόσιον κάρα 
χαϑαιματώσεϑ'᾽; ὅστις οὐ Καδμεῖος ὧν 
ἄρχει χάκιστος τῶν νέων ἔπηλυς ὧν; 
ἀλλ οὐχ ἐμοῦ γε δεσπόσεις χαίρων ποτὲ, 
οὐδ᾽ ἁπόνησα πόλλ ἐγὼ χαμὼν χερὶ 

260 ἕξεις, ἀπέρρων δ᾽ ἔνϑεν ἦλϑες ἐνθάδε, 
ὕβοιζ᾽ " ἐμοῦ γὰρ ζῶντος οὐ χτενεῖς ποτε 
τοὺς «Πραχλείους παῖδας" οὐ τοσόνδε γῆς 
ἔνερϑ᾽ ἐκεῖνος χρύπτεται λιπὼν τέχνα. ᾿ 

ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ. 

ἐπεὶ σὺ μὲν γὴν τήνδε διολέσας ἔχεις, 
2θ6 ὁ δ᾽ ὠφελήσας ἀξίων οὐ τυγχάνει" 

χἄπειτα πράσσω πόλλ ἐγὼ, φίλους ἐμοὺς 
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θανόντας εὖ δρῶν οὗ φίλων μάλιστα δεῖ; 
ὦ δεξιὰ χεὶρ, ὡς ποϑεῖς λαβεῖν δόρυ, 
ἐν δ᾽ ἀσθενείᾳ τὸν πόϑον διώλεσας. 

270 ἐπεὶ σ᾽ ἔπαυσ᾽ ἂν δοῦλον ἐννέποντά με, 
χαὶ τάσδε Θήβας εὐχλεῶς ὠχήσαμεν, 
ἐν αἷς σὺ χαίρεις. οὐ γὰρ εὖ φρονεῖ πόλις 
στάσει νοσοῦσω καὶ κακοῖς βουλεύμασιν " 

οὐ γάρ ποτ᾽ ἂν σὲ δεσπότην ἐχτήσατο. 
ΠῚΕΓ.Ρ 4. 

276 γέροντες, αἰνῶ " τῶν φίλων γὰρ οὕνεχα 
«ὀργὰς διχαίας τοὺς «ἴλους ἔχειν χρεών" 
ἡμῶν δ᾽ ἕχατι δεσπόταις ϑυμούμενοι 

σιάϑητε μηδέν. τῆς δ᾽ ἐμῆς, μφιτρύων, 
γνώμης ἄκουσον, ἣν τί σοι δοχῶ λέγειν. 

280 ἐγὼ φιλῶ μὲν τέχνα" πῶς γὰρ οὐ φιλῶ 

ἅτιχτον, ἁμόχϑησα; καὶ τὸ χαιϑανεῖν 
δεινὸν νομίζω" τῷ δ᾽ ἀναγκαίῳ τρόπῳ 

Ι ὃς ἀντιτείνει, σχαιὸν ἡγοῦμαι βροτόν. 
ἡμᾶς δ᾽ ἐπειδὴ δεῖ ϑανεῖν, ϑνήσχειν χρεὼν 

2865 μὴ πυρὶ καταξανϑέντας, ἔχϑροῖσιν γέλων 

διδόντας, οὑμοὶ τοῦ ϑανεῖν μεῖζον χαχκόν 
ὀφείλομεν γὰρ πολλὰ δώμασιν χαλά. 
σὲ μὲν δόκησις ἔλαβεν εὐχλεὴς δορὸς, 
ὥστ᾽ οὐχ ἀνεχτὸν δειλίας ϑανεῖν σ᾽ ὕπο, 

290 οὑμὸς δ᾽ ἀμαρτύρητος εὐχλεὴς πόσις, 

ὡς τούσδε παῖδας οὐχ ἂν ἐχσῶσαι ϑέλοι 
δόξαν χαχὴν λαβόντας - οἱ γὰρ εὐγενεῖς 
χάμνουσι τοῖς αἰσχροῖσι τῶν τέκνων ὕπερ, 

ἐμοί τε μίμημ᾽ ἀνδρὸς οὐχ ἀπωστέον. 
296 σχένψαι δὲ τὴν σὴν ἐλπίδ᾽, ἣ λογίζομαι. 

ἥξειν νομίζεις παῖδα σὸν γαίας ὕπο " 
χαὶ τίς ϑανόντων ἦλϑεν ἐξ “ἽἜἰδου πάλιν; 
ἀλλ ὡς λόγοισι τόνδε μαλϑάξαιμεν ἄν" 

ἥκιστιι " «φεύγειν σχαιὸν ἄνδρ᾽ ἐχϑρὸν χρεὼν, 
800 σοφοῖσι δ᾽ εἴχειν χαὶ τεϑραμμένοις καλῶς" 

ὑξον γὰρ αἰδοῦς ὑποβαλὼν φίλ᾽ ἂν τύχοις. 
ἤδη δ᾽ ἐσῆλϑέ μ᾽ εἰ παραιτησαίμεϑα ] 
φυγὰς τέχνων τῶνδ᾽" ἀλλὰ χαὶ τόδ᾽ ἄϑλιον, 
πενίᾳ σὺν οἰχτρᾷ περιβαλεῖν σωτηρίαν " 

806 ὡς τὰ ξένων πρόσωπα φεύγουσιν φίλοις 

ἕν ἦμαρ ἡδὺ βλέμμ᾽ ἔχειν φασὶν μόνον. 
τόλμα μεϑ᾽ ἡμῶν ϑάνατον, ος μένει σ᾽ ὅμως. 
προχαλούμεϑ᾽ εὐγένειαν, ὦ γέρον, σέϑεν" 

τὰς τῶν ϑεῶν γὰρ ὅστις ἐχμοχϑεῖν τύχας 
310 πρόϑυμός ἐστιν, ἡ προϑυμία δ᾽ ἄφρων" 

ὃ χρὴ γὰρ οὐδεὶς μὴ χρεὼν ϑήσει ποτέ. 
ΧΟΡΟΣ 

εἰ μὲν σϑενόντων τῶν ἐμῶν βραχιόνων 
ἦν τίς σ᾽ ὑβρίζων, ῥᾳδίως ἐπαύσατ᾽ ἄν" 

γῦν δ᾽ οὐδέν ἐσμεν" σὸν δὲ τοὐντεϑεῦν σχοπεῖν! 
816 ὅπως διώσει τὰς τύχας, ᾿Ἱμφριτούων. ἶ 

ΦΜΗΜΦΙΤΡΎΩ Ν. 

οὔτοι τὸ δειλὸν οὐδὲ τοῦ βίου πόϑος 

ϑανεῖν ἐρύχει μ᾽, ἀλλὰ παιδὶ βούλομαι 
σῶσαι τέκν᾽" ἄλλως δ᾽ ἀδυνάτων ἔοικ᾽ ἐρᾶν. 
ἰδοὺ πάρεστιν ἥδε φασγάνῳ δέρη 

320 χεντεῖν., «φονεύει», ἱέναι πέτρας ἄπο" 

μίαν δὲ νῷν δὲς χάριν, ἄναξ, ἱχκνούμεϑα. 
χτεῖνόν μὲ χαὶ τήνδ᾽ ἀϑλίαν παίδων πάρος, 
ὡς μὴ τέκν᾽ εἰσίδωμεν, ἀνόσιον ϑέαν, 
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τνυχορραγοῦντα καὶ χαλοῦντα μητέρα 

82ὅ πατρός τε πατέρα" τἄλλα δ᾽ ἣ πρόϑυμος εἶ 
πρᾶσσ᾽" οὐ γὰρ ἀλχὴν ἔχομεν ὥστε μὴ ϑανεῖν. 

ΚΕΙ͂. 4Ρ 4. 

χἀγώ σ᾽ ἱκνοῦμαι χάριτι προσϑεῖναι χάριν, 
ἡμῖν ἵν᾽ ἀμφοῖν εἴς ὑπουργήσης διπλᾶ" 
κόσμον πάρες μοι παισὶ προσϑεῖναι νεχρῶν, 

380 δόμους ἀνοίξας" νῦν γὰρ ἐχχεχλήμεϑα " 

ὡς ἀλλὰ ταῦτά γ᾽ ἀπολάχωσ᾽ οἴχων πατρός. 
“ΤΥΚΟΣ. 

ἔσται τάδ᾽ - οἴγειν κλῆϑρα προσπόλοις λέγω. 
χοσμεῖσϑ᾽ ἔσω μολόντες " οὐ φϑονῶ πέπλων. 
ὅταν δὲ χόσμον περιβάλησϑε σώμασιν, 

385 ἥξω πρὸς ὑμᾶς νερτέρᾳ δώσων χϑονί. 
ΜΕΓΙ.Ρ 4. 

ὦ τέχν᾽, ὁμαρτεῖτ᾽ ἀϑλίῳ μητρὸς ποδὲὴ 
πατρῷον ἐς μέλαϑρον, οὗ τῆς οὐσίας 

ἄλλοι χρατοῦσι, τὸ δ᾽ ὄνομ᾽ ἔσϑ᾽ ἡμῶν ἔτι. 
ΠΜΦΙΤΡΎΥΩΝ. 

ὦ Ζεῦ, μάτην ἄρ᾽ ὁμόγαμόν σ᾽ ἐχτησάμην, 
810 μάτην δὲ παιδός τοι νεὼν ἐχλήζομεν. 

σὺ δ᾽ ἤσϑ᾽ ἄρ᾽ ἥσσων ἢ ̓ δόκεις εἶναι φίλος. 
ἀρετὴ σὲ γιχῶ ϑνητὸς ὧν ϑεὸν μέγιν. | 
παῖδας γὰρ οὐ προὔϑωχα τοὺς ἱΠπρακχλέους. 

σὺ δ᾽ ἐς μὲν εὐνὰς χρύφιος ἠπίστω μολεῖν, 
840 τἀλλότρια λέχτρα δόντος οὐδενὸς λαβὼν, 

σώζειν δὲ τοὺς σοὺς οὐκ ἐπίστασαι «φίλους. 

ἀμαϑής τις εἶ ϑεὸς, ἢ δίχαιος οὐχ ἔφυς. 

ΧΟΡΟΣ. 

αἴλινον μὲν ἐπ᾽ εὐτυχεῖ ] 
μολπᾷ «Ροῖβος ἰαχεῖ, ᾿ 

850 τὰν χαλλίφϑογγον χιϑάραν 
ἐλαύνων πλήχτρῳ χρυσέῳ " 

ἘΣ ΕΣ Υ ΑΈΟΥΩΝ 

ἐγὼ δὲ τὸν γᾶς ἐνέρων τ᾽ ἐς ὄρφναν 
μολόντα, παῖδ᾽ εἴτε “]ιός γιν εἴπω | 
εἴτ᾽ ᾿ἡμφιτρύωνος ἶνιν, Ϊ 

806 ὑμινῆσαι, στεφάνωμα μό- 

χϑων, δι᾿ εὐλογίας ϑέλω. 

γενναίων δ᾽ ἀρεταὶ πόνων 
τοῖς θανοῦσιν ἄγαλμα. 
πρῶτον μὲν «1ιὸς ἄλσος 

860 ἠρήμωσε λέοντος, Ϊ 
πυρσοῦ δ᾽ ἀμφεχαλύφϑη 
ξανϑὸν χκρᾶτ᾽ ἐπινωτίσας 

δεινῷ χάσματι ϑηρός - 
τάν τ᾽ ὀρεινόμον ἀγρίων 

366 Κενταύρων ποτὲ γένναν 

ἔτρωσεν τόξοις «ρογίοις, 
ἐναίρων πταγοῖς βέλεσιν. 

ξύγνοιδε Πηνειὸς ὁ χαλλιδίνας 

μαχραί τ᾿ ἄρουραι πεδίων ἄκαρποι 
870 χαὶ Πηλιάδες ϑεράπγαι | 

σύγχορτοί ϑ᾽ Ὁμόλας ἔναυ- 
λοι, πεύκαισιν ὅϑεν χέρας 
σιληροῦντες χϑόνα Θεσσαλῶν 
ἱππείαις ἐδάμαζον " 

87ὅ τάν τὲ χρυσοχάραγον 
δόρχαν ποικχιλόνωτον, 
συλήτειραν ἀγρωστῶᾶν 

848 --- 8363. ΞξΞ 864.- - 379. 

χτείνας, ϑηροφόνον ϑεὰν 
Οἰνωᾶτιν ἀγάλλει" 

380 τεϑρέππων τ᾽ ἐπέβα 
χαὶ ψαλίοις ἐδάμασε πώλους 

«Ἱιομήδεος, οἱ φονίκισι φάτναις ἀχάλιν᾽ ἐϑόαζον 
χάϑαιμα. σῖτα γένυσι, χαρ- 

8386 μονακῖσιν ἀνδροβοῶσι δυστράπεζοι " 
πέραν δ᾽ ἀργυρορρύταν Ἕβρον 
ἐχπέρασεν ὄχϑαν, 
Μιυχηναίῳ πονῶν τυράνγῳ, 
τάν τε 1Πηλιάδ᾽ ἀχτὰν 

890᾽ “ναύρου παρὰ πηγάς" 
Αὐύκνον τὲ ξενοδαίχταν 
τόξοις ὠλεσεν, ᾿Ἱμιαναί- 
ας οἱχήτορ᾽ ἄμικτον " 
ὑμνῳδούς τε χύρας 

896 ἤλυϑεν ἑσπέριον ἐς αὐλὰν, 

χρυσέων πειάλων ἄπο μηλοιόρον χερὶ καρπὸν 
ἀμέρξων, 

δράχοντα πυρσόνωτον, ὃς 

ἄπλατον ἀμφελιχτὸς ἕλιχ᾽ ἐφρούρει, 
400 χτανών : πονιίας ϑ᾽ ἁλὸς μυχοὺς 

εἰσέβαινε, ϑνατοῖς 

γαλανείας τιϑεὶς ἐρετμοῖς " 

οὐρανοῦ ϑ᾽ ὑπὸ μέσσων 
ἐλαύνει χέρας ἕδραν, 

ἀρυ ἥτλαντος δόμον ἐλθών" 
ἀστρωπούς τε χατέσχεν οἵ- 
χοὺυς εὐανορίᾳ ϑεῶν" 

τὸν ἱππευτάν τ᾿ ᾿Ἵμαζόνων στρατὸν 

Μιαιῶτιν ἀμφὶ πολυπόταμον 
410 ἔβα δι᾿ Εὔξεινον οἶδμα λίμνας, 

τίν᾽ οὐκ ἀφ᾽ Ἑ)λανίας 
ἄγορον ἁλίσας φίλων, 

χόρας ᾿Ἱρείας πέπλων 

χρυσεόστολον φάρος, 
4160 ζωστῆρος ὀλεϑρίους ἄγρας. 

τὰ χλεινὰ δ᾽ “Ἑλλὰς ἔλαβε βαρβάρου κόρας 
λάφυρα, καὶ σώζετ᾽ ἐν Μυχήναις. 
τάν τὲ μυριόχρανον 

420 πολύφονον κύνα «Ζέρνας 
ὕδραν ἐξεπύρωσεν 

βέλεσί τ᾿ ἀμφέβαλλε, 
τὸν τρισώματον οἷσιν ἔ- 
χτὰ βοτῆρ᾽ Ἐρυϑείας. 

425 δρόμων τ᾿ ἄλλων ἀγάλματ᾽ εὐτυχῆ 
διῆλθε: τὸν πολυδάχρυον 
ἔπλευσ᾽ ἐς Ἵιδαν, πόνων τελευτὰν, 
ἵν᾿ ἐχπεραίνει τάλας 
βίοτον οὐδ᾽ ἔβα πάλιν. 

480 στέγαι δ᾽ ἔρημοι φίλων, 
τὰν δ᾽ ἀνόστιμον τέχνων 
Χάρωνος ἐπιμένει πλάτα 

βίου κέλευϑον ἄϑεον, ἄδικον" εἰς δὲ σὰς 

430 χέρας βλέπει δώματ᾽ οὐ παρόντος. 
εἰ δ᾽ ἐγὼ σϑένος ἥβων 

δόρυ τ᾽ ἔπαλλον ἐν αἰχμᾷ, 
Καδμείων τε σύνηβοι, 

380 --- 393. 

408 --- 424. 

394. --407. 

425. --ἀάϊ. 



ἩΡΑΜΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ. 

τέχεσιν ἂν παρέσταν 
4420 ἀλχᾷ' νῦν δ᾽ ἀπολείπομαι 

τᾶς εὐδαίμονος ἥβας. 
ἀλλ ἐσορῶ γὰρ τούσδε φϑιμένων 
ἐνδύτ᾽ ἔχοντας, τοὺς τοῦ μεγάλου 
δήποτε παῖδας τὸ πρὶν “Πρακλέους, 

146 ἄλοχόν τε φίλην ὑπὸ σειραίοις 
ποσὶν ἕλχουσαν τέχνα, καὶ γεραιὸν 
πατέρ᾽ “Πρακλέους. δύστηνος ἐγὼ, 
δαχρύων ὡς οὐ δύναμαι κατέχειν 

480 γραίας ὄσσων ἔτι πηγάς. 

ΕΓ... 

εἶεν " τίς ἱρεὺς, τίς σφαγεὺς τῶν δυσπότμων, 
ἢ τῆξ᾽ ταλαίνης τῆσδ᾽ ἐμῆς ψυχῆς φονεύς; 

ἕτοιμ᾽ ἄγειν τὰ ϑύματ᾽ εἰς ““ιδου τάδε. 
ὦ τέαν᾽, ἀγόμεϑα ζεῦγος οὐ καλὸν γεχρῶνγ, 

40 ὁ ὁμοῦ γέροντες χαὶ νέοι. χαὶ μητέρες. 

ὦ μοῖρα δυστάλαιν᾽ ἐμοῦ τε χαὶ τέχνων 

τῶνδ᾽, οὕς πανύστατ᾽ ὄμμασιν προσδέρχομαι. 

ἔτεχον μὲν ὑμᾶς, πολεμίοις δ᾽ ἐϑρεψάμην 
ὕβοισμα κἀπίχαρμα καὶ διαιϑοράν. 
φεῦ" 

4600 ἢ πολύ με δόξης ἐξέπαισαν ἐλτγείδες, 
ἣν πατρὸς ὑμῶν ἐκ λόγων ποτ᾽ ἤλπισα. 
σοὶ μὲν γὰρ “Ἴργος ἔνεμ᾽ ὁ χατϑαγὼν πατὴρ, 
Εὐρυσϑέως δ᾽ ἔμελλες οἱχήσειν δόμους, 

τῆς χαλλικάρπου χράτος ἔχων Πελασγίας, 

466 στολήν τε ϑηρὸς ἀμφέβαλλε σῷ κάρᾳ 
λέοντος, ἧπερ αὐτὸς ἐξωπλίζετο " 

σὺ δ᾽ ἦσϑα Θηβῶν τῶν φιλαρμάτων ἄναξ, 
ἔγχληρα πεδία τἀμὰ γῆς κεχτημένος, 

ὡς ἐξέπειϑες τὸν χατασπείραντά σε" 

470 ἐς δεξιὰν δὲ σὴν ἀλεξητήριον 

ξύλον χαϑίει, “Ιαιδάλου ψευδῆ δόσιν. 

σοὶ δ᾽ ἣν ἔπερσε τοῖς ἑχηβόλοις ποτὲ 

τόξοισι δώσειν Οἰχαλίαν ὑπέσχετο. 
τρεῖς δ᾽ ὄντας ὑμᾶς τριπιτύχοις τυραννίσι 

47ὅ πατὴρ ἐπύργου, μέγα φρονῶν εὐανδρίᾳ, 
ἐγὼ δὲ νύμφας ἠχροϑινιαζόμην, 
χκήδη συνάψουσ᾽, ἔχ τ᾽ ᾿1ϑηναίων χϑονὸς 
Σπάρτης τε Θηβῶν ϑ᾽ ὡς ἀνημμένοι χάλῳς 
πρυμνησίοισι βίον ἔχοιτ᾽ εὐδαίμονα. 

480 χαὶ ταῦτα φροῦδα - μεταβαλοῦσα δ᾽ ἡ τύχη 

νύμφας μὲν ὑμῖν Κῆρας ἀντέδωκ᾽ ἔχειν, 
ἐμοὶ δὲ δάχουα λουτρά" δύστηνος φρενῶν. 
πατὴρ δὲ πατρὸς ἑστιᾷ γάμους ὅδε, 

“΄δὴην νομίζων πενϑερὸν, κῆδος πιχρόν. 
485 ὦμοι, τίν᾽ ὑμῶν πρῶτον ἢ τίν᾽ ὕστατον 

πρὸς στέρνα ϑῶμαι; τῷ προσαρμόσω στόμα; 

τίνος λάβωμαι; πῶς ἂν ὡς ξουϑόπτερος 

μέλισσα συνενέγχαιμ᾽ ἂν ἐκ πάντων γόους, 
εἰς ἕν δ᾽ ἐνεγκοῦσ᾽ ἀϑρόον ἀποδοίην δάχρυ. 

490 ὦ φίλτατ᾽, εἰ τις φϑόγγον εἰσακούσεται 
ϑνητῶν παρ᾽ “Ἴδη, σοὶ τάδ᾽, “Πράκχλεις, λέγω, 

ϑνήσχει πατὴρ σὸς χαὶ τέκν᾽, ὄλλυμαι δ᾽ ἐγὼ, 
ἣ πρὶν μακαρία διὰ σ᾽ ἐχλῃζόμην βροτοῖς. 

ἄρηξον, ἐλϑὲ, καὶ σχιὰ φάνηϑί μοι" 
496 ἅλις γὰρ ἐλϑὼν ἱκανὸς ἂν γένοιο σύ" 

χαχοὶ γὰρ ἐς σέ γ᾽, οἱ τέχνα χτείνουσι σώ. 

ῬΟΕΤΑΕ ΒΟΈΝΤΙΟΙ, 

393. 
ΔΗ ΦΙΤΡΎΥΩΝ. 

σὺ μὲν τὰ γέρϑεν εὐτρεπῆ ποιοῦ, γύναι" 
ἐγὼ δὲ σ᾽, ὦ Ζεῦ, χεῖρ᾽ ἐς οὐρανὸν δικὼν, 
αὐδῶ, ἘΣ εἴ τι τοισίδ᾽ ὠφελεῖν 

5600 πχηλεσος ἀμύνειν, ὡς τάχ᾽ οὐδὲν ἀρχέσεις. 
καίτοι χέκλησαι πολλάκις" μάτην πονῶ" 
ϑανεῖν “γὰρ . ὡς ἔοικ᾽, ἀναγκαίως ἔχει. 
ἀλλ᾽, ὦ γέροντες, μικρὰ μὲν τὰ τοῦ βίου " 
τοῦτον δ᾽ ὅπως ἥδιστα διαπεράσετε, 

δθ6 ἐξ ἡμέρας ἐς νύχτα μὴ λυπούμενοι. 

ὡς ἐλπίδας μὲν ὃ χρόνος οὐκ ἐπίσταται 
σώζειν, τὸ δ᾽ αὑτοῦ σπουδάσας διέπτατο. 
ὁρᾶτέ Ὧ2 05 ὅσπερ ἦν περίβλεπτος βροτοῖς, 
ὀνομαστὰ πράσσων, χαί μ᾽ ἀφείλεϑ᾽ ἡ τύχη 

Π 510 μ πτερὸν πρὸς αἰϑέρ᾽ ἡμέρᾳ μιᾷ. 

ὄλβος ὁ μέγας ἥ τε δόξ᾽ οὐχ οἶδ᾽ ὅτῳ 

Ἀξβαιύς ἔστι" χαίρετ᾽ - ἄνδρα γὰρ φίλον 

πανύστατον νῦν, ἥλιχες, δεδόρχατε. 

ΜΓ." 4.4. 
ἔα. 

ὦ πρέσβυ, λεύσσω τἀμὰ φίλτατ᾽; ἢ τί φῶ; 
ΠΗ ΦΙΊΙΤΡΎΥΩ Ν. 

δ1ὅ οὐκ οἶδα, ϑύγατερ - ἀφασία δὲ κἄμ᾽ ἔχει. 
ΜῈΓ..4}Ρ ΑΔ. 

ὅδ᾽ ἐστὶν ὃν γῆς νέρϑεν εἰσηκούομιεν, 
εἰ μή γ᾽ ὄνειρον ἐν (φάει τι λεύσσομεν. 
τί φημί; ποῖ᾽ ὄνειρα χηραίνουσ᾽ ὁρῶ; 
οὐχ ἔσθ᾽ ὅδ᾽ ἄλλος ἀντὶ σοῦ παιδὸς, γέρον. 

820 δεῦρ᾽ . ὦ τέχν᾽, ἐχχρήμνασϑε πατρῴων πέπλων, 
ἔτ᾽ ἐγχονεῖτε, μὴ μεϑῆτ᾽, ἐπεὶ ΖΙιὸς 

σωτῆρος ὑμῖν οὐδέν ἐσϑ᾽ ὅδ᾽ ὕστερος. 
ΠΡΑ͂ΚΜΖΗΣ. 

ὦ χαῖρε, μέλαϑρον πρόπυλά ϑ᾽ ἑστίας ἐμῆς, 

ὡς ἄσμενός σ᾽ ἐσεῖδον ἐς «(.άος μολών. 

526 ἔχ - τί χρῆμα; τέκν᾽ ὁρῶ πρὸ δωμάτων 
στολμοῖσι νεχρῶν χρᾶτας ἐξεστεμμένα, 

ὄχλῳ τ᾽ ἐν ἀνδρῶν τὴν ἐμὴν ξυνάορον 
πατέρα τε δακρύοντα συμφορᾶς τινος, 

«φέρ᾽ ἐχπύϑωμαι τῶνδε πλησίον σταϑεὶς 

680 τί καινὸν ἦλϑε τοῖσδε δώμασιν χρέος. 
ΑἸΜΜΦΙΤΡΎ Ν. 

ὦ «ἰλτατ᾽ ἀνδρῶν, ὦ φάος μολὼν πατρὶ, 
ἥχεις, ἐσώϑης εἷς ἀχμιὴν ἐλϑὼν φίλοις ; 

ΠΡΑ,ΚΜΖΗΣ. 

τί φής; τίν᾽ ἐς ταραγμὸν ἥχομεν, πάτερ; 
ΜΕΓΙ.“Ρ4.4. 

διολλύμεσθϑα σὺ δὲ, γέρον, σύγγνωϑίέ μοι, 
ὅ3ὅ εἰ πρόσϑεν ἥρπασ᾽ ἃ σὲ λέγειν πρὸς τόνδ᾽ ἐχρὴν " 

τὸ ϑῆλυ γάρ πως μᾶλλον οἱχτρὸν ἀρσένων, 
χαὶ τἄμ᾽ ἔϑνησχε τέχν᾽, ἀπωλλύμην δ᾽ ἐγώ. 

ΠΡΑἅΑ͂Κ.ΠΗΣ. 

Ἄπολλον, οἵοις φροιμίοις ἔρχει λόγου. 
ΠΈΕΓΙ.4Ρ 4. 

τεϑνᾶσ᾽ ἀδελι(οὶ καὶ πατὴρ οὑμὸς γέρων. 
ἩΡΑ͂ΚΖΗΣ. 

δὅ10 πῶς φής; τί δράσας ἢ δορὸς ποίου τυχών; 
ΜΕΓΙ͂.Ἅ4Ρ .. 

αἹύχος σφ᾽ ὁ χλεινὸς γῆς ἄναξ διώλεσεν. 

ἩΓΡΙΟΖΕΚΟΖΌΡΩΣ: 

ὅπλοις ἀπαντῶν ἢ γοσησάσης χϑονός; 

50 
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ΠῈΓ.Ρ 4. 

στάσει τὸ Κάδμου γ᾽ ἑπτάπυλον ἔχει χράτος. 
ἫΡ.4Κ-ΖΗΣ.: 

τί δῆτα πρὸς σὲ καὶ γέροντ᾽ ἦλθεν φόβος; 
ΠΕ ῚΤ.4:5.4: 

δ4δ χτείνειν ἔμελλε πατέρα χἀμὲ χαὶ τέχνα. 

ἩΡΑΚΊΉΗΣ. 

τί φῆς; τέ ταρβῶν ὀρφάνευμ᾽ ἐμῶν τέχγων; 
ΜΕῈΕΓΙΓ.4Ρ 4. 

μή ποτὲ Κρέοντος ϑάνατον ἐχτισαίατο. 

ἩΡΑ͂ΚΜΗΣ. 

κόσμος δὲ πέπλων τίς ὅδε νερτέροις πρέπων; 
ΜΠῈΓ.Ρ ... 

ϑανάτου τάδ᾽ ἤδη περιβόλαι᾽ ἀνήμμεϑα. 
ἩΡΑ͂ΚΜΗΣ. 

δὅ0 χαὶ πρὸς βίαν ἐϑνήσκετ᾽; ὦ τλήμων ἐγώ. 
ΜΕΓΙ͂.“4Ρ 4. 

φίλων ἔρημοι, σὲ δὲ ϑανόντ᾽ ἠκούομεν. 
ἘΠΓΡΕΖΙ ΚΟ ΤΙΣ. 

πόϑεν δ᾽ ἐς ὑμῶς ἥδ᾽ ἐσὴῆλϑ᾽ ἀϑυμία; 

ΜΧΕΣΤ.2} 4. 

Εὐρυσϑέως κήρυχες ἤγγελλον τάδε. 
ἩΡΑ͂Κ.ΜΗΣ. 

τί δ᾽ ἐξελείπετ᾽ οἶχον ἑστίων τ᾿ ἐμήν; 
ΨΈΕΒ.:Ζ.Ῥ2. 

ὅ565 βίᾳ πατὴρ μὲν ἐχπεσὼν στρωτοῦ λέχους. 
ἜΠΡ. Α ΚΟΖΚΗ ΣΣ: 

χοὺκχ ἔσχεν αἰδῶ τὸν γέροντ᾽ ἀτιμάσαι; 
ΜΕΓΙ͂.“ΡὈ Α. 

αἰδώς γ᾽ ἀποιχεῖ τῆσδε τῆς ϑεοῦ πρόσω. 
ΠΡΗΑΚΙΊΠΣ. 

οὕτω δ᾽ ἀπόντες ἐσπανίζομεν (ίλων; 
41... ΣΆ. 

φίλοι γάρ εἰσιν ἀνδρὶ δυστυχεῖ τίνες; 
ΠΡΑΚΣΖΗΣ. 

8560 μάχας δὲ Μινυῶν, ἃς ἔτλην, ἀπέπτυσαν; 

ΜῈΓ.4Ρ ΛΑ. 

ἄφιλον, ἵν᾽ αὖδίς σοι λέγω, τὸ δυστυχές. 
ΠΡΑ͂ΚΜΖΜΗΣ. 

οὐ ῥέψεϑ᾽ ““ἰδου τάσδε περιβολὰς χόμης, 
καὶ φῶς ἀναβλέψεσϑε, τοῦ χάτω σχότους 
φίλας ἀμοιβὰς ὄμμασιν δεδορχότες; 

ὅ66 ἐγὼ δὲ, νῦν γὰρ τῆς ἐμῆς ἔργον χερὸς, 

πρῶτον μὲν εἶμι καὶ χατασχάψω δόμους 

καινῶν τυράννων, χρῶτα δ᾽ ἀνόσιον τεμὼν 
ῥίψω χυνῶν ἕλχημα " Καδμείων δ᾽ ὅσους 
χαχοὺς ἐφεῦρον εὖ παϑόντας ἐξ ἐμοῦ, 

ὅ70 τῷ καλλινίχῳ τῷδ᾽ ὅπλῳ χειρώσομιαι, 
τοὺς δὲ πτερωτοῖς διαφορῶν τοξεύμασι, 
γεχρῶν ἅπαντ᾽ ᾿Ισμηνὸν ἐμσιλήσω «ρόνου, 
“Ἰΐρκης τε νᾶμα λευχὸν αἱμαχϑήσεται. 

τῷ γάρ μ᾽ ἀμύνειν μᾶλλον ἢ δάμαρτι χρὴ 

570 χαὶ παισὶ καὶ γέροντι; χαιρόντων πόνοι" 
μάτην γὰρ αὐτοὺς τῶνδε μᾶλλον ἤνυσα. 
καὶ δεῖ μ᾽ ὑπὲρ τῶνδ᾽, εἴπερ οἵδ᾽ ὑπὲρ πατρὸς, 
ϑνήσχειν ἀμύνοντ᾽" ἢ τί φήσομεν καλὸν 
ὕϑρᾳ μὲν ἐλϑεῖν ὃς μάχην λέοντέ τε 

ὅ80 Εὐρυσϑέως πομιπαῖσι, τῶν δ᾽ ἐμῶν τέχνων 
οὐκ ἐχπογήσω ϑάνατον; οὐκ ἄρ᾽ “Ἡρακλῆς 
ὁ χαλλίγιχος, ὡς πάροιϑε, λέξομαι. 

Χ ΟἿΡΙΟΣΣ: 

δίχαια τοὺς τεχόντας ὠφελεῖν τέχνα 

πατέρα τὲ πρέσβυν τήν τε χοινωγὸν γάμων. 
ΔΜ ΦΙΤΡΎΩ Ν. 

, ὅ8ὅ πρὸς σοῦ μὲν, ὦ παῖ, τοῖς φίλοις εἶναι φίλον 

τά τ᾿ ἐχϑρὰ μισεῖν - ἀλλὰ μὴ ᾿πείγου λέων. 
ΠΡΑΚ.Η͂Σ. 

τί δ᾽ ἐστὶ τῶνδε ϑᾶσσον ἢ χρεὼν, πάτερ; 
ΗΦΙΤΡΎῺΩ Ν. 

πολλοὺς πένητας, ὀλβίους δὲ τῷ λόγῳ 
δοκοῦντας εἶναι, συμμάχους ἄναξ ἔχει, 

ὅ90 οἱ στάσιν ἔϑηκαν χαὶ διώλεσαν πόλιν 
ἐφ᾽ ἁρπαγαῖσι τῶν πέλας, τὰ δ᾽ ἐν δόμοις 
δαπάναισι φροῦδα διαρυγόνϑ᾽ ὑπ᾽ ἀργίας. 
ὥφϑης ἐπελϑὼν πόλιν" ἐπεὶ δ᾽ ὥφϑης, ὅρα 
ἐχϑροὺς ἀϑροίσας μὴ παρὰ γνώμην πέσης. 

ἩΡΑΚΜΗΣ. 

5965 μέλει μὲν οὐδὲν εἴ με πᾶσ᾽ εἶδεν πόλις " 
ὄρνιν δ᾽ ἰδών τιν᾽ οὐχ ἐν αἰσίοις ἕδραις, 

ἔγνων πόνον τιν᾽ ἐς δόμους πεπτωχότα" 
ὥστ᾽ ἐκ προνοίας χρύφιος εἰσῆλϑον χϑόνα. 

ΠΦΙΤΡΥΩΝ. 

χαλῶς προσελϑὼν νῦν πρόσειπέ ϑ᾽ ἑστίαν 

600 χαὶ δὸς πατρῴοις δώμασιν σὸν ὄμμ᾽ ἰδεῖν. 
ἥξει γὰρ αὐτὸς σὴν δάμαρτα καὶ τέχνα 

ἕλξων, φονεύσων, χἄμ᾽ ἐπισφάξων, ἄναξ. 
μένοντι δ᾽ αὐτοῦ πάντα σοι γενήσεται, 
τὴ τ᾽ ἀσφαλείᾳ κερδανεῖς " πόλιν τε σὴν 

606 μὴ πρὶν ταράξῃς πρὶν τόδ᾽ εὖ ϑέσϑαι, τέκνον. 
ΠΡΑΚΜΖΗΣ. 

δράσω τάδ᾽- εὖ γὰρ εἶπας" εἶμ᾽ εἴσω δόμων. 
χρόνῳ δ᾽ ἀνελϑὼν ἐξ ἀνηλίων μυχῶν 
τδου Κόρης τ᾽ ἔνερϑεν οὐκ ἀτιμάσω 
ϑεοὺς προσειπεῖν πρῶτα τοὺς χατὰ στέγας. 

ἸὨἨΦΙΤΡΎΩΝ. 

610 ἦλϑες γὰρ ὄντως δώματ᾽ εἰς ἍΤιδου, τέχνον; 
ΠΡΑ͂Κ.ΖΗΣ. 

χαὶ ϑῆρά γ᾽ ἐς φῶς τὸν τρίχρανον ἤγαγον. 
ἈΜΦΙΤΡΎΩ Ν. 

μάχη χρατήσας ἢ ϑεᾶς δωρήμασιν; 
ἩΡΑΚ“ΗΣ. 

μάχη" τὰ μυστῶν δ᾽ ὄργι᾽ εὐτύχησ᾽ Ἰδών. 
ΑΜ ΦΙΤΡΎΥΩ Ν. 

ἢ χαὶ χατ᾽ οἴχους ἐστὶν Ἐὐρυσϑέως ὁ ϑήρ; 
ΠΡΑΚΙΗ͂Σ. 

615 Χϑογνίας νιν ἄλσος Ἑρμιών τ᾽ ἔχει πόλις. 

ἈΜΦΙΤΡΥΩΝ. 

οὐδ᾽ οἶδεν Εὐρυσϑεύς σὲ γῆς ἥχοντ᾽ ἄνω; 
ΠΡΑΚΖΗΣ. 

οὐχ οἷδ᾽- ἵν᾽ ἐλθὼν τἀνϑάδ᾽ εἰδείην πάρος. 

ΑΑἸΜΦΙΤΡΎῪ Ν. 

χρόνον δὲ πῶς τοσοῦτον ἦσϑ᾽ ὑπὸ χϑονί; 
ἩΡΑ͂Κ.Ζ“ΗΣ. 

Θησέα χομίζων ἐχρόνισ᾽ ἐξ “δου, πάτερ. 

ΑΜ ΦΙΤΡΎΥΩ Ν. 

620 χαὶ ποῦ στιν; ἢ γῆς πατρίδος οἴχεται πέδον; 

ΠΡΑ͂ΚΖΗΣ. 

βέβηκ᾽ ᾿ϑήνας, νέρϑεν ἄσμενος (φυγών. 
ἀλλ εἴ", ὁμαρτεῖτ᾽, ὦ τέκν᾽, ἐς δόμους πατρί. 
χαλλίονές τἄρ᾽ εἴσοδοι τῶν ἐξόδων 
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πάρεισιν ὑμῖν. ἀλλὰ ϑάρσος ἔσχετε, παρά τε Βρύμιον οἱνοδόταν 
626 χαὶ νάματ᾽ ὄσσων μηκέτ᾽ ἐξανίετε, παρά τε χέλυος ἑπτατόνου 

σύ τ᾽, ὦ γύναι μοι, σύλλογον ψυχῆς λαβὲ μολπὰν καὶ «Τίβυν αὐλόν" 
τρόμου τὲ παῦσαι, χαὶ μέϑεσϑ᾽ ἐμῶν πέπλων", 685 οὔπω χκαταπαύσομεν 
οὐ γὰρ πτερωτὸς, οὐδὲ φευξείω φίλους. Τηούσας, αἵ μ᾽ ἐχόρευσαν. 
ἄ, » παιᾶνα μὲν “]ηλιάδες 

οἵδ᾽ οὐχ ἀφιᾶσ᾽, ἀλλ ἀνάπτονται πέπλων ὑμνοῦσ᾽, ἀμφὶ πύλας τὸν 
680 τοσῷδε μᾶλλον. ὧδ᾽ ἔβητ᾽ ἐπὶ ξυροῦ; «Ἱατοῦς εὔπαιδα γόνον 

ἄξω λαβών γε τούσδ᾽ ἐςφολκχίδας χεροῖν, 090 εἱλίσσουσαι χαλλίχορον " 
γαῦς δ᾽ ὡς ἐφέλξω" καὶ γὰρ οὐκ ἀναίνομαι παιᾶνας δ᾽ ἐπὶ σοῖς μελάϑροις 

ϑεράπευμα τέχνων. πάντα τἀνϑρώπων ἴσα. χύχνος ὡς γέρων ἀοιδὸς 
φιλοῦσι παῖδας οἵ τ᾿ ἀμείνονες βροτῶν πολιᾶν ἐκ γενύων 

688 οἵ τ᾿ οὐδὲν ὄντες. χρήμασιν δὲ διάφοροι" χελαδήσω" τὸ γὰρ εὖ 
ἔχουσιν, οἱ δ᾽ οὔ" πᾶν δὲ φιλότεχνον γένος. ᾿ 696 τοῖς ὕμνοισιν ὑπάρχει 

ΧΟΡΟΣ. “Πιὸς ὁ παῖς" τᾶς δ᾽ εὐγενίας 

ἃ νεότας μοι «φίλον " ἔχϑος δὲ τὸ γῆρας ἀεὶ πλέον ὑπερβάλλων Ἐ 
βαρύτερον Αἴτνας σχοπέλων μοχϑήσας τὸν ἄκυμον 

640 ἐπὶ χρατὶ κεῖται, θῆχεν βίοτον βροτοῖς 
βλεφάρων σχοτεινὸν 700 πέρσας δείματα θηρῶν. 
φάρος ἐπικαλύψαν. ΞΧΣΙΛΟΩΣΣ. 
μή μοι μήτ᾽ ᾿Ασιήτιδος ἐς καιρὸν οἴχων, ᾿Δμῳφιτρύων, ἔξω περᾷς" 
τυραννίδος ὄλβος εἴη, χρόνος γὰρ ἤδη δαρὸς ἐξ ὅτου πέπλοις 

645 μὴ χρυσοῦ δώματα πλήρη χοσμεῖσϑε σῶμα καὶ νεχρῶν ἀγάλμασιν. 

τῶς ἥβας ἀντιλαβεῖν, ] ἀλλ εἶα, παῖδας χαὶ δάμαρϑ᾽ “Πραχλέους 

ἃ καλλίστα μὲν ἐν ὄλβῳ, , 706 ἔξω χέλευε τῶνδε φαίνεσϑαι δόμων, 
χαλλίστα δ᾽ ἐν πενίᾳ. ἐφ᾽ οἷς ὑπέστητ᾽ αὐτεπάγγελτοι ϑαγεῖν. 
τὸ δὲ λυγρὸν φόνιόν τε γῆ- ἈΜΦΙΤΡΎΩ Ν. 

Θύθ ρας μισῶ" χατὰ χυμότων δ᾽ ἄναξ, διώχεις μ᾽ ἀϑλίως πεπραγότα, 
ἔρροι, μηδέ ποτ᾽ ὠφελεν ὕβοιν ϑ᾽ ὑβοίζεις ἐπὶ ϑανοῦσι τοῖς ἐμοῖς " 
ϑνατῶν δώματα καὶ πόλεις ] ἃ χρῆν σε μετρίως, κεῖ χρατεῖς, σπουδὴν ἔχειν. 
ἐλθεῖν, ἀλλὰ κατ᾽ αἰϑέρ᾽ ἀ- 710 ἐπεὶ δ᾽ ἀνάγχην προστίϑης ἡμῖν ϑανεῖν, 
εὶ πτεροῖσι φορείσϑω. στέργειν ἀνάγκη, δραστέον δ᾽ ἅ σοι δοκεῖ. 

665 εἰ δὲ ϑεοῖς ἦν ξύνεσις χαὶ σοφίᾳ. χατ᾽ ἄνδρας ΑὙΚΟΣ. 
δίδυμον ἂν ἥβαν ἔφερον, ] ποῦ δῆτα Ἡεγάρα; ποῦ τέκν᾽ ᾿Δλχμήνης γόνου; 
φανερὸν χαραχτῆρ᾽ Ι ΑΜ ΦΙΤΡΎΩ Ν. 
ἀρετᾶς, ὅσοισιν δοχῶ μὲν αὐτὴν, ὡς ϑύραϑεν εἰχάσαι, 

6600 μέτα, χαὶ ϑανόντες | ΧΎΚΟΣ. 

εἰς αὐγὰς πάλιν ἁλίου τί χρῆμα δόξης τῆσδ᾽ ἔχεις τεχμήριον ; 
δισσοὺς ἂν ἔβαν διαύλους, ] ΑἸΜΦΙΤΡΥΩΝ. 
ἁ δυσγένεια δ᾽ ἁπλᾶν ἂν Ὑ1ὅ ἱκέτιν πρὸς ἁγνοῖς ἑστίας ϑάσσειν βάϑροις. 
εἶχε ζόας βιοτὰν, ὙΚΟΙΣῚ 

θ6ὅ καὶ τῷδ᾽ ἦν τούς τε καχοὺς ἂν ἀνόνητά γ᾽ ἱκετεύουσαν ἐχσῶσαι βίον. 
γνῶναι χαὶ τοὺς ἀγαϑοὺς, ΦΜΗΦΙΤΡΎΩ Ν. 
ἔσον ἅτ᾽ ἐν νεφέλαισιν ὥ- ] καὶ τὸν ϑαγνόντα γ᾽ ἀναχαλεῖ μάτην πόσιν. 
στρων ναύταις ἀριϑμὸς πέλει. ] ᾿ ΦῪ ΚΌ Σ. 
γῦν δ᾽ οὐδεὶς ὅρος ἐκ ϑεῶν ] ὅδ᾽ οὐ πάρεστιν, οὐδὲ μὴ μόλῃ ποτέ. 

670 χρηστοῖς οὐδὲ κακοῖς σαφὴς, ] ΑἸΜΦΙΤΡΎΩ Ν. 
ἀλλ εἱλισσόμενός τις αἷ- ] οὔκ, εἴ γε μή τις ϑεῶν ἀναστήσειέ γιν. 
ὧν πλοῦτον μόνον αὔξει. ΦΎΥΚΟΣ. 
οὐ παύσομαι τὰς Χάριτας ᾿ 720 χώρει πρὸς αὐτὴν καὶ χόμιζ᾽ ἐκ δωμάτων. 
Μούσαις συγχαταμιγνὺς, ΑΜΦΙΤΡΎΩ Ν. 

67γὅ ἡδίσταν συζυγίαν. μέτοχος ἂν εἴην τοῦ φόνου δράσας τόδε. 

μὴ ζῴην μετ᾽ ἀμουσίας, ΔΧΎΚΟΣ. 
ἀεὶ δ᾽ ἐν στε άνοισιν εἴην. ἡμεῖς, ἐπειδὴ σοὶ τόδ᾽ ἔστ᾽ ἐνθύμιον, 
ἔτι τοι γέρων ἀοιδὸς οἱ δειμάτων ἔξωϑεν, ἐχπορεύσομεν 
χελαδεὶ Μιναμοσύναν " | σὺν μητρὶ παῖδας. δεῦρ᾽ ἕπεσϑε, πρόσπολοι, 

680 ἔτι τὰν ραχλέους 7260 ὡς ἂν σχολὴν λύσωμεν ἄσμενοι πόνων. 
χαλλίνιχον ἀείσω ΙΗ ΦΙΤΡΎΩΝ. 

637- Θὅ4. --Ξ 665. 672. Ι σὺ δ᾽ οὖν ἴϑ᾽,, ἔρχει δ᾽ οἷ χρεών " τὰ δ᾽ ἄλλ ἴσως 
618 -- -686. ---- 687.- - 700. ἱ ἄλλῳ μελήσει. προσδόχα δὲ δρῶν καχῶς 
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χαχόν τι πράξειν. ὦ γέροντες, ἐς καλὸν Ϊ 
στείχει, βρόχοισι δ᾽ ἀρκύων γενήσεται 

780 ξιφηφόροισι, τοὺς πέλας δοχῶν χτεγνεῖν, 
ὁ παγχάχιστος. εἶμι δ᾽, ὡς ἴδω γνεχρὸν 
πίπτοντ᾽" ἔχει γὰρ ἡδονὰς ϑνήσχων ἀνὴρ 
ἐχϑρὸς τίγων τὲ τῶν δεδραμένων δίχην- 

ΧΟΡΟΣ. 

735 μεταβολὰ χαχῶν" μέγας ὁ πρόσϑ᾽ ἄναξ 
πάλιν ὑποστρέφει βίοτον εἷς “Διδαν. 

Ἰὼ δίκα καὶ ϑεῶν παλίρρους πότμος. 

740 ἦλθες χρόνῳ μὲν οὗ δίχην δώσεις ϑαγὼν, 
ὕβρεις ὑβρίζων εἰς ἀμείνονες σέϑεν. 

743 χαρμοναὶ δακρύων ἔδοσαν ἐχβολάς " 
715 πάλιν ἔμολεν ἃ πάρος οὔποτε διὰ φρενὸς 

ἤλπισεν παϑεῖν γᾶς ἄναξ. 

ἀλλ᾽, ὦ γεραιὲ, καὶ τὰ δωμάτων ἔσω 
σχοπῶμεν,, εἰ πράσσει τις ὡς ἐγὼ ϑέλω. 

ΔΑΎΚΟΣ. 
Ἰώ μοί μοι. 

ΧΟΡΟΣ. 

750 τόδε χατάρχεται μέλος ἐμοὶ χλύειν 
φίλιον ἐν δόμοις - ϑάνατος οὐ πρόσω. 

1608 βοᾷ φόνου φροίμιον στενάζων ἄναξ. 

ἜΕΟΥ ΠΊΟἾΣΣ: 

ὦ πᾶσα Κάδιιου γαῖ᾽, ἀπόλλυμαι δόλῳ. 

ΧΟΡΟΣ. 

7δὅ χαὶ γὰρ διώλλυς " ἀντίποινα δ᾽ ἐχτίνων 

τόλμα, διδούς γε τῶν δεδραμένων δίκην. 
τίς ὁ ϑεοὺς ἀνομίᾳ χραίνων, ϑνητὸς ὧν, 

ἄφρονα λόγον οὐρανίων μαχάρων χατέβαλ᾽, 
ὡς ἄρ᾽ οὐ σϑένουσιν ϑεοί; 

760 γέροντες, οὐκέτ᾽ ἔστι δυσσεβὴς ἀνήρ. 
σιγᾷ μέλαϑρα " πρὸς χοροὺς τραπώμεϑα" ] 
φίλοι γὰρ εὐτυχοῦσιν οὗς ἐγὼ ϑέλω. 

χοροὶ χοροὺ καὶ ϑαλίαι μέλουσι Θήβας ἱερὸν, 
χατ᾽ ἄστυ. 

166 μεταλλαγαὶ γὰρ δακρύων, 
μεταλλαγαὶ συντυχίας 

ἔτεκον ἀοιδάς. 

βέβαωπ᾽ ἄναξ ὃ χαινὸς, 
ὁ δὲ παλαίτερος 

710 πρατεῖ. λιμένα λιπών γε τὸν ᾿Ἱχερόντιον " 
δοχημάτων δ᾽ ἐχτὸς ἦλϑεν ἐλπίς. 

ϑεοὶ ϑεοὶ τῶν ἀδίχων μέλουσι καὶ τῶν ὑσίων 
ἐπῴειν. 

ὁ χρυσὸς ἅ τ᾽ εὐτυχία 
775 φρενῶν βροτοὺς ἐξάγεται, 

δύνασιν [ἄδικον] ἐφέλκων. 
χρόνου γὰρ οὔτις ἔτλα 
τὸ πάλιν εἰσορῶν, 

νόμον παρέμενος, ἀνομίᾳ χάριν διδούς" 
780 ἔϑραυσε δ᾽ ὄλβου κελαινὸν ἅρμα. 

᾿σμήν᾽ ὦ στεφανηφόρει, 

735 -- 139. ΞΞΞ 750 --- 758. 

7410. 741. ΞξξΞ 747. 748. 

1742 ---7460. -Ξ 757 --- 759, 

764.- -150. ΞξΞΞ 7600 --- 762. 

708 --- 771. ΞξΞ- 772 --- 780. 

181 -- 797. Ξ-Ξ 798 --- 814. 

ἘΠ ΒΕ ΔΓ 10 

ξεσταί 9᾽ ἑπταπύλου πόλεως 

ἀναχορεύσατ᾽ ἀγυιαὶ, 
“Ἰίρχα ϑ᾽ ἃ καλλιρρέεϑρος, 

785 σύν τ᾽ ᾿Ἰσωπιάδες κόραι, 
πατρὸς ὕδωρ βᾶτε λιποῦ- 

σαι Ἔ συναοιδοὺὶ 

γύμφαι τὸν «“Πραχλέους 

χαλλίνικον ἀγῶν᾽" ὦ 
790 Πυϑίου δενδρῶτι πέτρα 

ΛΙουσῶν ὃ᾽ Ἑλικωνίδων δώματα, 
ἥξετ᾽ εὐγαϑεῖ χελάδῳ 
ἐμὸν πόλιν, ἐμὰ τείχη, 
Σπαρτῶν ἵνα γένος ἐφάνη, 

7965 χαλχασπίδων λόχος, ὃς γᾶν 

τέχνων τέχνοις μεταμείβει, 

Θήβαις ἱερὸν φῶς. 

ὦ λέχτρων δύο συγγενεῖς 
εὐναὶ, ϑνατογενοῦς τὲ καὶ 

800 “ιὸς, ὃς ἦλϑεν ἐς εὐνὰς 
ΜΝύμῳφας τᾶς Περσηίδος " ὡς 

πιστόν μοι τὸ παλαιὸν ἡ-- 

δὴ λέχος, ὦ Ζεῦ, τὸ σὸν οὐκ 
ἐπ᾿ ἐλπίδι φάνϑη, 

8065 λαμπρὰν δ᾽ ἔδειξ᾽ ὁ χρόνος 
τὰν “Πραχλέος ἀλχάν " 

ὃς γᾶς ἐξέβα ϑαλάμων, 

Πλούτωνος δῶμα λιπὼν γνέρτερον. 

χρείσσων μοι τύραννος ἔφυς 

810 δυσγένει᾽ ἀνάχτων. 
ἃ γῦν ἐσορᾶν «ραίνει 
ξιφηφόρων ἐς ἀγώνων 
ἅμιλλαν, εἰ τὸ δίκαιον 
ϑεοῖς ἔτ᾽ ἀρέσχει. 

815 ἔα ἔα. 

ἄρ᾽ ἐς τὸν αὐτὸν πίτυλον ἥχομεν φόβου, 
γέροντες, οἷον φάσμ᾽ ὑπὲρ δόμων ὁρῶ; 

φυγῇ φυγῇ 
γωϑὲς πέδαιρε κῶλον, ἐχποδὼν ἔλα. 

820 ὦναξ Παιὰν, 

ἀπότροπος γένοιό μοι τῶν πημάτων. 
ΤΡΙΩ͂Σ.: 

ϑαρσεῖτε, Νυχτὸς τήνδ᾽ ὁρῶντες ἔχγονον 
«Ἱύσσαν, γέροντες, κἀμὲ τὴν ϑεῶν λάτριν, 
Ἶριν " πόλει γὰρ οὐδὲν ἥχομεν βλάβος, 

825 ἑνὸς δ᾽ ἐπ᾿ ἀνδρὸς δώματα στρατεύομεν, 

ὅν φασιν εἶναι Ζηνὸς ᾿Ἱλχμήνης τ᾽ ἄπο. 
πρὶν μὲν γὰρ ἄϑλους ἐχτελευτῆσαι πιχροὺς, 
τὸ χρεών γιν ἐξέσωζεν, οὐδ᾽ εἴα πατὴρ 
Ζεύς νιν χακῶς δρᾶν οὔτ᾽ ἔμ᾽ οὔϑ᾽ Ἥραν ποτε.. 

880 ἐπεὶ δὲ μόχϑους διεπέρασ᾽ Εὐρυσϑέως, 
Ἥρα προσάψαι χαιγὸν αἷμ᾽ αὐτῷ ϑέλει, 
παῖδας χαταχτείναντι, συνϑέλω δ᾽ ἐγώ. 
ἀλλ εἴ, ἄτεγχτον συλλαβοῦσα καρδίαν, 
Νυχτὸς χελαινῆς ἀνυμέναιε παρϑένε, 

886 μανίας τ᾿ ἐπ᾽ ἀνδρὶ τῷδε καὶ παιδοχτόνους 
φρενῶν ταραγμοὺς καὶ ποδῶν σχιρτήματα 

ἔλαυνε, κίνει, φόνιον ἐξίει κάλων, 
ὡς ἂν πορεύσας δι᾽ ᾿Ἵχερούσιον πόρον 

τὸν χαλλίπαιδα στέφανον αὐϑέντη φόνῳ 
840 γνῷ μὲν τὸν Ἥρας οἷός ἐστ᾽ αὐτῷ χόλος, 
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μάϑῃ δὲ τὸν ἐμόν" ἢ ϑεοὶ μὲν οὐδαμοῦ, 
τὰ. ϑνητὰ δ᾽ ἔσται μεγάλα, μὴ δόντος δέχην. 

δ, ΧῈΓ ΖΞ: 

ἐξ εὐγενοῦς μὲν πατρὸς ἔχ τε μητέρος 
πέφυκα, Νυχτὸς Οὐρανοῦ τ᾽ ἀφ᾽ αἵματος " 

8άδ τιμιὰς δ᾽ ἔχω τάσδ᾽, οὐκ ἀγασϑῆναι φίλοις, 
οὐδ᾽ ἥδομαι φοιτῶσ᾽ ἐπ᾿ ἀνθρώπων φίλους" 
παραινέσαι δὲ, πρὶν σφαλεῖσαν εἰσιδεῖν, 

Ἥρᾳ ϑέλω σοί τ᾿, ἢν πίϑησϑ᾽ ἐμοῖς λόγοις. 
ἀνὴρ ὅδ᾽ οὐκ ἄσημος οὔτ᾽ ἐπὶ χϑονὶ 

860 οὔτ᾽ ἐν ϑεοῖσιν, οὗ γέ μ᾽ εἰσπέμπεις δόμους" 
ἄβατον δὲ χώραν καὶ ϑάλασσαν ἀγρίαν 
ἐξημερώσας, ϑεῶν ἀνέστησεν μόνος 
τιμὰς πιτνούσας ἀνοσίων ἀνδρῶν ὕπο" 
ὥστ᾽ οὐ παραινῶ μεγάλα βούλεσθαι κακά. 

ΤΡῈΣ. 

8δ5 μὴ σὺ νουϑέτει τά ϑ᾽ Ἥρας χἀμὰ μηχανήματα. 
τὰ ὙΠ Τ' «. 

ἐς τὸ λῷστον ἐμβιβάζω σ᾽ ἴχνος ἀντὶ τοῦ χαχοῦ. 
ΤΌΡΊΩΣ, 

οὐχὶ σωφρονεῖν γ᾽ ἔπεμψε δεῦρό σ᾽ ἡ «ιὸς 
δάμαρ. 
ΤΟΣ 

Ἥλιον μαρτυρόμεσϑα δρῶσ᾽ ἃ δρᾶν οὐ βούλομαι. 
εἰ δὲ δή μὶ Ἥρᾳ 8’ ὑπουργεῖν σοί τ' ἀναγκαίως 

ἔχει 
800 τάχος ἐπιοροίβδην δ᾽ ὁμαρτεῖν ὡς κυνηγέτῃ κύνας, 

εἶμί γ᾽" οὔτε πόντος οὕτω χύμασί στένων λά-" 

Σ βρος, 
τ Ξ ᾿ Ξ 

οὔτε γῆς σεισμὸς κεραυνοῦ τ᾽ οἶστρος ὠδῖνας 

πνέων, 

οἷ᾽ ἐγὼ σταδιοδραμοῦμαι στέρνον εἷς Πραχλέους, 
χαὶ καταρρήξω μέλαϑρα καὶ δόμους ἐπεμβαλῶ, 

8605 τέκν᾽ ἀποχτείνασα πρῶτον" ὁ δὲ χανὼν οὐχ 
εἴσεται 

παῖδας οὗς ἔτιχτ᾽ ἐναίρων, πρὶν ἂν ἐμῆς λύσ- 

σης ὑφῇ. 
ἤν᾽ ἰδοὺ καὶ δὴ τινάσσει χρᾶτα βαλβίδων ἄπο, 
καὶ διαστρόφους ἑλίσσει σῖγα γοργωποὺς χύρας. 
“ἀμπνοὰς δ᾽ οὐ σωφρονίζει, ταῦρος ὡς ἐς ἐμ 

βολὴν, 

870 δεινὰ μυκᾶται δὲ Κῆρας ἀνακαλῶν τὰς Ταρτάρου. 
τάχα σ᾽ ἐγὼ μᾶλλον χορεύσω χαὶ καταυλήσω φόβῳ. 
στεῖχ᾽ ἐς Οὔλυμπον πεδαίρουσ᾽, Ἶρι, γενναῖον 

πόδα" 

ἃς δόμους δ᾽ ἡμεῖς ἄφαντοι δυσόμεσϑ᾽ Πρα- 
χλέους. 

ΧΟΡΟΣ. 

875 ὀτοτοτοῖ, στέναξον" ἀποχείρεται 

σὸν ἄνθος, πόλις, ὃ “]ιὸς ἔχγονος. 

μέλεος Ἑλλὰς, ἃ τὸν εὐεργέταν 
ἀποβαλεῖς, ὀλεῖς μανίαισιν «Τύσσας 

χορευϑέντ᾽ ἀναύλοις. 

880 βέβακεν ἐν δίφροισιν ἅ πολύστονος, 

ἅρμασι δ᾽ ἐνδίδωσι χέντρον ὡς ἐπὶ λώβᾳ 
“Νυχτὸς Γοργὼν ἑχατογχεφάλοις 
ὄφεων Ἰαχήμασι, .«Τύσσα μαρμαρωπός. 
ταχὺ τὸν εὐτυχῆ μετέβαλεν δαίμων, 

886 ταχὺ δὲ πρὸς πατρὸς τέχν᾽ ἐχπνεύσεται. 
Ι Ἰώ μοι μέλεος, ἰὼ Ζεῦ, τὸ σὸν 
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γένος ἄγονον αὐτίχα λυσσάδες ὠμοβροῶ-- 
τες ἀποινύδικοι δίχαι χακοῖσιν ἐχπατάσσουσιν. 
Ἰὼ στέγαι, 

χατάρχεται χορεύματ᾽ ἄτερ τυπάγων, 
οὐ βρομίῳ κεχαρισμένα ϑύρσῳ, 

890 ἐὼ δόμοι, 

πρὸς αἵματ᾽, οὐχὶ τᾶς “ἸΙονυσιάϑος 

βοτρύων ἐπὶ χεύμασι λοιβᾶς. 
φυγῆ, τέκν᾽, ἐξορμᾶτε" δάϊον τόδε 

896 δύϊον μέλος ἐπαυλεῖται. 

χυναγετεῖ [τε] τέχνων διωγμόν" 
οὔποτ οὔποτ᾽ ἄκραντα δόμοισι «Τύσσα βαχχεύσει. 
αἷαῖ χαχῶν 

900 αἰαῖ δῆτα τὸν γεραιὸν ὡς στένω 
πατέρα τάν τὲ παιδοτρόφον, ᾧ μάταν 
τέχεα γεννᾶται. 

ἰδοὺ ἰδοὺ, 

906 ϑύελλα σείει δῶμα, συμπίπτει στέγη" 
ἢ ἢ, τί δρᾷς, ὦ παῖ «Ἰιός ; 
μελάϑρῳ τάραγμα ταρτάρειον, 

ὡς ἐπ᾿ ᾿Εγκελάδῳ ποτὲ Παλλὰς, ὃς δόμους πέιι- 
πεις. 
ΓΤ ΙΕ ΦΟἿΣ: 

ὦ λευχὰ γήρᾳ σώματ᾽ 
ΧΟΡΟΣ. 

910 ἀναχαλεῖς τίνα μὲ τίνα βοάν; 

ΦΈΕΙΤΈΦΟΣ:. 

ἄλαστα τὰν δόμοισι. 

ΧΟΡΟΣ. 

μάντιν οὐχ ἕτερον ἄξομαι. 
ΖΦ. ΟἿΣ: 

τεϑγῶᾶσι παῖδες " αἰαῖ" 

στενάζεϑ'᾽, ὡς στεναχτά " δάϊοι φόνοι, 
9165 δάϊοι δὲ τοχέων χεῖρες. 

οὐκ ἄν τις εἴποι μᾶλλον ἢ πεπόνϑαμεν. 
ΣΙ ΘΙΟΣ: 

πῶς παισὶ στεναχτὰν ἄταν ἄταν 
πατέρος ἀμφαίνεις; 

λέγε λέγε τένα τρόπον ἔσυτο ϑεόϑεν ἐπὺ 
920 μέλαϑοι χκαχὰ τάδε 

τλήμονάς τε παίδων τύχας. 
ΦΙΓΓΈΜ“ΟΣ. 

ἱερὰ μὲν ἦν πάροιϑεν ἐσχάρας “1ιὸς 
χαϑάρσι᾽ οἴχων, γῆς ἄνακτ᾽ ἐπεὶ χταγὼν 
ἐξέβαλε τῶνδε δωμάτων Ἣραχλέης " 

920 χορὸς δὲ χαλλίμορφος εἱστήκει τέκνων, 

πατήρ τε εγάρα τ᾽ - ὃν κύχλῳ δ᾽ ἤδη κανοῦν 
εἵλικτο βωμοῦ, φϑέγμα δ᾽ ὅσιον εἴχομεν. 
μέλλων δὲ δαλὸν χειρὶ δεξιᾷ φέρειν, 

ἐς χέρνιβ᾽ ὡς βάψειεν, ᾿Ἰλκμήνης τόκος, 
930 ἔστη σιωπῆ. καὶ χρονίζοντος πατρὸς, 

παῖδες προσέσχον ὄμμ᾽ " ὁ δ᾽ οὐκέϑ᾽ αὑτὸς ἣν, 
ἀλλ ἐν στροφαῖσιν ὀμμάτων ἐφρϑαρμιένος, 

δίζας τ᾿ ἐν ὕσσοις αἱματῶπας ἐκβαλὼν, 
ἀφοὺν κατέσταζ᾽ εὐτρίχου γενειάδος. 

935 ἔλεξε δ᾽ ἅμα γέλωτι παραπεπληγμένῳ, 
πάτερ. τί ϑύω πρὶν χτανεῖν Εὐρυσϑέα 
χαϑάρσιον πῦρ καὶ πόνους διπλοῦς ἔχω, 
ἐξὸν μιᾶς μοι χειρὸς εὖ θέσθαι τάδε; 

ὅταν δ᾽ ἐνέγχω δεῦρο χρᾶτ᾽ Εὐρυσϑέως, 
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940 ἐπὶ τοῖσι νῦν θανοῦσιν ἁγνιῶ χέρας. 1000 δάμαρτα καὶ παῖδ᾽ ἑνὶ κατέστρωσεν βέλει. 

ἐχχεῖτε πηγὰς, τἰκὼ, ἐχ χειρῶν χανᾶ. χἀνϑένδε πρὸς γέροντος ἱππεύει «φόνον " 

τίς μοι δίδωσι τόξα; τίς δ᾽ ὅπλον χερός; ἀλλ ἦλθεν εἰκὼν, ὡς ὁρᾶν ἐφαίνετο, 

πρὸς τὰς Ὑπθριος εἶμι: λάζυσϑαι χρεὼν ΤΙαλλὰς χραδαίνουσ᾽ ἔγχος ἐπὶ λόφῳ χέκρ, 

μοχλοὺς διχέλλας ϑ᾽, ὡς τὰ Κυχλώπων βάϑρα ] χέρριψε πέτρον στέρνον εἷς “Ποακπλέους, 

945 φοίνικι κανόνι χαὶ τὐκοις ἡρμοσμένα 1006 ὅς νειν φόνου μαργῶντος ἔσχε χεὶς ὕπνον 

στρεπτῷ σιδήρῳ συντριαιψώσω πόλιν. ] χαϑῆχε" πίτνει δ᾽ ἐς πέδον, πρὸς κίονα 

ἐκ τοῦδε βαίνων, ὥρματ᾽ οὐχ ἔχων ἔχειν γῶτον πατάξας, ὃς πεσήμασι στέγης 

ἔφασχε, δίφρου τ᾽ εἰσέβαινεν ἄντυγα, | διχορραγὴς ἔχειτο χρηπίδων ἔπι. 

χἄϑεινε, χέντρον δῆϑεν ὡς ἔχων χερί. (1010 ἡμεῖς δ᾽ ἐλευϑεροῦντες ἐκ δρασμῶν πόδα 

900 διπλοῦς δ᾽ ὀπαδοῖς ἦν γέλως φόβος ϑ᾽ ὁμοῦ. σὺν τῷ γέροντι δεσμὰ σειραίων βρύχων 

χαΐ τις τόδ᾽ εἶπεν, ἄλλος εὶς ἄλλον δραχών" ἀνήπτομεν πρὸς κίον᾽, ὡς λήξας ὕπνου 

παίζει πρὸς ἡμᾶς δεσπότης, ἢ μαίνεται; μηδὲν προσεργάσαιτο τοῖς ϑεϑραμένοις. 

ὁ δ᾽ εἴρπ᾽ ἄνω τε καὶ κάτω κατὰ στέγας, εὕδει δ᾽ ὃ τλήμων ὕπνον οὐχ εὐδαίμονα, 
μέσον δ᾽ ἐς ἀνδρῶν᾽ ἐσπεσὼν Νίσου πόλιν ᾿τ01ὅ παῖϑας φονεύσας καὶ δάμαρτ᾽. ἐγὼ μὲν οὖν 

955 ἥκειν ἔφασχε, δωμάτων εἴσω βεβώς. οὐκ οἶδα ϑνητῶν ὅστις ἀϑλιώτερος. 

χλιϑεὶς δ᾽ ἐς οὖδας, ὡς ἐχεῖ, σχευάζεται ] ΧΟΡΌΣ 

ϑοίνην. διελϑὼν δ᾽ ἐς βραχὺν χρόνον μονῆς, ὦ ὃ φόνος ἣν ὃν ᾿4Ἵργολὶς ἔχει πάτρα 

᾿Ισϑιοῦ ναπαίας ἔλεγε προσβαίνειν πλάχας. τότε μὲν περισαμότατος χαὶ ἄριστος 

χἀνταῦϑα γυμνὸν σῶμα ϑεὶς πορπαμάτων Ἑλλάδι τῶν “Ιαναοῦ παίδων " 

960 πρὸς οὐδέν᾽ ἡμιλλᾶτο, κἀχηρύσσετο 1020 τὰ δ᾽ ὑπερέβαλε, “παρέδραμε τὰ τότε χαχά. 

αὐτὸς πρὸς αὑτοῦ χαλλίνιχος, οὐδενὸς | τάλανι διογενεῖ χόρῳ μονοτέχνου Πρόχνης 

ἀχοὴν ὑπειπών. δεινὰ δ᾽ Εὐρυσϑεῖ βοέμων, φόνον ἔχω λέξαι ϑυόμενον μούσαις" 

ἣν ἐν Τηυχήναις τῷ λόγῳ. πατὴρ δέ γιν σὺ δὲ τέχνα τρίγονα τεχόμενος, ὦ ϑάϊε, 

ϑιγὼν χραταιᾶς χειρὸς ἐννέπει τάδε" ᾿ λυσσάδι συγχατειργάσω μοίρᾳ. 

96ὅ ὦ παῖ, τί πάσχεις; τίς ὁ τρύπος ξενώσεως 1026 ἐς τίνα στεναγμὸν 
τῆσδ᾽ ; οὔ τί που φόνος σ᾽ ἐβάκχευσεν νεκρῶν, ἢ γόον ἢ φϑιτῶν ὠδὰν ἢ τὸν ἍΔιδα χορὸν ἀχήσω ; 
οὗς ἄρτι καίνεις; ὁ δέ νιν Εὐρυσϑέως δοχῶν ᾿ φεῦ φεῦ" 
πατέρα προταρβοῦνϑ᾽ ἱκέσιον ψαύειν χερὸς, ] ἔδεσϑε, διάνδιχα χλῆϑρα 

] ὠϑεῖ, φαρέτραν δ᾽ εὐτρεπῆ σχευάζεται .1080 χλέίνεται ὑψιπύλων δόμων. 
970 χαὶ τόξ᾽ ἑαυτοῦ παισὶ, τοὺς Εὐρυσϑέως ᾿ ὦμοι. 

δοχῶν φονεύειν. οἱ δὲ ταρβοῦντες φόβῳ | ἔδεσϑε τὰ τέχνα πρὸ πατρὸς 
ὥρουον ἄλλος ἄλλοσ᾽, ἐς πέπλους ὁ μὲν ἄϑλια χείμενα δυστάνου, 

| μητρὸς ταλαίνης, ὁ δ᾽ ὑπὸ χίονος σκιὰν, ᾿ εὕδοντος ὕπνον δεινὸν ἐχποδὼν (φόνου. 

ἄλλος δὲ βωμὸν ὄρνις ὡς ἔπτηξ᾽ ὕπο. 1035 περὶ δὲ δεσμὰ καὶ πολύβροχ᾽ ἁμμάτων 
976 βοᾷ δὲ μήτηρ, ὦ τεκὼν, τί δρᾷς; τέχνα Ϊ ἐρείσμιαϑ᾽ “Ἡράκλειον 

χτείνεις; βοᾷ δὲ πρέσβυς οἱχετῶν τ᾽ ὄχλος. | ἀμφὶ δέμας τάδε λαΐνοις 

ὁ δ᾽ ἐξελίσσων παῖδα χίονος χύχλῳ, ἀνημμέν᾽ ἀμφὶ χίοσιν οἴχων. 
τόρευμα δεινὸν ποδὸς, ἐναντίον σταϑεὶς, ] ὁ δ᾽, ὥς τις ὄονις ἄπτερον καταστένων 

βάλλει πρὸς ἧπαρ" ὕπτιος δὲ λαΐνους 1040 ὠδῖνα τέχνων, πρέσβυς ὑστέρῳ ποδὶ, 
980 ὀρϑοστάτας ἔδευσεν ἐχπνέων βίον. πιχρὰν διώχων ἤλυσιν, πιάρεσϑ᾽ ὅδε. 

ὁ δ᾽ ἠλάλαξε χἀπεχόμπασεν τάδε" ΑΜ ΦΙΤΡΎΩ Ν. 
εἷς μὲν νεοσσὸς ὅδε ϑανὼν ἙΕὐρυσϑέως 
ἔχϑραν πατρῴαν ἐχτίνων πέπτωχέ μοι. γα τὸν ὕπνῳ παρειμένον ἐάσετ᾽ ἐχ- 

ἄλλῳ δ᾽ ἐπεῖχε τόξ᾽, ὃς ἀμφὶ βωμίαν λαϑέσϑαι χακῶν; 
985 ἔπτηξε χρηπιδ᾽, ὡς λεληϑέναι δοκῶν. ] ΧΟΡΟΣ. 

, Ὁ ΚΗΡΕΙΕ ἡΣ ᾿ : ἅι} 
φϑάνει ὃ ὁ τλήμων γόνασι ΠΘΟΟΠΈΘΟΣ, πατοὺς γχρ45 καὶ σέ γε δαχρύοις στένω. πρέσβυ, χαὶ 

καὶ πρὸς γένειον χεῖρα χαὶ δέρην βαλὼν, Ι τέχεαω χαὶ τὸ χαλλίνιχον χάρα. 
ἐς ΚΟ Σι ᾿ 

ὠ φίλτατ᾽, αὐδᾷ, μή μ᾽ ἀποχτείνης, πάτερ " ΑΜΦΙΤΡΎΩ Ν. 

σός εἶμι σὸς παῖς" οὐ τὸν Εὐρυσϑέως ὀλεῖς. 

990 ὁ δ᾽ ἀγριωπὸν ὄμμα Γοργόνος στρέφων, ] 

Καδιμιεῖοι γέροντες, οὐ σῖγα σῖ- 

ἑχαστέρω πρόβατε, μὴ χτυπεῖτε, μὴ 
“- . . ἿΣ ᾿ ᾿ 

βοᾶτε. μὴ τὸν εὖ διαύοντα ὑπνώδεώ τ᾽ 
[1060 εὐνᾶς ἐγείρετε. 

μυδροχτύπον μίμημ᾽, ὑπὲρ χάρα βαλὼν ΧΟΡΟΣ. 
, Ξ ᾿ το τιν 

ξύλον χαϑῆχε παιδὸς ἐς ξανϑὸν χάρα, 

ὡς ἐντὸς ἔστη παῖς λυγροῦ τοξεύματος, 

] 
᾿ οἴμοι. 

ἔρρηξε δ᾽ ὀστᾶ. δεύτερον δὲ παῖδ᾽ ἑλὼν, | φόνος ὅσος δδ᾽ 

996 χωρεῖ τρίτον ϑῦμ᾽ ὡς ἘΠΕ ων δυοῖν. ᾿ ΑΠΜΠΦΙΤΡΎΩ Ν. 

ἀλλὰ φϑάνει νι ἡ τάλαιν᾽ εἴσω δόμων Ι ἁ ἀἁ, διά μ᾽ ὀλεῖτε. 
μήτηρ ὑπεχλαβοῦσα, χαὶ κλήει πύλας. ΧΟΡΟΣ. 
ὁ δ᾽ ὡς ἐπ᾽ αὐτοῖς δὴ Κυκλωπείοισιν ὧν ] κέχυ- 
σχάπτει, μοχλεύει ϑύρετρα, κἀχβαλὼν σταϑμὰ μένος ἐπαντέλλει. 
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ΦΙΜΦΙΤΡΎΩ Ν. 

οὐκ ἀτρεμαῖα ϑρῆνον αἰάξετ᾽, ὦ γέροντες ; 
1065 μὴ δέσμ᾽ ἀνεγειρόμενος χαλάσας ἀπολεῖ πόλιν, 

ἀπὸ δὲ πατέρα μέλαϑρά τε καταρρήξῃ. 
ΧΟΡΟΞΣ. 

ἀδύνατ᾽ ἀδύνατά μοι. 
ΔΙ ΦΙΤΡΎΩ Ν. 

σῖγα, πγοὰς μάϑω" φέρε πρὸς οὖς βάλω. 
ΧΟΡΟΣ. 

1000 εὕδει ; 
ΔἸ ΦΙΤΡΎΩ Ν. 

ναὶ, εὕδει ὕπνον ὀλόμενον, ὃς ἐ- 
χκαν᾽ ἄλοχον, ἔχανε δὲ τέχεα,, τοξήρει 
ψαλμῷ τοξεύσας. 

ΧΟΡΟΣ. 

1065 στέναζέ γυν 
ΑἸΜΦΙΤΡΥΩ Ν. 

στενάζω. 

ΧΟΡΟΣ. 

τέκνων ὄλεϑρον 
ΑἸ ΜΦΙΤΡΎΥΩ Ν. 

Ἰώ μοι. 
ΧΟΡΟΣ. 

σέϑεν τε παιδός. 
“4ΠΦΙΤΡΎΥΩ Ν. 

αἰαῖ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦ πρέσβυ 
ΑΜΙΦΙΤΡΎΥΩ Ν. 

σῖγα σῖγα" 

παλίντροπος ἐξεγειρόμενος στρέφεται" «ρέρε 
1070 ἀπόκρυφον δέμας ὑπὸ μέλαϑρον χρύψω. 

ΧΟΡΟΣ. 

ϑάρσει" γὺξ ἔχει βλέφαρα παιδὶ σῷ. 
Ὡ4ΖΗΦΙΤΡΥΩΝ. 

ὁρῶϑ᾽ ὁρᾶτε. 
τὸ [μὲν] φάος ἐχλιπεῖν ἐπὶ χακοῖσιν οὐ 

1076 φεύγω τάλας" ἀλλ εἴ με κανεῖ πατέρ᾽ ὄντα, 
πρὸς δὲ κακοῖς κακὰ μήσεται, 

πρὸς ᾿Ἔριγύσι ϑ᾽ αἷμα σύγγονον ἕξει. 
ΧΟΡΟΣ. 

τότε ϑανεῖν σ᾽ ἐχρῆν, ὅτε δάμαρτι σᾷ 
φόνον ὁμοσπόρων 

1080 ἔμελλες ἐχπράξειν Ταφίων περίχλυστον ἔστυ 
πέρσας. 

ΦΙΜΦΙΤΡΎΥΩ Ν. 

φυγᾷ φυγᾷ, γέροντες, ἀποπρὸ δωμάτων 
διώκετε, φεύγετε μάρ-- 
γον ἄνδρ᾽ ἐπεγειρόμενον. 

1085 τύχα φόνον ἕτερον ἐπὶ φόνῳ βαλὼν 
ἀναβαχχεύσει Καδμείων πόλιν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦ Ζεῦ, τί παῖδ᾽ ἤχϑηρας ὧδ᾽ ὑπερχκότως 

τὸν σὸν, χακῶν δὲ πέλαγος ἐς τόδ᾽ ἤγαγες; 
ἩΡΑΚΖΗΣ. 

ἔα. 
ἔμπνους μέν εἶμι χαὶ δέδορχ᾽ ἅπερ με δεῖ, 

1090 αἰϑέρα τε χαὶ γῆν τόξα ϑ᾽ ἡλίου τάδε" 
ὡς δ᾽ ἐν χλύϑωνι χαὶ φρενῶν ταράγματι 
πέπτωχα δεινῷ, χαὶ πνοὰς ϑερμὰς πνέω, 

ἩΡΑΜΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ. 899] 
μετάρσι᾽, οὐ βέβαια, πνευμόνων ἄπο. 
ἰδοὺ τί δεσμοῖς ναῦς ὅπως ὡρμισμένος 

[1096 νεανίαν ϑώραχα χαὶ βραχίονα, 
πρὸς ἡμιϑραύστῳ λαΐνῳ τειχίσματι 

ἧμαι γεχροῖσι γείτονας ϑάχους ἔχων, 

πτερωτά τ᾽ ἔγχη τόξα τ᾽ ἔσπαρται πέδῳ, 
ἃ πρὶν παρασπίζοντ᾽ ἐμοῖς βραχίοσιν 

1100 ἔσωζε πλευρὰς, ἐξ ἐμοῦ τ᾽ ἐσώζετο. 
ἦ που χατῆλθον αὖϑις εἷς “ΤΖἰδου πάλιν 

ὐρυσϑέως δίαυλον εἰς “Δι δου μολών; 
ἀλλ οὔτι Σισύφειον εἰσορῶ πέτρον 
Τιλούτωνά τ᾽, οὐδὲ σκῆπτρα “]ήμητρος κόρης. 

1106 ἔχ τοι πέπληγμαι" ποῦ ποτ᾿ ὧν ἀμηχαγῶ; 
ὠὴ,, τίς ἐγγὺς ἢ πρόσω φίλων ἐμῶν, ] 
δύσγνοιαν ὅστις τὴν ἐμὴν ἰάσεται; ] 
σαφῶς γὰρ οὐδὲν οἶδα τῶν εἰωθότων. 

ΦΙΠΜΦΙΤΡΥΩΝ. 

γέροντες, ἔλϑω τῶν ἐμῶν χαχῶν πέλας; 
ΧΟΡΟΣ. 

1110 χἄγωγε σὺν σοὶ, μὴ προδοὺς τὰς συμφοράς. 
ΗΡΑ͂ΚΖΗΣ. 

πάτερ, τί κλαίεις καὶ συναμπίσχει χόρας, 
τοῦ φιλτάτου σοι τηλόϑεν παιδὸς βεβώς ; 

ΔΜ ΦΙΤΡΎΩ Ν. 

ὦ τέχνον " εἰ γὰρ καὶ χαχῶς πράσσων ἐμός. 
ΠΡΩΑΚ.Η͂Σ. 

πράσσω δ᾽ ἐγὼ τί λυπρὸν, οὗ δαχρυρροεῖς; 
ΔΦΜΗΦΙΤΡΥῪΥ Ν. 

[111ὅ ἃ χἂν ϑεῶν τις, εἰ πάϑοι, καταστέγοι. 
ὙΓΡΟΌΖΊΚΙ ἘΓΣῚ 

μέγας γ᾽ ὁ κόμπος, τὴν τύχην δ᾽ οὔπω λέγεις. 
ΑΠΜΙΦΡΙΤΡΎΥ Ν. 

ὁρᾷς γὰρ αὐτὸς, εἰ φρονῶν ἤδη κυρεῖς. 
ἩΡΖ4ΚΜΖΗΣ. 

εἴπ᾽ εἴ τι καινὸν ὑπογράφει τὠμῷ βίῳ, 
ΦΙΗΦΙΤΡΥΩΝ. 

εἰ μηχέϑ᾽ “ιδου βάκχος, ἐχφράσαιμεν ἄν. 
ἩΡΑΚ.ΗΣ. 

1120 παπαῖ, τόδ᾽ ὡς ὕποπτον ἠνίξω πάλιν. 
ΑἸΜΦΙΊΡΥ, ἢ Ν. 

καί σ᾽, εἰ βεβαίως εὖ φρονεῖς, ἤϑη σχοπῶ. 
ΠΡΑΚΖΗΣ. 

οὐ γάρ τι βαχχεύσας γε μέμνημαι φρένας. 
ΜΠΠῸΦΙΤΡΎΩ Ν. 

λύσω, γέροντες, δεσμὰ παιδὸς, ἢ τέ δρῶ; 
ἘΓΡΆ ΑΚ ΌΖΤΕΣ, 

χαὶ τόν γε δήσαντ᾽ εἴπ᾽ " ἀναινόμεσϑα γάρ. 
ΑἸΜΜΦΙΤΡΎΩ Ν. 

1126 τοσοῦτον ἴσϑι τῶν χαχῶν" τὰ δ᾽ ἄλλ ἔα. 

ἩΡΑΚΖΗΣ. 

ἀρχεῖ σιωπὴ γὰρ μαϑεῖν ὃ βούλομαι; 

ΔΙ ΦΙΤΡΎῪ ἢ Ν. 

ὦ Ζεῦ, παρ᾽ Ἥρας ἄρ᾽ ὁρᾷς ϑρόνων τάδε; 

ἩΡΑΚΖΗΣ. 

ἀλλ ἢ τι κεῖϑεν πολέμιον πεπόνθαμεν; 

ἈΠΦΙΤΡΎΩΝ. 
τὴν ϑεὸν ἐάσας τὰ σὰ περιστέλλου χαχά. 

ἩΡΑ͂ΚΗΣ. 

1180 ἀπωλόμεσϑα " συμφορὰν λέξεις τίνα; 
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ΑΜ ΦΙΤΡΎΩΝ. 

Ἰδοὺ ϑέασαι τάδε τέχνων πεσήματα. 
ἩΡΑΚ.ΗΣ. 

οἴμοι" τίν᾽ ὄψιν τήνδε δέρκομαι τάλας; 
ΔΜΦΙΤΡΎΩ Ν. 

ἀπόλεμον, ὦ παῖ, πόλεμον ἔσπευσας τέχνοις. 
ΠΡΑΚ.ΖΗΣ. 

τί πόλεμον εἴπας; τούσδε τίς διώλεσεν; 
«1 ΠΠΦΙΤΡΎΩ Ν. 

1185 σὺ καὶ σὰ τόξα καὶ ϑεῶν ὃς αἴτιος. 

ἩΡΑΚΖΗΣ. 

τί φής; τί δράσας; ὦ κάκ᾽ ἀγγέλλων πάτερ. 
ΙΜΦΙΤΡΎΥΩ Ν. 

μανείς - ἐρωτᾷς δ᾽ ὅϑλι᾽ ἑρμηνεύματα. 
ἩΡΑ͂Κ.ΖΗΣ. 

ἡ χαὶ δάμαρτός εἶμ᾽ ἐγὼ φονεὺς ἐμῆς ; 
ΑἸΜΦΙΤΡΎΩ Ν. 

μιᾶς ἅπαντα χειρὸς ἔργα σῆς τάδε. 
ἩΡΑΚ.ΗΣ. 

στεναγμῶν γάρ με περιβάλλει νέφος. 
ΑΙ ΦΙΤΡΎΩ Ν. 

τούτων ἕκατι σὰς χαταστένω τύχας. 
| ΠΡΑΚΜΗΣ. 

ἢ γὰρ συνήραξ᾽ οἶχον, ἡ ̓βάχχευσ᾽, ἐμόν; 
' ΑΜΦΙΤΡΎΩΝ. 
Ι 

1140 αἰαῖ" 

οὐχ οἶδα πλὴν ἕν, πάντα δυστυχῆ τὰ σά. 
ἩΡΑΚΜΖΗΣ. 

ποῦ δ᾽ οἷστρος ἡμᾶς ἔλαβε; ποῦ διώλεσεν ; 
ΔΜΦΙΤΡΥΩΝ 

1145 ὅτ᾽ ἀμφὶ βωμὸν χεῖρας ἡγνίζου πυρί. 
ΠΡΑΚ.ΜΗΣ. 

οἴμοι" τί δῆτα φείδομαι ψυχῆς ἐμῆς, 
τῶν φιλτάτων μοι γενόμενος παίδων «ρογεὺς, 
χοὺχ εἶμι πέτρας λισσάδος πρὸς ἅλματα, 
ἢ φάσγανον πρὸς ἧπαρ ξξακοντίσας 

1150 τέχγοις διχαστὴς αἵματος γενήσομαι, 
ἢ σάρχα τὴν ἐμὴν χατεμπρήσας πυρὶ, 
δύσχλειαν, ἣ μένει μ᾽, ἀπώσομαι βίου; 
ἀλλ ἐμποδών μοι ϑανασίμων βουλευμάτων 
Θησεὺς ὅδ᾽ ἕρπει, συγγενὴς φίλος τ᾽ ἐμός. 

1155 ὀφϑησόμεσϑα,, καὶ τεχνοχτόνον μύσος 

ἃς ὄμμαϑ'᾽ ἥξει φιλτάτων ξένων ἐμῶν. 

οἴμοι: τί δοάσω; ποῖ κακῶν ἐρημίαν 

εὕρω, πτερωτὸς ἢ κατὰ χϑονὸς μολών; 
᾿ φέρ᾽, ἐν πέπλοισι κρατὶ περιβάλω σχότος. 
1100 αἰσχύνομαι γὰρ τοῖς δεδραμένοις κακοῖς, 

χαὶ τῷδε προστρόπαιον αἷμα προσβαλὼν, 
οὐδὲν χακῶσαι τοὺς ἀναιτίους ϑέλω. 

Ϊ ΘΗΣΕῪΣ. 

ἥϊχω σὺν ἄλλοις οἱ παρ᾽ ᾿Ἰσωποῦ ῥοὰς 
μένουσιν ἔνοπλοι γῆς ᾿“ϑηναίων χόροι, 

1106 σῷ παιδὲ, πρέσβυ, σύμμαχον φέρων δόρυ. 

χληδὼν γὰρ ἦλθεν εἰς ᾿πρεχϑειδῶν πόλιν 
ὡς σχῆπτρα χώρας τῆσδ᾽ ἀναρπάσας .Τύκος 
ἐς πόλεμον ὑμῖν χαὶ μάχην καϑίσταται. 
τίνων δ᾽ ἀμοιβὰς ὧν ὑπῆρξεν “Πραχλῆς 

1170 σώσας με νέρϑεν, ἦλθον, εἴ τι δεῖ, γέρον, 
ἢ χειρὸς ὑμᾶς τῆς ἐμῆς ἢ συμμάχων. 
ἔα - τί νεχρῶν τῶνδε πληϑύει πέδον; 
ἢ που λέλειμμαι καὶ νεωτέρων καχῶν 

ἱ 

' 

] 

ὕστερος ἀφῖγμαι; τίς τάδ᾽ ἔχτεινεν τέχνα; 
1176 τίνος γεγῶσαν τήνδ᾽ ὁρῶ συνάορον; 

οὐ γὰρ δορός γε παῖδες ἵστανται πέλας, 
ἀλλ ἄλλο τοί που καινὸν εὑρίσχω κακόν. 

ΑΜ ΦΙΤΡΎῪ Ν. 

ὦ τὸν ἐλαιοφόρον ὄχϑον ἔχων. 
ΘΗΣΕΥΣ. 

τί χρῆμά μ᾽ οἰχτροῖς ἐκάλεσας προοιμίοις ; 
ΔΠΜΠΡΙΤΡΎΩ Ν. 

[1180 ἐπάϑομεν πάϑεα μέλεα πρὸς ϑεῶν. 
ΘΗΣΕΎΥΣ. 

οἱ παῖδες οἵδε τίνες, ἐφ᾽ οἷς δαχρυρροεῖς; 
“ΜΦΙΤΡΎΩΝ. 

ἔτεχε μὲν οὑμὸς ἷνις τάλας, 
τεχόμενος δ᾽ ἔχανε, φόνιον αἷμα τλάς. 

ΘΗΣΕΎΥΣ. 

εὔφημα φώνει. 
ΑἸΜΦΙΤΡΎΥΩ Ν. 

.118ὅ βουλομένοισιν ἐπαγγέλλει. 
ΘΗΣΕΎΣ. 

ὦ δεινὰ λέξας. 
ΦΙΗΦΙΤΡΥΩ Ν. 

οἱχόμεϑ᾽ οἰχόμεϑα πτανοί. 
ΘΗΣΕῪΣ. 

τί φής; τί δράσας; 
ΑἸ ΜΦΙΤΡΎΩ Ν. 

μαινομένῳ πιτύλῳ πλαγχϑεὶς 

ἑχατογχεφάλου βαφαῖς ὕδρας. 
ΘΉΣΕΎΥΣ. 

ἽΠρας ὅδ᾽ ἀγών" τίς δ᾽ δδ᾽ οὗν νεχροῖς, γέρον; Η 

ΑΜΦΙΤΡΎΩΝ. 

1190 ἐμὸς ἐμὸς ὅδε γόνος ὁ πολύπονος, ὃς ἐπὶ 

! 
] 
] 
᾿ 
] 

1196 φεῦ φεῦ" 

δόρυ γιγαντοιόνον ἦλϑεν σὺν ϑεοῖ- 

σι «Ῥλεγραῖον εἰς πεδίον ἀσπιστάς. 

ΘΗΣΕΎΥΣ. 

τίς ἀνδρῶν ὧδε δυσδαίμων ἔφυ; 
ΑΜΦΙΤΡΎΩ Ν. 

οὐχ ἂν ἴδοις ἕτερον 
πολυμοχϑότερον πολυπλαγκτότερόν τε ϑνατῶν. 

ΘΗΣΕΎΣ. 

τί γὰρ πέπλοισιν ἄϑλιον χρύπτει χάρα; 

ΑΛΙΦΙΤΡΎΩΝ. 
αἰδόμενος τὸ σὸν ὄμμα καὶ 

“1200 φιλί ἔων ὁμόφυλον 

αἷμά τε παιδοφόνον. 

ΘΗΣΕΎῪΣ. 

ἀλλ ὡς συναλγῶν γ᾽ ἦλθον" ἐχχάλυπτέ νιν. 

ΜΔΗΗΦΙΤΡΎΥΩΝ. 

ὦ τέχνον. πάρες ἀπ᾿ ὀμμάτων 
πέπλον, ἀπόδιχε, ῥέϑος ἀελίῳ δεῖξον " 

1205 βάρος ἀντίπαλον δακρύοις συναμιλλᾶται. 

ἱχετεύομεν ἀμφὶ σὰν 
γενειάδα χαὶ γόνυ χαὶ χέρα προσπίτνων, 
πολιόν τε δάχρυον ἐχβαλών. 

᾿12ΙΟ]ὼ παῖ, χατάσχεϑε λέοντος ἀγρίου ϑυμὸν, ὡς 
, ἀν βομβν νι ΞΡ ὦ ἘΝ 

βοόμον ἐπὶ φόνιον, ἀνόσιον ἐξάγει, 

χαχὰ ϑέλων χακοῖς συνάινμαι. τέχνον- 

ΘΗΣΕΎΥΣ. 
- Ἶ : Ῥ Ξ 
εἶεν " σὲ τὸν ϑάσσοντα δυστήνους ἕδρας 



ΗΡΑΗΚΛΗΣ ΜΔΙΝΟΜΕΝΟΣ. 

1215 αὐδῶ, «(ίλοισιν ὄμμα δειχνύναι τὸ σόν. 
οὐδεὶς σχότος γὰρ ὧδ᾽ ἔχει μέλαν νέφος, 
ὅστις χαχῶν σῶν συμφορὰν χρύψειεν ἄν. 
τί μοι προσείων χεῖρα σημαίνεις «φόνον; 

ὡς μὴ μύσος μὲ σῶν βάλῃ προσφϑεγμάτων; 
1220 οὐδὲν μέλει μοι σύν γε σοὶ πράσσειν καχῶς" 

χαὶ γάρ ποτ᾽ εὐτύχησ᾽ " ἐκεῖσ᾽ ἀνοιστέον, 
ὅτ᾽ ἐξέσωσάς μ᾽ ἐς φάος νεκρῶν πάρα. 

χάριν δὲ γηράσχουσαν ἐχϑαίρω φίλων, 
χαὶ τῶν χαλῶν μὲν ὅστις ἀπολαύειν ϑέλει, 

1226 συμπλεῖν δὲ τοῖς φίλοισι δυστυχοῦσιν οὔ. 
ἀνίστασ᾽, ἐχκάλυψον ἄϑλιον χάρα, 
βλέψον πρὸς ἡμᾶς. ὅστις εὐγενὴς βροτῶν, 
φέρει τὰ ϑεῶν γε πτώματ᾽, οὐδ᾽ ἀναίνεται. 

ΠΡΑ͂ΚΜΗΣ. 

Θησεῦ, δέδορχας τόνδ᾽ ἀγῶν᾽ ἐμῶν τέχνων ; 
ΘΉΣΕΥΣ. 

1280 ἤχουσα, καὶ βλέποντι σημαίνεις καχά. 
ΒΟ ΖΧΊΉΣΣ. 

τί δῆτά μου χρᾶτ᾽ ἀνεκάλυινψιις ἡλίῳ; 

ΘΗΣΕΎΥῪΣ. 

τί δ᾽ οὔ; μιαίνεις ϑνητὸς ὧν τὰ τῶν ϑεῶν; 
ΠΡΑΚΜΗΣ. 

φεῦγ᾽, ὦ ταλαίπωρ᾽, ἀνόσιον ἐὰρίι ἐμόν. 
ΘΗ ΣΕῪΣ 

οὐδεὶς ἀλάστωρ τοῖς «ίλοις ΤΑ τῶν φίλων. 

ἘΓΩΦΊΈΖΧΦΗ Σ. 

1286 ἐπήνεσ᾽. εὖ δράσας δέ σ᾽ οὐκ ἀναίνομαι. 

ΓΕΡΕ ΚΟ Ζ Σ. 

οἱχτρὸς γάρ εἶμι, τίμ᾽ ἀποχτείνας τέχνα. 
ΘΟΣΣΕῪΣ. 

κλαίω χάριν σὴν ἐφ᾽ ἑτέραισι συμεοραῖς. 
ἘΠΒΡΖΧΗΣ. 

εὗρες δέ γ᾽ ἄλλους ἐν χαχοῖσι ̓ μείζοσιν; 

ΘΗΣΕῪΣ 

1240 ἅπτει χάτωϑεν οὐρανοῦ ϑυσηραξίῳ. 

ΠΡΑ͂ΚΜΗΣ 

τοιγὰρ παρεσχευάσμεϑ᾽ ὥστε κατϑιωεῖν. 

ΘΗΣΕῪΣ 
δοχεῖς ἀπειλῶν σῶν μέλειν τι ΠΣ 3 

ΠΡΩΑ͂Κ.ΗΣ. 

αὔϑαδες ὁ ϑεός" πρὸς δὲ τοὺς ϑεοὺς ἐγώ, 

ΘΗΣΕῪΣ. 
ἴσχε στόμ᾽ ἃ ὡς μὴ μέγα λέγων μεῖζον πάϑης. 

ἜΓΡ ἀπ ἜΓΟΣ. 

] 

| 

ΘΙ ΞΕ ὙΣΣ 

ἐγὼ δὲ πάσχων εὖ τότ᾽ οἰχτείρω σὲ νῦν. 

᾿ γέμω χαχῶν δὴ, χοὐχέτ᾽ ἔσϑ᾽ ὅπου τεϑῆ. 
ΘΗΣΕΎΥΣ. 

δράσεις δὲ δὴ τέ; ποῖ φέρει ϑυμούμενος; 
ΠΡΑΚΜΗ͂Σ. 

θανὼν, ὅϑενπερ ἦλθον, εἶμι γῆς ὕπο. 
ΘΗΣΕΎΥΣ. 

εἴρηχας ἐπιτυχόντος ἀνθρώπου λόγους. 

ΠΡΩ4Κ.ΖΗΣ. 

σὺ δ᾽ ἐχτὸς ὧν γε συμφορᾶς με νουϑετεῖς. 
ΘΗΣΕΎΣ. 

1260 ὁ πολλὰ δὴ τλὰς “Πρακλῆς ἊΡ τάδε; 
ΗἩΡΑΚΜΗΣ. 

ΘΠΣΕΥΣ. 

εὐεργέτης βροτοῖσι χαὶ μέγας φίλος; 
ἜΓΡΑΦΕ Σ. 

οἵδ᾽ οὐδὲν ὠφελοῦσί μ᾽, ἀλλ᾽ Ἥρα χρατεῖ. 
ΘΗΣΕῪΣ. 

οὐκ ἂν ἀνάσχοιϑ᾽ “Ἑλλὰς ἀμαϑίᾳ ϑανεῖν. 
ΠΡΑ͂Κ.ΜΗΣ. 

1255 ἔκουε δή νυν, ὡς ἀμιλληϑῶ λόγοις 
πρὸς νουϑετήσεις σάς " ἀναπτύξω δέ σοι 

ἀβίωτον ἡμῖν νῦν τε καὶ πάροιϑεν ὄν. 
πρῶτον μὲν ἔχ τοῦδ᾽ ἐγενόμην ὅστις κτανὼν 
μητρὸς γεραιὸν πατέρα, προστρόπαιος ὧν, 

1260 ἔγημε τὴν τεχοῦσαν ᾿“λχμήνην ἐμέ. 
ὅταν δὲ χρηπὶς μὴ χαταβληϑῆ γένους 

ὀρϑῶς, ἀνάγχη δυστυχεῖν τοὺς ἐχγόνους. 

Ζεὺς δ᾽, ὅστις ὁ Ζεὺς, πολέμιόν μ᾽ ἐγείνατο 
Ἥρᾳ" σὺ μέντοι μηδὲν ἀχϑεσϑῆς, γέρον " 

1296 πατέρα γὰρ ἀντὶ Ζηνὸς ἡγοῦμαί σ᾽ ἐγώ. 
ἔτ᾽ ἐν γάλαχτέ τ᾽ ὄντι γοργωποὺς ὄφεις 
ἐπεισέφρησε σπαργάνοισι τοῖς ἐμοῖς 

ἡ τοῦ “Ἱὸς σύλλεχτρος, ὡς ὀλοίμεϑα. 
ἐπεὶ δὲ σαρχὸς περιβόλαι᾽ ἐχτησάμην 

1270 ἡβῶντα, μόχϑους οὃς ἔτλην τί δεῖ λέγειν; 
ποίους ποτ᾽ ἢ λέοντας ἢ τρισωμάτους 
Τυφῶνας ἢ Γίγαντας ἢ τετρασχελῆ 

χενταυροτιληϑῆ πόλεμον οὐχ ἐξήνυσα; 

τήν τ᾿ ἀμφίχρανον χαὶ παλιμβλαστῆ κύνα 

1276 ὕδραν φονεύσας, μυρίων τ᾿ ἄλλων πόνων 
διῆλθον ἀγέλας, κεὶς νεχροὺς ἀφικόμην, 
“δου πυλωρὸν κύνα τρίχρανον ἐς φάος 

ὅπως πορεύσαιμ᾽ ἐντολαῖς Ἐὐρυσϑέως. 

τὸν λοίσϑιον δὲ τόνδ᾽ ἔτλην τάλας πόνον, 
1280 παιδοχτονήσας δῶμα ϑριγχῶσαι χαχοῖς. 

ἥχω δ᾽ ἀνάγχης ἐς τόδ᾽ - οὔτ᾽ ἐμαῖς φίλαις 
Θήβαις ἐνοιχεῖν ὅσιον " ἢν δὲ καὶ μένω, 
ἐς ποῖον ἱρὸν ἢ πανήγυριν «ίλων 
εἶμ"; οὐ γὰρ ἄτας εὐπροσηγόρους ἔχω. 

1286 ἀλλ᾽ Ἄργος ἔλϑω; πῶς, ἐπεὶ φεύγω πάτραν; 
φέρ᾽ ἀλλ᾽ ἐς ἄλλην δή τιν᾽ ὁρμήσω πόλιν" 
χιπειϑ᾽ ὑποβλεπώμεϑ᾽ ὡς ἐγνωσμένοι, 

γλώσσης πιχροῖς χέντροισι χλ ηδουχούμενοι, 

οὐχ οὗτος ὁ “ὺς, ὃς τέχν᾽ ἔχτεινέν ποτε 
1290 δώμαρτά τ᾽; οὐ γῆς τῆσδ᾽ ἀποφϑαρήσεται; 

χεχλημένῳ δὲ φωτὶ μαχαρίῳ ποτὲ 
᾿ τῳ ᾿ - 

αἱ μεταβολαὶ λυπηρόν" ᾧ δ᾽ ἀεὶ χαχῶς 
ἐς παρε: ΕΣ " 

ἔστ᾽, οὐδὲν ἀλγεῖ, συγγενῶς δύστηνος ὧν. 

ἐς τοῦτο δ᾽ ἥξειν συμφορᾶς οἶμαί ποτε" 
1296 φωνὴν γὰρ ἥσει χϑὼν ἀπεννέπουσά μὲ 

μὴ ϑιγγάνειν γῆς, καὶ ϑάλασσα μὴ τιερῶν, 

πηγαί τε ποταμῶν, χαὶ τὸν ἁρματήλατον 

Ἰξίον᾽ ἐν δεσμοῖσιν ἐκμιμήσομαι. 
“15; ΝΟΣ ΡΝ ΕΝ 

χαὶ ταῦτ᾽ ἄριστα, μηδέν᾽ “Πλλήνων μ᾽ ὁρᾶν, 
τ τὶ - ΕΝ 2) ἡ 

1300 ὃ» οἷσιν εὐτυχοῦντες ἡμὲν ολβιοι. 

τί δῆτά μὲ ζὴν δεῖ; τί κέρδος ἕξομεν, 

βίον γ᾽ ἀχρεῖον ἀνόσιον χεχτημέγοι; 
χορευέτω δὲ Ζηνὸς ἡ χλεινὴ δάμαρ, 

χρούουσ᾽ Ὀλυμπίου Ζηνὸς ἀρβύλῃ πόδα" 
1306 ἔποαξε γὰρ βούλησιν ἣν ἐβούλετο, 

ἄνδο᾽ Ἑλλάδος τὸν πρῶτον αὐτοῖσιν βάϑροις 9 ΞΈΩΣ : ΝΣ Ε , Ξ 
οὔχουν τοσαῦτά γ᾽ν εἰ μέτρῳ μοχϑητέον. ἄνω κάτω στρέψασα. τοιαύτη ϑεῷ 

ΡΟΒΤΑΕ ΒΟΒΝΤΙΟΙ. οἱ 
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τίς ἂν προσεύχοιϑ᾽ ; ἣ γυναιχὸς οὕνεκα, 

λέχτρων φϑονοῦσα Ζηνὶ, τοὺς εὐεργέτας 

1310 Ἑλλάδος ἀπώλεσ᾽ οὐδὲν ὄντας αἰτίους. 

ΘΠΣΕΎΣ. 

οὐχ ἔστιν ἄλλου δαιμόνων ἀγὼν ὅδε 

ἢ τῆς Διὸς δάμαρτος " εὖ τόδ᾽ αἰσϑάνει. 
" " ᾿" Ἀ 

παραινέσαιμ᾽ ἂν μᾶλλον ἢ πάσχειν καχῶς. 

οὐδεὶς δὲ ϑνητῶν ταῖς τύχαις ἀκήρατος, 

1315 οὐ ϑεῶν, ἀοιδῶν εἴπερ οὐ ψευδεῖς λόγοι. 

οὐ λέχτρα τ᾽ ἀλλήλοισιν, ὧν οὐδεὶς νόμος, 

συνῆψαν; οὐ δεσμοῖσι διὰ τυραννίδας 

πατέρας ἐχηλίϑωσαν ; ἀλλ᾽ οἱχοῦσ᾽ ὅμως 

Ὄλυμπον ἠνέσχοντό ϑ᾽ ἡμαρτηκότες. 
1320 χαίτοι τί «φήσεις, εἰ σὺ μὲν ϑνητὸς γεγὼς 

φέρεις ὑπέρφευ τὰς τύχας, ϑεοὶ δὲ μή; 
Θήβας μὲν οὖν ἔχλειπε τοῦ νόμου χάριν, 
ἕπου δ᾽ ἅμ᾽ ἡμῖν πρὸς πόλισμα Παλλάδος. 
ἐχεῖ χέρας σὰς ἁγνίσας μιάσματος, 

1325 δόμους τε δώσω χοημάτων τ᾽ ἐμῶν μέρος. 

ἃ δ᾽ ἐκ πολιτῶν δῶρ᾽ ἔχω σώσας κόρους 

δὶς ἑπτὰ, ταῦρον Κνώσιον καταχτανὼν, 
σοὶ ταῦτα δώσω - πανταχοῦ δέ μοι χϑονὸς 

τεμένη δέδασται. ταῦτ᾽ ἐπωνομασμένα 

1380 σέϑεν τὸ λοιπὸν ἐχ βροτῶν χεχλήσεται 

ζῶντος" ϑανόντος δ᾽, εὖτ᾽ ἂν εἰς ἽΤιδου μόλῃς, 

ϑυσίαισι λαΐνοισί τ᾿ ἐξογχώμασιν 
τίμιον ἀνάξει πᾶσ᾽ ᾿Ιϑηναίων πόλις. 

χαλὸς γὰρ ἀστοῖς στέφανος Ἑλλήνων ὕπο 
1335 ὥνδρ᾽ ἐσθλὸν ὠφελοῦντας εὐχλείας τυχεῖν. 

χἀγὼ χάριν σοι τῆς ἐμῆς σωτηρίας 

τήνδ᾽ ἀντιδώσω" νῦν γὰρ εἶ χρεῖος φίλων. 
ϑεοὶ δ᾽ ὅταν τιμῶσιν, οὐδὲν δεῖ φίλων. 
ἅλις γὰρ ὃ ϑεὸς ὠφελῶν, ὅταν ϑέλῃ. 

ἩΡΑΚΛΗ͂Σ. 

1340 οἴμοι - πάρεργά τοι τάδ᾽ ἔσι᾽ ἐμῶν χαχῶν. 
ἐγὼ δὲ τοὺς ϑεοὺς οὔτε λέχτρ᾽ ἃ μὴ ϑέμις 
στέργειν νομίζω, δεσμά τ᾿ ἐξάπτειν χεροῖν 

οὔτ᾽ ἠξίωσα πώποτ᾽ οὔτε πείσομαι, 

οὐδ᾽ ἄλλον ἄλλου δεσπύώτην πειυχέναι. 
1845 δεῖται γὰρ ὁ ϑεὸς, εἴπερ ἔστ᾽ ὕντως ϑεὸς, 

οὐδενός " ἀοιδῶν οἵδε δύστηνοι λόγοι. 
ἐσκεψάμην δὲ, καίπερ ὃν καχοῖσιν ὧν, 
μὴ δειλίαν ὕφλω τινὶ ἐκλιπὼν «άος. 
τὰς συμιρορὰς γὰρ ὅστις οὐχ ἐπίσταται 

ϑνητὸς πεφυχὼς ὃν τρόπο» χρεὼν» φέρειν, 

1380 οὐδ᾽ ἀνδρὸς ἂν δύναιϑ'᾽ ὑποστῆναι βέλος. 
ἐγχαρτερήσω ϑάνατον" εἶμι δ᾽ ἃς πόλιν 
τὴν σὴν, χάριν τε μυρίαν δώρων ἔχω. 
ἀτὰρ πόνων δὴ μυρίων ἐγευσάώμην " 
ὧν οὔτ᾽ ἀπεῖπον οὐδὲν οὔτ᾽ ἀπ᾿ ὀμμάτων 

1355 ἔσταξα πηγὰς, οὐδ᾽ ἂν ὠόμην ποτὲ 

ἐς τοῦδ᾽ ἱχέσϑαι, δάχρυ᾽ ἀπ᾿ ὀμμάτων βαλεῖν. 

γὺῦν δ᾽, ὡς ἔοιχε, τῇ τύχῃ δουλευτέον. 
εἶεν" γεραιὲ, τὰς ἐμὰς φυγὰς ὁρᾷς, 

ὁρῷς δὲ παίδων ὄντα μ᾽ αὐϑέντην ἐμῶν. 
1360 δὸς τούσδε τύμβῳ χαὶ περίστειλον νεχροὺς 

δαχρύοισι τιμῶν, ἐμὲ γὰρ οὐχ ἐᾷ νόμος" 

πρὸς στέρν᾽ ἐρείσας εἰητρὶ δούς τ᾽ ἐς ἀγχάλας, 

χοιγωγνίαν δύστηνον, ἣν ἐγὼ τάλας 

διώλεσ᾽ ἔχων. γῆ δ᾽ ἐπὴν χρύψης νεχροὺς, 
1366 οἴχει πόλιν τήνδ᾽, ἀϑλίως μὲν, ἀλλ᾽ ὅμως 

ψυχὴν βιάζου τἀμὰ συμφέρειν καχά. 
Ὑ; - 
ὦ τέκν᾽, ὁ φύσας χὠ τεχὼν ὑμᾶς πατὴρ 
Φ, ᾿ τὰ γ 0» 2 - »" - 
ἀπώλεσ᾽, οὐδ᾽ ὦνασϑε τῶν ἐμῶν καλῶν, 

ἁγὼ παρεσχεύαζον, ἐχμοχϑῶν βίᾳ 
1370 εὔχλειαν ὑμῖν, πατρὸς ἀπόλαυσιν καλήν. 

σέ τ᾽ οὐχ ὁμοίως, ὦ τάλαιν᾽, ἀπώλεσα, 
ὥσπερ σὺ τἀμὰ λέχτρ᾽ ἔσωζες ἀσφαλῶς, 
μαχρὰς διαντλοῦσ᾽ ἐν δόμοις οἱχουρίας. 

οἴμοι δάμαρτος καὶ τέχνων, οἴμοι δ᾽ ἐμοῦ. 

1375 ὡς ἀϑλίως πέπραγα, χἀποζεύγνυμαι 
τέχνων γυναιχός τ᾽. ὦ λυγοαὶ φιλημάτων 

τέρψεις, λυγραὶ δὲ τῶνδ᾽ ὅπλων χοινωνίαᾳι. 

ἀμηχανῶ γὰρ πότερ᾽ ἔχω τάδ᾽ ἢ μεϑῶ, 
ἃ πλευρὰ τἀμὰ προσπίτνοντ᾽ ἐρεῖ τάδε" 

1380 ἡμῖν τέχν᾽ εἶλες χαὶ δόμαρϑ᾽ - ἡμᾶς ἔχεις 
᾿ ᾿ Ἐν Ὁ Ἀν "φ᾽ Ε " 

παιδοχτόνους σούς. εἶτ᾽ ἐγὼ τάδ᾽ ὠλέναις 

οἴσω; τί φάσχων; ἀλλὰ γυμνωϑεὶς ὅπλων, 
ξὺν οἷς τὰ κάλλιστ᾽ ἐξέπραξ᾽ ἐν Ἑλλάδι, 

ἐχϑροῖς ἐμαυτὸν ὑποβαλὼν αἰσχρῶς ϑάνω; 

1385 οὐ λειπτέον τάδ᾽, ἀϑλίως δὲ σωστέον. 

ἕν μοί τι, Θησεῦ, σύγχαμ᾽ ἀϑλίῳ- χυγὸς 

χόμιστρ᾽ ἃς Γργος συγχκατάστησον μολὼν, 
λύπῃ τι παίδων μὴ πάϑω μονούμενος. 

ὦ γαῖα Κάδμου πᾶς τε Θηβαῖος λεὼς, 

1390 χείρασϑε, συμπιενϑήσαι᾽, ἔλϑετ᾽ ὃς τάφον 
παίδων, ἅπαντας δ᾽ ἑνὶ λόγῳ πενϑήσατε 

γεχρούς τε κἀμέ" πάντες ἐξολώλιμιεν 
Ἥρας μιᾷ πληγέντες ἀϑλίῳ τύχῃ. 

ΘΗΣΕΎῪΣ. 
᾿ ΝΥ 

ἀνίστασ᾽, ὦ δύστηνε: δαχρύων δ᾽ ἅλις. 

ΠΡΑΚΜΖΗΣ. 

1396 οὐχ ἂν δυναίμην" ἄρϑοα γὰρ πέπηγέ μου. 
ΘΗΣΕΥΣ. 

χαὶ τοὺς σϑένοντας γὰρ χαϑαιροῦσιν τύχαι. 

ἩΡΑΚΛΗ͂Σ. 
«εῦ. 
αὐτοῦ γενοίμην πέτρος ἀμινήμων καχῶν. 

ΘΉΞΣΙΕΙΥΣ.: 

παῦσαι: δίδον δὲ χεῖρ᾽ ὑπηρέτη «φίλῳ. 
ἩΡΑ͂ΚΜΖΗΣ. 

ἀλλ᾽ αἴμιε μὴ σοῖς ἐξομιόρξωμιαι πέπλοις. 

ΘΗΣΕΥΣ. 

1400 ἔχμασσε, φείδου μηδέν - οὐχ ἀναίνομαι. 
ΡΑΚΟΕΙΓΣ. 

παίδων στερηϑεὶς παῖδ᾽ ὅπως ἔχω σ᾽ ἐμόν. 

ΘΗΣΕΎΥΣ. 

δίδου δέρῃ σὴν χεῖρ᾽, ὁδηγήσω δ᾽ ἐγώ. 

ἩΡΑΚΜΖῊΗΣ. 

γός γε φίλιον" ἅτερος δὲ δυστυχής. 

πρέσβυ; τοιόνδ᾽ ἄνδρε χρὴ κτᾶσϑαι φίλον. 
ΑΜΦΙΤΡΎΩ Ν. 

1405 ἡ γὰρ τεχοῦσα τόνδε πατρὶς εὔτεχνος. 
ἩΡΑ͂Κ.ΜΗ͂Σ. 

Θησεῦ, πάλιν με στρέψον, ὡς ἴδω τέχνα. 
ΘΗΣΕΎΥΣ. 

ἘΡν γνονεν ΞΕΞ Ξ εὐ μεν 
ὡς δὴ τί φίλτρον τοῦτ᾽ ἔχων δίων ἔσει; 

ἩΡΑΚΖΗΣ. 

πιοϑῶ,, τιατρός τε στέρνα προσϑέσϑαι ϑέλω. 

ἰ 



ἩΡΑΜΒΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ. 403 

ΦΜΦΙΤΡΎΩ Ν. ἩΡΑΚ.ΗΣ. 

ἐδοὺ τάδ᾽, ὦ παῖ" τἀμὰ γὰρ σπεύδεις φίλα. ϑάώφϑ᾽ ὥσπερ εἶπον παῖδας. 

ΘΗΣΕΎΣ. ΑΜ ΦΙΤΡΥΩΝ. 
᾿Ὃ οὕτω πόνων σῶν οὐχέτι μνήμην ἔχεις; ἐμὲ δὲ τίς, τέχνον; 

ῃ » ΣΝ 

τυ ΠῚ , ἩΡΆΑΚΠΛΗΣ. 
᾿ ἅπαντ᾽ ἐλάσσω χεῖνα τῶνδ᾽ ἔτλην χαχά. 1420 ἐγώ. 

ΘΗΣΕΥΣ. ΑΔἸΜΦΙΤΡΎΥΩ Ν. 

εἴ σ᾽ ὄψεταί τις ϑῆλυν ὄντ᾽, οὐχ αἱνέσει. πότ᾽ ἐλθών; 
] ΠΡΩ͂ΚΖΗΣ. ἩΡΑΚΠΗ͂Σ. 

ζῶ σοὶ ταπεινός; ἐπ πρις οὐ δοχῶ. ΠΣ ὧν ϑάψης τέκνα. 

[ Ἱ.«- - 

] ἄγαν γ᾽" ὃ χλεινὸς Πραχλῆς ποῦ κεῖνος ὦν; "ἢ ΑΛΙΨΦΙΤΡΥΩ Ν. ς; 
| ἩΡΆΑΚΟΑ.ῊΗΣ. ᾿ ] 7Ρ- 
1418 σὺ ποῖος ἦσϑα, νέρϑεν ἐν χακοῖσιν ὦν; ΓΕ ᾿ἐ εξ ΠΣ Ν 
] ΘΗΣΕΥΣ. εἰς ᾿ϑήνας πέμψομαι Θηβῶν ἄπο. 

ὡς ἐς τὸ λῆμα, παντὸς ἦν ἥσσων ἀνήρ. ἀλλ ἐσχόμιξε τέχγα ϑυσχόμιστα γῆ. 

ἘΡρ ΚΖΣΣ ἡμεῖς δ᾽ ἀναλώσαντες αἰσχύναις δόμον, 
᾿ ᾿ ἣΣ ὕ Η ἐφ φ “»"{ - 

πῶς οὖν ἔτ᾽ εἴπης ὅτι συνέσταλμαι καχοῖς ; Θησεῖ παχώλεις Εἰ ομξονΣ ἐφολχίδες. 

ΘΗΣΕΥΣ. 1426 οστις δὲ Πλοῦτον ἤ σϑένος μᾶλλον φίλων 

ἀγαθῶν πεπᾶσϑαι βούλεται, χαχῶς φρονεῖ. πρόβαινε. 
ἩΡΑΚΜΖΗΣ. ΧΟΡΟΣ. 

Ἄς ΟΣ Υ 

χαῖρ᾽, ὦ πρέσβυ. στείχομεν οἱχτροὶ χαὶ πολύκλαυτοι, 
ΜΠ ΦΙΤΡΥΩΝ. τὰ μέγιστα φίλων ὀλέσαντες. 

χαὶ σύ μοι, τέχνον. 



ΕΥΡΙΙΦΑΙΘΥ Ὁ. ΜΝ 

ὯΑ, ΤΟ». ΔΡΑΜΆΤΌΟΣ, ΠΡΟΣ ΟΝΨΑ, ] 

ΔΙἊΟΝΥΣΟΣ. ΘΕΡΑΠ.Ν. ] 

ΧΟΡΟΣ ΒΆΑΚΧΩΝ. ΦΨ͵ΡΈΕΈΞΕΟΣΣ. ᾿ 

ΤΕΤΙΡΈΕΣΤΑΣ. ἙἘἙΤΈΡΟΣ. ΔΙΓΈΚ“ΖΟΣ. 

ΚΑΠΩ“Ι͂ΜΟΣ. ΑΓΖΥΠ. 

ΠΕΝΘΕΈΕΥΣ. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ ΓΡΑΜΩΜΑΤΙΠΟΥ͂ ὙΠΟΘΕΣΙ͂Σ. 

Ζ1],ὀνυσος ἀποϑεωϑθϑεὶς, μὴ βουλομένου Πενϑέως τὰ ὄργια αὐτοῦ ἀναλεμιβάνειν . εἰς μανίαν ἀγαγὼν τὰς 

τῆς μητρὸς ἀδελφὰς, ἠνάγχασε Πενδέα διασπάσαι. ἡ μυϑοποιίᾳ χεῖται παρ᾽ «Αϊσχύλῳ ἐν Πενϑεῖ. 

“. 23, 2 ὦ. 53 Ϊ 
! 

ΖΊ(όνυσον οἱ προσήκοντες οὐκ ἔφασαν εἶναι ϑεόν. ὁ δὲ αὐτοῖς τιμωρίαν ἐπέστησε τὴν πρέπουσαν. ἐμ- 

μανεῖς γὰρ ἐποίησε τὰς τῶν Θηβαίων γυναῖχας. ὧν αἵ τοῦ Κάδμου ϑυγατέρες ἀφηγούμεναι τοὺς ϑιάσους 

εἰσῆγον ἐπὶ τὸν Κιϑαιρῶνα. Πενϑεὺς δὲ ὁ τῆς ᾿Αγαύης παῖς παραλαβὼν τὴν βασιλείαν ἐδυσφόρει τοῖς 

γενομένοις. χαί τινάς μὲν τῶν Βαχχῶν συλλαβὼν ἔδησεν, ἐπ᾿ αὐτὸν δὲ τὸν ϑεὸν ἀγγέλους ἀπέστειλεν. 

οἱ δὲ ἑχόντος αὐτοῦ κυριεύσαντες ἦγον πρὸς τὸν Πενθέα, χἀκχεῖνος ἐχέλευσε δήσαντας αὐτὸν ἔνδον φυ- 

λάττειν, οὐ λέγων μόνον ὅτι ϑεὸς οὐχ ἔστι “ἸΙιόνυσος, ἀλλὰ χαὶ πράττειν πάντα ὡς χατ᾿ ἀνθρώπου τολ-- 

κιιῶν. ὃ δὲ σεισμὸν ποιήσας κατέστρεψε τὰ βασίλεια. ἀγαγὼν δὲ εἰς Κιϑαιρῶνα ἔπεισε τὸν Πενθέα κα- 

'τόπτην γενέσϑαι τῶν γυναικῶν, λαμβάνοντα γυναικὸς ἐσϑῆτα. αἱ δ᾽ αὐτὸν διέσπασαν, τῆς μητρὸς ᾿“γαύης 

[χαταρξωμένης. Κάδμος δὲ τὸ γεγονὸς χαταισϑόμενος τὰ διασπασϑέντα μέλη συναγαγὼν τελευταῖον τὸ 

πρόσωπον ἂν ταῖς τῆς τεχούσης ἐφώρασε χερσίν. «Ἰιόνυσος δὲ ἐπιφανεὶς τὰ μὲν πᾶσι παρήγγειλεν, ἑχά- 
ΜΝ , : ἢ τας ἌΣ λα 9 ΝΣ Ξ 

στῳ δὲ ἃ συμβήσεται διεσάφησεν, ἵνα μὴ ἔργοις ἢ λόγοις ὑπό τινος τῶν ἐχτὸς ὡς ἄνϑρωπος χαταφρονηϑῆ. 



γ- 

Βκνν αἱ Χο ΑΡαΕΝ 

ΔΙ2ἊἋΟΝΎΥΣΟΣ. 
Ι ὡ . 
| κω Διὸς παῖς τήνδε Θηβαίων χϑόνα 

“ιόνυσος, ὃν τίχτει ποϑ᾽ ἡ Κάδμου χόρη, 
Σεμέλη, λοχευϑεῖσ᾽ ἀστραπηφόρῳ πυρί" 

μορφὴν δ᾽ ἀμείψας ἐκ ϑεοῦ βροτησίαν 

ὅ πάρειμι “]ίρχης νάματ᾽ ᾿Ισμηνοῦ ὃ᾽ ὕδωρ. 
ὁρῶ δὲ μητρὸς μνῆμα τῆς κεραυνίας 

τόδ᾽ ἐγγὺς οἴχων, χαὶ δόμων ἐρείπια 
τυφόμενα δίου τ᾽ ἔτι πυρὸς ζῶσαν φλόγα, 
ἀϑάνατον Ἥρας μητέρ᾽ εἰς ἐμὴ» ὕβριν. 

10 αἰνῶ δὲ Κάδμον, ἄβατον ὃς πέδον τόδε 
τίϑησι, ϑυγατρὸς σηκόν " ἀμπέλου δέ γιν 
πέριξ ἐγὼ ᾿χκάλυψα βοτρυώδει χλόῃ. 
λιπὼν δὲ ““Ζυδῶν τοὺς πολυχρύσους γύας 
«ρυγῶν τε, Περσῶν ϑ᾽ ἡλιοβλήτους πλάκας 

16 Βάχτριά τε τείχη τήν τε δύσχιμον χϑόνα 
Μηήδων ἐπελϑὼν ᾿Ἱραβίαν τ᾿ εὐδαίμονα 
᾿Ασίαν τε πᾶσαν, ἣ παρ᾽ ἁλμυρὰν ἅλα 

χεῖται, μιγάσιν Ἕλλησι βαρβάροις ϑ᾽ ὁμοῦ 
πλήρεις. ἔχουσα χαλλιπυργώτους πόλεις, 

20 ἐς τήνδε πρῶτον ἦλϑον Ἑ).λλήνων πόλιν, 
χἀχεῖ χορεύσας καὶ καταστήσας ἐμὰς 
τελετὰς, ἕν᾽ εἴην ἐμφανὴς δαίμων βροτοῖς. 

πρώτας δὲ Θήβας τῆσδε γῆς “Ἑλληνίδος 
ἀνωλόλυξα, νεβοίδ᾽ ἐξάννας χροὸς, 

25 ϑύρσον τε δοὺς ἐς χεῖρα, χίσσινον βέλος, 
ἐπεί μ᾽ ἀδελιραὶ μητρὸς, ἃς ἥκιστ᾽ ἐχρῆν, 
“Ἱιόνυσον οὐκ ἔξφασχον ἐχιρῦναι “]ὸς, 

Σεμέλην δὲ νυμφευϑεῖσαν ἐκ ϑνητοῦ τινος 

- ἐς Ζῆν᾽ ἀναφέρειν τὴν ἁμαρτίαν λέχους, 
80 Κάδμου σοφίσμαϑ'᾽᾽, ὧν νιν οὕνεχει χτανεῖν 

Ζῆν᾽ ἐξεκαυχῶνϑ'᾽᾽, ὅτι γάμους ἐψεύσατο. 
τοιγάρ νιν αὐτὰς ἐκ δόμων οἴστορησ᾽ ἐγὼ 
μανίαις Σ ὅρος δ᾽ οἰκοῦσι, παράκοποι φρενῶν" 
σχευήν τ᾽ ἔχειν ἠνάγπκασ᾽ ὀργίων ἐμῶν, 

86 χαὶ πᾶν τὸ ϑῆλυ σπέομα Καδμείων, ὅσαι 
γυναῖκες ἦσαν, ἐξέμηνα δωμάτων" 

ὁμοῦ δὲ Κάδμου παισὶν ἀναμεμιγμέναι 
᾿χλωραῖς ὑπ᾽ ἐλάταις ἀνορόφοις ἧνται πέτραις. 
δεῖ γὰρ πόλιν τήνδ᾽ ἐχμαϑεῖν. χεὶ μὴ ϑέλει, 

40 ἀτέλεστον οὖσαν τῶν ἐμῶν βαχχευμάτων, 
Σεμέλης τε μητρὸς ἀπολογήσασϑαί μ᾽ ὕπερ, 
φανέντα ϑνητοῖς δαίμον᾽, ὃν τίχτει “1. 
Κάδμος μὲν οὖν γέρας τὲ καὶ τυραννίδα 

] Πενϑεῖ δίδωσι, ϑυγατρὸς ἐχπειρυκότι, 
᾿ ἀδὸς ϑεομαχεῖ τὰ χατ᾽ ἐμὲ καὶ σπονδῶν ἀπο 

ὠϑεῖ μ᾽, ἐν εὐχαῖς τ᾽ οὐδαμοῦ μνείαν ἔχει. 
ὧν οὕνεχ᾽ αὐτῷ ϑεὸς γεγὼς ἐνδείξομαι 

πῶσίν τε Θηβαίοισιν. ἐς δ᾽ ἄλλην χϑόνα, 
τἀνϑένδε ϑέμενος εὖ, μεταστήσω πόδα, 

.....ι;ὺρῸ6-ς-Ἐ-ς-ς-ς-ςς-ς-ς--ς---ς-ςςςἘς.- 

ὅ0 δειχνὺς ἐμαυτόν ἢν δὲ Θηβαίων πόλις 
ὀργῇ σὺν ὅπλοις ἐξ ὄρους βάχχας ἄγειν 
ζητῇ, ξυνάψω μαινάσι στρατηλατῶν. 
ὧν οὕνεχ᾽ εἶδος ϑνητὸν ἀλλάξας ἔχω, 
μορφήν τ᾽ ἐμὴν μετέβαλον εἷς ἀνδρὸς φύσιν. 

δ6 ἀλλ᾽, ὦ λιποῦσαι Τμῶλον, ἔρυμα «1υδίας, 

ϑίασος ἐμὸς, γυναῖχες, ὥς ἐκ βαρβάρων 

ἐχόμισα παρέδρους καὶ ξυνεμπόρους ἐμοὶ, 
αἴρεσϑε τἀπιχώρι᾽ ἐν πόλει «τρυγῶν 
τύμπανα, Ῥέας τὲ μητρὸς ἐμά ϑ᾽ εὑρήματα, 

60 βασίλειά τ᾽ ἀμφὶ δώματ᾽ ἐλϑοῦσαι τάδε 
χτυπεῖτε Πενϑέως, ὡς ὁρᾷ Κάδμου πόλις. 

ἐγὼ δὲ βάχχαις, ἐς Κιϑαιρῶνος πτύχας 
ἐλθὼν, ἵν᾽ εἰσὶ, συμμετασχήσω χορῶν. 

ΧΟΡΟΣ. 

᾿Ἰσίας ἀπὸ γαίας 

θὅ ἱερὸν Τμῶλον ἀμείψασα ϑοάξω Βρομίῳ πόνον 
ἡδὺν 

χάματόν τ᾽ εὐχάματον, Βάχχιον εὐαζομένα ϑεόν. 
τίς ὁδῷ τίς ὁδῷ ; τίς 

70 μελάϑροις ; ἔχτοπος ἔστω, στόμα τ' εὔφημον ἅπας 
ὁσιούσϑω " 

τὰ νομισϑέντα γὰρ ἀεὶ Ζιόνυσον ὑμνήσω. 
ὦ μάχαρ, ὅστις εὐδαί- 
μων τελετὰς ϑεῶν 
εἰδὼς βιοτὰν ἁγιστεύει 

75 χαὶ ϑιασεύεται τυυ-- 

χὰν. ἐν ὄρεσσι βαχχεύ- 
ων ὁσίοις χαϑαρμοῖσιν " 

τά τε ματρὸς μεγάλας ὄργια Κυβέλας ϑεμιτεύων, 

80 ἀνὰ ϑύρσον τε τινάσσων “ισσῷ τε στειφανωϑεὶς 

“Ἰιόνυσον ϑεραπεύει. 
ἴτε βάχχαι, ἴτε βάχχαι, Βρόμιον παῖδα ϑεὸν 

ϑεοῦ 

865 “Τιόνυσον κατάγουσαι «Ῥρυγίων ἐξ ὀρέων 
Ἑλλάδος εἰς εὐρυχόρους ἀγυιὰς τὸν Βρόμιον " 

88 ὅν ποτ᾽ ἔχουσ᾽ ἐν ὠδί- 

νων λοχίαις ἀνάγκαι-- 

90 σι πταμένας «“1ιὸς βροντᾶς 

νηδύος ἔχβολον μά- 

τὴρ ἔτεχεν. λιποῦσ᾽ αἷ- 

ὥνα χεραυνίῳ πλαγᾷ" 

95 λοχίοις δ᾽ αὐτίχα νιν δέξατο ϑαλάμοις Κρονίδας 
Ζεύς" 

χατὰ μηρῷ δὲ καλύψας χρυσέωισιν συνερείδει 

περόναις χρυτιτὸν ἀφ᾽ Ἥρας. 
Ν ΐ Ξ , 

100 ἔτεχεν δ᾽, ἁγίχα Μοῖραι τέλεσαν ταυρόχερων ϑεὸν, 

61--- 67. ΞξξΞ 68 ---71. 

72 --- 87. -Ξξ--Ξ- 88 --- θέ. 



406 ἘΠΕ ΉΙ ἈΡΘΣ 

στεφάνωσέν τε δρακόντων στεφάνοις, ἔνϑεν ζί- 

ΖΟΥ͂Ν 
ϑυρσοφόροι μαινάδες ἀμιβάλλονται πλοχάμοις. 

105 ὦ “Σεμέλας τροφοὶ Θῆ- 

βαι στεφανοῦσϑε χισσῷ" 

βρύετε βρύετε χλοήρει 
μίλαχκι καλλιχάρπῳ, 

χαὶ καταβαχχιοῦσϑε δρυὸς 
110 ἢ ἐλάτας χλάδοισι, 

στιχτῶν τ᾿ ἐνδυτὰ νεβρίδων 
στέφετε λευχοτρίχων πλοχάμων 
μαλλοῖς " ἀμφὶ δὲ νάρϑηχας ὑβρι- 

στὰς ὁσιοῦσϑ᾽ " αὐτίχα γᾷ πᾶσα χορεύσει, 
116 Βρόμιος ὅταν ἀγάγη ϑιάσους 

εἷς ὅρος εἷς ὕρος, ἔνϑα μένει 
ϑηλυγενὴς ὄχλος 

ἀφ᾽ ἱστῶν παρὰ χερχίδων τ᾽ 
οἰστρηϑεὶς “ΤΠιονύσῳ. 

120 ὦ ϑαλάμευμα Κουρή-- 

των ζάϑεοί τε Κρῆτες 

“]ιογενέτορες ἔναυλοι, 

ἔνϑα τριχόρυϑες ἄντροις 

βυρσότονον χύχλωμα τόδε 
126 μοι Κορύβαντες εὗρον" 

ἀνὰ δὲ βάχχια συντόνῳ 

χέρασαν ἡδυβόᾳ «Ῥρυγίων 

αὐλῶν πνεύματι, ματρός τε Ῥέας 

εἷς χέρα ϑῆχαν, χτύπον εὐάσμασι βαχχῶν" 

180 παρὰ δὲ μαινόμενοι σάτυροι 

ματέρος ἐξανύσαντο ϑεῶς, 

εἰς δὲ χορεύματα 

συνῆψαν τριετηρίδων, 

εἰἰς χαίρει “ιόνυσος, 

186 ἡδὺς ἐν οὔρεσιν, ὅταν 

ἐχ ϑιάσων δρομαίων 

πέση πεδόσε, νεβρίδος ἔχων 
ἱερὸν ἐνδυτὸν, ἀγρεύων 

αἶμα τραγοχτόνον, ὠμοφάγον χάριν, 
140 ἑέμενος εἰς ὄρεα «Ῥρύγια, «Τὐδια. 

ὁ δ᾽ 

ῥεῖ δὲ γάλαχτι πέδον, ῥεῖ δ᾽ οἴνῳ, ῥεῖ δὲ μελισ- 
σᾶν 

γνέχταρι, Συρίας δ᾽ ὡς λιβάνου χαπνός. 
145 ὁ Βαχχεὺς δ᾽ ἔχων 

πυρσώδη φλόγα πεύχας 

ΤΣ ᾽ 5. ΧῈ 
ἔξαρχος Βρόμιος, εὐοῖ. 

ἂχ νάρϑηχος ἀΐσσει, 

δρόμῳ, χοροὺς ἐρεϑίζων πλανάτας, 
Ἰαχαῖς τ᾽ ἀναπάλλων, 

1860 τρυφερὸν πλόχαμον εἰς αἰϑέρα ῥίπτων. 

ἅμα δ᾽ ἐπ᾿ εὐάσμασιν ἐπιβρέμει 
τοιάδ᾽ - ὦ ἴτε βάχχαι, 
ὦ ἴτε βάκχαι, 
Τμώλου χρυσορόου χλιδὰ, 

1566 μέλπετε τὸν “Ἰιόνυσον 
βαρυβοόμων ὑπὸ τυμπάνων, 

εὐια τὸν εὔιον ἀγαλλόμεναι ϑεὸν 
ἐν «ρυγίαισι βοαῖς ἐνοπαῖσί τε, 

100 λωτὸς ὅταν» εὐχέλαδος ἱερὸς ἱερὰ 

παίγματα βρέμη, σύνοχα φοιτάσιν 
106 --- 119. --ΞΞ- 120 --- 134. 

εἷς ὄρος εἷς ὅρος" ἡδομένα δ᾽ ἄρα 
πῶλος ὅπως ἅμα ματέρι φορβάδι 

χῶλον ἄγει ταχύπουν σκιρτήμασι βάκχα. 
ΤΕΙΡΕΣΙΩ͂Σ. 

170 τίς ἐν πύλαισι Κάδμον ἐχχαλεῖ δόμων, 

᾿γήνορος παῖδ᾽, ὃς πόλιν Σιδωνίαν 

λιπὼν ἐπύργωσ᾽ ἄστυ Θηβαίων τόδε; 

ἴτω τις, εἰσάγγελλε Τειρεσίας ὅτι 

ζητεῖ νιν" οἶδε δ᾽ αὐτὸς ὧν ἥχω πέρι, 

176 ἅ τε ξυνεϑέμην πρέσβυς ὧν γεραιτέρῳ, 
ϑύρσους ἀνάπτειν χαὶ νεβρῶν δορὰς ἔχειν, 
στεφανοῦν τὲ χρᾶτα χισσίνοις βλαστήμασιν. 

ΚΑΖΜΜΜἜΟΣ. 

ὦ φίλταϑ᾽, ὡς σὴν γῆρυν ἠσϑόμην χλύων, 
σοφὴν σοφοῦ παρ᾽ ἀνδρὺς. ἐν δόμοισιν ὦν. 

180 ἥχω δ᾽ ἕτοιμος, τήνδ᾽ ἔχων σχευὴν ϑεοῦ. 
δεῖ γάρ νιν ὄντα παῖδα ϑυγατρὸς ἐξ ἐμῆς, 

«ΤἹιόνυσον, ὃς πέφηνεν ἀνθρώποις ϑεὸς, 

ὅσον χκαϑ' ἡμᾶς δυνατὸν αὔξεσϑαι μέγαν. 
ποῖ δεῖ χορεύειν, ποῖ χαϑιστάναι πόδα, 

1865 καὶ χρᾶτα σεῖσαι πολιόν; ἐξηγοῦ σύ μοι 
γέρων γέροντι, Τειρεσία " σὺ γὰρ σοφός. 
ὡς οὐ χάμοιμ᾽ ἂν οὔτε νύχτ᾽ οὔϑ᾽ ἡμέραν 
ϑύρσῳ χροτῶν γῆν" ἐπιλελήσμεϑ᾽ ἡδέως 
γέροντες ὄντες. 

ΤΈΣΓΡΕΣΣΟΕΣΙ 

ταῦτ᾽ ἐμοὶ πάσχεις ἄρα. 

190 χἀγὼ γὰρ ἡβῶ χἀπιχειρήσω χοροῖς. 
ΚΑΖΦΙΜΟΣ. 

οὐχοῦν ὕχοισιν εἰς ὄρος περάσομεν. 
ΤΕΙΡΕΣΊΑἍΑ͂Σ. 

ἀλλ᾽ οὐχ ὁμοίως ἂν ὁ ϑεὸς τιμὴν ἔχοι. 
ΚΑΖΜῸΟΣ. 

γέρων γέροντα παιδαγωγήσω σ᾽ ἐγώ. 
ΤΈΓΡΕΣΙΑΣ.: 

ὁ θεὸς ἀμοχϑὶ κεῖσε νῷν ἡγήσεται. 
ΚΑΠΞΙ͂ΜΟΣ. 

195 μόνοι δὲ πόλεως Βαχχίῳ χορεύσομεν; 
ΤΕΙΡΈΣΤΙΑΩΙΣ. 

μόνοι γὰρ εὖ φρονοῦμεν, οἱ δ᾽ ἄλλοι χακῶς. 
ΚΑΖἉΜΟ Σ. 

μαχρὸν τὸ μέλλειν" ἀλλ᾽ ἐμῆς ἔχου χερός. 
ΤΕΙΡΈΣΤΑΣ: 

ἰδοὺ, ξύναπτε χαὶ ξυνωρίζου χέρα. 

ΚΑΖ“ΜΟΣ. 

οὐ χαταφρονῶ ᾽γὼ τῶν ϑεῶν, ϑνητὸς γεγώς. 
ΤἘΓΤΡΕΖΤΙΑΩΣ 

200 οὐδὲν σοφιζόμεσθϑα τοῖσι δαίμοσι. 
πατρίους παραδοχὰς, ἕς ϑ᾽ ὁμήλιχας χρόνῳ 
χεχτήμεϑ᾽, οὐδεὶς αὐτὰ χαταβαλεῖ λόγος, 
οὐδ᾽ εἰ δι᾿ ἄχρων τὸ σοφὸν εὕρηται φρενῶν. 
ἐρεῖ τις ὡς τὸ γῆρας οὐχ αἰσχύνομαι, 

206 μέλλων χορεύειν, κρᾶτα κισσώσας ἐμόν. 

οὐ γὰρ διήρηχ᾽ ὁ ϑεὸς εἴτε τὸν νέον 
ἐχρῆν χορεύειν εἴτε τὸν γερκίτερον, 

ἀλλ᾽ ἐξ ἁπάντων βούλεται τιμὰς ἔχειν 
χοινὰς, δὲ ἀριϑμῶν δ᾽ οὐδὲν αὔξεσϑαι ϑέλει. 

ΚΑΖΦΜΟΣ. 

210 ἐπεὶ σὺ φέγγος, Τειρεσία, τόδ᾽ οὐχ ὁρᾷς, 
ἐγὼ προφήτης σοι λόγων γενήσομαι. 



-- 

ΒΕΓ Χ Ὁ ΎΥἹ]. 

ΤΠΙνϑεὺς πρὸς οἴχους ὅδε διὰ σπουδῆς περῷ, 
Ἐχίονος παῖς, ᾧ χράτος δίδωμι γῆς. 
ὡς ἐπτόηται" τί ποτ᾽ ἐρεῖ νεώτερον; 

ΠΕΝΘΕῪΣ. 

2165 ἔχδημος ὧν μὲν τῆσδ᾽ ἐτύγχανον χϑονὸς, 
χλύω δὲ νεοχμὰ τήνδ᾽ ἀνὰ πτόλιν κακὰ, 
γυναῖχας ἡμῖν δώματ᾽ ἐχλελοιπέναι, 
πλασταῖσι βαχχείαισιν, ἐν δὲ δασχίοις 

ὄρεσι ϑοάζειν, τὸν νεωστὶ δαίμονα 
220 “ΤΠιόνυσον, ὅστις ἐστὶ, τιμώσας χοροῖς " 

πλήρεις δὲ ϑιάσοις ἐν μιέσοισιν ἑστάναι. 
χρατῆρας, ἄλλην δ᾽ ἄλλοσ᾽ εἷς ἐρημίαν 
πτώσσουσαν εὐναῖς ἀρσένων ὑπηρετεῖν, 
πρόφασιν μὲν ὡς δὴ μαινάδας ϑυοσχόους, 

22δ τὴν δ᾽ ᾿Ἱφροδίτην πρόσϑ᾽ ἄγειν τοῦ Βακχίου. 
ὅσας μὲν οὖν εἴληφα, δεσμίους χέρας 

σώζουσι πανδήμοισι πρύσπολοι στέγαις " 
ὅσαι δ᾽ ἄπεισιν, ἐξ ὄρους ϑηράσομαι, 
Ἰνώ τ᾽ ᾿Ἱγαύην ϑ᾽, ἢ μ᾽ ἔτιχτ᾽ ᾿Ἰχίονι, 

280᾽ “χταίονός τε μητέρ᾽, «Αὐτονόην λέγω. 

χαὶ σφᾶς σιδηραῖς ἁρμόσας ἐν ἄρσυσι 

παύσω χαχούργου τῆσδε βαχχείας τάχα. 

λέγουσι δ᾽ ὡς τις εἰσελήλυϑε ξένος 

γόης, ἐπῳδὸς “Ζυδίας ἀπὸ χϑονὸς, 
280 ξανϑοῖσι βοστρύχοισιν εὔχοσμος χόμην, 

οἰνωπὸς, ὄσσοις χάριτας ᾿Ἱφροδίτης ἔχων, 
ὃς ἡμέρας τε χεὐφρόνας συγγίγνεται, 
τελετὰς προτείνων εὐίους νεάνισιγ.- 

εἰ δ᾽ αὐτὸν εἴσω τῆσδε λήψομαι στέγης, 
240 παύσω χτυποῦντα ϑύρσον ἀνασείοντά τε 

χόμας, τράχηλον σώματος χωρὶς τεμώνγ. 
ἐχεῖνος εἶναί (φησι “Ἰιόνυσον ϑεὸν, 
ἐχεῖνος ἐν μηρῷ ποτ᾽ ἐρράφη “1ιὸς, 
ὃς ἐχπυροῦται λαμπάσιν χεραυνίαις 

245 σὺν μητρὶ, δίους ὅτε γάμους ἐινεύσατο. 

ταῦτ᾽ οὐχὶ δεινῆς ἀγχόνης ἐπάξια, 
ὕβρεις ὑβρίζειν, ὅστις ἐστὶν ὁ ξένος; 

ἀτὰρ τόδ᾽ ἄλλο θαῦμα, τὸν τερασκόπον 
ἂν ποιχίλαισι νεβρίσι “Τειρεσίαν ὁρῶ, 

260 πατέρα τὲ μητρὸς τῆς ἐμῆς, πολὺν γέλων, 

γάρϑηκχι βαχχεύοντ᾽ - ἀναίνομαι, πάτερ, 
τὸ γῆρας ὑμῶν εἰσορῶν γοῦν οὐχ ἔχον. 
οὐκ ἀποτινάξεις χισσόν ; οὐκ ἐλευϑέραν 
ϑύρσον μεϑήσεις χεῖρ᾽, ἐμῆς μητρὸς πάτερ; 

255 σὺ ταῦτ᾽ ἔπεισας, Τειρεσία; τόνδ᾽ αὖ ϑέλεις 

τὸν δαίμον᾽ ἀνθϑοώποισιν εἰσιξέρων νέον, 
σχοσιεῖν πτερωτοὺς χἀμπύρων μισϑοὺς φέρειν; 
εἰ μή σε γῆρας πολιὸν ἐξερρύετο, 
χαϑῆσ᾽ ἂν ἐν βάχχαισι δέσμιος μέσαις, 

200 τελετὰς πονηρὸς εἰσάγων" γυναιξὶ γὰρ 
ὅπου βότρυος ἐν δαιτὶ γίγνεται γάνος, 
οὐχ ὑγιὲς οὐδὲν ἔτι λέγω τῶν ὀργίων. 

ΧΟΡΟΣ. 

τῆς δυσσεβείας. ὦ ξέν᾽, οὐχ αἰδεῖ ϑεοὺς 

Κάδμον τε, τὸν σπείραντα γηγενῆ στάχυν; 
205 Ἐχίονος δ᾽ ὧν παῖς χαταισχύνεις γένος. 

ΤΕΙΡΕΣΊΙΑ͂Σ. 

ὅταν λάβη τις τῶν λόγων ἀνὴρ σο(ὸς 
χαλὰς ἀφορμὰς, οὐ μέγ᾽ ἔργον εὖ λέγειν" 
συν δ᾽ εὔτροχον μὲν γλῶσσαν ὡς φρονῶν ἔχεις. 

407 

ἐν τοῖς λόγοισι δ᾽ οὐχ ἔνεισί σοι φρένες. 
270 ϑρασὺς δὲ, δυνατὸς καὶ λέγειν οἷός τ᾿ ἀνὴρ, 

χαχὸς πολίτης γίγνεται, νοῦν οὐκ ἔχων. 

οὗτος δ᾽ ὁ δαίμων ὁ νέος, ὃν σὺ διαγελᾷς, 

οὐχ ἂν δυναίμην μέγεϑος ἐξειπεῖν ὅσος 

χαϑ᾽ Ἑλλάδ᾽ ἔσται: δύο γὰρ, ὦ νεανία, 
276 τὰ πρῶτ᾽ ἐν ἀνθρώποισι, “Ἰημήτηρ ϑεὰ, 

Τὴ δ᾽ ἐστίν" ὄνομα δ᾽ ὁπότερον βούλει χάλει" 
αὕτη μὲν ἐν ξηροῖσιν ἐκτρέφει βροτούς " 

ὁ δ᾽ ἦλθεν ἐπὶ τἀντίπαλον ὁ Σεμέλης γόνος, 
βότρυος ὑγρὸν πῶμ᾽ εὗρε κεϊσηνέγκατο 

280 ϑνητοῖς, ὃ παύει τοὺς ταλαιπώρους βροτοὺς 

λύπης, ὅταν πλησϑῶσιν ἀμπέλου ῥοῆς, 
ὕπινον τε, λήϑην τῶν χαϑ᾽ ἡμέραν χκαχῶν, 
δίδωσιν, οὐδ᾽ ἔστ᾽ ἄλλο φάρμακον πόνων. 
οὗτος ϑεοῖσι σπένδεται ϑεὸς γεγὼς, 

285 ὥστε διὰ τοῦτον τἀγάϑ᾽ ἀνθρώπους ἔχειν. 
χαὶ χαταγελᾷς νιν, ὡς ἐνερράφη “]ιὸς 
μηρῷ. διδάξω σ᾽ ὡς χαλῶς ἔχει τόδε. 

ἐπεί νιν ἥρπασ᾽ ἐκ 
Ζεὺς, ὃς δ᾽ Ὄλυμπον βρέφος ἀνήγαγεν γέον, 

290 ρα νιν ἤϑελ᾽ ἐχβαλεῖν ἀπ᾽ οὐρανοῦ" 
Ζεὺς δ᾽ ἀντεμηχανήσαϑ᾽, οἷα δὴ ϑεός. 
ῥήξας μέρος τι τοῦ χϑόν᾽ ἐγκυχλουμένου 
αἰϑέρος, ἔϑηχε τόνδ᾽ ὅμηρον ἐχδιδοὺς 
“ιόνυσον Ἥρας νειχέων - χρόνῳ δέ νιν 

295 βροτοὶ τραφἢναί (φασιν ἐν μηρῷ «Τιὸς, 

ὄνομα μεταστήσαντες, ὅτι ϑεῷ ϑεὸς 
Ἥρᾳ ποϑ᾽ ὡμήρευσε, συνϑέντες λόγον. 
μάντις δ᾽ ὁ δαίμων ὅδε: τὸ γὰρ βαχχεύσιμον 
χαὶ τὸ μανιῶδες μαντικὴν πολλὴν ἔχει" 

800 ὅτα» γὰρ ὁ ϑεὸς ἐς τὸ σῶμ᾽ ἔλϑη πολὺς, 
λέγειν τὸ μέλλον τοὺς μεμηνότας ποιεῖ. 

᾿Αρεώς τε μοῖραν μεταλαβὼν ἔχει τινά " 

πυρὸς χεραυνίου 

στρατὸν γὰρ ἔν ὅπλοις ὄντα χἀπὶ τάξεσι 
φόβος διεπτόησε, πρὶν λόγχης ϑιγεῖν" 

806 μανία δὲ χαὶ τοῦτ᾽ ἐστὶ «Ἰιονύσου πάρα. 
ἔτ᾽ αὐτὸν ὄννει χἀπὶ «Ἰελείσιν πέτραις 
πηδῶντα σὺν πεύχαισι διχόρυιρον πλάχα, 

σιάλλοντα καὶ σείοντα βαχχεῖον χλάδον, 
μέγαν τ᾽ ἀν᾽ Ἑλλάδ᾽. ἀλλ᾽ ἐμοὶ, Πενϑεῦ, 

πιϑοῦ, 

310 μὴ τὸ χράτος αὔχει δύναμιν ἀνθρώποις ἔχειν, 
μηδ᾽, ἢν δοχῆς μὲν, ἡ δὲ δόξα σου νοσεῖ, 
φροονεῖν δόχει τι" τὸν θεὸν δ᾽ ἐς γῆν δέχου, 
χαὶ σπένδε χαὶ βάχχευε καὶ στέφου κάρα. 
οὐχ ὁ «ιόνυσος σωφρονεῖν ἀναγχάσει 

315 γυναῖχας ἐς τὴν Κύπριν, ἀλλ ἐν τῇ φύσει 

τὸ σωφρονεῖν ἔνεστιν ἐς τὰ πάντ᾽ ἀεί. 
τοῦτο σχοπεῖν χρή" καὶ γὰρ ἐν βαχχεύμασιν 

οὖσ᾽ ἥ γε σώφρων οὐ διαφϑαρήσεται. 
ὁρᾷς; σὺ χαίρεις, ὅταν ἐφεστῶσιν πύλαις 

320 πολλοὶ, τὸ Πενϑέως δ᾽ ὄνομα μεγαλύνῃ πόλις " 

χὠχεῖνος, οἶμαι, τέρπεται τιμώμενος. 
ἐγὼ μὲν οὖν χαὶ Κάδμος, ὃν σὺ διαγελᾷς, 
χισσῷ τ᾽ ἐρεψόμεσθα χαὶ χορεύσομεν, 
πολιὰ ξυνωρὶς, ἀλλ᾿ ὅμως. χορευτέον, 

320 χοὺ ϑεομαχήσω, σῶν λόγων πεισϑεὶς ὕπο. 
μαίνει γὰρ ὡς ἄλγιστα, χοὔτε φαρμάχοις 
ἄχη λάβοις ἂν οὔτ᾽ ἄνευ τούτων νοσεῖς. 



408 ἙῚῸ Ὁ Δ ΠΗ ΔἸΘΕῪ 

ΧΟΡΟΣ. 880 ὠποπαῦσαί τε μερίμνας, ὁπόταν βότρυος ἔλϑῃ 

ὦ πρέσβυ, «Ῥοῖβόν τ᾽ οὐ καταισχύνεις λόγοις ἣ ; γάνος ἐν δαιτὶ ϑεῶν, ἘΠ 

τιμῶν τε Βοόμιον σωφρονεῖς, μέγαν ϑεόν. χισσοφύροις δ᾽ ἐν ἐρϑτι5 ἀνδράσι χρατὴρ ὕπ-" 

ΚΆΑΖΦΜΟΣ. γον ἀμφιβάλλῃ. 
885 ἀχαλίνων στομάτων 

ἀνόμου τ᾽ ἀφροσύνας ᾿ 
τὸ τέλος δυστυχία" : 

ὁ δὲ τᾶς ἡσυχίας 

βίοτος καὶ τὸ φρονεῖν 
8390 ὠσάλευτόν τὲ μένει 

χαὶ συνέχει δώματα " πόρσω γὰρ ὅμως 
αἰϑέρα ναίοντες ὁρῶσιν τὰ βροτῶν οὐρανίδαι. 

τὸ συφὸν δ᾽ οὐ σοφία, 
τό τε μὴ ϑνητὰ φρονεῖν. 

395 βοαχὺς αἰών - ἐπὶ τούτῳ δέ τις ἂν μεγάλα διώ-" 
᾿ χων τὰ παρόντ᾽ οὐχὶ φέροι. 

μαινομένων οἵδε τρόποι χαὶ χαχοβούλων παρ᾽ 
ἔμοιγε φωτῶν. 

400 ἑχοίμαν ποτὶ Κύπρον, 

830 ὦ παῖ, καλῶς σοι Τειρεσίας παρήνεσεν " 
οἴχει μεϑ᾽ ἡμῶν, μὴ ϑύραζε τῶν νόμων. 
νῦν γὰρ πέτει τε χαὶ φρονῶν οὐδὲν φρονεῖς. 
χεὶ μὴ γὰρ ἔστιν ὁ ϑεὸς οὗτος, ὡς σὺ φὴς, 
παρὰ σοὶ λεγέσϑω" χαὶ χαταψεύδου καλῶς 

8385 ὡς ἔστι, Σεμέλη ϑ᾽ ἵνα δοχῇ ϑεὸν τεχεῖν, 
ἡμῖν τε τιμὴ παντὶ τῷ γένει προσῇ. 

ὁρῷς τὸν ᾿Ἵχτέωνος ἄϑλιον μόρον; 
δ ΞΟΝΝ : ἶησο ον τὲ 
ὃν ὠμόσιτοι σχύλαχες ὡς ἐθρέψατο 

Ϊ διεσπώσαντο, χρείσσον᾽ ἐν χυναγίαις 

δ40᾽ “ρτέμιδος εἶναι κομπάσαντ᾽, ἐν ὀργάσιν. 

ὃ μὴ πάϑης σύ" δεῦρό σου στέψω χάρα 
χισσῷ " μεϑ᾽ ἡμῶν τῷ ϑεῷ τιμὴν δίδου. 

ΠΕΝΘΕῪΣ. 
βονος Ἔ , ὌΝ 

οὐ μὴ προσοίσεις χεῖρα, βαχχεύσεις δ᾽ ἰὼν, 
» , Ν᾿ εἸθτὰ Ὰ 

μηδ᾽ ἐξομόρξει μωρίαν τὴν σὴν ἐμοί; ἵν᾿ οἱ ϑελξίφρονες νέμον-- 
δ᾽ ὙΑΔΣ Ε ἉΟΠΡΗΣ , Ἷ ; 

845 τῆς σῆς δ᾽ ἀνοίας τόνδε τὸν ϑιϑάσκαλον ται ϑνατοῖσιν Ἔρωτες, 
δίκην μέτειμι. στειχέτω τις ὡς τάχος, Πάφον ϑ᾽, ἂν ἑχατόστομοι 

ι , “Φ᾽ «3 » -» “ 
ἐλθὼν δὲ ϑάχκους τοῦδ᾽. ἵν᾽ οἱωνοσχοπεῖ, ᾿ 

ἊΝ Ἐπ ᾿ 
γᾶσον τῶς ᾿Ἱιρροδίτας, 

406 βαρβάρου ποταμοῦ ῥοαὶ 
μοχλοῖς τριαίνου χἀνάτρεινον ἔμπαλιν, 

ἄνω χάτω τὰ πάντα συγχέας ὁμοῦ, 
880 χαὶ στέμματ᾽ ἀνέμοις χαὶ ϑυέλλαισιν μέϑες. 

μάλιστα γάρ νιν δήξομαι δράσας τάδε. 
οἱ δ᾽ ἀνὰ πόλιν στείχοντες ἐξιχνεύσατε 

χαρπίζουσιν ἄνομβροι. ς μβςε 
ὅπου χαλλιστευομέναι 
ἹΠερίκ μούσειος ἕδρα, 
σεμνὰ χλιτὺς Ὀλύμπου, 

410 ἐχεῖσ᾽ ἄγε με, Βρόμιε Βρόμιε, 
προβαχχήιε δαῖμον 

ἐχεῖ χάριτες, ἐχεῖ δὲ πόϑος" 
ΤΩΝ, ἐπ λον, 416 ἐχεῖ δὲ βάχχαισι ϑέμις ὀργιάζειν. 

ἘΣ Εν, τ ΣΥΝΕ " 
τὸν ϑηλύμοριρον ξένον, ὃς εἰσιέρει νόσον 
χαινὴν γυναιξὶ καὶ λέχη λυμαίνεται. 
υ, , ; 

855 χάνπερ λάβητε, δέσμιον πορεύσατε 
δεῦρ᾽ αὐτὸν, ὡς ἂν λευσίμου δίκης τυχὼν ' Ἷ ὁ δαίμων ὁ “]ιὼὸς παῖς 
ϑάνῃ, πιχρὰν βάχχευσιν ἐν Θήβαις ἰδών. χαίρει μὲν ϑαλίαισιν, 

ΤΕΙΡΕΣΤΙΑ͂Σ. «ιλεῖ δ᾽ ὀλβοδότειραν Εἰ- 
ὦ σχέτλι᾽, ὡς οὐκ οἶσϑα ποῦ ποτ᾽ εἶ λόγων. 420 ρήναν. χουροτρύξον ϑεών. 

μέμηνας ἤδη, καὶ πρὶν ἐξέστης «τοενῶν. ἔσαν δ᾽ εἴς τε τὸν ὄλβιον " 

860 στείχωμεν ἡμεῖς, Κάδμε. χἀξαιτώμεϑα τόν τὲ χείρονα δῶχ᾽ ἔχειν 

ὑπέρ τε τούτου, χαίπερ ὄντος ἀγρίου, οἴνου τέρψιν ἄλυπον" β 

ὑπέρ τε πόλεως, τὸν ϑεὸν μηδὲν γέον μισεῖ δ᾽ ᾧ μὴ ταῦτα μέλει, ᾿ 

δρᾶν. ἀλλ ἕπου μοι κισσίνου βάχτρου μέτα" 428 γατὰ (ἄος νύχτας τε φίλας 

πειρῶ δ᾽ ἀνορθοῦν σῶμ᾽ ἐμὸν, χἀγὼ τὸ σύν" εὐαίωνα διαζὴν" 

865 γέροντε δ᾽ αἰσχρὸν δύο πεσεῖν " ἴτω δ᾽ ὅμως. σοφὰν δ᾽ ἀπέχειν πραπίδα φρένα τὲ 
᾿ τῷ Βαχχίῳ γὰρ τῷ «Ἰιὸς δουλευτέον. περισσῶν παρὰ «τῶν. 

Ϊ Πενϑεὺς δ᾽ ὅπως μὴ πένϑος εἰσοίσει δόμοις 480τὸ πλῆϑος ὕ τι τὸ φαυλότερον 

τοῖς σοῖσι, Κάδμε-: μαντιχὴ μὲν οὐ λέγω, ἐνόμισε χρῆταί τε, τόδε τοι λέγοιμ᾽ ἄν. 
τοῖς πράγμασιν δέ" μῶρα γὰρ μῶρος λέγει. ΘΕΡΆΠΩΝ. 

ΧΟΡΟΣ. Πενϑεῦ, πάρεσμεν, τήνδ᾽ ἄγραν ἠγρευχότες, 

870 ὁσία. πότνα ϑεῶν, 485 ἐφ᾽ ἣν ἔπεμψας, οὐδ᾽ ἄχρανϑ᾽ ὡρμήσαμεν. 

ὁσία δ᾽, ἃ χατὰ γῶν ὁ ϑὴρ δ᾽ ὅδ᾽ ἡμῖν πρῷος, οὐδ᾽ ὑπέσπασε 

χουσέαν πτέρυγα φέρεις, «φυγὴ πόδ᾽, ἀλλ᾿ ἔδωχεν οὐχ ἄκων χέρας, 

] τάδε Πενϑέως ἀΐεις, ᾿ οὐδ᾽ ὠχρὸς, οὐδ᾽ ἤλλαξεν οἰνωπὸν γένυν, 

ἀΐεις οὐχ ὁσίων γελῶν δὲ χαὶ δεῖν χἀπόάγειν ἐφίετο, 

] 810 ὕβριν ἐς τὸν Βρόμιον, 440 ἔμενέ τε, τοὐμὸν εὐτρεπὲς ποιούμενος. 

] τὸν Σεμέλας τὸν παρὰ καλλιστειράνοις χἀγὼ δι᾿ αἰδοῦς εἶπον, ὦ ξέν᾽, οὐχ ἑκὼν 

εὐφροσύναις δαίμονα πρῶτον μακάρων; ὃς τάδ᾽ ἄγω σε, Πενϑέως δ᾽, ὅς μ᾽ ἔπεμψ᾽, ἐπιστολαῖς. 

ἱ ἔχει, ἃς δ᾽ αὖ σὺ βάχχας εἴρξας, ἃς συνήρπασας 

ἰ ϑιασεύειν τε χοροῖς. χίϑησας ἐν δεσμοῖσι πανδήμου στέγης, 

ἶ μετά «τ᾿ αὐλοῦ γελάσαι 415 φροῦδαί γ᾽ ἐκεῖναι λελυμέναι πρὸς ὀργάδας Ϊ 
870 --- 384. -ΞΞ 385 .-- 399. 400 --- 416. -ξΞ 410 --- 433. 
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ὡς ἐς γυναῖχας, ἐφ᾽ ὅπερ ἐς Θήβας πάρει" 

466 πλόχαμός τε γάρ σου ταναὺς, οὐ πάλης ὕπο, 
γένυν παρ᾽ αὐτὴν χεχυμένος, πόϑου πλέως" 
λευχὴν δὲ χροιὰν ἐς παρασχευὴν ἔχεις, 
οὐχ ἡλίου βολαῖσιν, ἀλλ ὑπὸ σχιᾶς, 

τὴν ᾿Δφροδίτην χαλλονῆ ϑηρώμενος. 

460 πρῶτον μὲν οὖν μοι λέξον ὅστις εἶ γένος. 

ΓΟΝΣΕΣ ΟΣ. 

οὐ χόμπος οὐδείς" ὁῴδιον δ᾽ εἰπεῖν τόδε" 
τὸν ἀνθεμώϑη Τμῶλον οἶσϑά που χλύων. 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 

οἶδ᾽, ὃς τὸ Σάρδεων ἄστυ περιβάλλει κύχλῳ. 

ΑΙΟΝΎΣΟΣ. 

ἐντεῦϑέν εἶμι, .«“υδία δέ μοι πατρίς. 

ΠΕΝΘΕῪΣ. 

465 πόϑεν δὲ τελετὰς τάσδ᾽ ἄγεις ἐς Ἑλλάδα; 

ΣΟ Ὁ Σὲ 

“ιόνυσος ἡμᾶς εἰσέβησ᾽ ὁ τοῦ «1ιός. 

ΠΕΝΘΕΎΥΣ. 

Ζεὺς δ᾽ ἔστ᾽ ἐχεῖ τις, ὃς νέους τίχτει ϑεούς; 

ΙΟΝΎΣΟΣ. 

οὔχ, ἀλλ ὁ Σεμέλην ἐνθάϑε ζεύξας γάμοις. 

ΠῈΝΘΕΥΣ. 

πότερα δὲ νύχτωρ σ᾽ ἢ κατ᾽ ὄμμ᾽ ἠνάγκασεν; 

ΔΙΤΟΝΥΣΟΣ. 

470 ὁρῶν ὁρῶντα, χαὶ δίδωσιν ὄργια. 
ΕΝ ΘΕῪΥΣ. 

τὰ δ᾽ ὄργε᾽ ἐστὶ τίν᾽ ἰδέαν ἔχοντά σοι; 
ΦΠΟΝΥΣΟΣ. 

ἀβαχχεύτοισιν εἰδέναι βροτῶν. 
ΠΕΝΘΕΥΣ. 

ὄνησιν τοῖσι ϑύουσιν τίνα; 
ΑἸΟΝΎΣΟΣ. 

οὐ ϑέμις ἀκοῦσαί σ᾽, ἔστι δ᾽ ἄξι᾽ εἰδέναι. 

ΠΕΝΘΕΎῪΣ. 

476 εὖ τοῦτ᾽ ἐκιβδήλευσας, ἵν᾿ ἀκοῦσαι ϑέλω. 

ΖΦΙΟΝΎΥΣΟΣ. 

ἀσέβειαν ἀσκοῦντ᾽ ὄργι᾽ ἐχϑαίρει ϑεοῦ. 

ΠΕΝΘΕῪΣ. 
τὸν ϑεὸν δρᾶν γὰρ (ὃς σαφῶς, ποῖός τις ἦν; 

ΠΟ ΝΟΥΣ ΟἿΣ. 

ὁποῖος ἤϑελ " οὐχ ἐγὼ ᾽τασσον τόδε. 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 

τοῦτ᾽ αὖ παρωχέτευσας εὖ, χοὐδὲν λέγων. 

ΦΤΟΝΟΧΟΣΟΣ. 
480 δόξει τις ἀμαϑεῖ σοφὰ λέγων οὐκ εὖ φρονεῖν. 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 
ἦλϑες δὲ πρῶτα δεῦρ᾽ ἄγων τὸν δαίμονα; 

» ΕΣ ἄρρητ 

ἔχει δ᾽ 

ΡῬΟΕΤΑΕ Β5ΟΕΝΙΟΙ- 

ΒΩ ἘΞ ΉΗ͂ΧΙ Α ἜΣ 

] 

σκιρτῶσι, Βρόμιον ἀναχαλούμεναι ϑεόν. ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 
αὐτόματα δ᾽ αὐταῖς δεσμὰ διελύϑη ποδῶν, πᾶς ἀναχορεύει βαρβάρων τάδ᾽ ὄργια. 
χλῆδές τ᾽ ἀνῆχαν ϑύρετρ᾽ ἄνευ ϑνητῆς χερός. ΠΕΝΘΕῪΣ. 
πολλῶν δ᾽ ὅδ᾽ ἁνὴρ ϑαυμάτων ἥκει πλέως φρονοῦσι γὰρ χάχιον Ἑλλήνων πολύ. 

460 ἐς τάσδε Θήβας" σοὶ δὲ τἄλλα χρὴ μέλειν. ΖΔΙΟΝΎΣΟΣ. 
ΠΕΝΘΕΎΣ. τάδ᾽ εὖ γε μᾶλλον" οἱ νόμοι δὲ διάφοροι. 

μέϑεσϑε χειρῶν τοῦδ᾽ - ἐν ὥρκυσιν γὰρ ὧν ον σύ τα ἘΕΙΝΘῈ ΥΣ. 
οὐκ ἔστιν οὕτως ὠχὺς ὥστε μ᾿ ἐχφυγεῖν. 48ό τὰ δ᾽ ἱρὰ νύχτωρ ἢ μεϑ᾽ ἡμέραν τελεῖς; 
ἀτὰρ τὸ μὲν σῶμ᾽ οὐκ ἄμορφος εἶ, ξένε, ΑΙΟΝΎΣΟΣ. 

νύχτωρ τὰ πολλά" σεμνότητ᾽ ἔχει σχότος. 
ΠΕΝΘΕΥΣ. 

τοῦτ᾽ ἐς γυναῖχας δόλιόν ἐστι καὶ σαϑρόν. 
ΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

χἀν ἡμέρᾳ τό γ᾽ αἰσχρὸν ἐξεύροι τις ἄν. 
ΠΕΝΘΕῪΣ. 

δίκην σε δοῦναι δεῖ σοφισμάτων χαχῶν. 
ΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

490 σὲ δ᾽ ἀμαϑίας γε χἀσεβοῦντ᾽ ἐς τὸν ϑεόν. 
ΠΕΝΘΕῪΣ. 

ὡς ϑρασὺς ὁ βάχχος κοὐκ ἀγύμναστος λόγων. 
ΑἼΙΟΝΎΥΣΟΣ. 

εἴφ᾽ ὅ τι παϑεῖν δεῖ" τί μὲ τὸ δειγὸν ἐργάσει; 
ΠΕΝΘΕῪ Σ. 

πρῶτον μὲν ἁβρὸν βόστρυχον τεμῶ σέϑεν. 
ΦΙΌΟΝΧΟΣΟΣ. 

ἱερὸς ὁ πλόκαμος" τῷ ϑεῷ δ᾽ αὐτὸν τρέφω. 
ΠΕΝΘΕῪΣ. 

495 ἔπειτα ϑύρσον τόνδε παράδος ἐκ χεροῖν. 

ΤΙΟΝΎΣΟΣ. 

αὐτός μ᾽ ἀφαιροῦ- τόνδε “ἸΠιονύσου φορῶ. 
ΠΕΝΘΕΥΣ. 

εἱρχταῖσί τ᾿ ἔνδον σῶμα σὸν φυλάξομεν. 
ΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

λύσει μ᾽ ὁ δαίμων αὐτὸς, ὅταν ἐγὼ ϑέλω. 
ΠΕΝΘΕῪΣ. ᾽ 

ὅταν γε χαλέσῃς αὐτὸν, ἐν βάχχαις σταϑείς; 
ὙἘΘΙΝΟΧΣΙΟΝΣ. 

ὅ00 καὶ νῦν ἃ πάσχω πλησίον παρὼν ὁρᾷ. 
ΠΕΝΘΕΎΣ. 

χαὶ ποῦ στιν; οὐ γὰρ φανερὸς ὄμμασίν γ᾽ ἐμοῖς. 
ΑΠΙΟΝΎΣΟΣ. 

παρ᾽ ἐμοί" σὺ δ᾽ ἀσεβὴς αὐτὸν ὧν οὐκ εἰσορᾷς. 
ΠΕΝΘΕΎΥΣ. 

λάζυσϑε, χαταφρονεῖ μὲ καὶ Θήβας ὅδε. 
ΑΙΟΝΎΣΟΣ. 

αὐδῶ με μὴ δεῖν σωφρονῶν οὐ σώφροσιν. 
ΠΕΝΘΕΎΣ. 

805 ἐγὼ δὲ δεῖν γε χυριώτερος σέϑεν. 
ΖΦ ΥΘΊΝΥΣΙΘΣΕΣ. 

οὐκ οἷσϑ ὃ τι ζῆς, οὐδ᾽ ὃ δρᾷς, οὔϑ᾽ ὅστις εἴ. 
ΠΕΝΘΕΎΣ. 

Πενϑεὺς, ᾿γαύης παῖς, πατρὸς δ᾽ ᾿Εχίονος. 
ΑΙΟΝΎΥΣΟΣ. 

ἐνδυστυχῆσαι τοὔνομ᾽ ἐπιτήδειος εἶ. 

ΠΕΝΘΕῪΣ. 

χώρει" χαϑείρξατ᾽ αὐτὸν ἱππικαῖς πέλας 

510 φάεγαισιν, ὡς ἂν σχότιον εἰσορᾷ κνέφας. 

ἐχεῖ χόρευε" τάσδε δ᾽ ἃς ἄγων πάρει 

χαχῶν ξυνεργοὺς ἢ διεμπολήσομεν 
ἢ χεῖρα δούπου τοῦδε χαὶ βύρσης κτύπου 
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[ 

παύσας, ἐφ᾽ ἱστοῖς διιωίδας κεχτήσομαι. ΧΟΡΟΣ. 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ. Ἰὼ Ἰὼ δέσποτα δέσποτα, 
515 στείχοιμ᾽ ἄν" ὅ τι γὰρ μὴ χρεὼν, οὔτοι χρεὼν μόλε νυν ἡμέτερον εἰς ϑίασον, ὦ 

παϑεῖν" ἀτάρ τοι τῶνδ᾽ ἄποιν᾽ ὑβρισμάτων Βρόμιε Βρόμιε. πέδον χϑονὸς, 
μέτεισι “]Πἰόνυσός σ᾽, ὃν οὐχ εἶναι λέγεις - 580 ἔνοσι πότνια. 

ἡμᾶς γὰρ ἀδιχῶν, κεῖνον ἐς δεσμοὺς ἄγεις. ὦἀ ἃ: 
ΧΟΡΟΣ. τάχα τὰ Πενϑέως 

ἘΠ Κ᾿ γελῴου ϑύγατερ, μέλαϑρα διατινάξεται πεσήμεισιν. 
ὅ20 πότνι᾽, εὐπάρϑενε “Ἰίρχα, σὺ γὰρ ἐν σαῖς ὁ «ἸΠιόνυσος ἀνὰ μέλαϑρα - σέβετέ νιν- 

ποτὲ παγαῖς τὸ “]Πὸς βρέφος ἔλαβες, ὅ90 σέβομεν ὦ. ἴδετε λάϊνα 
ὅτε μηρῷ πυρὸς ἐξ ἀϑανάτου Ζεὺς χίοσιν ἔμβολα 

520 ὁ τεχὼν ἥρπασέ νιν, τάδ᾽ ἀμβοάσας" διάδρομα τάδε" 
ἴϑι, “«Ἰιϑύραμβ᾽, ἐμὰν ἄρσενα τάνδε βᾶϑι νηδύν" ὁ Βρόμιος ἀλαλάξεται στέγας ἔσω. 
ἀναφανῶ σε τόδ᾽, ὦ Βάχχιε, Θήβαις ὀνομάζειν. ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

ὅ80σὺ δέ μ᾽, ὦ μάχαιρα “Ἰίρκα, στειρανηφόρους ἅπτε χεραύνιον αἴϑοπα λαμπάδα" 
ἀπωϑεῖ ὅ96 σύμφλεγε σύμφλεγε δώματα Πεγνϑέως. 

ϑιάσους ἔχουσαν ἐν σοί. τί μ᾽ ἀναίγει; τέ μὲ ἩΜΠΙΧΟΡΙΟΝ. 
" ΚαΡ ἾΣν φεύγεις ; ἀ ἃ: 

535 ἔτι ναὶ τὰν βοτρυώδη “Τἰονύσου χάριν οἴνας ἔτι σοι πῦρ οὐ λεύσσεις οὐδ᾽ αὐγάζει 
τοῦ Βρομίου μελήσει. “Σεμέλας ἱερὸν ἀμφὶ τάφον, ἅν 

538 οἵαν οἵαν ὀργὰν ἀναιαίνει χϑόνιον ποτὲ χεραυνοβόλος ἔλιπε φλόγα 
γένος ἐχκφύς τε δράκοντός ποτε Πενϑεὺς, δίου βροντᾶς ; 

ὅ40 ὃν ᾿Εχίων ἐφύτευσε χϑόνιος, ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 
ἀγριωπὸν τέρας, οὐ φῶτα βρύτειον, δίχετε πεδόσε δίχετε τρομερὰ 

φόνιον δ᾽ ὥστε γίγαντ᾽ ἀντίπαλον ϑεοῖς, 600 σώματα. μαινάδες " 
δ40 ὃς ἔμ᾽ ἐν βρόχοισι τὰν τοῦ Βρομίου τάχα ξυν- ὁ γὰρ ἄναξ ἄνω χάτω τιϑεὶς ἔπεισι 

ἄψει, μέλαϑρα τάδε «Τιὸς γόνος. 
τὸν ἐμὸν δ᾽ ἐντὸς ἔχει δώματος ἤδη ϑιασώταν ΘΝ ΣΊΘΙΣΙ 

560 σχοτίαις χρυπτὸν ἐν εἱρχταῖς. ἐσορῷς τάδ᾽, ὦ βάρβαροι γυναῖκες, οὕτως ἐκπεπληγμέναι φόβῳ 

“ιὸς παῖ 006 πρὸς πέδῳ πεπτώχατ᾽ ; ἤσϑησϑ'᾽, ὡς ἔοικε, Βαχ- 
“ιόνυσε, σοὺς προι(ήτας ἐν ἁμίλλαισιν ἀνάγχας; χίου 
μιόλε χρυσῶπα τινάσσων ἀνὰ ϑύρσον κατ᾽ Ὄλυμ- διατινάξαντος τὰ Πενϑέως δώματ᾽ - ἀλλ᾿ ἀνίστατε 

πον" (φονίου δ᾽ σῶμα, καὶ ϑαρσεῖτε, σαρκὸς ἐξαμείψασαι τρόμον." 
ὅδύ ἀνδρὸς ὕβοιν κατάσχες. ΧΟ ΟΙΡΌΙΣ. 

πόϑι Νύσας ἄρα τᾶς ϑηροτρόφου ϑυρσοφορεῖς ὦ «φάος μέγιστον ἡμῖν εὐίου βαχχεύματος," 
ϑιάσους, ὦ “Πιόνυσ᾽, ἢ χορυφαῖς Κωρυκίαις ; ὡς ἐσεῖδον ὠσμένη σε, μονάδ᾽ ἔχουσ᾽ ἐρημίαν. 

δθ0τάχα δ᾽ ἐν τοῖς πολυδένδρεσσιν Ολύμπου ΖΦ .ΚΟΙΝ ΟΣ ΣΙΟΙΣΝ 

θαλάμοις, ἔνϑα ποτ᾽ ᾿θρφεὺς χιϑαρίζων Θ10 εἰς ἀϑυμίαν ἀφίχεσϑ', ἡνίκ᾽ εἰσεπεμπόμην, 

σύναγεν δένδρεα Πούσαις, σύναγεν ϑῆρας ΠΠενϑέως ὡς ἐς σχοτεινὰς ὁρχάνας πεσούμενος ; 
: : ἀγρώτας. ΧΟΡΟΣ. 

συ θυ πο σΟ ΩΣ ΤΊ Ούα; πῶς γὰρ οὔ; τίς μοι φύλαξ ἦν, εἶ σὺ συμφο- Ἶ ΚΙ ΞΞΣ, φ: 5 
αἰ σ΄ Εὐι ηξ Ἴ (ρα : ος, 158 3 ΧΟΒΣ ΩΣ, ρῶς τύχοις ; 

Χ. «ασι τον τ (χ , 3 Νν ἐν τ ἰ 7 ἅμα (βα χεὺμ "3 ὕρΟΟΣ ναι ἀλλὰ πῶς ἠλευϑερώϑης, ἀνδρὸς ἀνοσίου τυχών; 
510 διαβὰς [ἄξιον εἱλισσομένας μαινάδας ἄξει, 

«Ζυδίαν τε, τὸν εὐδαιμονίας πλέα ὐ δα, ; “ΠΟ Ν ΧΊΟΣ ᾿ 
βροτοῖς; ὀλβοδόταν, αὐτὸς ἐξέσωσ᾽ ἐμαυτὸν ῥᾳδίως ἄνευ πόνου. 

πατέρα τε, τὸν ἔχλυον ΧΟΡΟΣ. β 
εὔιππον χώραν ὕδασιν 616 οὐδέ σου ξυνῆψε χεῖρα δεσμίοισιν ἐν βούχοις ; 

576 χαλλίστοισι λιπαίνειν. ΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ. ταῦτα χαὶ καϑύβρισ᾽ αὐτὸν, ὅτε μὲ δεσμεύειν 
Ἰὼ, δοχῶν 
κλύετ᾽ ἐμᾶς κλύετ᾽ αὐδᾶς, οὔτ᾽ ἔϑιγεν οὔϑ᾽ ἥψαϑ᾽ ἡμῶν, ἐλπίσιν δ᾽ ἐβό- 
ὦ βάκχαι, Ἰὼ βάκχαι. σχετο. 

ΧΟΡΟΣ. πρὸς φάτναις δὲ ταῦρον εὑρὼν, οὐ χαϑεῖρξ᾽ 

τίς ὅδε, τίς, πόϑεν δ᾽ ὁ κέλαδος ἀνά μ᾽ ἐχάλε- ἡμᾶς ἄγων, 
σεν Εὐίου; τῷδε περὶ βρόχους ἔβαλλε γόνασι χαὶ χηλαῖς 

ΦΙΟΝΥΣΟΣ. ποδῶν, 
ὅ80 ὼ Ἰὼ, πάλιν αὐδῶ, 6020 ϑυμὸν ἐχπνέων, ἱδρῶτα σώματος στάζων ἄπο, 

ὃ Σεμέλας, ὁ «ΤΠιὸς σιαῖς. χείλεσιν διδοὺς ὀδόντας - πλησίον δ᾽ ἐγὼ παρὼν 
519 --- ὅ37. --ΞΞ 538 -- ὅ65. ἥσυχος ϑάσσων ἔλευσσον. ἐν δὲ τῷϑε τῷ χρόνῳ 



ΒΟ ἂν Ε 

ἀνετίναξ᾽ ἐλθὼν ὃ βάχχος δῶμα χαὶ μητρὸς 
τάφῳ 

δοχῶν, 

626 ἡσσ᾽ ἐχεῖσε χᾷτ᾽ ἐκεῖσε, διιωσὶν ᾿Ἰχελῷον φέρειν 
ἐννέπων, ἅπας δ᾽ ἐν ἔργῳ δοῦλος ἦν μάτην 

πογῶν. 
διαμεϑεὶς δὲ τόνδε μόχϑον, ὡς ἐμοῦ πεφευγότος, 
ἵεται ξίφος χελαινὸν ἁρπάσας δόμων ἔσω. 

χάϑ᾽ ὁ Βρόμιος, ὡς ἔμοιγε φαίνεται, δόξαν 
λέγω, 

680 φάσμ᾽ ἐποίησεν χατ᾿ αὐλήν" ὁ δ᾽ ἐπὶ τοῦϑ᾽ 
ὡρμημένος 

ἧσσε κἀχέντει φαενγνὸν αἰϑέρ᾽, ὡς σφάζων ἐμέ. 
πρὸς δὲ τοῖσδ᾽ αὐτῷ τάδ᾽ ἄλλα Βάχχιος λυμαί- 

γεται" 
δώματ᾽ ἔρρηξεν χαμᾶζε" συντεϑράνωται δ᾽ ἅπαν 
πιχροτάτους ἰδόντι δεσμοὺς τοὺς ἐμούς - χόπου 

δ᾽ ὕπο, 
686 διαμεϑεὶς ξίφος παρεῖται. πρὸς ϑεὸν γὰρ ὧν ἀνὴρ 

ἐς μάχην ἐλϑεῖν ἐτόλμησ᾽ " ἥσυχος δ᾽ ἐχβὰς ἐγὼ 
δωμάτων ἥκω πρὸς ὑμᾶς, Πενϑέως οὐ φροντίσας. 
ὡς δέ μοι δοχεῖ, ψοιρεῖ γοῦν ἀρβύλη δόμων ἔσω, 

ἐς προνώπι᾽ αὐτίχ᾽ ἥξει. τί ποτ᾽ (ρ᾽ ἐχ τούτων ἐρεῖ; 

640 ὁᾳκδίως γὰρ αὐτὸν οἴσω, χἂν πνέων ἔλθη μέγα" 
πρὸς σοφοῦ γὰρ ἀνδρὸς ἀσχεῖν σώφρον᾽ εὐοο- 

γησίαν.- 

ΠΕΝΘΕΎΥΣ. 

πέπονθα δεινά" διαπέφρευγέ μ᾽ ὁ ξένος, 
ὃς ἄρτε δεσμοῖς ἣν χατηναγχασμένος. 

ἔα ἔα. 

646 ὅδ᾽ ἐστὶν ἁνήρ" τί τάδε; πῶς προνώπιος 

φαίνει πρὸς οἴχοις τοῖς ἐμοῖς, ἔξω βεβώς; 
ΞΖ ΠΟΝΣΟΣ. 

στῆσον πόδ᾽, ὀργὴ δ᾽ ὑπόϑες ἥσυχον πόδα. 
ΠΕΝΘΈΕΎΥΣ. 

πόϑεν σὺ δεσμὰ διαιρυγὼν ἔξω περᾷς; 
Ὁ ΠΟΥ ΞΟΣ. 

οὐχ εἶπον ἢ οὐχ ἤχουσας ὅτι λύσει μέ τις; 
ΠΕΝΘΕῪΣ. 

θὅ0 τίς; τοὺς λόγους γὰρ ἐσφέρεις καινοὺς ἀεί. 

ΦΙΟΝΎΣΟΣ. 
ὃς τὴν πολύβοτρυν ἄμπελον φύει βροτοῖς. 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 

ὠνείδισας δὴ τοῦτο «]Τιονύσῳ χαλύν. 
χλήειν χελεύω πάντα πύργον ἐν κύχλῳ. 

ΖΕ ΒΟΥΝΕΥ ΣΟΣ. 
τί δ᾽; οὐχ ὑπερβαίνουσι. καὶ τείχη ϑεοί; 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 

θδὅ σοφὸς σοφὸς σὺ, πλὴν ἃ δεῖ σ᾽ εἶναι σοφόν. 
ΦΟΝΎΥΣΟΟΣ. 

ἃ δεῖ μάλιστα, ταῦτ᾽ ἔγωγ᾽ ἔφυν σοφός. 
χείνου δ᾽ ἀχούσας πρῶτα τοὺς λόγους μάϑε, 
ὃς ἐξ ὄρους πάρεστιν ἀγγελῶν τί σοι" 

ἡμεῖς δέ σοι μενοῦμεν, οὐ φευξούμεϑα. 
ΠΡ ΈΨΡΟΣ. 

600 7ηενϑεῦ, χρατύνων τῆσδε Θηβαίας χϑονὸς, 

ἥχω. Κιϑαιρῶν᾽ ἐχλιπὼν,, ἵν᾽ οὔποτε 

λευχῆς χιόνος ἀνεῖσαν εὐαγεῖς βολαί. 
ΠΕΝΘΕΎΥΣ. 

ἥχεις δὲ ποίαν προστιϑεὶς σπουδὴν λόγου; 

Ἐπ ν΄ Θὃἷεα».-..-. ς 

ΧΊ Ἂ  α. 

ΦΤΙΕ.Ζ2ΟΣ. 

βάκχας ποτνιάδας εἰσιδὼν, αὲ τῆσδε γῆς 
πῦρ ἀνῆψ᾽ - ὃ δ᾽, ὡς ἐσεῖδε, ϑώματ᾽ αἴϑεσθαι 6θὅ οἴστροισι λευκὸν χῶλον ἐξηχόντισαν, 

ἥχω, φράσαι σοὶ χαὶ πόλει χρήζων, ἄναξ, 
ὡς δεινὰ δρῶσι ϑαυμάτων τε χρείσσονα. 
ϑέλω δ᾽ ἀχοῦσαι, πότερά σοι παρρησίᾳ 
φράσω τὰ χεῖϑεν, ἢ λόγον στειλώμεϑα. 

670 τὸ γὰρ τάχος σου τῶν φρενῶν δέδοιχ᾽, ἐναξ, 
χαὶ τοὐξύϑυμον χαὶ τὸ βασιλιχὸν λίαν. 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 

λέγ᾽, ὡς ἀϑῷος ἐξ ἐμοῦ πάντως ἔσει" 

τοῖς γὰρ δικαίοις οὐχὶ ϑυμοῦσϑαι χρεών. 
ὅσῳ δ᾽ ἂν εἴπης δεινότερα βαχχῶν πέρι, 

675 τοσῷδε μᾶλλον τὸν ὑποϑέντα τὰς τέχνας 

γυναιξὶ τόνδε τῇ δίχῃη προσϑήσομεν. 

ΣΦ ΠΙΈΣΖΟΙΣΣ. 

ἀγελαῖα μὲν βοσχήματ᾽ ἄρτι πρὸς λέπας 
μόσχων ὑπεξήχριζον, ἡνίχ᾽ ἥλιος 
ἀκτῖνας ἐξίησι ϑερμαίνων χϑόνα. 

680 ὁρῶ δὲ ϑιάσους τρεῖς γυναικείων χορῶν, 
ὧν ἤρχ᾽ ἑνὸς μὲν Αὐτονόη, τοῦ δευτέρου 
μήτηρ ᾿Δγαύη σὴ, τρίτου δ᾽ ᾿Ινὼ χοροῦ. 
εὗδον δὲ πᾶσαι σώμασιν παρειμέναι, 
αἱ μὲν πρὸς ἐλάτης νῶτ᾽ ἐρείσασαι φόβην, 

θ8ὅ αἱ δ᾽ ἐν δρυὸς φύλλοισι πρὸς πέδῳ χάρα 
εἰχῆ βαλοῦσαι σωφρόνως, οὐχ ὡς σὺ φὴς 
οἰνωμένας χρατῆρι χαὶ λωτοῦ ψόφῳ 

ϑηρᾶν χαϑ᾽ ὕλην Κύπριν ἠρημωμένας. 
ἡ σὴ δὲ μήτηρ ὠλόλυξεν ἐν μέσαις 

690 σταδεῖσα βάχχαις, ἐξ ὕπνου κινεῖν δέμας, 

μυχήμαϑ'᾽ ὡς ἤχουσε χεροιφόρων βοῶν. 
αἱ δ᾽ ἀποβαλοῦσαι ϑαλερὸν ὀμμάτων ὕπγον 

ἀνῆξαν ὀρϑαὶ, ϑαῦμ᾽ ἰδεῖν εὐχοσμίας, 

νέαι, παλαιαὶ, παρϑένοι τ ἔτ᾽ ἄξυγες. 

696 χαὶ πρῶτα μὲν χαϑεῖσαν εὶς ὦμους κόμας, 
γνεβοίδας τ᾿ ἀνεστείλανϑ᾽, ὅσαισιν ἁμμάτων 
σύνδεσμ᾽ ἐλέλυτο, καὶ καταστίχτους δορὰς 

ὄφεσι χατεζώσαντο λιχμῶσιν γένυν. 
αἱ δ᾽ ἀγκάλαισι δορχάδ᾽ ἢ σχύμνους λύκων 

700 ἀγρίους ἔχουσαι, λευχὸν ἐδίδοσαν γάλα, 
ὅσαις νεοτόχοις μαστὸς ἦν σπαργῶν ἔτι, 
βοέφη λιπούσαις " ἐπὶ δ᾽ ἔϑεντο χισσίνους 

στεφάνους δρυός τὲ μίλαχός τ᾿ ἀνϑεσφόρου. 
ϑύρσον δέ τις λαβοῦσ᾽ ἔπαισεν ἐς πέτραν, 

106 ὅϑεν δροσώδης ὕδατος ἐχπηδᾷ νοτίς " 
ἄλλη δὲ νάρϑηκ᾽ ἐς πέδον χαϑῆχε γῆς, 
χαὶ τῆδε χρήνην ἐξανῆκ᾽ οἴνου ϑεύς " 
ὅσαις δὲ λευχοῦ πώματος πόϑος παρῆν, 

ἄχροισι δαχτύλοισι διαμῶσαι χϑόνα 
710 γάλαχτος ἑσμοὺς εἶχον" ἐκ δὲ χισσίνων 

ϑύρσων γλυχεῖαι μέλιτος ἔσταζον δοαί. 

ὥστ᾽, εἰ παρῆσϑα, τὸν ϑεὸν, τὸν νῦν ψέγεις, 
εὐχαῖσιν ἂν μετῆλθες, εἰσιδὼν τάδε. 
ξυνήλϑομεν δὲ βουχόλοι χαὶ ποιμένες, 

χοινῶν λόγων δώσοντες ἀλλήλοις ἔριν, 
ὡς δεινὰ δοῶσι ϑαυμάτων τ᾿ ἐπάξια" 

χαί τις πλάνης χατ᾽ ἄστυ χαὶ τρίβων λόγων 

715 

ἔλεξεν εἰς ἅπαντας, ὦ σεμνὰς πλάχας 

ναίοντες ὀρέων, ϑέλετε ϑηρασώμεϑα 

720 Πενϑέως ᾿“γαύην μητέρ᾽ ἔχ βαχχευμάτων, 



412 

χάριν τ᾿ ἄνακτι ϑῶμεν; εὖ δ᾽ ἡμῖν λέγειν 
ἔδοξε, ϑάμνων δ᾽ ἐλλοχίζομεν φόβαις 

χρύψαντες αὑτούς" αἱ δὲ τὴν τεταγμένην 
ὥραν ἐχίνουν ϑύρσον ἐς βαχχεύματα, 

725 Ἴαχχον ἀϑρόῳ στόματι, τὸν “Τιὸς γόνον, 

Βρόμιον χαλοῦσαι" πᾶν δὲ συνεβάχχευσ᾽ ὅρος 

χαὶ ϑῆρες, οὐδὲν δ᾽ ἦν ἀκίνητον δρόμῳ. 

χυρεῖ δ᾽ ᾿Ἱγαύη πλησίον ϑρώσχουσά μου" 

χἀγὼ ᾿ξεπήδησ᾽, ὡς συναρπάσαι ϑέλων, 
7380 λόχμιην κενώσας, ἔνϑ᾽ ἐχρυπτόμην δέμας. 

ἡ δ᾽ ἀνεβόησεν, ὦ δρομάδες ἐμαὶ χύνες, 
ϑηρώμεϑ᾽ ἀνδρῶν τῶνδ᾽ ὕπ᾽. ἀλλ᾽ ἕπεσϑέ μοι. 
ἕπεσϑε, ϑύρσοις διὰ χερῶν ὡπλισμέναι. 
ἡμεῖς μὲν οὖν φεύγοντες ἐξηλύξαμεν 

735 βαχχῶν σπαραγμὸν, αἱ δὲ νεμομέναις χλόην 
μόσχοις ἐπῆλϑον χειρὸς ἀσιδήρου μέια. 
χαὶ τὴν μὲν ἂν προσεῖδες εὔϑηλον πόριν 
μυχωμένην ἔχουσαν ἐν χεροῖν δίχα, 

ἄλλαι δὲ δαμάλ ας διεφρόρουν σπαράγμασιν. 
740 εἶδες δ᾽ ἂν ἢ πλεύρ᾽ ἢ ϑίχηλον ἔμβασιν, 

ῥιπτόμεν᾽ ἄνω τὲ καὶ κάτω: χρεμαστὰ δὲ 

ἔσταζ᾽ ὑπ᾽ ἐλάταις ἀναπερυρμέν᾽ αἵματι. 
ταῦροι δ᾽ ὑβρισταὶ χεὶς κέρας ϑυμούμενοι 
τὸ πρόσϑεν ἐσφάλλοντο πρὸς γαῖαν δέμας, 

745 μυριάσι χειρῶν ἀγόμενοι νεανίδων. 
ϑᾶσσον δὲ διειφοοοῦντο σαρχὸς ἐνδυτὰ 
ἢ σε ξυνάψαι βλέφαρα βασιλείοις χόραις. 
χωροῦσι δ᾽ ὥστ᾽ ὄρνιϑες ἀρϑεῖσαι δούμῳ, 
πεδίων ὑποτάσεις,, εἰ παρ᾽ ᾿Ισωποῦ ῥοαῖς 

᾿ 760 εὔχαρπον ἐχβάλλουσι Θηβαίων στάχυν, 
Ϊ “Υσίας τ ᾿Ἔρυϑράς ϑ᾽, 

γέοϑεν χατῳχήχασιν, ὥστε πολέμιοι, 

| ἐπεσπεσοῦσαι πάντ᾽ 
διέφερον" 

εαὴ Κιϑαιρῶνος λέπας 

ἄνω τε χαὶ κάτω 
ἥρπαζον μὲν ἐκ δόμων τέχνα, 

7δ5 ὑπόσα δ᾽ ἐπ᾿ ὦμοις ἔϑεσων, οὐ δεσμῶν ὕπο 

προσείχετ᾽, οὐδ᾽ ἔπιπτεν ἐς μέλαν πέδον, 
οὐ χαλχὸς, οὐ σίδηρος " ἐπὶ δὲ βοστρύχοις 

Ι πῦρ ἔφερον, οὐδ᾽ ἔχαιεν, οἱ δ᾽ ὀργῆς ὕπο 

ἐς ὅπλ᾽ ἐχώρουν, φερόμενοι βαχχῶν ὕπο" 
760 οὗπερ τὸ δεινὸν ἦν ϑέαμ᾽ ἰδεῖν, ἄναξ. 

τῶν μὲν γὰρ οὐχ ἥμασσε λογχωτὸν βέλος, 
χεῖνιαι δὲ ϑύρσους ἐξανιεῖσαι χερῶν 
ἐτραυμάτιζον κἀπενώτιζον «υγὴ 

γυναῖχες ἄνδρας, οὐχ ἄνευ ϑεῶν τινος. 
7606 πάλιν δ᾽ ἐχώρουν ὅϑεν ἐκίνησαν πόδα, 

χρήνας ἐπ᾽ αὐταῖς ϑεός. 

γένψψαντο δ᾽ αἷμα, σταγόνα δ᾽ ἐκ παρηίδων 
γλώσσῃ δϑράχοντες ἐξεφ αίδρυνον χφούς. 
τὸν δαίμον᾽ οὖν τόνδ᾽, ὅστις ἔστ᾽, ὦ δέσποτα, 

710 δέχου πόλει τῆδ᾽, ὡς τι τ᾿ ἄλλ᾽ ἐστὶν μέγας 

χἀκεῖνό (φασιν αὐτὸν, ὡς ἐγὼ χλέω, 

δὰ ΤΣ υχε: “ὩΣ 
αὐτὰς, ἃς ἀνὴχ 

τὴν παυσίλυπον ἄμπελον δοῦναι βροτοῖς. 
οἴνου δὲ μηκέτ᾽ ὄντος οὐχ ἔστιν Κύπρις, 
οὐδ᾽ ἄλλο τερπνὸν οὐδὲν ἀνϑοώποις ἔτι. 

ΧΟΡΟΣ. 

71 ταρβῶ μὲν εἰπεῖν τοὺς λόγους ἐλευϑέρους 

ἐς τὸν τύραννον, ἀλλ᾽ ὅμως εἰρήσεται" 

«Ἱιόνυσος ἥσσων οὐδενὸς ϑεῶν ἔφυ. 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 

ἤδη τόδ᾽ ἐγγὺς, ὥστε πῦρ, ἐςάτιτεται 

Ἑ 1 ΒΧΙ δι ΘΕΈ 

ὕβρισμα βακχῶν, ψόγος ἐς Ἕλληνας μέγας. 
780 ἀλλ᾽ οὐκ ὀχνεῖν δεῖ" στεῖχ᾽ ἐπ᾽ ᾿Ηλέχιρας ἰὼν 

πύλας" χέλευε πάντας ἀσπιδηφόρους 

ἵππων τ᾽ ἀπαντῶν ταχυπόδων ἐπεμβάτας, 
πέλτας ϑ᾽ ὅσοι πάλλουσι, χαὶ τόξων χερὶ 

τνάλλουσι γευρὰς, ὡς ἐπιστρατεύσομεν 
785 βάχχαισιν. οὐ γὰρ ἀλλ᾿ ὑπερβάλλει τάδε, 

εἰ πρὸς γυναιχῶν πεισόμεσϑ᾽ ἃ πάσχομεν. 

ΖΟΥΝ ΧΖΙΟΣΣ 

πείϑει μὲν οὐδὲν, τῶν ἐμῶν λόγων κλύων, 
Πενϑεῦ- καχῶς δὲ πρὸς σέϑεν πάσχων ὅμως 
οὔ φημι χρῆναί σ᾽ ὕπλ᾽ ἐπαίρεσθαι ϑεῷ, 

790 ἀλλ ἡσυχάζειν - Βρόμιος οὐχ ἀνέξεται 

χινοῦνταω βάχχας εὐίων ὀρῶν ἄπο. 
ΠΕΝΘΕΎΣ. 

οὐ μὴ φρενώσεις μ᾽, ἀλλὰ δέσμιος φυγὼν 
σώσει τόδ᾽; ἢ σοι πάλιν ἀναστρέψω δίχην. 

ΖΦ ΤΟΝ ΥΌΣΙΘΕΣΕ 

ϑύοιμ᾽ ἂν αὐτῷ μᾶλλον ἢ θυμούμενος 
796 πρὸς χέντρα λαχτίζοιμι, θνητὸς ὧν ϑεῷ. 

ΠΕΝΘΕΎῪΥΣ. 

ϑύσω, φόνον γε ϑῆλυν, ὥσπερ ἄξιαι, 
πολὺν ταράξας ἐν Κιϑαιρῶνος πτυχαῖς. 

ΖΦΙΟΝΌΈΣΟΘΙΩ: 

φευξεῖσϑε πώντες, καὶ τόδ᾽ αἰσχρὸν, ἀσπέδας 
ϑύρσοισι βαχχῶν ἐχτρέπειν χαλχηλάτους. 

ΤΕΝΘΕΎΥΣ. 

800 ἀπόρῳ γὲ τῷδε συμπεπλέγμεϑα ξένῳ, 

ὡς οὔτε πάσχων οὔτε δρῶν σιγήσεται. 

ΦΤΟΝΎΥΣΟΣ. ] 
ἔστιν εὖ χαταστῆσαι τάδε. 

ΠΕΝΘΈΥΣ. 

τί δρῶντα; δουλεύοντα δουλείαις ἐμαῖς; 
ΦΙΌΟΝΥΞΣΟΣ Ϊ 

ἐγὼ γυναῖχας δεῦρ᾽ ὅπλων ἄξω δίχα. 

- - » Ἢ 

ω τῶν. ἔτ 

ΠῚῈΝ ΘΈΎΥΣ. 

806 οἴμοι" τόδ᾽ ἤδη δόλιον ἔς μὲ μηχανᾷ. 
ΔΦΔΙΟΝΥΣΟΣ. 

ποῖόν τι, σῶσαί σ᾽ εἰ ϑέλω τέχναις ἐμαῖς; 
ΠΕΝΘΕΎΣ. 

ξυνέϑεσϑε χοινὴ τάδ᾽. ἵνα βαχχεύητ᾽ 
ΖΦΙΟΣΝΧΣΙΘΩΣΣ 

χαὶ μὴν ξυνεϑέμην, τοῦτό γ᾽ ἴσϑι, τῷ ϑεῷ. 
ΠΕΝΘΕΎΣ, 

ἐχφέρετέ μοι δεῦρ᾽ ὅπλα" σὺ δὲ παῦσαι λέγων. 
ΔΦΙΟΝΥΣΌΣ. 

ἀεί. 

ἘΣ 
(" 

810 βούλει σφ᾽ ἐν ὄρεσι συγχαϑημένας ἰδεῖν; 
ΠΕΝΘΕΎΣ. 

μάλιστα, μυρίον γε δοὺς χρυσοῦ σταϑμόν. 
ΟΝ Χ ΞΘ 

ρωτα τοῦδε πέπτωχας μέγαν; 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 

λυπρῶς νιν εἰσίδοι με ὧν ἐξοινωμένας. 

ΧΟ ΧΕΣ ΟἿΣ. 

815 ὅμως δ᾽ ἴδοις ὧν ἡδέως ἅ σοι πιχρώ; 

Τ1ΤῈΝ ΘἙΎΣ. 

ἴσϑι, σιγῆ γ᾽ ὑπ᾽ ἐλάταις χαϑήμενος. 
ΦΡΟΝΟΧΌΣΟΣ.: 

ἀλλ ἐξιχνεύσουσίν σε, κἂν ἔλϑης λάϑρα. 

σι δ «εἰς ἢ 

σάφ᾽ 



ΗΠ τρπαν τὴ΄-᾿΄Ἰ΄ἧἧ᾿ἧ᾿ἧ-ἢἢὦἅὕὕὕ Ὁ τ 
ΠΕΝΘΕΈΕΥΣ. 

ἀλλ ἐμφανῶς " χαλῶς γὰρ ἐξεῖπας τάδε. 

ΖΘ ΧΏΣΘΙΣ: 

ἄγω μὲν οὖν σε, κἀπιχειρήσεις ὁδῷ; 
ΠΕΝΘΕΎΣ. 

820 ἄγ᾽ ὡς τάχιστα, τοῦ χρόνου δέ σ᾽ οὐ «ϑονῶ. 
ΚΤ ΘΙΝ ΣΧ ΣΊΟΣΣ: 

στεῖλαί νυν ἀμφὶ χρωτὶ βυσσίνους πέπλους. 

ΕΝ ΘΕῪΣ. 

τί δὴ τόδ᾽ ἐς γυναῖχας ἐξ ἀνδρὺς τελῶ; 

ΨΓΘΙΔΝΕΣΊΣΙΟΟΙΣ, 

«ή σὲ χτάνωσιν, ἢν ἀνὴρ ὀφϑῆς ἐχεῖ. 
ΠΕΝΘΈΕΥΣ. 

εὖ γ᾽ εἴπας αὐτὸ, χαί τις εἶ πάλαι σοφός. 

| ΦΙΟΝΥΣΟΣ. 

826 «1|όνυσος ἡμᾶς ἐξεμούσωσεν τάδε. 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 

πῶς οὖν γένοιτ᾽ ἂν ἃ σύ με νουϑετεῖς χαλῶς; 
ΖΦ ΘΝ ΧΊΏῸΟ Σ. 

ἐγὼ στελῶ σε, δωμάτων ἔσω μολών. 
' ΠΕΝΘΕῪΣ. 

Ϊ τίνα στολήν; ἢ θῆλυν; ἀλλ αἰδώς μ᾽ ἔχει. 
Π Π ΟΥΝ ΧΌΣ ΟΣ. 

οὐχέτι ϑεατὴς μιινάδων πρόϑυμος εἶ. 
“ΤΕΝ ΘΕΎΣ. 

880 στολὴν δὲ τίγα φὴς ὀμφὶ χρῶτ᾽ ἐμὸν βαλεῖν; 
ΚΙ ΘΊΝΣΣΕΣΟΣ. 

χόμην μὲν ἐπὶ σῷ χρατὶ τανκὸν ἐχτενῶ. 
ΠΕΜΝΘΕΎΥΣ. 

τὸ δεύτερον δὲ σχῆμα τοῦ χόσμου τί μοι; 
ΘΓ ΟΝ ΥῸΣ ΟΣ. 

πέπλοι ποδήρεις " ἐπὶ χάρᾳ δ᾽ ἔσται μίτρα. 
᾿ ΠΕΝΘΕῪΣ. 

ἢ χαί τι πρὸς τοῖσδ᾽ ἀλλο προσϑήσεις ἐμοί; 

ΦΙΟΝΥΣΟ Σ. 

885 ϑύρσον γε χειρὶ χαὶ νεβροῦ στιχτὸν δέρας. 
ΠΕΝΘΕῪΣ. 

οὐχ ἂν δυναίμην ϑῆλυν ἐνδῦναι στολήν. 
ΖΘ ΧΌΟΣ. 

ἀλλ αἴμα ϑήσεις. ξυμβαλὼν βάχχαις μάχην. 
ΠΕΝΘΕΎΣ. 

ὀρϑῶς" μολεῖν χρὴ πρῶτον ἐς χατασχοπήν. 
ΖΧΙΟΝΎΣΟΣ. 

σοφώτερον γοῦν ἢ χαχοῖς ϑηρῶν χειχά. 
ΠΕΝΘΈΥΣ. 

840 χαὶ πῶς δι᾿ ἄστεως εἶμιι Καδμείους λαϑών; 

ΔΦΙΟΝΎΣΟΣ. 
ὑδοὺς ἐρήμους ἴμεν " ἐγὼ δ᾽ ἡγήσομαι. 

ΠΕΝΘΕῪΣ. 
πᾶν χρεῖσσον ὥστε μὴ ᾽γγελῶν βάχχας ἐμοί. 

ΦΙΟΝΎΥΣΌΣ. 

ἐλϑόντ᾽ ἐς οἴχους ἂν δοχῇ βουλεύσομιεν. 

ΠΕΝΘΕΥ͂Σ. 
ἔξεστι" πάντῃ τό γ᾽ ἐμὸν εὐτρετιὲς πάρα. 

846 στείχοιμ᾽ ἄν" ἢ γὰρ ὅπλ᾽ ἔχων πορεύσομαι, 
ἢ τοῖσι σοῖσι πείσομαι βουλεύμασιν. 

ΚΠ ΓΘ ΝΧΊΣΙΟΣ. 

γυναῖχες. ἁνὴρ ἐς βόλον χαϑίσταται" 

ἥξει δὲ βάχχας, οὗ ϑανὼν δώσει δίκην. 

“Πόνυσε, νῦν σὸν ἔργον, οὐ γὰρ εἶ πρόσω, 
880 τισώμεϑ᾽ αὐτόν. πρῶτα δ᾽ ἔχστησον φρενῶν, 

ἐνεὶς ἐλαφρὰν λύσσαν " ὡς φρονῶν μὲν εὖ 

οὐ μὴ ϑελήσει ϑῆλυν ἐνδῦναι στολὴν, 
ἔξω δ᾽ ἐλαύνων τοῦ φρονεῖν ἐνϑύσεται. 
χρήζω δέ νιν γέλωτα Θηβαίοις ὀτρλεῖν 

866 γυναιχόμοριρον ἀγόμενον δι᾿ ἄστεως 
ἐχ τῶν ἀπειλῶν τῶν πρὶν, αἷσι δεινὸς ἦν. 

ἀλλ εἶμι κόσμιον ὅνπερ εἰς “Τ“ιδου λαβὼν 
ἄπεισι. μητρὸς ἐκ χεροῖν χατασᾳ αγεὶς, 

Πενθεῖ προσάνψων- γνώσεται δὲ τὸν “1ιὸς 
8600 “Πιόνυσον ὃς πέφυχεν, ἐν τέλει ϑεὺς 

δεινότατος, ἀνθρώποισι δ᾽ ἠπιώτατος. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἄρ᾽ ἐν παννυχίοις χοροῖς 
ϑήσω ποτὲ λευκὸν 

πόδ᾽ ἀνιβειχχεύουσα δέρην 
866 εἰς αἰϑέρα δροσερὸν 

ῥίπτουσ᾽, ὡς νεβρὸς χλοεραῖς 
ἐμπαίζουσα λείμαχος ἡδοναῖς 
ἡνίχ᾽ ἂν φοβερὸν φύγῃ 
ϑήραμ᾽ ἔξω φυλαχᾶς 

870 εὐπλέχτων ὑπὲρ ἀρχύων, 
ϑωύΐσσων δὲ χυναγέτας 
συντείνῃ δρόμημα κυνῶν, 
μόχϑοις τ᾿ ὠχυδρόμοις τ᾽ ἀέλ- 
λαις ϑρώσχῃ πεδίον 
παραποτάμιον, ἡδομένα 

876 βροτῶν ἐρημίαις, 

σχιαροχόμου τ᾽ ἐν ἔρνεσιν ὕλας. 

τί τὸ σοφὸν ἢ τί τὸ χάλλιον 
παρὰ ϑεῶν γέρας ἐν βροτοῖς 
ἢ χεῖρ᾽ ὑπὲρ κορυςφᾶῶς 

880 τῶν ἐχϑρῶν χρείσσω κατέχειν; 

ὅ τι καλὸν φίλον ἀεί. 
ὁρμᾶται μόλις, ἀλλ᾿ ὅμως 
πιστὸν τό γε ϑεῖον 
σϑένος" ἀπευϑύνει δὲ βροτῶν 

885 τούς τ᾽ ἀγνωμοσύναν 
τιμῶντας χαὶ μὴ τὰ ϑεῶν 
αὔξοντας σὺν μαινομένᾳ δόξᾳ. 

χρυπτεύουσι δὲ ποιχίλως 
δαρὸν χρόνου πόδα καὶ 

890 ϑηρῶσιν τὸν ἄσεπτον. οὐ 
: ἜΣ δ τόρ τὰ 

γὰρ κρεῖσσόν ποτε τῶν νύμων 
γιγνώσχειν χρὴ καὶ μελετῶν. 

χούφα γὰρ δαπάνα νομί- 
ζειν ἰσχὺν τόδ᾽ ἔχειν, 
ὅ τι ποτ᾽ ἄρα τὸ δαιμόνιον, 

8960 τό τ᾿ ἐν χρόνῳ μαχρῷ 
γόμιμον ἀεὶ φύσει τε πειφυχός. 
τί τὸ σοφὸν ἢ τί τὸ χάλλιον 
παρὰ ϑεῶν γέρας ἐν βροτοῖς 

ἢ χεῖρ᾽ ὑπὲρ χορυφᾶς 
900 τῶν ἐχϑρῶν. χρείσσω κατέχειν; 

ὅ τι χαλὸν φίλον ἀεί. 
εὐδαίμων μὲν ὃς ἐχ ϑαλάσσας 

ἔφυγε κῦμα, λιμένα δ᾽ ἔχιχεν " 
εὐδαίμων δ᾽ ὃς ὕπερϑε μόχϑων 

862 --- 880. Ξε 881 -- 901. 
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906 ἐγένεθ᾽" ἕτερα δ᾽ ἕτερος ἕτερον 
ὄλβῳ χαὶ δυνάμει παρῆλθεν. 

μυρίαι μυρίοισιν 

ἔτ᾽ εἴσ᾽ ἐλπίδες - αἱ μὲν 

τελευτῶσιν ἐν ὄλβῳ 

βροτοῖς; αἱ δ᾽ ἀπέβησαν: 

910 τὸ δὲ χατ᾽ ἦμαρ ὅτῳ βίοτος 

εὐδαίμων, μαχαρίζω. 
ΔΙΟΝΎΥΣΟΣ. 

σὲ τὸν πρόϑυμον ὄνϑ᾽ ἃ μὴ χρεὼν ὁρᾶν 

σπεύδοντά τ᾽ ἀσπούδαστα, Πενϑέα λέγω, 

ἔξιϑε πάροιϑε δωμάτων, ὄφϑητί μοι, 

915 σχευὴν γυναιχὸς μαινάδος βάχχης ἔχων, 

μητρύς τε τῆς σῆς χαὶ λόχου χατάσκοπος " 

πρέπεις δὲ Κάδμου ϑυγατέρων μορφῇ μιᾷ. 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 

χαὶ μὴν ὁρᾶν μοι δύο μὲν ἡλίους δοχῶ, 

δισσὰς δὲ Θήβας καὶ πόλισμ᾽ ἑπτάστομον " 

920 χαὶ ταῦρος ἡμῖν πρόσϑεν ἡγεῖσϑαι δοχεῖς, 

χαὶ σῷ ΘΞΟΟΣ χρατὶ προσπεειρυ κέναι. 

ἀλλ ἢ ποτ᾽ ἦσθα ϑήρ; τεταύρωσαιε γὰρ οὖν. 

ΖΦ ΕΙΓΟΣΝΗΩΣΙΘῺΣ 

ϑεὸς ὁμαρτεῖ ̓ πρόσϑεν ὧν οὐχ εὐμενὴς, 

γσπονδὸος ἡμῖν" γὺν δ᾽ ὁρᾷς ἃ χροή σ᾽ ὁρᾶν. 

ΠΈΝΘΕΥΣ. 

926 τί φαίνομαι δῆτ᾽; οὐχὶ τὴν ἐπνοῦς στάσιν, 

ἢ τὴν ᾿Ἵγαύης ἑστάναι, μητρός γ᾽ ἐμῆς; 

ΙΟΝΥΣ 

αὐτὰς ἐχείνας εἰσορᾶν δοχῶ σ᾽ ὁρῶν. 

ἀλλ ἐξ ἕδρας σοι πλόχαμος ἐξέστηχ᾽ ὅδε, 

οὐχ ὡς ἐγώ νιν ὑπὸ μίτρᾳ χαϑήρμοσα. 
ΠΕΝΘΕΎΣ. 

930 ἔνδον προσείων αὐτὸν ἀνασείων τ᾿ ἐγὼ 

χαὶ βαχχιάζων ἐξ ἕδρας μεϑώρφμισα. 
ΑΙΟΝΥΣΟΣ. 

ἀλλ αὐτὸν ἡμεῖς, οἷς σὲ ἢ τ ξηεο μέλει, 

πάλιν καταστελοῦμεν - ἀλλ ὄρϑου χάρα. 
ΠΕΝΘΕΎΣ. 

ἐδοὺ, σὺ χόσμει" σοὶ γὰρ ἀναχείμεσϑα δή. 

ΑΙΟΝΎΣΟΣ. 

935 ζῶγναί τέ σοι χαλῶσι, χοὐχ ἑξῆς πέπλων 

στολίδες ὑπὸ σφυροῖσι τείνουσιν σέϑεν. 
ΠΕΝΘΕΥΣ 

χἀμοὶ δοχοῦσι παρά γε δεξιὸν πόδα" 

τἀνϑένδε δ᾽ ὀρϑῶς παρὰ τένοντ᾽ ἔχει πέπλος. 

ΑΙΟΝΎΣΟΣ. 

ἢ πού με τῶν σῶν πρῶτον ἡγήσει «φίλων, 

940 ὕὗταν παράλογον σώφρονας βάχχας ἴϑης; 

ΠΕΝΘΕῪΣ. 

πότερα δὲ ϑύρσον δεξιᾷ λαβὼν χερὶ, 

ἢ τῆθες βάχχη μᾶλλον τρῆνει πρῶ 

᾿ ΑΙΟΝΎΣΟΣ 

] ἂν δεξιᾷ χρὴ χἄμα δεξιῷ ποδὲ 

] αἴρειν γιν" αἰνῶ δ᾽ ὅτι μεϑέστηκας φρενῶν. 

᾿ ΠΕΝΘΕΎΣ. 

945 ἄρ᾽ ἂν δυναίμην τὰς Κιϑαιρῶνος πτύχας 

ὃ 
ἕ 

αὐταῖσι βάχχαις τοῖς ἐμοῖς ὥμοις φέρειν; 
ΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

δύναι᾽ ἂν, εἰ βούλοιο" τὰς δὲ πρὶν φρένας 

᾿ οὐχ εἶχες ὑγιεῖς, νῦν δ᾽ ἔχεις οἵας σὲ δεῖ. 

“14 ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ΠΕΝΘΕῪΣ. 

μοχλοὺς φέρωμεν. ἢ χεροῖν ἀνασπάσω, 
960 χορυ(αῖς ὑποβαλὼν ὦμον ἢ βραχέονα; 

ΧΨΟΣΝΝ ΕΣ ΘΝ 

μὴ σύ γε τὰ Νυμφῶν διολέσης ἱδρύματα 
καὶ Πανὸς ἕδρας, ἔνϑ᾽ ἔχει συρίγματα. 

ΠΕΝΘΈΥΣ. 

καλῶς ἔλεξας. οὐ σϑένει νιχητέον 

γυναῖχας, ἐλάταισιν δ᾽ ἐμὸν χρύψω δέμας. 
Φ ΤΟΝ ΟΣ: 

965 χρούψει σὺ χρύψιν ἣν σὲ χρυφϑῆναι χρεὼν, 
ἐλθόντα δόλιον μαινάδων χατάσχοπον. 

ΠΕΝΘΕῪΣ. 

χαὶ μὴν δοχῶ σφᾶς ἐν λόχμαις ὄρνιϑας ὡς 

λέχτρων ἔχεσϑαι φιλτάτοις ἐν ἕρκεσιν. 
ΖΓ ΟΥἿΝ ΕΣ ΣΠΘΕΣΣ 

οὐχοῦν ἐπ᾿ αὐτὸ τοῦτ᾽ ἀποστέλλει φύλαξ" 

960 λήγει δ᾽ ἴσως σφᾶς, ἣν σὺ μὴ ληφϑῆς πάρος. 
ΠΕΝΘΕΎΥΣ. 

χόμιζε διὰ μέσης μὲ Θηβαίας χϑονός" 

μόνος γάρ εἶμ᾽ αὐτῶν ἀνὴρ τολμῶν τόδε. 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ: 

μόνος σὺ πόλεως τῆσδ᾽ ὑπερχάμνεις, μόνος" 
τοιγάρ σ᾽ ἀγῶνες ἀναμένουσιν, οὃς ἐχρῆν. 

9θ6 ἕπου δέ: ποιιπὸς δ᾽ εἶμι ἐγὼ σωτήριος. 
χεῖϑεν δ᾽ ἀπάξει σ᾽ ἄλλος. 

ΠΕΝΘΈΕΈΥΣ. 

ἡ τεχοῦσά γε. 
ΦΙ2ἋἜΟΝΎΥΣΟΣ. 

ἐπίσημον ὄντα πᾶσιν. 
ΠΕΝΘΕῪΣ. 

ἐπὶ τόδ᾽ ἔρχομαι, 
ΔΙΟΝΎΥΣΟΣ. 

φερόμενος ἥξεις 
ΠΕΝΘΕΎΥΣ. 

ἁβρότητ᾽ ἐμὴν λέγεις: 
ΑΙΟΝΎΣΟΣ. 

ἐν χεροὶ μητρός. 
ΠΕΝΘΕΎΣ. 

χαὶ τρυιρᾶν μ᾽ ἀναγκάσεις. 
ΔΙἊἋΟΝΎΣΟΣ. 

970 τρυφάς γε τοιάσδ᾽. 
ΠΕΝΘΕΎΥΣ. 

ἀξίων μὲν ἅπτομαι. 

ΦΘΝΝ ΞΟ Σ. 

δεινὸς σὺ δεινὸς χἀπὶ δείν᾽ ἔρχει πάϑη, 
ὥστ᾽ οὐρανῷ στηρίζον εὑρήσεις κλέος. 
ἔχτειν᾽, ᾿4γαύη, χεῖρας, αἵ 9᾽ ὁμόσποροι 
Κάδμου ϑυγατέρες " τὸν νεανίαν ἄγω 

976 τόνδ᾽ εἷς ἀγῶνα μέγαν" ὃ γικήσων δ᾽ ἐγὼ 

καὶ Βρόμιος ἔσται" τἄλλα δ᾽ αὐτὸ σημανεῖ, 

ΧΟΡΟΣ. 

ἴτε ϑοαὶ λύσσης κύνες ἴτ᾽ εἷς ὄρος, 

ϑίασον ἔνϑ᾽ ἔχουσι Κάδμου κόραι, 
ἀνοιστρησατέ νιν 

980 ἐπὶ τὸν ἐν γυναιχομίμῳ στολᾷ 

μαινάδων χατάσκοσιον λυσσώδη. 

μάτηρ πρώτα γι» λευρᾶς ἀπὸ πέτρας ἢ 

σχόλοπος δινξται 

977 --- 996. ΞΞΞ 991 --- 1016, 
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δοχεύοντα" μαινάσιν δ᾽ ἀπύσει, 
985 τίς ὅδε Καδμείων 

μαστὴρ οὔριον δρόμον ἐς ὅρος ἐς ὄρος 

ἔμολεν, ὦ βάχχαι; τίς ἄρα νιν ἔτεχεν; 
οὐ γὰρ ἐξ αἵματος γυναιχῶν ἔφυ, 

990 λεαίνας δέ γέ τινος ἢ Γοργόνων «Ἰιβυσσᾶν γένος. 

ἔτω δίχα φανερὸς, ἴτω ξιφηφύρος, 

φονεύουσα λαιμῶν διαμπὰξ 
996 τὸν ἤϑεον, ἄνομον, ἄδιχον ᾿Εχίογος 

γόνον γηγενῆ, 
ὃς ἀδίχῳ γνώμᾳ παρανόμῳ τ᾽ ὀργᾷ 
περὶ σὰ, Βάχχι᾽, ὄργια ματρός τὲ σῶς 

μανείσᾳ πραπίδε 

1000 παραχόπῳ τε λήματι. στέλλεται, 
τὰν ἀνίχατον ὡς χρατήσων βίᾳ. 
γνώμαν σώφρον᾽ ἀϑάνατος ἀπροφάσιστος 

εἷς τὰ ϑεῶν ἔφυ 
βροτείῳ τ᾽ ἔχειν ἄλυπος βίῳ. 

1006 τὸ σοφὸν οὐ φϑόνῳ 
χαίρω ϑηρεύουσα, τὰ δ᾽ ἕτερα μεγάλα 

φανερὰ τῶν ἀεὶ ἐπὶ τὰ χαλὰ βίον 

ἤμαρ εἰς νύχτα τ᾽ εὖ ἄγοντ᾽ εὐσεβεῖν" 
1010 τὰ δ᾽ ἔξω νόμιμα δίχας ἐκβαλόντα τιμῶν ϑεούς. 

ἴτω δίχα φανερὸς, ἴτω ξιφηφόρος, 

φονεύουσα λαιμῶν διαμπὰξ 
1016 τὸν ἄϑεον, ἄνομον, ἄδιχον Ἐχίονος 

τόχον γηγενῆ. 

φάνηϑι ταῦρος ἢ πολύχρανος ἰδεῖν 

δοάχων ἢ πυριφλέγων ὁρᾶσϑαι λέων. 

1020 ἴϑ᾽, ὦ βάχχε, ϑηραγρέταν βαχχᾶν 

γελῶντι. προσώπῳ περίβαλε βρόχον ἐπὶ ϑανάσι-- 
μὸν ἀγέλαν πεσόντα τὰν μαινάδων. 

ΖΦΓΓΕ.ΖΟΣ. 

1095 ὦ δῶμ᾽, ὃ πρίν ποτ᾽ εὐτύχεις ἀν᾽ Ἑλλάδα, 
Σιδωνίου γέροντος, ὃς τὸ γηγενὲς 
δράχοντος ἔσπειρ᾽ ὕφεος ἐν γαίᾳ ϑέρος, 
ὡς σὲ στενάζω. δοῦλος ὧν μὲν, ἀλλ΄ ὅμως 
χρηστοῖσι δούλοις συμφορὰ τὰ δεσποτῶν. 

ΧΟΡῸΣ. 

1080 τέ δ᾽ ἔστιν; ἐχ βαχχῶν τι μηνύεις νέον; 

ΦΙΓΤΈ.“ΖῸ0ῸΟΣ. 

Πενϑεὺς ὕλωλε, παῖς ᾿Εχίονος πατρός. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦναξ Βρόμιε" ϑεὸς φαίνει μέγας. 

ΦΙΓΓΙΓΈΕΈΜΖΟΣ. 

πῶς φής; τί τοῦτ᾽ ἔλεξας; ἢ ̓ πὶ τοῖς ἐμοῖς 

χαίρεις καχῶς πράσσουσι δεσπόταις, γύναι; 

ΧΟΡΟΣ. 

1086 εὐάζω ξένα μέλεσι βαρβάροις " 
οὐχέτι γὰρ δεσμῶν ὑπὸ φόβῳ πτήσσω. 

ΦΙΓΓΕΖ0ΟΣ. 

Θήβας δ᾽ ἀνάνδρους ὧδ᾽ ἄγεις Ἐ Ὲ 

ΧΟΡΟΣ. 

ὁ Διόνυσος ὁ Διόνυσος, οὐ Θῆβαι 
χράτος ἔχουσ᾽ ἐμόν. 

ὩΓΓΕ.ΖΟΣ. 

ξυγγνωστὰ μέν σοι, πλὴν ἐπ᾽ ἐξειργασμένοις 
1010 χκαχοῖσι χαίρειν, ὦ γυναῖχες, οὐ χαλόν. 

ΣΙ Ἃ Ὁ. 

ΧΟΡΟΣ. 
ο : , , 
ἕνεπέ μοι, φράσον. τίνι μόρῳ ϑνήσχει 
᾿ ΠΣ ϑύρος, ΡΣ 
ἄδιχος ἀδιχά τ᾿ ἐχπορίζων ἀνήρ. 

ΑΤΙΓΕ..0 Σ. 

ἐπεὶ ϑεράπνας τῆσδε Θηβαίας χϑογνὸς 
λιπόντες ἐξέβημεν ᾿ἀσωποῦ ῥοὰς, 

1040 λέπας Κιϑαιοώνειον εἰσεβάλλομεν 
Πενϑεύς τε χἀγὼ, δεσπότῃ γὰρ εἱπόμην, 
- » .«“ « - τ 

ξένος ϑ᾽, ὃς ἡμῖν πομπὸς ἣν ϑεωρίας. 

πρῶτον μὲν οὖν ποιηρὸν ἵζομεν νάπος, 
τά τ᾽ ἐχ ποδῶν σιγηλὰ χαὶ γλώσσης ἄπο 

1060 σώζοντες, ὡς δὁρῷμεν οὐχ ὁρώμενοι. 
- “ἢ ΑΕ “ΠΟ ΄ 
ήν ὃ ἄγχος ἀμῳίχρημηον; ὕδασι διάβροχον, 

πεύχαισι συσχιάζον, ἔνϑα μαινάδες 
᾿ ΕΣ » μν χάϑηντ᾽, ἔχουσαι χεῖρας ἐν τερπνοῖς πόγοις. 

αἱ μὲν γὰρ αὐτῶν ϑύρσον ἐχλελοιπότα 
- ᾿ τ “- 

1000 χισσῷ χομήτην αὖϑις ἐξανέστειρον, 

αἱ δ᾽ ἐχλιποῦσαι ποικίλ ὡς πῶλοι ζυγὰ 

βαχχεῖον ἀντέχλαζον ἀλλήλαις μέλος. 
Πενϑεὺς δ᾽ ὁ τλήμων, ϑῆλυν οὐχ ὁρῶν ὄχλον, 
ΕἾ Ξ ὩΣ ΡΡῚ τ ᾿ Φ 
ἔλεξε τοιάδ᾽. ὦ ξέν᾽, οὗ μὲν ἕσταμεν, 

1000 οὐκ ἐξιχνοῦμαι μαινάδων ὅποι μόϑων " 

ὕχϑον δ᾽ ἐπεμβὰς ἢ ̓ λάτην ὑψαύχενα 
Ύ ἜΡΕΝ ττγεαις ᾿ ἐν 
ἴδοιμ κν οοϑως μαινάδων αἰσχρουργίαν. 

τοὐντεῦϑεν ἤδη τοῦ ξένου τι ϑαῦμ᾽ ὁρῶ" 
εὐ νκμκί ᾿ ὅν Ὁ 31} αν 

λαβὼν 70 ἐλάτης οὐράνιον ἄχρον κλάδον 

χατῆγεν., ἡγὲεν. ἡγὲν ἐς μέλαν πέδον" 

χυχλοῦτο δ᾽ ὥστε τόξον ἢ χυρτὸς τροχὸς 
τόρνῳ γραφόμενος περιφορὰν ἕλχει δρόμον" 
ὡς κλῶν᾽ ὄρειον ὃ ξένος χεροῖν ἄγων 

1060 

ἔχαμπτεν ἐς γῆν, ἔργματ᾽ οὐχὶ ϑνητὰ δρῶν. 

1070 Ππενϑέα δ᾽ ἱδρύσας ἐλατίνων ὄζων ἔπι 

ὀρϑὸν μεϑέει διὰ χερῶν βλάστημ᾽ ἄνω 
ἀτρέμα, φυλάσσων μὴ ᾽ναχαιτίσειέ νιν. 
ὀρϑὴ δ᾽ ἐς ὀρϑὸν αἰϑέρ᾽ ἐστηρίζετο, 

ἔχουσα νώτοις δεσπότην ἐ(φήμενον. 
1076 ὥφϑη δὲ μᾶλλον ἢ χατεῖδε μαινάδας" 

ὅσον γὰρ οὔπω δῆλος ἦν ϑάσσων ἄνω, 
χαὶ τὸν ξένον μὲν οὐχέτ᾽ εἰσορᾶν παρῆν, 

ἐχ δ᾽ αἰϑέρος φωνή τις, ὡς μὲν εἰχάσαι, 
“Ἰιόνυσος ἀνεβόησεν, ὦ νεάνιδες, 

1080 ἄγω τὸν ὑμᾶς χἀμὲ τἀμά τ᾽ ὄργια 
γέλων τιϑέμενον " ἀλλὰ τιμωρεῖσϑέ νιν. 

καὶ ταῦϑ᾽ ἅμ᾽ ἠγόρευε, χαὶ πρὸς οὐρανὸν 
χαὶ γαῖαν ἐστήριζε φῶς σεμνοῦ πυρός. 

σίγησε δ᾽ αἰϑὴρ, σῖγα δ᾽ εὔλειμος νάπη 
1086 (οὐλλ᾽ εἶχε, ϑηρῶν δ᾽ οὐχ ἂν ἤχουσας βοήν. 

αἱ δ᾽ ὠσὶν ἠχὴν οὐ σαφῶς δεδεγμέναι 
ἔστησαν ὀρϑαὶ καὶ διήνεγχαν χόρας. 
ὁ δ᾽ αὖϑις ἐπεχέλευσεν " ὡς δ᾽ ἐγνώρισαν 
σαφῆ χελευσμὸν Βαχχίου Κάδμου κόραι, 

1090 ἦξαν πελείας ὠχύτητ᾽ οὐχ ἥσσονες 

ποδῶν ἔχουσαι συντόνοις δρομήμασε 

μήτηρ ᾿4γαύη ξύγγονοί ϑ᾽ ὁμόσποροε 
πᾶσαί τε βάχχαι" διὰ δὲ χειμάρρου νάπης 
ἀγμῶν τ᾽ ἐπήδων ϑεοῦ πνοαῖσιν ἐμμανεῖς. 

1096 ὡς δ᾽ εἶδον ἐλάτῃ δεσπότην ἐφήμενον, 
πρῶτον μὲν αὐτοῦ χερμάδας χραταιβόλους 
ἔρρισιτον. ἀντίπυργον ἐπιβᾶσαι πέτραν, 

ὀζοισί τ᾽ ἐλατίψοισιν ἠχοντίζετο " 
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ἄλλαι δὲ ϑύρσους ἵεσαν δι᾿ αἰϑέρος 

χρεῖσσον γὰρ ὕψος τῆς προϑυμίας ἔχων 

χαϑῆστο τλήμων, ἀπορίᾳ λελημμέγος. 

τέλος δὲ δουΐνους συγχεραυνοῦσαι κλάδους 

δίζας ἀνεσπάρασσον ἀσιδήροις μοχλοῖς. 
1106 ἐπεὶ δὲ μόχϑων τέρματ'᾽ οὐχ ἐξήνυτον, 

ἔλεξ, γαύη, φέρε περιστᾶσαι χύχλῳ 

πτόρϑου λάβεσϑε, μαινάδες, τὸν ἀμβάτην 

ϑὴρ᾽ ὡς ἕλωμεν, μηδ᾽ ἀπαγγείλῃ ϑεοῦ 
χοροὺς χρυφαίους. αἱ δὲ μυρίαν χέρα 

1110 προσέσεσαν ἐλάτῃ χἀξανέσπασαν χϑονός" 

ὑψοῦ δὲ ϑάσσων ὑψόϑεν χαμαιπετὴς 
πίστει πρὸς οὖδας μυρίοις οἰμώγμασι 

Πενϑεύς" χαχοῦ γὰρ ἐγγὺς ὧν ἐμάνϑανε. 
πρώτη δὲ μήτηρ ἦρξεν ἱερία φόνου, 

1115 χαὺὶ προσπίτνει γι» " ὁ δὲ Ἡέτο, χόμης ἄπο 

ἔρριψεν, ὥς νιν γνωρίσασα μὴ κτάνῃ 
τλήμων ᾿Δγαύη, καὶ λέγει, παρηίδος 

“ψαύων, ἐγώ τοι, μῆτερ, εἰμὶ παῖς σέϑεν 
Πενϑεὺς, ὃν ἔτεχες ἐν δόμοις ᾿Εχίονος " 

1120 οἴχτειρε δ᾽ ὦ μῆτέρ με, μηδὲ ταῖς ἐμαῖς 
ἁμαρτίαισι παῖδα σὸν χαταχτάνης " 

ἡ δ᾽ ἀφρὸν ἐξιεῖσα καὶ διαστρύφους 
χόρας ἑλίσσουσ᾽, οὐ φρονοῦσ᾽ ἃ χρῆν φρονεῖν, 
ἐχ Βαχχίου χατείχετ᾽, οὐδ᾽ ἔπειϑέ νιν. 

1126 λαβοῦσα δ᾽ ὠλέναις ἀριστερὰν χέρα, 

πλευραῖσιν ἀντιβᾶσα τοῦ δυσδεκίμονος, 
-:ἀπεσπάραξεν ὦμον, οὐχ ὑπὸ σϑένους, 

ἀλλ ὁ ϑεὸς εὐμάρειαν ἐπεδίδου χεροῖν. 

Ἰνὼ δὲ τἀπὶ ϑάτερ᾽ ἐξειργάζετο, 

1180 ῥηγγῦσα σάρχας, Αὐτονόη τ᾽ ὕχλος τε πᾶς 

ἐπεῖχε βαχχῶν" ἣν δὲ πᾶσ᾽ ὁμοῦ βοὴ, 
ὁ μὲν στενάζων, ὅσον ἐτύγχανεν πινέων, 
αἱ δ᾽ ἠλάλαζον. ἔφερε δ᾽ ἡ μὲν ὠλένην, 
ἡ δ᾽ ἴχνος αὐταῖς ἀρβύλαις" γυμνοῦντο δὲ 

1136 πλευραὶ σπαραγμοῖς " πῶσα δ᾽ ἡματωμένη 

χεῖρας διεσφαίριζε σάρχα Πενϑέως. 
χεῖται δὲ χωρὶς σῶμα, τὸ μὲν ὑπὸ στύφλοις 

πέτραις, τὸ δ᾽ ὕλης ἐν βαϑυξύλῳ φόβη, 

οὐ ῥῴδιον ζήτημα" χρᾶτα δ᾽ ἄϑλιον, 

1140 ὅπερ λαβοῦσι, τυγχάνει μήτηρ χ χεροῖν, 

πήξασ᾽ ἐπ᾿ ἄχρον ϑύρσον ὡς ὀρεστέρου 

φέρει λέοντος διὰ Κιϑαιρῶνος μέσου, 

λιποῦσ᾽ ἀδελφὰς ἐν χοροῖσι μαινάδων. 

χωρεῖ δὲ ϑήρᾳ δυσπότμῳ γαυρουμένη 

1140 τειχέων ἔσω τῶνδ᾽, ἀναχαλοῦσα Βάκχιον, 

τὸν ξυγκύναγον, τὸν ξυνεργάτην ἄγρας 

τὸν χαλλύνικονς ἡ δάχρυα νικηφορεῖ. 

ἐγὼ ὑπ: οὖν τὴδ᾽ ἐχποδὼν τὴ ξυμφορᾷ 

ἄπειμ᾽; ᾿Ἰγαύην πρὶν μολεῖν πρὸς δώματα. 

1160 τὸ σωφρονεῖν δὲ χαὶ σέβειν τὰ τῶν ϑεῶν 

χάλλιστον οἶμαι ταὐτὸ καὶ σοφώτατον 

ϑνητοῖσιν εἶναι χρῆμα τοῖσι χρωμέμοις, 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀναχορεύσωμεν Βάχχιον, 
ἀναβοάσωμεν ξυμφορὰν 

1106 τὰν τοῦ δράχοντος ἐχγενέτα Πενϑέως, 

ὃς τὰν ϑηλυγενῆ στολὰν 
γάρϑηχά τε, πιστὸν “4ιδαν, 

1100 Πενϑέως, στόχον δύστηνον " ἀλλ᾿ οὐκ ἤνυτον. 

ἔλαβεν εὔϑυρσον, 
ταῦρον προηγητῆρα συμφορᾶς ἔχων. 

1100 β βάχχιαι Καύδμεῖαι, 

τὸν χαλλίνικον χλεινὸν ἐξεπράξατε 

εἰς γόον, εἷς δάχρυα. 

χαλὸς ἀγὼν, ἂν «ἅματι στάζουσαν 

1106 χέρα περιβαλεῖν τέχνου. 

ἀλλ εἰσορῶ γὰρ ἐς δόμους ὁρμωμένην 
Πενϑέως ᾿Ἰγαύην μητέρ᾽ ἐν διαστρόφοις 
ὕσσοις, δέχεσθε χῶμον εὐίου ϑεοῦ. 

ΠΥ ἍΤ 

᾿Ἡσιάδες βάχχαι. 
ΧΟΡΟΣ. 

τί μ᾽ ὀροϑύνεις ὦ; 
Φ7.5: ΧῊΝΣ: 

1170 φέρομεν ἐξ ὀρέων 

ἕλιχα νεύότομον ἐπὶ μέλαϑρα, 
μαχαρέαν ϑήραν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὁρῶ τε καί σε δέξομαι σύγχωμον ὦ, 
4 ΔΧΈΡΙ͂Σ 

ἔμαριψα τόνδ᾽ ἄνευ βρόχων Ἐ 
ἘᾺ γέον λὶν, 

ἐπ ΔΌΣ ᾿ 
ὡς ὁρᾶν πάρα. 

ΧΟΡΟΣ. 

1176 πόϑεν ἐρημίας; 

ΘΗ͂Σ 

Κιϑαιρὼν 
ΧΟΡΟΣ. 

τί Κιϑαιρών; 

ΑΓ ΎΥΕΙΝ 

χατεφύνευσέ νιν. 
ΧΟΡΟΣ. 

τίς ἃ βαλοῦσα πρώτα; 
“αἴ ΤΟΝ ΕΝ 

ἐμὸν τὸ γέρας. 
1180 μάχαιρ᾽ ᾿“γαύη. κληζόμεϑ᾽ ἐν ϑιάσοις. 

ΧΟΡΟΣ. 

τίς ἄλλα; 
“1 1 ΠΟΥΘΕΣ, 

τὰ Κάδμου 
ΣΧ ΟΙΡΙΘΥΣΣ 

τί Κάδμου; 

ΦΤ͵ΡΑΎΗ.: 

γένεϑλα 

μετ᾽ ἐμὲ μετ᾽ ἐμὲ τοῦδ᾽ 

ἔϑιγε ϑηρός. 
ΣΟΟΡΙΘΩΣΣ, 

εὐτυχεῖς τᾷδ᾽ ἄγρᾳ. 

ΔΓΑ.ΑΎΗ. 

μέτεχέ νυν ϑοίνας. 

ΧΟΡΟΣ. 

τί μετέχω τλάμων ; 
ΑΧ1.Χ. ΧΉ.: 

] νέος ὁ μόσχος ἄρ-- 
118ὅ τι γένυν, [πο χόρυϑ᾽ ἁπαλότριχα 

χατάχομον βάλλει. 
ΧΟΡΟΣ. 

πρέπει γὰρ ὥστε ϑηρὺς ἀγραύλου φόβη. 
1169 --- 1187. Ξε 1188 --- 1199. 
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ΧΡ 

ὁ Βάχχιος χυναγέτας σοιρὸς σοςῶς 
190 ἀνέπηλεν ἐπὶ ϑήρᾳ 

τοῦδε μαινάδας. 
-- 

ΘΡΟΣΣ: 

ὁ γὰρ ἄναξ ἀγρεύς. 

ΟΣ ΖΦ ὙὍΙ 
ἐπαινεῖς; 

Θιο ἐλ 9). 530 

τί δ᾽; ἐπαινῶ. 

ΣΓΓῸΡΕ ΕἾ. 

τύχα δὲ Καδμεῖοι 
ΟΣ 

1198 καὶ παῖς γε Πενϑεὺς μιατέρ᾽ 

Ἢ Ὑ]- 

ἐπαινέσεται, 

λαβοῦσαν ἄγραν τώνδε λεοντοιρυῆ 

, ΧΟΡΟΣ. 
περισσὰν 

5“. ΥΕΣ 

περισσῶς. 

ΧΌΡΟΣ. 

ἀγάλλει; 

ΖΦΓΑΎΠ. 
γέγηϑα 

μεγάλα μεγάλα χαὶ 
φανερὰ τῷδε γᾷ χατειργασμένα. 

ΧΟΡῸΣ. 

1200 δεῖξόν νυν, ὦ τάλαινα, σὴν ν:πηφόρον 
ἀστοῖσιν ὥγραν, ἣν φέρουσ᾽ ἐλήλυϑας. 

ΤΊΣ ΤΣ: 

ὦ χαλλίπυργον ἄστυ Θηβαίας χϑονὸς 

γαίοντες, ἔλϑεϑ'᾽, ὡς ἴδητε τήνδ᾽ 
Κάδμου ϑυγατέρες ϑηρὸς ἣν ἠγρεύσαμεν, 

1206 οὐκ ἀγχυλωτοῖς Θεσσαλῶν στοχάσμασιν, 
οὐ διχτύοισιν, ἀλλὰ λευκοπήχεσιν 
χειρῶν ἀχμαῖσι. χᾷτις κομπάζειν χρεὼν 
χαὶ λογχοποιῶν ὄργανα χτᾶσϑαι μάτην; 
ἡμεῖς δὲ ταύτῃ χειοὶ τόνδε ὃ εἵλομεν 

210 χωρίς τε ϑηορὺς ἄρϑρα διεφορήσαμεν. 
ποῦ μοι πατὴρ ὃ πρέσβυς; ἐλϑέτω πέλας. 

Πενθεύς τ᾽ ἐμὸς παῖς ποῦ ᾽στιν; αἱρέσϑω λαβὼν 
πηκτῶν πρὸς οἴχους χλιμάχων προσαμβάσεις, 

-, ραν, ἄγραν, 

ὡς πασσαλεύσῃ χρᾶτα ΕΠ ΟἿΣ τόδε 

1216 λέοντος, ὃν πάρειμι ϑηράσασ᾽ ἐγώ. 
ΚΑΖΚΟΣ. 

ἕπεσϑέ μοι φέροντες ἄϑλιον βάρος 
Πενθέως, ἕπεσϑε, πρόσπολοι, δόμων πάρος, 
οὗ σῶμα μοχϑῶν μυρίοις ζητήμασι 

΄ “ιβϑι ς ἀἥξῃ τ Ἔ - - 
«φέρω τόδ᾽ εὑρὼν ἐν Κιϑαιρῶνος πτυχαῖς 

1220 διασπαραχτὸν, χοὐδὲν ἐν ταὐτῷ πέδῳ 

λαβὼν, ἐν ὕλῃ χείμενον δυσευρέτῳ. 
᾽, ; ; 
ἤχουσα γάρ του ϑυγατέρων τολμήματα, 

ἤδη χατ᾽ ἄστυ τειχέων ἔσω βεβὼς 
σὺν τῷ γέροντι Τειρεσίᾳ, βακχῶν πέρι" 

1220 πάλιν δὲ χάμψας εἰς ὄρος χομίζομαι 

τὸν χατϑανόντα παῖδα μαινάδων ὕπο. 
χαὶ τὴν μὲν ᾿Αχτέων᾽ ᾿Ἱριστέᾳ ποτὲ 
τεχοῦσαν εἶδον «“ὐτονόην Ἰνώ ϑ᾽ ἅμα 
ἔτ᾽ ἀμφὶ ὃ ἴς οἷσ λῆγας ἀϑλίας μρὺ ὀρυμοῖς οἱστοοπλήηγας ἀὐλίας, 

.1280 τὴν δ᾽ εἶπέ τίς μοι δεῦρο βακχείῳ ποδὴ 

στείχειν ᾿ἀγαύην, οὐδ᾽ ὥχραντ᾽ ἠχούσαμεν - 
λεύσσω γὰρ αὐτῆς ὄψιν οὐκ εὐδαίμονα. 

1 ΖΦ ΎῪΈῈΣ 

πάτερ, μέγιστον χομπάσαι πάρεστί σοι, 
πάντων ἀρίστας ϑυγατέρας σπεῖραι μαχρῷ 

1286 ϑνητῶν " ἁπάσας εἶπον, ἐξόχως δ᾽ ἐμὲ, 
ἢ τὰς παρ᾽ ἱστοῖς ἐκλ τόσος χερπίδας 
ἐς μείζον᾽ ἥκω, ϑῆρας ἀγρεύειν χεροῖν. 

φέρω δ᾽ ἐν ὠλέναισιν, ὡς ὁρᾷς, τάδε 
λαβοῦσα τἀριστεῖα, σοῖσι πρὸς δόμοις 

1240 ὡς ἂν ρεμασϑῇ" σὺ δὲ, πάτερ, δέξαι χεροῖν" 
γαυρούμενος δὲ τοῖς ἐμοῖς ἀγφεύμασι 

χάλει φίλους ἐς δαῖτα " μαχάριος γὰρ εἶ, 
μακάριος, ἡμῶν τοιάδ᾽ ἐξειργασμένων. 

ΚΆΑΖΜΟΣ. 

ὦ πένϑος οὐ μετρητὸν, οὐδ᾽ οἷόν τ᾽ ἰδεῖν, 
1246 φόνον ταλαίνας χερσὶν ἐξειογασμένων. 

χαλὸν τὸ ϑῦμα χαταβαλοῦσα δαίμοσιν, 

ἐπὶ διῖτωα Θήβας τάσδε χἀμὲ παραχαλεῖς. 
οἴμοι χαχῶν μὲν πρῶτα σῶν, ἔπειτ᾽ ἐμῶν. 
ὡς ὁ ϑεὸς ἡμᾶς ἐνδίχως μὲν, ἀλλ᾿ ἄγαν, 

1260 Βρύμιος ἄναξ ἀπώλεσ᾽ οἱχεῖος γεγώς. 
ΤΓΑΎΠ. 

ὡς δύσχολον τὸ γῆρας ἀνϑρώποις ἔφυ 

ἔν τ᾿ ὄμμασι σκυϑρωπόν. εἴϑε παῖς ἐμὸς 
εὔϑηρος εἴη. μητρὸς εἰχασϑεὶς τρόποις 

ὅτ᾽ ἐν νεανίαισι Θηβαίοις ἅμα 
1266 ϑηρῶν ὀριγνῷτ᾽. ἀλλὰ ϑεομαχεῖν μόνον 

οἷός τ᾽ ἐχεῖνος. γνουϑετητέος, πάτερ, 
σοί τ᾽ ἐστὶ χἀμοὶ μὴ σοφοῖς χαίρειν κακοῖς. 
ποῦ ᾽στιν; τίς αὐτὸν δεῦρ᾽ ἂν ὄψιν εἷς ἐμὴν 
καλέσειεν, ὡς ἴδη μὲ τὴν εὐδαίμονα; 

ΚΑΖ“Ω͂ΜΟΣ. 

1260 φεῦ φεῦ" φρονήσασαι μὲν οἷ᾽ ἐδράσατε 
ἀλγήσετ᾽ ἄλγος δεινόν" εἰ δὲ διὰ τέλους 
ἂν τῷδ᾽ ἀεὶ μενεῖτ᾽, ἐν ᾧ χαϑέστατε, 
οὐκ εὐτυχοῦσαι δόξετ᾽ οὐχὶ δυστυχεῖν. 

{ΠΥ ΗΝ: 

τί δ᾽ οὐ χαλῶς τῶνδ᾽, ἢ τί λυπηρῶς ἔχει; 
ΚΆΠΡΟΣ. 

1206 πρῶτον μὲν ἐς τόνδ᾽ αἰϑέρ᾽ ὕμμα σὸν μέϑες. 
ΣΎ ΖΕΥΥ ΚΓ 

ἰδού τί μοι τόνδ᾽ ἐξυπεῖπας εἰσορᾶν; 

ΚΑΠ“ΜΜΟΣ. 

ἔϑ᾽ αὑτὸς, ἢ σοι μεταβολὰς ἔχειν δοκεῖ; 
ΟΠ ΖΦΎΥ ΗΕ. 

λαμπρότερος ἢ πρὶν καὶ διιπετέστερος. 

ΚΑΖΠΠΟΣ. 

τὸ δὲ πτοηϑὲν τόδ᾽ ἔτι σὴ ψυχῆ πάρα; 

ΖΦ. 1 ΟΥ̓ ΤῸ 

[1270 οὐχ οἶδα τοὔπος τοῦτο, γίγνομαι δέ πως 

ἔγγους, μετασταϑεῖσα τῶν πάρος φρενῶν. 

ΚΩΑΖΜΜΟΣ. 
΄ ΕΝ Ἃ ΕΣ 2.» - 

“λύοις ἂν οὐν τι, χἀποχρίναι ἂν σαφῶς; 

Ζ4“ΓΑΎΥΗ. 

ς ἐχλέλησμαί γ᾽ ἃ πάρος εἴπομεν, πάτερ. 

Κα 470 Σ. 

ἐς ποῖον ἦλϑες οἶχον ὑμεναίων μέτα; 

ΡῬΟΕΤΑΕ 5ΟΕΝΙΟΙ- 99 
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4ΓΔΑΎΥΗ. 

1275 σπαρτῷ μ᾽ ἔδωχας, ὡς λέγουσ᾽, Ἐχίονι. 
' ΚκΚάάσμόοξεξ. 

τίς οὖν ἐν οἴχοις παῖς ἐγένετο σῷ πύσει; 
ΑΓΑΎΠ. 

Πεγνϑεὺς, ἐμῇ τε καὶ πατρὸς χοινωνίᾳ. 
ΚΑΖΜ0ΟΣ. 

τίνος πρόσωπον δῆτ᾽ ἐν ἀγκάλαις ἔχεις ; 

ΣΙ ΖΟΧ ΤΙ. 

λέοντος, ὥς γ᾽ ἔφασχον αἱ ϑηρώμεναι. 
ΚΑάσΜΟΣ. 

1280 σχέψαι γυν ὀρϑῶς, βραχὺς ὃ μόχϑος εἰσιδεῖν. 
ΖΦ ΠΟΥ 

ἔα, τί λεύσσω; τί φέρομαι τόδ᾽ ἐν χεροῖν; 
ΚΑΖΜῸΟΣ. 

ἄϑρησον αὐτὸ χαὶ σαφέστερον μάϑε. 
ΖΦ. ΖΦ ΎΥῊΗ: 

ὁρῶ μέγιστον ἄλγος ἡ τάλαιν᾽ ἐγώ. 

κάμπος. 

μῶν σοι λέοντι «φαίνεται προσειχέναι; 
“471 ΦΔΎΤ. 

1285 οὔκ, ἀλλὰ Πενϑέως ἡ τάλαιν᾽ ἔχω χάρα. 
ΚΑΠΩ͂ΜΟΣ. 

οἱμωγμένον γε πρόσϑεν ἢ σὲ γνωρίσαι. 
Εν Τῇ. 

τί; ἔχτανέν νιν; πῶς ἐμὰς ἠλϑ᾽ ἐς χέρας; 
ΚΑΖΜΜΟΣ. 

δύστην᾽ ἀλήϑει᾽, ὡς ἐν οὐ χαιρῷ πάρει. 
Χ7ΙΖΧῊΗς: 

λέγ᾽, ὡς τὸ μέλλον χαρδία πήδημ᾽ ἔχει. 
ΚΑΖΠΜΠΟΣ. 

1290 σύ γιν χατέχτας χαὶ χασίγνηται σέϑεν. 
ΦΤΓ.4ΎΥῊΗ. 

ποῦ δ᾽ ὦλετ᾽; ἢ κατ᾽ οἶχον, ἢ ποίοις τόποις; 
Κάδμος. 

οὗπερ πρὶν ᾿χτέωνα διέλαχον χύγες. 
Φ4Φ{ 323 ΧῸΗ- 

τί δ᾽ ἐς Κιϑαιρῶν᾽ ἦλθε δυσδαίμων ὅδε; 
ΚΑΩ͂ΜΟΣ. 

ἐχερτόμει ϑεὸν σάς τε βαχχείας μολών. 
ΖΦ ΆΑΥΗΙ. 

1295 ἡμεῖς δ᾽ ἐχεῖσε τίνι τούπῳ χατήραμεν; 
ΚΑΖΜΜΟΣ. 

ἐμάνητε, πᾶσά τ᾿ ἐξεβαχχεύϑη πόλις. 
ΑἸ ΦἘΥΊΗ: 

Διόνυσος ἡμᾶς ὠλεσ᾽" ἄρτι μανϑάνω. 
ΚΑΖΜΜΟΣ. 

ὕβριν γ᾽ ὑβοισϑείς. ϑεὸν γὰρ οὐχ ἡγεῖσϑέ γιν. 
ΖΦ ΤΌΖΙΟΥ ἮΙ: 

τὸ (ίλτατον δὲ σῶμα ποῦ παιδὸς, πάτερ; 
ΚΑΖ“ΜΜΟΣ. 

1800 ἐγὼ μόλις τόδ᾽ ἐξερευνήσας φέρω. 
{0 ͵.ΖΟΥΉΗΝΣ: 

ἢ πᾶν ἐν ἄρϑροις συγκεχλημένον καλῶς; 
Ἀ κ Ἀ Ἀ 

4ΓΆἍΑΎΠΗ. 

Πενϑεῖ δὲ τί μέρος ἀφροσύνης προσῆκ᾽ ἐμῆς; 

ΚΑΖΩ͂ΜΟΣ. 

ὑμῖν ἐγένεθ᾽ ὅμοιος, οὐ σέβων ϑεόν. 
τοιγὰρ ξυνῆψε πάντας ἐς μίαν βλάβην, 

1306 ὑμᾶς τε τόνδε θ᾽, ὥστε διολέσαι δόμους 
χἄμ᾽, ὅστις ἄτεκνος ἀρσένων παίδων γεγὼς, 
τῆς σῆς τόδ᾽ ἔρνος, ὦ τάλαινα, νηδύος 

αἴσχιστα χαὶ χάχιστα χκατϑανόνϑ᾽ ὁρῶ, 
ᾧ δῶμ᾽ ἀνέβλεφ᾽, ὃς συνεῖχες, ὦ τέχνον, 

1310 τοὐμὸν μέλαϑροον, παιδὸς ἐξ ἐμῆς γεγὼς, 
πόλει τε τάρβος ἦσϑα" τὸν γέροντα δὲ 
οὐδεὶς ὑβρίζειν ἤϑελ᾽, εἰσορῶν τὸ σὸν 
χάρα" δίχην γὰρ ἀξίαν ἐλάμβανεν. 

νῦν δ᾽ ἐχ δόμων ἄτιμος ἐχβεβλήσομαι 
1816 ὁ Κάδμος ὁ μέγας, ὃς τὸ Θηβαίων γένος 

ἔσπειρα, κἀξήμησα χάλλιστον ϑέρος. 

ὦ φίλτατ᾽ ἀνδρῶν, καὶ γὰρ οὐκέτ᾽ ὧν ὅμως 
τῶν φιλτάτων ἔμοιγ᾽ ἀριϑμήσει τέκνων, 
οὐχέτι γενείου τοῦδε ϑιγγάνων χερὶ, 

1320 τὸν μητρὸς αὐδῶν πατέρα προσπτίξει, τέχνον, 

λέγων, τίς ἀδικεῖ, τίς σ᾽ ἀτιμάζει. γέρον, 
τίς σὴν ταράσσει καρδίαν λυπηρὸς ὦν; 

λέγ᾽, ὡς κολάζω τὸν ἀδικοῦντά σ᾽, ὦ πάτερ. 

νῦν δ᾽ ἄϑλιος μέν εἰμ᾽ ἐγὼ, τλήμων δὲ σὺ, 
1825 οἰχτρὰ δὲ μήτηρ, τλήμονες δὲ σύγγονοι. 

εἰ δ᾽ ἔστιν ὅστις δαιμόνων ὑπεριρρογεῖ, 
ἐς τοῦδ᾽ ἀϑρήσας ϑάνατον ἡγείσϑω ϑεούς. 

ΧΟΡΟΣ. 

τὸ σὸν μὲν ἀλγῶ, Κάδιιε" σὸς δ᾽ ἔχει δίκην 
παῖς παιδὸς ἀξίαν μὲν, ἀλγεινὴν δὲ σοί. 

ΖΦΤῸ ὙΉῊ. 

1380 ὦ πάτερ, ὁρᾷς γὰρ τἄμ᾽ ὅσῳ μετεστράφη, 
Ε1 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 
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δράκων γενήσει μεταβαλὼν, δάμαρ τε σὴ 
ἐχϑηριωϑεῖσ᾽ ὄφεος ἀλλάξει τύπον, 
ἣν “ἄρεος ἔσχες “ρμονίαν, ϑνητὸς γεγώς. 
ὄχον δὲ μόσχων, χρησμὸς ὡς λέγει «Ἰιὸς, 

ἐλᾷς μετ᾽ ἀλόχου, βαρβάρων ἡγούμενος. 
1385 πολλὰς δὲ πέρσεις ἀναρίϑμῳ στρατεύματι 

πόλεις " ὅταν δὲ -Τοξίου χρηστήριον 
διαρπάσωσι, νόστον ἄϑλιον πάλιν 
σχήσουσι" σὲ δ᾽ ἴρης Ἁρμονίαν τε δύσεται, 
μαχάρων τ᾽ ἐς αἴαν σὸν χαϑιδρύσει βίον. 

1340 ταῦτ᾽ οὐχὶ ϑνητοῦ πατρὸς ἐχγεγὼς λέγω 
“Πιόνυσος, ἀλλὰ Ζηνός εἰ δὲ σωφρονεῖν 
ἔγνωϑ᾽, ὅτ᾽ οὐχ ἠϑέλετε, τὸν “ιὸς γόνον 
εὐδαιμογοῖτ᾽ ἂν σύμμαχον κεχτημέγοι. 

Ζ4Γ.4ΑΥΗ͂. 

Διόνυσε, λισσόμεσϑά σ᾽, ἠδικήχαμεν. 
ΖΦ ΙΘΟΝ ΥΞΟΣΣΣ 

1345 ὄψ᾽ ἐμάϑεϑ᾽ ἡμᾶς, ὅτε δ᾽ ἐχρῆν, οὐχ ἤδετε. 

ΑΓ.ΑΎΠ. 

ἐγνώχαμεν ταῦτ᾽" ἀλλ᾿ ἐπεξέρχει λίαν. 

ΦΙΟΝΥΣΟΣ. 

χαὶ γὰρ πρὸς ὑμῶν, ϑεὸς γεγὼς, ὑβριζόμην. 

ΦΙΤΏΖΟΥ ΤΗ͂Σ 

ὀργὰς πρέπει ϑεοὺς οὐχ ὁμοιοῦσϑαι Βροτοῖς. 

ΖΔΙΟΝΎΥΣΟΣ. 

πάλαι τάδε Ζεὺς οὑμὸς ἐπένευσεν πατήρ. 

ΕΑ ΧΈΡΙΝ 

1850 αἰαῖ, δέδοχται, πρέσβυ, τλήμονες φυγαί. 



ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

τί δῆτα μέλλεϑ᾽ ἅπερ ἀναγκαίως ἔχει; 
ΚΑΠΩ͂ΜΟΣ. 

ὦ τέκνον, ὡς ἐς δεινὸν ἤλθομεν χακὸν, 
σύ ϑ᾽ ἡ τάλαινα σύγγονοί τε σαὶ Ἐ 
ἐγώ ϑ᾽ ὁ τλήμων βαρβάρους ἀφίξομαι 
γέρων μέτοικος " ἔτι δέ μοι τὸ ϑέσφατον 

δράχων δρακαίνης «φύσιν ἔχουσαν ἀγρίαν, 
ἄξω ᾽πὶ βωμοὺς χαὶ τάφους “Ἑλληνικοὺς, 
ἡγούμενος λόγχαισιν, οὐδὲ παύσομαι 

1360 χαχῶν ὁ τλήμων, οὐδὲ τὸν χαταιβάτην 
᾿ἀχέροντα πλεύσας ἥσυχος γενήσομαι. 

ΖΦΓΔΑΥΠ. 

ὦ πάτερ, ἐγὼ δὲ σοῦ στερεῖσα φεύξομαι. 
ΚΑσΠΟΣ. 

τί μ᾽ ἀμφιβάλλεις χερσὶν, ὦ τάλαινα παῖ, 
ὄρνις ὅπως κηφῆνα πολιόχρως κύκνος; 

Ζ4Γ4ΎὙΗ. 

1866 ποῖ γὰρ τράπωμαι, πατρίδος ἐχβεβλημένη; 

ΚΑΖΙΜΟΣ. 

οὐχ οἶδα, τέχνον " σμιχρὸς ἐπίχουρος πατήρ. 

ΖΦΤ..ΎῪΠ. 

χαῖρ᾽, ὦ μέλαϑρον, χαῖρ᾽, ὦ πατρῴα 
πόλις " ἐχλείπω σ᾽ ἐπὶ δυστυχίᾳ 

φυγὰς ἐκ ϑαλάμων. 

ΚΑΖ4Μ0ΟΣ. 

1870 στεῖχέ νυν, ὦ παῖ. τὸν ᾿Δρισταίου 
Ἄ ᾿ ᾿ 

ΓΈΣΙΤ 

ΒΔΌΝΟ ΣΧ ἃ 1. 

1366 ἐς “Ελλάδ᾽ ἀγαγεῖν μιγάδα βάρβαρον στρατόν. 
χαὶ τὴν [ἄρεως παῖδ᾽ “ρμονίαν, δάμαρτ᾽ ἐμὴν, 1875 οἴκους ἔφερεν. 

Φ4ΓΑΥΠ. 

στένομαϊ σε, πάτερ. 
ΚΑΠ“ΜΜΌΟΣ. 

χἀγὼ σὲ, τέχνον, 
χαὶ σὰς ἐδάκρυσα πασιγνήτας. 

ΑΓΔΑΎΥΗ. 

δεινῶς γάρτοι τάνδ᾽ αἰχίαν 
“Ἰιόνυσος ἄναξ τοὺς σοὺς ἕ εἰς 

ΚΩΑΖΔΜΟΣ. 

χαὶ γὰρ ἔπασχεν δεινὰ πρὸς ὑμῶν, 
ἀγέραστον ἔχων ὄνομ᾽ ἐν Θήβαις. 

ΑΓΆΑΎΠ. 

χαῖρε, πάτερ, μο. 
ΚΑΜ“ΜΠ0ΟΣ. 

χαῖρ᾽, ὦ μελέα 
1880 ϑύγατερ. χαλεπῶς δ᾽ εἰς τόδ᾽ ἂν ἥχοις. 

ΦΙΦΎΥΗΝΙ. 

ἄγετ᾽ ὦ πομποί με, χασιγνήτας 
ἵνα συμφυγάδας ληψόμεϑ'᾽ οἱκτράς. 

ἔλθοιμι δ᾽ ὅπου 
μήτε Κιϑαιρὼν μιαρός μ᾽ ἐσίδοι 

1286 μήτε Κιϑαιρῶν᾽ ὕσσοισιν ἐγὼ, 

μήϑ᾽ ὅϑι ϑύρσου μνῆμ᾽ ἀνάχειται" 
βάκχαις δ᾽ ἄλλαισι μέλοιεν. 

ΧΟΡΟΣ. 

πολλαὶ μορφαὶ τῶν δαιμονίων, 
πολλὰ δ᾽ ἀέλπτως χραίνουσι ϑεοὶ, 

1390 χαὶ τὰ δοχηϑέντ᾽ οὐχ ἐτελέσϑη, 

τῶν δ᾽ ἀδοκήτων πόρον εὗρε ϑεύς. 
τοιόνδ᾽ ἀπέβη τόδε πρᾶγμα. 



ΕΓ ΡΙΣΣΥ ΟΕ λυ τ 

ΕΓΡΑ ΤΟ ΔΡΆΜΑΤΟΣ ἸΓΡΌΟΣΞ ΤΑ 

ΠΟΑΜΥΔΩΡΟῪ ΕἸΙΔ42Ω.40Ν. 
ΕΚΑΒΗ. 
ΧΟΡΟΣ ΑἸΧΜΑΜΩΤΙΔΩΝ ΓΥΝΑΆΙΚΩΝ. 
ΠΟΙΎΥΞΈΝΗ. 
ΟΔΥΣΣΕΥΣ. 
ΤΑΛΚΘΎΒΙΟΣ. | 
ΘΕΡΆΠΑΙΝΑ. 
ΔΙΓΑΜΕΜΝΩΝ. 
ΠΟΑΥΜΗΣΤΩΡ ΚΑ͵Ὶ ΟἹ ΠΑΪΙΔῈΣ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

ΠΟΘ ἘΣ ΤΟΣ 

πὰ τὴν Τροίας ἅλωσιν ἄραντες οἱ Ἕλληνες χαϑωρμίσϑησαν ἐν τῇ ἀντιπέραν Χερρονήσῳ τῆς Θρῴκης, 

ἧς Πολυμήστωρ ἦρχεν" οὗ δὴ χαὶ χενοτάφιον ἔχωσαν ᾿Ἰχιλλεῖ, ἐν Τροίᾳ ταφέντι. διατρέψαντες δὲ ἐχεῖ, 

ἡμέρας δή τινας, ἐφ᾽ ᾧ τὰ αὐτῶν εὖ διαϑήσονται, ἐπεὶ ἀναχϑήσεσϑαι ἔμελλον, φανὲν τὸ τοῦ ᾿Αχιλλέως. 

εἴδωλον ἐπὶ τοῦ τάφου ἐπέσχε τοὺς ᾿ἡχαιοὺς τῆς ἀναγωγῆς, αἰτοῦν γέρας αὐτῷ δοθῆναι τὸν παῖδα Πριά--, 

μου Πολυξένην, τὴν χαὶ πρότερον κατεγγυηθεῖσαν αὐτῷ ὑπὸ τοῦ πατρὸς, δι᾽ ἣν χαὶ ὑπὸ Πάριδος χαὶ 

“Ἰηιφόβου τοξευϑεὶς ὄλωλεν, ὅτε τὸς ἐγγύας πρὸς τοῦτον πληροῦν ἔμελλε Πρίαμος. Ἕλληνες μὲν οὖν, ὧν, 

εὖ ἔπαϑον ὑπ᾽ αὐτοῦ μεμνημένοι καὶ τιμῶντες τὴν ἀρετὴν τοῦ ἀνδρὸς, ἐψηφίσαντο σφάξαι τὴν Πολυξένην 

ἐπὶ τῷ τάφῳ τοῦ ἥρωος. ἔπεμψαν δὲ τὸν “]αέρτου Ὀδυσσέα πρὸς τὴν μητέρα αὐτῆς Ἑχάβην, ὡς ἂν τήν 

τε παρϑένον λάβη καὶ τῷ ποικίλῳ τῶν λόγων, τοιοῦτος γὰρ ἣν ὁ ἀνὴρ, πείσῃ Ἑχάβην μὴ δυσχερῶς σχεῖν 

ἐπὶ τῇ τῆς παιδὸς ἀφαιρέσει. ἐλϑὼν οὖν Ὀδυσσεὺς τήν τε χύρην συναιρομένην εὗρεν αὑτῷ τῆς σπουδῆς 

χαὶ πείϑουσαν τὴν μητέρα, ὡς τεϑνήξεσϑαι μᾶλλον αὐτῇ προσῆκον ἢ τὸ ζῆν παρ᾽ ἀξίαν. σφαγείσης δὲ 

τῆς παρϑένου, Ἑχάβη ϑεράπαιναν αὑτῆς ἔπεμψε παρὰ τὰς ἀχτὰς, ἐφ᾽ ᾧ ὕδωρ ἐχεῖϑεν χομίσαι πρὸς 

λουτρὸν Πολυξένης. εὗρε δὲ Πολύδωρον ἐχεῖ χείμενον - ἁλοῦσαν γὰρ ὡς ἔγνω τὴν Τροίαν Πολυμήστωρ, 

σφάξας αὐτὸν ἔρριψεν εἰς τὴν θάλασσαν, ὡς ἂν αὐτὸς ἔχῃ τὸν χρυσὸν ὃν πρὸς αὐτὸν μετὰ τοῦ παιδὸς 

Πολυδώρου πρῴην Πρίαμος ἔπεμψε λάϑρα, ἐπειδὴ ἑώρα τὸ Ἴλιον πρὸς κίνδυνον ἤδη χωροῦν. ἦν δὲ ὁ 
χρυσὸς οὗτος πολὺς ἄγαν καὶ ἱχανὸς ὀρθῶσαι χαὶ αὖϑις τὸ γένος τοῦ Πριάμου. ὡς οὖν τοῦτον εὗρεν ἡ 

ϑούλη χείμενον ἐστ᾽ ἀκταῖς, ἀνελομένη καὶ τῷ πέπλῳ εἱλίξασα χομίζει πρὸς τὴν Ἑκάβην. καὶ ἣ τὸν τῆς 

“Πολυξένης νεχρὸν, πρὶν ἐχχεχαλύφϑαι τοῦτον, εἶναι νομίσασα, ἐπειδὴ ἔγνω Πολύδωρον, ἀϑλίως τε ἔσχε 
χαὶ ὅπως ἀμυνεῖται Πολυμήστορα μηχανᾶται τοιόνδε: χοινωσαμένη πρότερον τὴν περὶ τούτου γνώμην 
ι " Εν αὐ ᾿ « ΄ ΟΣ [ 

“Ἰγαμέμνονι, πέμπει τὴν αὑτῆς δούλην ὡς Πολυμήστορα, αὐτόν τε καὶ τὰ τέχνα πρὸς ἑαυτὴν μετακαλου-- 
, ᾿ ἣ , τ τ »- , ς μένη περί τινος ἀναγκαίου πρὸς αὐτὸν χοινώσασϑαι. οὗτος μὲν οὖν ἀγνοῶν ὅτι Πολύδωρος εὕρηται παρὰ 

πύξε: ΒΞ 5 , τὰς ἀκτὰς, χαὶ ἅμα χαί τισιν ὑποχλαπεὶς μετὰ τῶν παίδων πρὸς αὐτὴν ἀφιχνεῖται. Εχάβη δὲ πρὸς αὐτὸν 

τούτου χάριν ἔφη χεχληχκέναι, ἵνα χρυσοῦ ϑησαυροὺς χεχρυμμένους ὑπ᾽ αὐτῆς ἐν Ἰλίῳ μηνύση. εἰσάγει δὲ 
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χαὶ τῆς σχηνῆς ἔνδον εἰποῦσα ὡς ἂν χαὶ ἕτερ᾽ ἄττα αὐτῷ δώσει χρήματα, μεϑ᾽ ὧν ἐξῆλθε τῆς Τροίας. 

ἐχέχρυπτο δὲ εἴσω πλεῖστος γυναιχῶν ὕχλος " σὺν αἷς τοῦτον εἰσελϑόντα Ἑχάβη ὀφϑαλμῶν τε στερεῖ χαὶ 

τὰ τέχνα αὐτοῦ ἀποσφάττει. διχάσαντος δὲ αὐτοὺς τοῦ ᾿Ἱγαμέμνογνος ὕστερον, χαὶ τοῦ Πολυμήστορος 

πολλὰ περὶ τῆς σφαγῆς Πολυδώρου διαπλασαμένου, Ἕχάβη περιεγένετο ἐλέγξασα αὐτὸν ὡς τοῦ χρυσοῦ 

᾿χάριν χαὶ οὐχ ὧν προὔτεινε τὸν παῖδα ἀνεῖλε, σύμψηφον σχοῦσα χαὶ ᾿Ἰγαμέμνονα. 

ἽΠ μὲν σχηνὴ τοῦ δράματος ὑπόχειται ἐν τῇ ἀντιπέραν τῆς Θρῴχης Χερρονήσῳ" ὁ δὲ χορὸς συγέ- 

στηχὲν ἔχ γυναιχῶν αἰχμαλωτίδων Τρῳάδων συμμαχησουσῶν τῇ Ἑχάβηῃ. 

ΕΣ 2. τῷ. ἘΣ: 

Ἱετὰ τὴν ᾿Ιίου πολιορχίαν οἱ μὲν Ἕλληνες εἷς τὴν ἀντιπέραν Τρῳάδος Χερρόνησον χαϑωρμίσϑη- 

σαν" ᾿Ἰχιλλεὺς δὲ γυχτὸς ὁραϑεὶς σφαγῆναι ἠξίου μίαν τῶν Πριάμου ϑυγατέρων. οἱ μὲν οὖν Ἕλληνες τι- 

μῶντες τὸν ἥρωα Τ6ολυξένην ἀποσπάσαντες χάβης ἐσφαγίασαν" Πολυμήστωρ δὲ ὃ τῶν Θρᾳχῶν βασιλεὺς 

ἕνα τῶν Πριαμιδῶν Πολύδωρον κατέσφαξεν. εἰλήφει δὲ τοῦτον παρὰ τοῦ Πριάμου ὃ Πολυμήστωρ εἰς 

παραχαταϑήχην μετὰ χρημάτων. ἁλούσης δὲ τῆς πόλεως, χατασχεῖν αὐτοῦ βουλόμενος τὸν πλοῦτον φο-- 

γεύειν ὥρμησε, χαὶ φιλίας δυστυχοῦς ὠλιγώρησεν. ἐχριφέντος δὲ τοῦ σώματος εἷς τὴν ϑάλασσαν, τὸ κχλύ-- 

δώγιον πρὸς τὰς τῶν αἰχμαλωτίδων σχηνὰς αὐτὸν ἐξέβαλεν. Ἑχάβη δὲ τὸν νεχρὸν ϑεασαμένη ἐπέγνω" 

χοινωσαμένη δὲ τὴν γνώμην ᾿Ἱγαμέμνονι, Πολυμήστορα σὺν τοῖς παισὶν αὐτοῦ ὡς ἑαυτὴν μετεπέμψατο, 

χρύπτουσα τὸ γεγονὸς, ὡς ϑησαυροὺς ἐν Ἰλίῳ μηνύση αὐτῷ" παραγενομένου δὲ τοὺς μὲν υἱοὺς χατέσφαξεν, 

αὐτὸν δὲ τῶν ὀφθαλμῶν ἐστέρησεν. ἐπὶ δὲ τῶν Ἑλλήνων λέγουσα τὸν κατήγορον ἐνίχησεν. ἐχοίϑη γὰρ 
,»ὦ»Ψ ΕΝ ἘΠΊ ἢ - Ἧς 

οὐχ ἄρχειν ὠμότητος, ἀλλ ἀμύνασϑαι τὸν χατάρξαντα. 



ΠΟΙΜΥΔΩΡΟῪ Ε͵42.10 ΧΚ. | ἔσται" γεραιᾷ δ᾽ ἐχποδὼν χωρήσομαι 
ἭἭ;ω, γεχρῶν χευϑμῶνα χαὶ σχότου πύλας ἹΕχάβῃ" περᾷ γὰρ ἥδ᾽ ὑπὸ σχηνῆς πόδα 

λιπὼν, ἵν᾽ “Ἵιδὴς χωρὶς ᾧχισται ϑεῶν, | ὠἠγαμέμνονος, φάντασμα δειμαίνουσ᾽ ἐμόν. 
Πολύδωρος, Ἑκάβης παῖς γεγὼς τῆς Κισσέως, φεῦ" 
Πριάμου τε πατρὸς, ὅς μ᾽, ἐπεὶ «τρυγῶν πόλιν; ὅδ ὦ μῆτερ, τις ἐχ τυραννιχῶν δόμων 

δι χίνδυνος ἔσχε δορὶ πεσεῖν “Ελληνιχῷ, δούλειον ἢ “Ποῖ εἶδες, ὡς πράσσεις καχῶς, 
δείσας ὑπεξέπεμψε Τρωιχῆς χϑονὸς ὅσονπερ εὖ ποτ᾽. ἀντισηκώσας δέ σε 

ΤΙολυμήστορος πρὸς δῶμα, Θρηκίου ξένου, φϑείρει. ϑεῶν τις τῆς πάροιϑ᾽ εὐπραξίας. 

ὃς τὴν ἀρίστην Χερσονησίαν πλάχα ΚΑΒ. 
σπείρει, φίλιππον λαὸν εὐθύνων δορί. ἄγετ᾽, ὦ παῖδες, τὴν γραῦν πρὸ δόμων, 

10 πολὺν δὲ σὺν ἐμοὶ χρυσὸν ἐχπέμπει λάϑρα 60 ἄγετ᾽, ὀρϑοῦσαι τὴν ὁμόδουλον, 
πατὴρ, ἵν᾽, εἴ ποτ᾽ ᾿Ιλίου τείχη πέσοι, Τρῳάδες, ὑμῖν, πρόσϑε δ᾽ ἄνασσαν. 
τοῖς ζῶσιν εἴη παισὶ μὴ σπάνις βίου. λάβετε, φέρετε, πέμπετ᾽, ἀείρετέ μου 
ψεώτατος δ᾽ ἦν Πριαμιδῶν - ὃ χαί μὲ γῆς γεραιᾶς χειρὸς προσλαζύμεναι" 
ὑπεξέπεμψεν " οὔτε γὰρ φέρειν ὅπλα θὅ χἀγὼ σχολιῷ σχίπωνι χερὸς 

1 οὔτ᾽ ἔγχος οἷός τ᾽ ἦν νέῳ βραχίονι. διερειδομένα, σπεύσω βραδύπουν 
ἕως μὲν οὖν γῆς ὄρϑ᾽ ἔχειϑ᾽ ὁρίσματα, ἤλυσιν ἄρϑρων προτιϑεῖσα. 

πύργοι τ᾿ ἄϑραυστοι Τρωικῆς ἦσαν χϑονὸς, ὦ στεροπὰ “Τιὸς, ὦ σχοτία νὺξ, 
Ἕχτωρ τ᾽ ἀδελφὸς οὑμὸς εὐτύχει δορὶ, τί ποτ᾽ αἴρομαι ἔννυχος οὕτω 
καλῶς παρ᾽ ἀνδρὶ Θρησὶ, πατρῴῳ ξένῳ, 70 δείμασι, φάσμασιν ; ὦ πότνια χϑὼν, 

2ΖΟτροφαῖσιν, ὡς τις πτόρϑος, ηὖξ ξόμην τάλας. μελανοπτερύγων μᾶτερ ὀνείρων, 

ἐπεὶ δὲ Τροία ϑ᾽ Ἕχτορός τ᾽ ἀπόλλυται ἀποπέμπομαι ἔννυχον ὕψιν, 
ψυχὴ, πατρῴα ϑ᾽ ἑστία χατεσχάφη, ἂν περὶ παιδὸς ἐμοῦ τοῦ σωζομένου χατὰ Θρήχην 
αὐτὸς δὲ βωμῷ πρὸς ϑεοδμήτῳ πίτνει, 76 ἀμφὶ Πολυξείνης τὲ φίλης ϑυγατρὸς δι᾿ ὀνείρων 
σφαγεὶς ᾿“χιλλέως παιδὸς ἐχ μιαιφόνου, φοβερὰν ὄψιν ἔμαϑον,, ἐδάην. 

25 χτείνει μὲ χρυσοῦ τὸν ταλαίπωρον χάριν ὦ χϑόνιοι ϑεοὶ, σώσατε παῖδ᾽ ἐμὸν, 
80 ὃς μόνος, οἴχων ἄγχυρά τ᾽ ἐμῶν, 

τὴν χιονώδη Θρήκην χατέχει, 
ξείνου πατρῴου φυλακαῖσιν. 

ἔσται τι νέον, 

ἥξει τι μέλος γοερὸν γοεραῖς- 

86 οὔποτ᾽ ἐμὰ φρὴν ὧδ᾽ ἀλίαστος 
φρίσσει, ταρβεῖ. 

ποῦ ποτε ϑείαν Ἑλένου ψυχὰν 

ἢ Κασάνδραν ἐσίδω, Τρῳάδες, 
ὥς μοι χρίνωσιν ὀνείρους ; 

90 εἶδον γὰρ βαλιὰν ἔλαφον λύχου εἅμονι χαλᾷ 
σφαζομέναν, ἀπ᾿ ἐμῶν γονάτων σπασϑεῖσαν 

ἀνάγχᾳ 
οἱτρῶς. καὶ τόδε μοι δεῖμα. ἐ 
ηλϑ᾽ ὑπὲρ ἄχρας τύμβου χορυφᾶς 

95 φάντασμι᾽ ᾿ϊχιλέως " 

ἥτει δὲ γέρας τῶν πολυμόχϑων 

τινὰ Τρωιάδων. 

ξένος πατρῷος, χαὶ χτανὼν ἐς οἶδι᾽ ἁλὸς 

μεϑῆχ᾽, ἵν᾽ αὐτὸς χρυσὸν ἐν δόμοις ἔχη. 
κεῖμαι δ᾽ ἐπ᾿ ἀχταῖς, ἄλλοτ᾽ ἐν πόντου σάλῳ, 
πολλοῖς διαύλοις κυμάτων φορούμενος, 

80 ἄχλαυστος, ἄταφος" νῦν δ᾽ ὑπὲρ μητρὸς φίλης 
᾿Εχάβης ἀΐσσω, σῶμ᾽ ἐρημώσας ἐμὸν, 
τριταῖον ἤδη φέγγος αἰωρούμενος, ἡ 
ὅσονπερ ἂν γῆ τῆδε Χερσονησίᾳ 
μήτηρ ἐμὴ δύστηνος ἐχ Τροίας πάρα. 

830 πάντες δ᾽ ᾿Ἵχαιοὶ ναῦς ἔχοντες ἥσυχοι 

ϑάσσουσ᾽ ἐπ᾿ ἀκταῖς τῆσδε Θρῃχίας χϑονός " 

ὁ Πηλέως γὰρ παῖς ὑπὲρ τύμβου φανεὶς 

χατέσχ᾽ ᾿Ἵχιλλεὺς πᾶν στράτευμ᾽ Ἑλληνιχὸν, 
πρὸς οἶχον εὐθϑύνοντας ἐναλίαν πλάτην" 

40 αἰτεῖ δ᾽ ἀδελφὴν τὴν ἐμὴν Πολυξένην 
τύμβῳ φίλον πρόσφαγμα χαὶ γέρας λαβεῖν. 

χαὶ τεύξεται τοῦδ᾽, οὐδ᾽ ἀδώρητος (φίλων 

ἔσται πρὸς ἀνδρῶν ἡ πεπρωμένη δ᾽ ἄγει 

ἀπ᾽ ἐμᾶς οὖν, ἀπ᾿ ἐμᾶς τόδε παιδὸς 
πέμψατε, δαίμονες, ἱχετεύω. 

ΧΟΡΟΣ. 

100 Ἑχάβη., σπουδῇ πρός σ᾽ ἐλιάσϑην, 
τὰς δεσποσύνους σχηνὰς προλιποῦσ᾽, 

ἵν᾽ ἐχληρώϑην χαὶ προσετάχϑην 
δούλη, πόλεως ἀπελαυνομένη 
τῆς ᾿Ιλιάδος, λόγχης αἰχμὴ 

θανεῖν ἀδελιρὴν τῷδ᾽ ἐμὴν ἐν ἤματι. 

4 δυοῖν δὲ παίδοιν δύο νεχρὼ χατόψεται 

μήτηρ, ἐμοῦ τε τῆς τε δυστήνου χύρης. 
«φανήσομαι γὰρ, ὡς τάφου τλήμων τύχω, 
δούλης ποδῶν πάροιϑεν ἐν χλυδωνίῳ. 
τοὺς γὰρ κάτω σϑένοντας ἐξητησάμην 

50 τύμβου Συρῆσαι, χεῖς χέρας μητρὸς πεσεῖν. 

τοὐμὸν μὲν οὖν ὅσονπερ ἤϑελον τυχεῖν 



106 δοριϑήρατος πρὸς ᾿ἡχαιῶν, 
οὐδὲν παϑέων ἀποχουφίζουσ᾽, 
ἀλλ ἀγγελίας βάρος ἀραμένη 

μέγα, σοί τε, γύναι, κήρυξ ἀχέων. 
ἐν γὰρ ᾿Πχαιῶν πλήρει ξυνόδῳ 

110 λέγεται δόξαι σὴν παῖδ᾽ ᾿ἀχιλεῖ 
σφάγιον ϑέσϑαι" τύμβου δ᾽ ἐπιβὰς 
οἶσϑ᾽ ὅτε χρυσέοις ἐφάνη σὺν ὅπλοις, 
τὰς ποντοπόρους δ᾽ ἔσχε σχεδίας, 
λαίφη προτόνοις ἐπερειδομένας, 

116 τάδε ϑωὔσσων, 
ποῖ δὴ, “Ιαναοὶ, τὸν ἐμὸν τύμβον 
στέλλεσϑ᾽ ἀγέραστον ἀιρέντες ; 
πολλῆς δ᾽ ἔριδος ξυνέπαισε χλύδων, 

δόξα δ᾽ ἐχώρει δίχ᾽ ἀν᾽ Ἑλλήνων 
120 στρατὸν αἰχμητὴν, τοῖς μὲν διδόναι 

τύμβῳ σφάγιον, τοῖς δ᾽ οὐχὶ δοχοῦν. 
ἦν δὲ τὸ μὲν σὸν σπεύδων ἀγαϑὸν 
τῆς μαντιπόλου βάχχης ἀνέχων 
λέχτρ᾽ ᾿Δἀγαμέμνων " 

126 τὼ Θησείδα δ᾽, ὄζω ᾿4ϑηνῶν, 
δισσῶν μύϑων ῥήτορες ἦσαν" 
γνώμῃ δὲ μιᾷ ξυνεχωρείτην, 
τὸν ᾿ἠχίλλειον τύμβον στεφανοῦν 
αἵματι χλωρῷ, τὰ δὲ Κασάνδρας 

180 λέχτρ᾽ οὐχ ἐφάτην τᾶς ᾿ἀχιλείας 
πρόσϑεν ϑήσειν ποτὲ λόγχης. 
σπουδαὶ δὲ λόγων χατατεινομένων 
ἦσαν ἴσαι πως, πρὶν ὁ ποικιλόφρων, 
χύπις, ἡδυλόγος, δημοχαριστὴς 

135.1αερτιάδης πείϑει στρατιὰν 
μὴ τὸν ἄριστον “Ιαναῶν πάντων 
δούλων σφαγίων οὕνεχ᾽ ἀπωϑεῖν, 
μηδέ τιν᾽ εἰπεῖν παρὰ Περσεφόνῃ 
στάντα φϑιμένων 

140 ὡς ἀχάριστοι “Ιαναοὶ “Ιαναοῖς 
τοῖς οἰχομένοις ὑπὲρ Ἕλλήνων 
Τροίας πεδίων ἀπέβησαν. 

ἥξει δ᾽ ᾿Οδυσεὺς ὅσον οὐχ ἤδη, 
πῶλον ἀφέλξων σῶν ἀπὸ μαστῶν, 

145 ἔχ τε γεραιῶς χερὸς ὁρμήσων. 
ἀλλ᾽ ἴϑι ναοὺς, ἴϑι πρὸς βωμοὺς, 
ἵζ᾽ ᾿ἀγαμέμνονος ἱχέτις γονάτων " 
χήρυσσε ϑεοὺς τούς τ᾿ οὐρανίδας 
τούς ϑ᾽ ὑπὸ γαῖαν. 

150 ἢ γάρ σε λιταὶ διακωλύσουσ᾽ 

ὀρφανὸν εἶναι παιδὸς μελέας, 
ἢ δεῖ σ᾽ ἐπιδεῖν τύμβου προπετῆ 

φοινισσομένην αἵματι παρϑέγον 
ἔχ χρυσοφόρου 
δειρῆς γασμῷ μελαναυγεῖ. 

ἘΚ48ΒΗ. 

156 οἱ ᾽γὼ μελέα, τί ποτ᾿ ἀπύσω; 

ποίαν ἀχώ; ποῖον ὀδυρμόν ; 
δειλαία δειλαίου γήρως, 
δουλείας τῶς οὐ τλατᾶς, 

τᾶς οὐ φερτᾶς " ὦμοι μοι. 
160 τίς ἀμύγει μοι; ποία γένγα, 

ποία δὲ πόλις; 
φροῦδος πρέσβυς, «φροῦδοι παῖδες. 
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ποίαν, ἢ ταύταν ἢ χείναν, 
στείχω; ποῖ δ᾽ ἥσω; ποῦ τις 

106 ϑεῶν ἢ δαίμων ἐπαρωγός; 
ὦ χάχ᾽ ἐνεγκοῦσαι Τρῳάδες, ὦ 
χάχ᾽ ἐνεγχοῦσαι 
πήματ᾽, ἀπωλέσατ᾽, ὠλέσατ᾽" οὐκέτε μοι βίος 
ἀγαστὸς ἐν φάει. 

170 ὦ τλάμων, ἅγησαΐ μοι, ποὺς, 
ἅγησαι τᾷ γραίᾳ 

πρὸς τάνδ᾽ αὐλάν" ὦ τέχνον, ὦ παῖ 
δυσταγοτάτας ματέρος, ἔξελϑ᾽ 

ἔξελϑ᾽ οἴχων" ἄϊε ματέρος 

176 αὐδὰν, ὦ τέκνον, ὡς εἰδῆς 
οἵαν οἵαν ἀΐω φάμαν 
περὶ σᾶς ψυχᾶς. 

ΠΟ.ΑΥΞΕΝΗ͂. 
Ἰὼ, 
ειᾶτερ μᾶτερ, τί βοᾷς ; τέ νέον 

χαρύξασ᾽ οἴχων μ᾽, ὥστ᾽ ὄρνιν, 
180 ϑάμβει τῷδ᾽ ἐξέπταξας; 

ἘΚ.48Η. 

ἑώ μοι, τέκνον. 
ΠΟΖΎΥΞῈ ΝΗ. 

τί μὲ δυσφημεῖς ; φροίμιά μοι καχά. 

ἘΚΩ8Η. 
αἰαῖ, σᾶς ψυχᾶς. 

ΠΟ.Χ“ΎΞΕΝΗ. 

] ἐξαύδα, μὴ κρύψης δαρόν. 
, 188 δειμαίνω δειμαίνω, μᾶτερ, 

τί ποτ᾽ ἀναστένεις ; 

ΕἘΚΑΩΑ8ΒΗ. 

ὦ τέκνον τέχνον μελέας ματρός. 

ΠΟ.“ΎΥΞΈΕΝΗ. 

τί τόδ᾽ ἀγγέλλεις; 
ἘΚ.8ηΗ. 

σφάξαι σ᾽ ᾿“ργείων κοινὰ 
..190 ξυντείνει πρὸς τύμβον γνώμα 

Πηλείδα γέννᾳ. 

ΠΟ.ΎΥΞΈΝΗ. 

οἴμοι, μᾶτερ, πῶς φϑέγγει 

ἀμέγαρτα κακῶν; μάγυσόν μοι 
μάνυσον, μᾶτερ. 

ἘΚ48ηΠ. 

, 196 αὐδῶ, παῖ, δυσφήμους φάμας" 
] ἀγγέλλουσ᾽ ᾿“ργείων δόξαι 

ψήφῳ τᾶς σᾶς περί μοι ψυχᾶς. 
ΠΟ.ΙΎΥΞΕΝΗ. 

ὦ δεινὰ παϑοῦσ᾽, ὦ παντλάμων, 
ὦ δυστάνου μᾶτερ βιοτᾶς, 

᾿ 200 οἵαν οἵαν αὖ σοι λώβαν 
ἐχϑίσταν ἀρρήταν τ᾽ 
ὦρσέν τις δαίμων. 

οὐχέτι σοι παῖς ἅδ᾽ οὐχέτι δὴ 
γήρᾳ δειλαία δειλαίῳ 
ξυνδουλεύσω. 

σχύμνον γάρ μ᾽ ὥστ᾽ οὐριϑρέπταν, 
205 μόσχον δειλαία δειλαίαν 

εἰσόψει χειρὸς ἀναρπαστὰν 
σᾶς ἄπο, λαιμότομόν 8᾽ Ἵ{ιδᾳ 
γᾶς ὑποπεμπομέναν σχότον, ἔνϑα γεχρῶν μέτα 

ττοτο -- - 
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210 τάλαινα χείσομαι. 
σὲ μὲν, ὦ μᾶτερ δύστανε βίου, 
χλαίω πανδύρτοις ϑοήνοις " 

τὸν ἐμὸν δὲ βίον, λώβαν λύμαν τ᾽, 

οὐ μεταχλαίομαι. ἀλλὰ ϑανεῖν μὸν 

215 ξυντυχία χρείσσων ἐχύρησεν. 

ΧΟΡΟΣ. 

χαὶ μὴν Ὀδυσσεὺς ἔρχεται σπουδῇ ποδὸς, 

“Εχάβη, νέον τι πρὸς σὲ σημανῶν ἔπος. 
ΟΣ ΣΖΣΈΊἝΕΣΕΣ: 

γύναι, δοχῶ μέν σ᾽ εἰδέναι γνώμην στρατοῦ 

«ψῆφόν τε τὴν χρανϑεῖσαν, ἀλλ᾽ ὅμως φράσω. 

220 ἔδοξ᾽ ᾿ἡχαιοῖς παῖδα σὴν Πολυξένην 

σφάξαι πρὸς ὀρϑὸν χῶμ᾽ ᾿Αἀχιλλείου τάφου. 

ἡμᾶς δὲ ποιιποὺς χαὶ κομιστῆρας κόρης 

τάσσουσιν εἶναι" ϑύματος δ᾽ ἐπιστάτης 
ἱερεύς τ᾿ ἐπέστη τοῦδε παῖς ᾿ἡχιλλέως. 

225 οἷσϑ᾽ οὖν ὃ δρᾶσον; μήτ᾽ ἀποσπασϑῆς βίᾳ 

μήτ᾽ ἐς χερῶν ἅμιλλαν ἐξέλϑης ἐμοί" 

γίγνωσκε δ᾽ ἀλχὴν χιὼ παρουσίαν κακῶν 

τῶν σῶν. σοφόν τοι χὰἀν χακοῖς ἃ δεῖ φρονεῖν. 
ἘΚ.8η. 

αἰαῖ - παρέστηχ᾽, ὡς ἔοιχ᾽, ἀγὼν μέγας, 

230 πλήρης στεναγμῶν οὐδὲ δαχρύων χενύς. 

χἄγωγ᾽ ἄρ᾽ οὐκ ἔϑνησκον οὗ μ᾽ ἐχρῆν θανεῖν, 

οὐδ᾽ ὠλεσέν μὲ Ζεὺς, τρέφει δ᾽, ὅπως ὁρῶ 

χαχῶν χάκ᾽ ἄλλα μείζον᾽ ἡ τάλαιν᾽ ἐγώ. 

εἰ δ᾽ ἔστι τοῖς δούλοισε τοὺς ἐλευϑέρους 

286 μὴ λυπρὰ μηδὲ χαρδίας δηχτήρια 
ἐξιστορῆσαι, σοὶ μὲν εἰρῆσϑαι χρεὼν, 
ἡμᾶς δ᾽ ἀκοῦσαι τοὺς ἐρωτῶντας τάδε. 

ΘΟΥΤΣΣΣΙΣ ΝΣ: ] 

ἔξεστ᾽, ἐρώτα " τοῦ χρόνου γὰρ οὐ φϑονῶ. 
ἘΚ.Α8Η. 

οἶσθ᾽ ἡνίχ᾽ ἦλϑες Ἰλίου κατάσχοπος, 

240 δυσχλαινίᾳ τ᾿ ἄμορφος, ὀμμάτων τ᾽ ἄπο 
φόνου σταλαγμοὶ σὴν κατέσταζον γένυν; ] 

ΟΔΥΣΣΕΎῪΣ. 

οἱδ᾽ - οὐ γὰρ ἄχρας χαρϑίας ἔψαυσέ μου. 
ΕΚΆ48η. 

ἔγνω δέ σ᾽ Ἑλένη, καὶ μόνῃ χκατεῖπ᾽ ἐμοί; 
ΟΦΔΎΣΣΕΥΣ. ᾿ 

μεμνήμεϑ᾽ ἐς κίνδυνον ἐλϑόντες μέγαν. 
ΠΞᾺΚΆἍΑ8ΒΠηΠ. 

215 ἥψω δὲ γονάτων τῶν ἐμῶν ταπεινὸς ὧν; ] 
ΟΣ ΧΊΏΣΙΟΣΕ ἘΣ. ] 

ὥστ᾽ ἐνθανεῖν γε σοῖς πέπλοισι χεῖρ᾽ ἐμήν. 
Θ3Ὶ 4.ΞΒῊ: 

τί δῆτ᾽ ἔλεξας, δοῦλος ὧν ἐμὸς τότε; 
ΟΖΦΧΕΣΟΣ ἘΣΎ Σ: 

πολλῶν λόγων εὑρήκιαϑ', ὥστε μὴ ϑανεῖν. 
ἘΚΑ.8ΒΗ. 

ἔσωσα δῆτά σ᾽, ἐξέπεμιμνά τε χδονός; ] 
ΟΖ ΧΟΞΕΕΣΣΣΣ Ϊ 

260 ὥστ᾽ εἰσορᾶν γε φέγγος ἡλίου τόδε. 

ἙΚ.48ΒΗη. 

οὔχουν χαχύνει τοῖσδε τοῖς βουλεύμασιν, 
ὃς ἐξ ἐμοῦ μὲν ἔπαϑες οἷα 4 ὴς παϑεῖν, ] 

δρῷς δ᾽ οὐδὲν ἡμᾶς εὖ, χαχῶς δ᾽ ὅσον δύνῃ; 
ἀχάριστον ὑμῶν σπέρμ", ὅσοι δημηγόρους 

ἘΠ ΉΡΕ ΓΈ ΧΤΟΨΤΡΈ 

256 ζηλοῦτε τιμάς " μηδὲ γιγνώσχοισϑέ μοι, 
οἱ τοὺς «ίλους βλάπτοντες οὐ φροντίζετε, 
ἣν τοῖσι πολλοῖς πρὸς χάριν λέγητέ τι. 
ἀτὰρ τί δὴ σόφισμα τοῦδ᾽ ἡγούμενοι 
ἐς τήνδε παῖδα ψῆφον ὥρισαν φόνου; 

200 πότερα τὸ χρῆν σφ᾽ ἐπήγαγ᾽ ἀνθρωποσφαγεῖν 
πρὸς τύμβον, ἔνϑα βουϑυτεῖν μᾶλλον πρέπει; 
ἢ τοὺς χτανόντας ἀνταποχτεῖναι ϑέλων 

ἐς τήνδ᾽ ᾿᾿χιλλεὺς ἐνδίχως τείνει (φόνον; 

ἀλλ᾽ οὐδὲν αὐτὸν ἥδε γ᾽ εἴργασται καχόν. 

205 Ἑλένην ψιν αἰτεῖν χρῆν τάφῳ προσφάγματα" 
χείνη γὰρ ὦλεσέν νιν ἐς Τροίαν τ᾽ ἄγει. 
εἰ δ᾽ αἰχμάλωτον χρή τιν᾽ ἔχχριτον θανεῖν 
χάλλει ϑ᾽ ὑπερφέρουσαν, οὐχ ἡμῶν τόδε" 
ἡ Τυνδαρὶς γὰρ εἶδος εὐπρεπεστάτη, 

210 ἀδιχοῦσά 8 ἡμῶν οὐδὲν ἧσσον εὑρέϑη. 

τῷ μὲν διχαίῳ τόνδ᾽ ἁμιλλῶμαι λόγον " 
ἃ δ᾽ ἀντιδοῦναι δεῖ σ᾽, ἀπαιτούσης ἐμοῦ, 
ἄχουσον. ἥψω τῆς ἐμῆς, ὡς φὴς, χερὸς 
χαὶ τῆς γεραιῶς προσπίτνων παρηΐδος " 

276 ἀνθάπτομαί σου τῶνδε τῶν αὐτῶν ἐγὼ, 
χάριν τ᾽ ἀπαιτῶ τὴν τόϑ'᾽, ἱχετεύω τέ σε, 
μή μου τὸ τέχνον ἐκ χερῶν ἀποσπάσῃς, 
μηδὲ χτάνητε. τῶν τεϑνηχότων ἅλις " 
ταύτῃ γέγηϑα κἀπιλήϑομαι χαχῶν" 

280 ἥδ᾽ ἀντὶ πολλῶν ἐστί μοι παραψυχὴ, 

πόλις, τιϑήνη, βάχτρον, ἡγεμὼν ὁδοῦ. 
οὐ τοὺς κρατοῦντας χρὴ χρατεῖν ἃ μὴ χρεὼν, 
οὐδ᾽ εὐτυχοῦντας εὖ δοχεῖν πράσσειν ἀεί. 
χἀγὼ γὰρ ἣν ποτ᾽, ἀλλὰ νῦν οὐχ εἴμ᾽ ἔτι, 

286 τὸν πάντα δ᾽ ὄλβον ἥμαρ ἕν μ᾽ ἀφείλετο. 
ἀλλ᾽, ὦ φίλον γένειον, αἰδέσϑητί με, 

οἴχτειρον " ἐλϑὼν δ᾽ εἰς ᾿Ἰχαϊχὸν στρατὸν 
παρηγόρησον, ὡς ἀποχτείνειν «ϑόνος 
γυναῖχας, ἃς τὸ πρῶτον οὐχ ἐχτείνατε 

290 βωμῶν ἀποσπάσαντες, ἀλλ᾽ φὠχτείρατε. 
γόμος δ᾽ ἐν ὑμῖν τοῖς τ᾽ ἐλευϑέροις ἴσος 
χαὶ τοῖσι δούλοις αἵματος κεῖται πέρι. ] 

τὸ δ᾽ ἀξίωμα, κἂν χαχῶς λέγης, τὸ σὸν 
πείσει. λόγος γὰρ ἔχ τ᾿ ἀδοξούντων Ἰὼν 

295 χἀχκ τῶν δοχούντων αὑτὸς οὐ ταυτὸν σϑέγει. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὐκ ἔστιν οὕτω στερρὸς ἀνθρώπου «ρύσις, 

ἥτις γόων σῶν καὶ μαχρῶν ὀδυρμάτων 

χλύουσα θρήνους οὐκ ἂν ἐχβάλοι δάχρυ. 

ΟΥΥΣ ΣΈ ΎΥΣ.: 

χάβη, διδάσχου, μηδὲ τῷ ϑυμουμένῳ 
800 τὸν εὖ λέγοντα δυσμενῆ ποιοῦ «ρενί. 

ἐγὼ τὸ μὲν σὸν σῶμ᾽, ὑφ᾽ οὗπερ εὐτύχουν, 
σώζειν ἕτοιμός εἶμι, χοὐκ ἄλλως λέγω" 
ἃ δ᾽ εἶπον εἰς ἅπαντας, οὔκ ἀρνήσομαι, 
Τροίας ἁλούσης ἀνδρὶ τῷ πρώτῳ στρατοῦ 

806 σὴν παῖδα δοῦναι σφάγιον ξξαιτουμένῳ. 

ἐν τῷδε γὰρ κάμνουσιν αἱ πολλαὶ πόλεις, 
ὅταν τις ἐσϑλὸς χαὶ πρόϑυμος ὧν ἀνὴρ 
μηδὲν φέρηται τῶν χαχιόνων πλέον. 
ἡμῖν δ᾽ ᾿Ἰχιλλεὺς ἄξιος τιμῆς, γύναι, 

810 ϑανὼν ὑπὲρ γῆς Ἑλλάδος χάλλιστ᾽ ἀνήρ. 

οὔχουν τόδ᾽ αἰσχρὸν, εἰ βλέποντι μὲν «φίλῳ 
χρώμεσϑ'᾽, ἐπεὶ δ᾽ ἄπεστι, μὴ χρώμεσϑ᾽ ἔτι; 



ΒΝ 1 αὶ ΒΒ ἃ ΕΣ 

εἶεν " τί δῆτ᾽ ἐρεῖ τις, ἤν τις αὖ φανῇ 
στρατοῦ τ᾽ ὥϑροισις πολεμίων τ᾿ ἀγωνία; 

816 πότερα μαχούμεϑ'᾽, ἢ (φιλοψυχήσομεν, 
τὸν χατϑανόνϑ᾽ ὁρῶντες οὐ τιμώμενον; 

χαὶ μὴν ἔμοιγε ζῶντι μὲν, χαϑ'᾽ ἡμέραν 
χεὶ σμίχρ᾽ ἔχοιμι, πάντ᾽ ἂν ἀρκούντως ἔχοι" 
τύμβον δὲ βουλοίμην ἂν ἀξιούμενον 

820 τὸν ἐμὸν ὁρᾶσϑαι" διὰ μακροῦ γὰρ. ἡ χάρις. 
εἰ δ᾽ οἰκτρὰ πάσχειν φὴς, τάδ᾽ ἀντάκουέ μου" 

εἰσὶν παρ᾽ ἡμῖν οὐδὲν ἧσσον ἄϑλιαι 

γραῖαι γυναῖχες ἠδὲ πρεσβῦται σέϑεν, 
γύμφαι τ᾽ ἀρίστων νυμφίων τητώμεγαι, 

3825 ὧν ἥδε κεύϑει σώματ᾽ 
τόλμα τάδ᾽ - ἡμεῖς δ᾽, εἰ κακῶς νομίζομεν 
τιμᾶν τὸν ἐσθλὸν, ἀμαϑίαν ὀφλήσομεν" 

οἱ βάρβαροι δὲ μήτε τοὺς φίλους φίλους 
ἡγεῖσθε μήτε τοὺς χαλῶς τεϑνηχότας 

880 ϑαυμάζεϑ'᾽, ὡς ἂν ἡ μὲν Ἑλλὰς εὐτυχῆ, 

ὑμεῖς δ᾽ ἔχηϑ᾽ ὅμοια τοῖς βουλεύμασιν. 
ΧΟΡΟΣ. 

αἷαῖ" τὸ δοῦλον ὡς καχὸν περυχέναι, 
τολμῷ ϑ᾽ ἃ μὴ χρὴ, τῇ βίᾳ νικώμενον. 

ἘΚ.18Π. 

ὦ ϑύγατερ, οὑμοὶ μὲν λόγοι πρὸς αἰϑέρα 

386 φροῦδοι μάτην διφϑέντες ἀμφὶ σοῦ φόνου" 
σὺ δ᾽ εἴ τι μείζω δύναμιν ἢ μήτηρ ἔχεις, 
σπούδαζε, πάσας ὥστ᾽ ἀηδόνος στόμια 

φϑογγὰς ἑεῖσα, μὴ στερηϑῆναι βίου. 
πρόσπιπτε δ᾽ οἰχτρῶς τοῦδ᾽ Ὀδυσσέως γόνυ, 

840 χαὶ πεῖϑ᾽. ἔχεις δὲ πρόφασιν " ἔστι γὰρ τέχναι 
χαὶ τῷδε, τὴν σὴν ὥστ᾽ ἐποιχτεῖραι τύχην. 

ΤΠ ΟΣΖΥΞΕΝΉ. 

Ὀδυσσεῦ, δεξιὰν ὑφ᾽ εἵματος 
χρύπτοντα χεῖρα, καὶ πρόσωπον ἔμπαλιν 
στρέφοντα., μή σου προσϑίγω γενειάδος. 

845 ϑάρσει" πέφευγας τὸν ἐμὸν ἱχέσιον «]ία 

ὡς ἕψομαί γε, τοῦ τ᾽ ἀναγχαίου χάριν 
θανεῖν τὲ χρήζουσ᾽ " εἰ δὲ μὴ βουλ ἥσομαι, 

κακὴ φανοῦμαι χαὶ φιλόψυχος γυνή. 
τί γάρ με δεῖ ζῆν; ἢ πατὴρ μὲν ἦν ἄναξ 

860 «τουγῶν ἁπάντων " τοῦτό μιοι πρῶτον βίου: 

ἔπειτ᾽ ἐϑρέφϑην ἐλπίδων χαλῶν ὕπο. 
βασιλεῦσι νύμφη, ζῆλον οὐ σμικρὸν γάμων 

ἔχουσ᾽, ὅτου δῶμ᾽ ἑστίαν τ᾽ ἀφίξομαι" 
δέσποινα δ᾽ ἡ δύστηνος Ἰδαίαισιν ἣν 

δῦ γυναιξὶ, παρϑένοις ἀπόβλεπτος μέτα, 

ἴση ϑεοῖσι, πλὴν τὸ χατϑανεῖν μόνον " 

γῦν δ᾽ εἰμιὶ δούλη. πρῶτα μέν με τοὔνομα 
ϑανεῖν ἐρᾶν τίϑησιν,, οὐχ εἰωθὸς ὅν" 
ἔπειτ᾽ ἴσως ἂν δεσποτῶν ὠμῶν φοένας 

860 τύχοιμ᾽ ἂν, ὅστις ἀργύρου μ᾽ ὠνήσεται, 
τὴν Ἕχτορός τὲ χἀτέρων πολλῶν χάσιν, 
προσϑεὶς δ᾽ ἀνάγκην σιτοποιὸν ἐν δόμιοις, 
σαίρειν τε δῶμα κερχίσιν τ᾽ ἐφεστάναι 
λυπρὰν ἄγουσαν ἡμέραν μ᾽ ἀναγχάσει" 

8θ6 λέχη δὲ τἀμὰ δοῦλος ὠνητός ποϑὲεν 
χρανεῖ, τυράννων πρόσϑεν ἠξιωμένα. 
οὐ δῆτ᾽ - ἀφίημ᾽ ὀμμάτων ἐλεύϑερον 
φέγγος τόδ᾽, “1ιδὴ προστιϑεῖσ᾽ ἐμὸν δέμας. 

ἄγ᾽ οὖν μ᾽, Ὀδυσσεῦ, καὶ διέργασαί μὴ ἄγων" 

᾿Ιϑαία χόνις. 

εὐ τα 
ορω σα, 

ῬΟΕΤΑῈ ΒΟΕΝΙΟΙ. 

428 

870 οὔτ᾽ ἐλπίδος γὰρ οὔτε του δόξης ὁρῶ 
ϑάρσος παρ᾽ ἡμῖν ὡς ποτ᾽ εὖ πρᾶξαί μὲ χρή. 
μῆτερ, σὺ Ἵν ἡμῖν μηδὲν ἐμποδὼν γένῃ 
λέγουσα μηδὲ δρῶσα" συμβούλου δέ μοι 
θανεῖν, πρὶν αἰσχρῶν μὴ χατ᾽ ἀξίαν τυχεῖν. 

875 ὕστις γὰρ οὐχ εἴωϑε γεύεσϑαι χαχῶν, 

φέρει μὲν, ἀλγεῖ δ᾽ αὐχέν᾽ ἐντιϑεὶς ζυγῷ " 

ϑανὼν δ᾽ ἂν εἴη μᾶλλον εὐτυχέστερος 
ἢ ζῶν " τὸ γὰρ ζὴν μὴ καλῶς μέγας πόνος. 

ΧΟΡΟΣ. 

δεινὸς χαρακτὴρ χἀπίσημος ἐν βροτοῖς 

880 ἐσθλῶν γενέσθαι, χἀπὶ μεῖζον ἔρχεται 
τῆς εὐγενείας ὄνομα τοῖσιν ἀξίοις. 

ἘΚΑ8ΒΗ. 

χαλῶς μὲν εἶπας, ϑύγατερ " ἀλλὰ τῷ καλῷ 

λύπη πρόσεστιν. εἰ δὲ δεῖ τῷ Πηλέως 

χάριν γενέσϑαι παιδὺ, καὶ ψόγον φυγεῖν 

886 ὑμᾶς, Ὀδυσσεῦ, τήγδε μὲν μὴ χτείνετε, 
ἡμᾶς δ᾽ ἄγοντες πρὸς πυρὼν ᾿“χιλλέως 
χεντεῖτε, μὴ φείδεσϑ'᾽ - ἐγὼ ᾽τεχον Πάριν, 
ὃς παῖδα Θέτιδος ὦλεσεν τόξοις βαλών. 

ΘΟ  ΣΣΈΣΤΥΣ. 

ὦ γεραιὰ, κατϑαγεῖν ᾿ἠχιλλέως 

890 φάντασμ᾽ ᾿Ἰχαιοὺς, ἀλλὰ τήνδ᾽, ἠτήσατο. 
ΕἘΚ.18 Π. 

ὑμεῖς δέ μ᾽ ἀλλὰ ϑυγατοὶ συμφονεύσατε, 
χαὶ δὶς τόσον πῶμ᾽ 

οὐ σ᾽, 

αἵματος γενήσεται ] 

γαίᾳ νεχρῷ τε τῷ τάδ᾽ ξξαιτουμένῳ. 

ΟΥΎΥΣΣΈΕΥΣ. 

ἅλις χύρης σῆς ϑάνατος " οὐ προσοιστέος 

896 ἄλλος τιρὸς ἄλλῳ" μηδὲ τόνδ᾽ ὠφείλομεν. 
ἘΚ.Α86Η. 

γ᾽ ἀνάγχη ϑυγατρὶ συνϑανεῖν ἐμέ. 
ΟΔΥΣΣΕΎΥΣ 

οὐ γὰρ οἶδα δεσπότας κἐςεη μένος; 

ΕἘΚ΄ΠΉΗ͂. 

ὁποῖα χισσὺς δουὸς ὅπως τῆσδ᾽ 

ΟΣΥΣΖΣΕΎΥΣ, 

οὐχ, ἣν γε πείϑη τοῖσι σοῦ σοφωτέροις. 

ἘΚ. ΒΗ. 

ἑχοῦσα παιδὸς οὐ μεϑήσομαι. 

ΟΟΥΞΕΣΊΕΣΥ Σ: 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐγὼ μὴν τήνδ᾽ ἄπειμὐ αὐτοῦ λιπών. 

ΠΟΖΎΞΕ ΝΗ. 

μῆτερ, πιϑοῦ μοι" χαὶ σὺ, παῖ «αερτίου, 

χάλα τοκεῦσιν εἰχότως ϑυμουμένοις, 

τοῖς χρατοῦσι μὴ μάχου. ᾿ 
405 βούλει πεσεῖν πρὸς οὖδας, ἑλχῶσαί τε σὸν 

γέροντα χρῶτα πρὸς βίαν ὠϑουμένη, 

πολλή 

πῶς; 

ἕξομαι. 

400 ὡς τῆσδ᾽ 

᾿ Ε φ ͵ 

σύ τ᾽, ὦ τάλαινα, 

ἀσχημονῆσαί τ᾿ ἐκ νέου βραχίονος 

σπασϑεῖσ᾽ ; ἃ πείσει" μὴ σύ γ᾽" οὐ γὰρ ἄξιον. 
ἀλλ᾽, ὦ φίλη μοι μῆτερ, ἡδίστην χέρα 

410 δὸς καὶ παρειὰν προσβαλεῖν παρηίδι" 
ὡς οὔποτ᾽ αὖϑις. ἀλλὰ νῦν πανύστατον 

ἀχτῖνα κύχλον ϑ᾽ ἡλίου προσόψομαι. 
τέλ ος δέχει δὴ τῶν ἐμῶν προσφϑεγμάτων. 

ὦ μῆτερ, ὦ τεχοῦσ᾽, ἄπειμι δὴ κάτω. 

ΕᾺΑΚ.8Π. 

θύγατερ, ἡμεῖς δ᾽ ἐν φάει δουλεύσομεν. 

54 

2.5 

410 ὦ 



420 

ΠΟ.ΥΞΕΝΠ. 

ἄνυμφος, ἀνυμέναιος, ὧν μ᾽ ἐχρῆν τυχεῖν. 
ἘΚ.“8η. 

οἰχτρὰ σὺ, τέκνον. ἀϑλία δ᾽ ἐγὼ γυνή. 
ΠΟ.ΥΞῈ ΝΗ. 

ἐχεῖ δ᾽ ἐν “Ἵιδου κείσομαι χωρὶς σέϑεν. 

ΠΚΑ͂ΒΉΗ. 

οἴμοι τέ δράσω; ποῖ τελευτήσω βίον; 
ΠΟ.ΖΥΞΕ ΝΗ. 

420 δούλη ϑανοῦμαι, πατρὸς οὖσ᾽ ἐλευϑέρου. 
ἘΚΑΒΗ. 

ἡμεῖς δὲ πεντήχοντά γ᾽ ἄμμοροι τέκνων. 
ΤΟ ΧΎΥΞΕΝΗ. 

τί σοι πρὸς Ἕχτορ᾽ ἢ γέροντ᾽ εἴπω πόσιν; 
ἘΚ48Η. 

ἄγγελλε πασῶν ἀϑλιωτάτην ἐμέ. 
ΟΧΎΥΞΈῈ ΝΗ. 

ὦ στέρνα, μαστοί ϑ᾽, οἵ μ᾽ ἐδϑρένναϑ᾽ ἡδέως. 

ἘΚ.8ΒΠ.- 

426 ὦ τῆς ἀώρου ϑύγατερ ἀϑλίας τύχης. 
ΠΟΧ“ΎΥΞΕΝΗ. 

χαῖρ᾽, ὦ τεκοῦσα, χαῖρε Κασάνδρα τέ μοι 
ἘΚΆΑ͂ΒΗ. 

χαίρουσιν ἄλλοι, μητρὶ δ᾽ οὐκ ἔσιιν τόδε. 
ΠΟ.ΧΎΞΕΝΗ. 

ὅ τ᾽ ἐν φιλίπποις Θρῃξὶ Πολύδωρος χάσις. 
ἘΚ.487Π. 

εἰ ζῇ γ᾽" ἀπιστῶ δ᾽. ὧδε πάντα δυστυχῶ. 

ΠΟΖ“ΎΥΒΞΕΝΗ. 

480 ζῇ καὶ ϑανούσης ὄμμα συγκλήσει τὸ σόν. 
ΕΚΆΑ8ΒΗ. 

τέϑνηχ᾽ ἔγωγε πρὶν ϑανεῖν χακῶν ὕπο. 
ΠΟ.ΧΎΥΞΕ ΝΗ. 

χόμιζ᾽, Ὀδυσσεῦ, μ᾽ ἀμφιϑεὶς κάρα πέπλοις " 
ὡς πρὶν σφαγῆναί γ᾽ ἐχτέτηχα καρδίαν 

ϑρήνοισι μητρὸς, τήνδε τ᾽ ἐχτήχω γόοις. 
486 ὦ φῶς" προσειπεῖν γὰρ σὸν ὄνομ᾽ ἔξεστί μοι, 

μέτεστι δ᾽ οὐδὲν τιλὴν ὅσον χρόνον ξίφους 
βαίνω μεταξὺ χαὶ πυρᾶς ᾿ἡχιλλέως. 

ἘΚ48ΒΗ. 

οὗ ᾽γώ" προλείπω " λύεται δέ μου μέλη. 
ὦ ϑύγατερ, ἅψαι μητρὸς, ἔχτεινον χέρα, 

440 δός: μὴ λέπῃς μ᾽ ἀπαιδ᾽. ἀπωλόμην. φίλαι. 
ὡς τὴν “Τάκαιναν ξύγγονον «Τιοσχόροιν 
“Ἑλένην ἴδοιμι διὰ χαλῶν γὰρ ὀμμάτων 
αἴσχιστα Τροίαν εἷλε τὴν εὐδαίμονα. 

ΣΙ ΟἿΡΙΟΘΣΣ: 

αὔρα, ποντιὰς αὔρα, 

445 ἅτε ποντοπόρους χομίζεις 

ϑοὰς ἀχάτους ἐπ᾿ οἶδμα λίμνας, 

ποῖ μὲ τὰν μελέαν πορεύσεις ; 
τῷ δουλόσυνος πρὸς οἶχον 
χτηϑεῖσ᾽ ἀφίξομαι; 

450 ἢ «Τωρίδος ὅρμον αἴας, 

ἢ Φϑιάδος, ἔνϑα χαλλί- 

στων ὑδάτων πατέρα 

«φασὶν ᾿Ἱπιδανὸν γύας λιπαίνειν; 

δ ἢ νάσων, ἁλιήρει 

χώπᾳ πεμπομέναν τάλαιναν, 
ἀλά. σά, --- ἀδ6-- 4θ5. 

ΕΥ̓Ρα ΤΟΙ Δ ΟΕΥ 

οἰκτρὰν βιοτὰν ἔχουσαν οἴκοις, 
ἔνϑα πρωτόγονός τὲ φοίνιξ 
δάφνα ϑ᾽ ἱεροὺς ἀνέσχε 

460 πτόρϑους “1ατοῖ (ίλᾳ 
ὠδῖνος ἄγαλμα δίας; 

σὺν “]ηλιάσιν τε κούραις 

᾿ἀρτέμιδός τε ϑεᾶς 
4θ6 χρυσέαν ἄμπυκα τόξα τ᾽ εὐλογήσω; 

ἢ Παλλάδος ἐν πόλει 
τᾶς χαλλιδίφρου .19«- 
γαίας ἐν χροχέῳ πέπλῳ 

ζεύξομαι ἅρματι πώλους, 

470 ἐν δαιδαλέαισι στοι-- 

χίλλουσ᾽ ἀνϑοχρόχοισι πήναις, 

ἢ Τιτάνων γενεὼν, 
τὰν Ζεὺς ἀμφιπύρῳ 
χοιμέζει φλογμῷ Κρονίδας ; 

475 ὦμοι τεχέων ἐμῶν, 
ὦμοι πατέρων, χϑονός ϑ᾽,, 
δὲ χαπνῷ χατερείπεται 
τυφομένα. δορίλητιτος 

πρὸς ᾿ργείων " ἐγὼ δ᾽ 9 

480 ἐν ξείνᾳ χϑονὶ δὴ χέκλημαι 

δούλα, λιποῦσ᾽ ᾿σίων 
Ἑὐρώπας ϑεράπναν, 
ἀλλάξασ᾽ “Ἅιδα ϑαλάμους. 

ΤΑ“ΘΥΒΙΟΣ. 

ποῦ τὴν ἄνασσαν δήποτ᾽ οὖσαν ᾿Ιλίου 
486 Ἑχάβην ἂν ἐξεύροιμι, Τρῳάδες πόραι; 

ΧΟΡΟΣ. 

αὕτη πέλας σου, νῶτ᾽ ἔχουσ᾽ ἐπὶ χϑονὶ, 
Ταλϑύβιε, χεῖται, ξυγκεχλημένη πέπλοις. 

Τ4.,ΖΘΥΒΙΟΣ: 

ὦ Ζεῦ. τί λέξω; πότερά σ᾽ ἀνθρώπους ὁρᾶν; 
ἢ δόξαν ἄλλως τήνδε χεχτῆσϑαι μάτην 

490 ἱνευδῆ, δοχοῦντας δαιμόνων εἶναι γένος, 

τύχην δὲ πάντα τὰν βροτοῖς ἐπισχοπεῖν; 

οὐχ ἥδ᾽ ἄνασσα τῶν πολυχρύσων «Ῥρυγῶν; 
οὐχ ἥδε Πριάμου τοῦ μέγ᾽ ὀλβίου δάμαρ; 
καὶ νῦν πόλις μὲν πᾶσ᾽ ἀνέστηκεν δορὶ, 

496 αὐτὴ δὲ δούλη, γραῦς, ἄπαις, ἐπὶ χϑονὺ 
χεῖται, χόνει φύρουσα δύστηνον χάρα. 
φεῦ φεῦ. γέρων μέν εἶμ᾽ - ὅμως δέ μοι ϑανεῖν 
εἴη, πρὶν αἰσχρᾷ περιπεσεῖν τύχῃ τινί. 
ἀνίστασ᾽, ὦ ϑύστηνε, καὶ μετάρσιον 

500 πλευρὰν ἔπαιρε καὶ τὸ πάλλευχον χάρα. 

Ἐ.Κ2Ζ.8Η: 

ἔα τίς οὗτος σῶμα τοὐμὸν οὐχ ἐᾷς 
κεῖσθαι; τί χινεῖς μ᾽, ὅστις εἶ, λυπουμένην ; 

Τ4, ΘΥΒΙΟΣ. 

Ταλθύβιος ἥκω. “4Ἔαναϊδῶν ὑπηρέτης, 
᾿ἡγαμέμνογος πέμψαντος, ὦ γύναι, μέτα. 

ἙΚΆΒΗ. 
ὅ06 ὦ «φίλτατ᾽, ἄρα χἄμ᾽ ἐπισφάξαι τάφῳ 

δοχοῦν ᾿ἡχαιοῖς ἦλϑες; ὡς φίλ᾽ ἂν λέγοις. 

σπεύδωμεν., ἐγχονῶμεν,, ἡγοῦ μοι, γέρον- 

Τ4,ΘΎΥΒΙΟΣ. 

σὴν παῖδα κατϑανοῦσαν ὡς ϑάψης, γύναι, 

466 --- 474. ΞξΞΞ 478 -- 488. 



510 δισσοί τ᾿ ᾿“τρεῖδαι χαὶ λεὼς ᾿Ἰχαϊχός. 

520 τέγξω τόδ᾽ 

ἥκω μεταστείχων σε" πέμπουσιν δέ μὲ 

ἘΚ.48ηΠ. 

οἴμοι, τί λέξεις; οὐκ ἄρ᾽ ὡς ϑανουμένους 
μετῆλθες ἡμᾶς, ἀλλὰ σημανῶν χαχά; 

ἜΝ - - 
ὄλωλας, ὦ παῖ, μητρὸς ἁρπασϑεῖσ᾽ ἄπο" 
ε - ΕΓ 2 - τς ΕἸ ΒΩ ᾿ ΕἸ ᾿ 

ἡμεῖς δ᾽ ἄτεκνοι τοὐπὶ σ᾽" ὦ τάλαιν᾽ ἐγώ. 
ς Ω Ἢ τ 

515 πῶς χαί νιν ἐξεπράξατ᾽ ; ἀρ᾽ αἰδούμενοι; 
Ν ᾽ Ν { ᾽ 

ἢ πρὸς τὸ δεινὸν ἤλϑεϑ᾽, ὡς ἐχϑρὰν, γέρον, 
χτείγοντες ; εἰπὲ, καίπερ οὐ λέξων φίλα. 

Τ4ΖΘΥΒΙΟΣ. 

διπλᾶ μὲ χρήζεις δάκρυα κερδᾶναι, γύναι, 
σῆς παιδὸς οἴχτῳ" νῦν τε γὰρ λέγων κακὰ 

παρῆν μὲν ὄχλος πᾶς ᾿Ἰχαϊχοῦ στρατοῦ 
σιλήρης πρὸ τύμβου σῆς χόρης ἐπὶ σφαγάς" 
λαβὼν δ᾽ ᾿Αχιλλέως παῖς Πολυξένην χερὸς 

ἔστησ᾽ ἐπ᾿ ἄχρου χώματος, πέλας δ᾽ ἐγώ" 
525 λεχτοί τ᾽ ᾿Ἰχαιῶν ἔκχριτοι νεανίαι, 

σχίρτημα μόσχου σῆς χαϑέξοντες χεροῖν, 

ἕσποντο" πλῆρες δ᾽ ἐν χεροῖν λαβὼν δέπας 
πάγχρυσον, ἔρξει χειρὶ παῖς ᾿Ἰχιλλέως 
χοὰς ϑανόντι πατρί" σημαίνει δέ μοι 

580 σιγὴν ᾿Ἰχαιῶν παντὶ χηρῦξαι στρατῷ. 

χἀγὼ παραστὰς εἶπον ἐν μέσοις τάδε" 

σιγῶτ᾽, ᾿Ἰχαιοὶ, σῖγα πᾶς ἔστω λεώς" 
ς , ᾿ 

σίγα, σιώπα" νήνεμον δ᾽ ἔστησ᾽ ὄχλον. 

ὁ δ᾽ εἶπεν, ὦ παὶ Πηλέως, πατὴρ δ᾽ ἐμὸς, 

886 δέξαι χοάς μοι τάσδε χηλητηρίους, 
γνεχρῶν ἀγωγούς " ἐλϑὲ δ᾽, ὡς πίῃς μέλαν 
χόρης ἀχραιφνὲς αἷμ᾽, ὅ σοι δωρούμεϑα 

, , ἘΚ δνο ἡ ὦ ᾿ν 
στρατός τε κἀγώ" πρευμενὴς δ᾽ ἡμῖν γενοῦ, 

2 , ᾿ 
λῦσαί τε πρύμνας χαὶ χαλινωτήρια 

δ40 νεῶν δὸς ἡμῖν, πρευμενοῦς τ᾿ ἀπ᾽ ᾿Ιλίου 

γόστου τυχόντας πάντας ἐς πάτραν μολεῖν. 
τοσαῦτ᾽ ἔλεξε, πᾶς δ᾽ ἐπηύξατο στρατός. 

εἶτ᾽ ἀμφίχρυσον (φάσγανον χώπης λαβὼν 
ἐξεῖλχε κολεοῦ, λογάσι δ᾽ ᾿Ἱργείων στρατοῦ 

δ45 γεανίαις ἔνευσε παρϑένον λαβεῖν. 
ἡ δ᾽, ὡς ἐφράσϑη, τόνδ᾽ ἐσήμηνεν λόγον" 
ὦ τὴν ἐμὴν πέρσαντες ᾿“ργεῖοι πόλιν, 
ἑχοῦσα ϑνήσχω" μή τις ἅψηται χροὺς 
τοὐμοῦ" παρέξω γὰρ δέρην εὐχαρδίως. 

ὅδ0 ἐλευϑέραν δέ μ᾽, ὡς ἐλευϑέρα ϑάνω, 

πρὸς ϑεῶν μεϑέντες χτείνατ᾽ " ἐν νεχροῖσι γὰρ 
δούλη χεχλῆσϑαι βασιλὶς οὐσ᾽ αἰσχύνομαι. 

λαοὶ δ᾽ ἐπερρόϑησαν, ᾿Ἰγαμέμνων τ᾽ ἄναξ 
554 εἶπεν μεϑεῖναι παρϑένον νεανίαις. 

χἀπεὶ τόδ᾽ εἰσήκουσε δεσποτῶν ἔπος, 

λαβοῦσα πέπλους ἐξ ἄχρας ἐπωμίδος 

ἔρρηξε λαγόνος ἐς μέσον παρ᾽ ὀμφαλὸν, 

560 μαστούς τ᾽ ἔδειξε στέρνα ϑ᾽, ὡς ἀγάλματος, 

χάλλιστα " καὶ χαϑεῖσα πρὸς γαῖαν γόνυ 

ἔλεξε πάντων τλημονέστατον λόγον" 

ἰδοὺ τόδ᾽, εἰ μὲν στέρνον, ὦ νεανία, 
παίειν προϑυμεῖ, παῖσον, εἰ δ᾽ ὑπ᾽ αὐχένα 

Ῥοβὲ δὅδ4. «οαιθβαπέπιν 

οἱ δ᾽, ὡς τάχιστ᾽ ἤκουσαν ὑστάτην ὕπα, 
- τ ΝΜ) ᾿ 

μεϑῆχκαν, οὗπερ καὶ μέγιστον ἣν χράτος. 

ἘΡΈΕΙ Ὰ ΒΤ Ἢ: 

ὄμμα, πρὸς τάφῳ ϑ'᾽, ὅτ᾽ ὦλλυτο. 

427 

ὅ66 χρήζξεις, πάρεστι λαιμὸς εὐτρεπὴς ὅδε. 
ὁ δ᾽ οὐ ϑέλων τε καὶ ϑέλων, οἴχτῳ χόρης, 
τέμνει σιδήρῳ πγεύματος ΟΡ ΣΑΣ ΤῈ ς 

χρουνοὶ δ᾽ ἐχώρουν. ἡ δὲ χαὶ ϑνήσχουσ᾽ ὅμως 

πολλὴν πρόνοιαν, εἰχὲν εὐσχήμως πεσεῖν, 

ὅ70 χρύπτουσ᾽ ἃ κρύπτειν ὄμματ᾽ ἀρσένων χρεών. 

ἐπεὶ δ᾽ ἀφῆχε πνεῦμα ϑανασίμῳ σφαγῆ, 

οὐδεὶς τὸν αὐτὸν εἶχεν ᾿Τργείων πόνον, 
ἀλλ᾽ οἱ μὲν αὐτῶν τὴν ϑανοῦσαν ἔχ χερῶν 
φύλλοις ἔβαλλον, οἱ δὲ πληροῦσιν πυρὰν, 

ὅ76 χορμοὺς φέροντες πευκίνους, ὁ δ᾽ οὐ φέρων 
πρὸς τοῦ φέροντος τοι(δ᾽ ἤκουεν χακώ" 

ἕστηχας, ὦ χάχιστε, τῇ νεάνιδι 

οὐ πέπλον, οὐδὲ χόσμον ἐν χεροῖν ἔχων; 
οὐκ εἶ τι δώσων τῇ περίσσ᾽ εὐκαρδίῳ 

ὅ80 ψυχήν τ᾽ ἀρίστῃ ; τοιάδ᾽ ἀμφὶ σῆς λέγω 

παιδὸς ϑανούσης " εὐτεχνωτάτην δέ σε 
πασῶν γυναιχῶν δυστυχεστάτην ϑ᾽ ὁρῶ. 

ΧΟΡΟΣ. 

δεινόν τι πῆμα Πριαμίδαις ἐπέζεσε 
πόλει τε τῆήμῇ " ϑεῶν ἀναγκαῖον τόδε. 

ΕΚ.8πΠ. 

ὅ8ὅ ὦ ϑύγατερ, οὐχ οἶδ᾽ εἰς ὅ τι βλέψω χαχῶν, 
πολλῶν παρόντων" ἢν γὰρ ἅψωμαί τινος, 
τόδ᾽ οὐχ ἐᾷ με, παραχαλεῖ δ᾽ ἐχεῖϑεν αὖ 
λύπη τις ἄλλη διάδοχος χακῶν χακοῖς. 

χαὶ νῦν τὸ μὲν σὸν ὥστε μὴ στένειν πάϑος 

ὅ90 οὐχ ἂν ϑυναίμην ἐξαλείψασϑαι φρενός " 

τὸ δ᾽ αὖ λίαν παρεῖλες, ἀγγελϑεῖσά μοι 

γενναῖος. οὔχουν δεινὸν, εἰ γῆ μὲν χαχὴ 
τυχοῦσα καιροῦ ϑεόϑεν. εὖ στύχυν φέρει, 
χρηστὴ Ὁ ἁμαρτοῦσ᾽ ὧν χρεὼν αὐτὴν τυχεῖν 

596 χαχὸν δίδωσι χαρπὸν, ἀνθρώποις δ᾽ ἀεὶ 

ὁ μὲν πονηρὸς οὐδὲν ἄλλο πλὴν χαχὸς, 

ὁ δ᾽ ἐσϑλὸς ἐσθλὸς, οὐδὲ συμφορᾶς ὕπο 
«φύσιν διέφϑειρ᾽ » ἀλλὰ χρηστός ἐστ᾽ ἀεί. 

ἄρ᾽ οἱ τεχόντες διαιρέρου σιν, ἢ τροιαί; 

600 ἔχει γε μέντοι χαὶ τὸ ϑρερϑῆγαι χαλῶς 

δίδαξιν ἐσϑλοῦ" τοῦτο δ᾽ ἤν τις εὖ μάϑηῃ, 

οἶδεν τό γ᾽ αἰσχρὸν, κανόνι τοῦ χαλοῦ μαϑών. 
χαὶ ταῦτα μὲν δὴ νοῦς ἐτόξευσεν μάτην " 
σὺ δ᾽ ἐλϑὲ χαὶ σήμηνον ᾿Δργείοις τάδε, 

θ06 μὴ ϑιγγάνειν μοι μηδέν᾽, ἀλλ᾽ εἴργειν ὄχλον 
τῆς παιδός. ἔν τοι μυρίῳ στρατεύματι 
ἀχόλαστος ὄχλος ναυτιχή τ᾿ ἀναρχία 
χρείσσων πυρὸς, καχὸς δ᾽ ὃ μή τι δρῶν χαχόν. 
σὺ δ᾽ αὖ λαβοῦσα τεῦχος, ἀρχαία λάτρι, 

610 βάννασ᾽ ἔνεγκε δεῦρο ποντίας ἁλὸς, 
ὡς παῖδα λουτροῖς τοῖς πανυστάτοις ἐμὴν 

νύμφην τ᾽ ἄνυμφον ΓΟ ἘΜΟΝ τ᾽ ἀπάρϑενον 
λούσω προϑῶμαί 8᾽" ὡς μὲν ἀξία, πόϑεν; 

οὐχ ἂν δυναίμην" ὡς δ᾽ ἔχω" τί γὰρ πάϑω; 
616 χύσμον τ᾽ ἀγείρασ᾽ αἰχιιαλωτίδων πάρα, 

αἵ μοι πάρεδροι τῶνδ᾽ ἔσω σχηνωμάτων 
ναίουσιν, εἴ τις τοὺς νεωστὶ δεσπότας 

λαϑοῦσ᾽ ἔχει τι σλέμμα τῶν αὑτῆς δόμων. 

ὦ σχήματ᾽ οἴχων, ὦ ποτ᾽ εὐτυχεῖς δόμοι, 
620 ὦ πλεῖστ᾽ ἔχων κάλλιστά τ᾽, εὐτεχνώτατε 

Πρίαμε, γεραιά ϑ᾽ ἥδ᾽ ἐγὼ μήτηρ τέχνων, 
ὡς ἐς τὸ μηδὲν ἥκομεν, φρονήματος 



Ἑ Ἰ ῬΎΤΠ 428 

| τοῦ πρὶν στερέντες. εἶτα δῆτ᾽ ὀγχούμεθα 
ὁ μέν τις ἡμῶν πλουσίοις ἐν δώμασιν, 

] 625 ὁ δ᾽ ἐν πολίταις τίμιος κεχλημένος. 

Ϊ τὼ δ᾽ οὐδέν - ἄλλως φροντίδων βουλεύματα, 
γλώσσης τε χόμποι. χεῖνος ὀλβιώτατος, 

ὅτῳ χατ᾿ ἦμαρ τυγχάνει μηδὲν καχόν. 

ΧΌΨΡΟΣ. 

ἐμοὶ χρῆν συμφορὰν, 
680 ἐμοὶ χρῆν πημονὰν γενέσϑαι, 

δαίαν ὅτε πρῶτον ὕλαν 
᾿ἀλέξανδοος εἰλατίναν 
ἐτάμεδ᾽, ἅλιον ἐπ᾽ οἶδμα ναυστολήσων 

686 Ἑλένας ἐπὶ λέχτρα, τὰν 

χαλλίσταν ὁ χρυσοφαὴς 
“λιος αὐγάζει. 

πόνοι γὰρ καὶ πόνων 
] ἀνάγκαι χρείσσονες χυχλοῦνται. 
᾿ 640 χοινὸν δ᾽ ἐξ ἰδίας ἀνοίας 

χαχὸν τῷ Σιμουντίδι γᾷ 
ὀλέϑοιον ἔμολε, συμφορά τ᾽ ἀπ᾿ ἄλλων. 
ἐχρίϑη δ᾽ ἔρις, ἃν ἐν Ἔ- 

θ40 ὃᾳ χρίνει τρισσὰς μαχάρων 

] παῖδας ἀνὴρ βούτας, 
ἐπὶ δορὶ χαὶ φόνῳ καὶ ἐμῶν μελάϑρων λώβᾳ" 
στένει δὲ χαί τις ἀμφὶ τὸν εὕὔροον Εὐρώταν 

060..2Ζάχαινα πολυδάχρυτος ἐν δόμοις χόρα, 
πολιόν τ᾿ ἐπὶ χρᾶτα μάτηρ 
τέχγων ϑαγνόντων τίϑεται χέρα, 

᾿ θ66 δρύπτεταί τε παρειὰν, 
] δίμιμον ὄνυχα τιϑεμένα σπαραγμοῖς. 

ΘΕΡΑ͂ΠΑΙΝ 4. 

γυναῖχες, Ἑχάβη ποῦ ποϑ᾽ ἡ παναϑλία. 
ἡ πάντα νιχῶσ᾽ ἄνδρα καὶ ϑῆλυν σπορὰν 

660 χωχοῖσιν ; οὐδεὶς στέφανον ἀνθαιρήσετει. 

ΧΟΡΟΣ, 
Ἦν ᾽΄ - ᾽ 

τί δ᾽, ὦ τάλαινα σῆς καχογλωσσου βοῆς; | 

ὡς οὐποϑ᾽ εὕδει λυπρά σου χηρύγματα. ᾿ 

ΘΕΡΑΠΑ͂ΙΝ 4. | 
Ἑχάβη φέρω τύδ᾽ ἄλγος" ἐν χακοῖσι δὲ Ι 
οὐ ῥῴδιον βοοτοῖσιν εὐφημεῖν στόμα. Ϊ 

ΧΟΡΟΣ. Ϊ 
κ᾿ " - ΄ ΄ τ ! 

66ὅ χαὶ μὴν περῶσα τυγχάνει δόμων ὕπο 

ἥδ᾽, ἐς δὲ χαιρὸν σοῖσι «φαίνεται λόγοις. | 

ΘΕΡΑΠΑ͂ΙΝ 4. 
τ ΄ - ᾿ 2 
ὦ παντάλαινα, χίτι μᾶλλον ἢ λέγω, 
δέσποιν᾽, ὄλωλας, οὐκέτ᾽ εἶ βλέπουσα «ὥς, Ϊ 
ἄπαις, ἄνανδρος, ἄπολις, ἐξερϑαρμένη. 

ΕἘΚ.486ηΗ. 

670 οὐ χαινὸν εἶπας. εἰδόσιν δ᾽ ὠνείδισας. 

ἀτὰρ τί νεχρὸν τόνδε μοι Πολυξέγνης 

ἥκεις χομίζουσ᾽, ἧς ἀπηγγέλϑη τάφος 
πάντων ᾿Ἱχαιῶν διὰ χερὸς σπουδὴν ἔχειν; 

ΘΕΡ.ΠΟ.Ὶ:1Ν.. Ϊ 

ἢδ᾽ οὐδὲν οἶδεν, ὠλλά μοι ΠΙολυξένην ] 
ι 670 ϑρηνεῖ, νέων δὲ πημάτων οὐχ ἅπτεται. 

629 --δ57. Ξξξξ 088 -- 646. ᾿ 

ΤΑ Ὺ 

ἘΚ.8Βη. 
Ἂ “7 , ζλ -ν ΑῚ τ -"͵ - ΄ οἵ ᾽γὼ τάλαινα, μῶν τὸ βαχχεῖον χάρα 

τῆς ϑεσπιῳδοῦ δεῦρο Κασόνδρας φέρεις; 

ΘΕΡΆΠΑΙΝΑ. 

ζῶσαν λέλαχας, τὸν ϑανόντα δ᾽ οὐ στένεις 
Κτκ ας αὐ Ὲ Ὁ Ἢ Ζ ᾿ - 

τόνδ᾽. ἀλλ ἄϑρησον σῶμα γυμνωθϑὲν νεχροῦ, 

680 εἴ σοι «φανεῖται ϑαῦμα χαὶ παρ᾽ ἐλπίδας. 

ἘΚΆΑΒΗ. 
οἴμοι, βλέπω δὴ παῖδ᾽ ἐμὸν τεϑνηχότα 
Πολύδωρον, ὅν μοι Θρὴξ ἔσωξ οἴχοις ἀνήρ. 
ἀπωλόμην δύστηνος, οὐχέτ᾽ εἰμὶ δή. 

ὦ τέχνον τέχνον, 

θ86 αἰαῖ, κατάρχομαι νόμον 
βαχχεῖον., ἐξ ἀλάστορος 

ἀρτιμαϑὴς καχῶν. 

ΘΕΡΆΑΠΑ͂ΙΓΝ.. 

ἔγνως γὰρ ἄτην παιδὸς, ὦ δύστηνε σύ; 

ἘΚΆΒΗ. 
Ἶ ἘΠΕ Α Ἶ 
ἄπιστ᾽ ἔπιστα, καινὰ καινὰ δέρχομαι. 
ἕτερα δ᾽ ἀφ᾽ ἑτέρων χαχὰ κακῶν κυρεῖ" 

Ε 

690 οὐδέποτ᾽ ἀστέναχτος, ἀδάκρυτος ἁμέρα ἐπι-᾿ 
σχήσει. 

ΧΟΡΟΣ. 

δείν᾽, ὦ τάλαινα, δεινὰ πάσχομεν καχά, 

ἘΚ.΄48ΒὴΗ. 

ὦ τέκνον τέχνον ταλαίνας ματρὸς, 

695 τίνε μόρῳ ὕνήσχεις. τίνι πότμῳ χεῖσαι; 
πρὸς τίνος ἀνθρώπων; 

ΘΕΡΆΠΑΙΝΑ. Ϊ 

οὐκ οἶδ᾽ - ἐπ’ ἀχταῖς νιν συρῷ ϑαλασσίαις. 

ΠΑΚΆΑΒΗ. Ι 

ἐν τοαμάϑῳ λευρᾷ 

700 ἔκβλητον, ἢ πέσημα φοινίου δορός; 

ΘΕΡ.“.ΓΖ ΝΞ: Ϊ 

πύντου νι» ἐξήνεγκε πελάγιος χλύδων. 

ΕἸἈΚΞΒΉ. 

ὦμοι, αἰαῖ, ἔμαϑον ἐνύπνιον, ὀμμάτων 

ἐμῶν ὄψιν, οὔ μὲ παρέβες φάντα- 
706 σιια μελανόπτερον, ὃν ἐσεῖδον ἀμιρί σ᾽, 

ὦ τέχνον, οὐχέτ᾽ ὄνει «Ἱιὸς ὃν «άει- 

Δ ΟΡ ΟἿΣ 

τίς γύρ νιν» ἔχταν᾽ ; οἶσθ᾽ ὀνειρόφρων φράσαι; 

ἘΚ... 

710 ἐμὸς ἐμὸς ξένος, Θρήκιος ἱππότας, 

»᾽ ὃ γέρων πατὴρ ἔϑετό νιν χρύψας. 

ΣΌΟΣΡΟΣΣ 

ὦμοι, τέ λέξεις; χρυσὸν ὡς ἔχη χταγών; 

ΕΚ.8Πη. 

ἄρρητ᾽, ἀνωνόμαστα, ϑαυμάτων πέρα, 
715 οὐχ ὅσι᾽. οὐδ᾽ ἀνεχτά. ποῦ δίχα ξένων; 

ὦ χατύρατ᾽ ἀνδρῶν, ὡς διεμοιράσω 
χρόκ, σιδαρέῳ τεμὼν φασγάνῳ 

720 μέλεα τοῦδε παιδὸς, οὐδ᾽ ᾧκχτισας. 

ΧΟΡΟΣ. 
ὦ τλῆμον, ὥς σὲ πολυπονωτάτην βροτῶν 
δαίμων ἔϑηχεν, ὅστις ἐστί σοι βαρύς. 
ἀλλ εἰσορῶ γὰρ τοῦδε δεσπότου δέμας 

σαρσοα 



Ἑ, 
ἘΠ | κ 

725 “γαμέμνονος, τοὐνθένδε σιγῶμεν., φίλαι. 

ΦΙΑΠΕΙΝΩ Ν. 

χάβη, τί μέλλεις παῖδα σὴν κρύπτειν τάφῳ 
ἐλϑοῦσ᾽, ἐφ᾽ οἷσπερ Ταλϑύβιος ἤγγειλέ μοι 
μὴ ϑιγγάνειν σῆς μηδέν᾽ ᾿Ἱργείων κόρης; 
ἡμεῖς μὲν οὖν ἐῶμεν, οὐδὲ ᾿ναύομεν " 

750 σὺ δὲ σχολάζεις, ὥστε θαυμάζειν ἐμέ. 

ἥχω δ᾽ ἀποστελῶν σε" τἀχεῖϑεν γὰρ εὖ 
πεπραγμέν᾽ ἐστὶν, εἴ τι τῶνδ᾽ ἐστὶν χαλῶς. 

ἔα: τίν᾽ ἄνδρα τόνδ᾽ ἐπὶ σχηναῖς ὁρῶ 

ϑανόντα Τρώων; οὐ γὰρ ᾿Ἰογείων. πέπλοι 
᾿ 786 δέμας περιπτύσσοντες ἀγγέλλουσί μοι. 

| ἘΚΑ8ΒΠ. 
δύστην᾽, ἐμαυτὴν γὰρ λέγω, λέγουσα σὲ, 
᾿Πχάβη, τί δράσω; πότερα. προσπέσω γόγυ 
᾿᾿γαμέμνονος τοῦδ᾽. ἢ (φέρω σιγῇ χαχά; 

ΑΙ ΑΜΜΕΜΙΝΩ Ν. 

τί μοι προσώπῳ νῶτον ἐγπλίνασα σὸν 
140 δύρει, τὸ πραχϑὲν δ᾽ οὐ λέγεις, τίς ἔσϑ᾽ ὅδε. 

ἘΚ48Π. 

ἀλλ εἴ μὲ δούλην πολεμίων ϑ᾽ ἡγούμενος 
γονάτων ὠπώσαιτ᾽, ἄλγος ἂν ποοσϑείμεϑα. 

“ΓΙΓΑΜΕΜΝΩ Ν. 

οὔτοι πέφυκα μάντις, ὥστε μὴ «λύων 
ἐξιστορῆσαι σῶν ὁδὸν βουλευμάτων. 

ἘΚ .΄48η. 

745 ὧρ᾽ ἐχλογίζομαί γε πρὸς τὸ δυσμενὲς 
μᾶλλον φοένας τοῦδ᾽, ὄντος οὐχὶ δυσμενοῦς ; 

ἈΓΑΜΕΜΝΩ Ν. 

εἴ τοί μὲ βούλει τῶνδε μηδὲν εἰδέναι, 
ἐς ταυτὸν ἥκεις" χαὶ γὰρ οὐδ᾽ ἐγὼ κλύειν. 

ἘΧΚ.8ὴΗ,. 

οὐχ ἂν δυναίμην τοῦδε τιμωρεῖν (τερ 
750 τέχνοισι τοῖς ἐμοῖσι. τί στρέφω τάδε; 

τολμῶν ἀγάγχη, χἂν τύχω χἂν μὴ τύχω. 
᾿γάμεμνον,, ἑχετεύω σὲ τῶνδε γουνάτων 
χαὶ σοῦ γενείου δεξιᾶς τ᾿ εὐδαίμονος. 

ΑΓΙΑΜΕΠΙΝΩΝ. 
τί χρῆμα μαστεύουσι; μῶν ἐλεύϑερον 

16ὅ αἰῶνα θέσθαι; δῴδιον γάρ ἐστί σοι. 

ἘΚ΄Ζ8ΒΗὴΗ. 

οὐ δῆτα" τοὺς χαχοὺς δὲ τιμωρουμένη, 
αἰῶνα τὸν ξύμπαντα δουλεῦσαι ϑέλω. 

“77 ΆΑΊΓΤΙΙΝΏΩ Ν: 

χαὶ δὴ τίν᾽ ἡμᾶς εἰς ἐπάρχεσιν χαλεῖς; 

ΤΠ ΚΆΑΒΗ͂. 
οὐδέν τι τούτων ὧν σὺ δοξάζεις, ἄναξ. 

760 ὁρῷς νεχρὸν τόνδ᾽, οὗ καταστάζω δάκρυ; 

Φ͵ΙΓΆΑΜΕΜΝΩ Ν: 

ὁρῶ" τὸ μέντοι μέλλον οὐκ ἔχω μαϑεῖν. 

πκΆ8ΒΠ. 
τοῦτόν ποτ᾽ ἔτεχον κίζρερον ζώνης ὕπο. 

Ι . ΙΓ ΑΜΕΙΙΝ Ν. 
Ι - - 

| ἔστιν δὲ τίς σῶν οὗτος, ὦ τλῆμον, τέχνων; 
] 
] ἘᾺΚΑἍΑ8η. 

οὐ τῶν ϑανόντων Πριαμιδῶν ὑπ᾿ ᾿Ιλίῳ. 

ΤῸ 14. Ἢ 429 

ἉἉΓΑΜΈΜΠΙΝΩ Ν. 

766 ἢ γάρ τιν᾽ ἄλλον ἔτεκες ἢ κείνους, γύναι; 

ἘΚ.8Π. 

ἀνόνητά γ᾽, ὡς ἔοιχε, τόνδ᾽ ὃν εἰσορᾷς. 

ΑΤ ΑἸΤΕΠΙΝῺ Ν. 

ποῦ δ᾽ ὧν ἐτύγχαν᾽, ἡνίχ᾽ ὥλλυτο πτόλις; 

ἘΚ48ΒΗηΗ. 

᾿ 

πατήρ νιν ἐξέπεμιψεν., ὀροωδῶν ϑανεῖγ. 

ΔΙΓΑΜΕΜΝΩ Ν. 

ποῖ τῶν τότ᾽ ὄντων χωρίσας τέχνων μόγον ; 

ἘΚ... Βη. 

770 ἐς τήνδε χώραν, οὗπερ εὑρέϑη ϑανώγ. 

ἉΙΑΜΈΜΝΩ Ν. 
πρὸς ἄνδρ᾽, ὃς ἄρχει τῆσδε Πολυμήστωρ χϑονύς; 

ἘΚ.8Βη. 

ἐνταῦθ᾽ ἐπέμφϑη πιχροτάτου χρυσοῦ (ύλαξ. 

ΑΙΓΑΜΕΜΝΩ Ν. 

ϑνήσχει δὲ πρὸς τοῦ χαὶ τίνος πότμου τυχών; 

ἘΚ48Η. 

τίνος δ᾽ ὑπ᾿ ἄλλου; Θοήξ νιν ὥλεσε ξένος. 

ΑΙΑΜΕΙΜΝΩ Ν. 

τΊὸ ὦ τλῆμον, ἦ που χρυσὸν ἠράσϑη λαβεῖν; 

ΠΚ.8Π. 

τοιαῦτ᾽, ἐπειδὴ ξυμφορὰν ἔγνω «ρυγῶνγ. 

ΔΙΓΆΑΜΕΜΝΩ Ν. 

εἶρες δὲ ποῦ γιν, ἢ τίς ἤνεγκεν νεχρόν; 

ἘΚ.48Η. 

ἥδ᾽, ἐντυχοῦσα ποντίας ἀκτῆς ἔπι. 

ΓΑΜΕΠΛΠΙΝΩ Ν. 

τοῦτον ματεύουσ᾽, ἢ πονοῦσ᾽ ἄλλον πόνον; 

ἘΧΚ.48.11. 

780 λούτρ᾽ ᾧχετ᾽ οἴσουσ᾽ ἐξ ἁλὸς Πολυξένῃ. 

ΑΓ ΠΜΙΕΛΙΝΩ Ν. 

χτανών γιν, ὡς ἔοιχεν, ἐκβάλλει ξένος. | 

ΕἘΚ.8Η. 

ϑαλασσὀπλαγχτόν γ᾽, ὧδε διατεμὼν χρύα. 

ΑΙΓΑΜΕΙΙΝΩ Ν. 

ὦ σχετλία σὺ τῶν ἀμετρήτων πόγων. ] 

ἘΚ.48Πη. ] 
ὄλωλα, κοὐδὲν λοιπὸν, ᾿γάμεμνον., κακῶν. 

ἈΓΑΛΜΙΠΙΓΝΩ Ν. 
τίς οὕτω δυστυχὴς ἔφυ γυνή; 

ΕΚ.8Ηη. 

οὐχ ἔστιν, εἰ μὴ τὴν τύχην αὐτὴν λέγοις. 
ἀλλ. ὧνπερ οὕνεχ᾽ ἀμφὶ σὸν πίπτω γόνυ, 
ἄκουσον. εἰ μὲν ὅσιά σοι παϑεῖν δοχῶ, 
στέργοιμι᾽ ἄν" εἰ δὲ τοὔμπαλιν, σύ μοι γεγοῦ 

790 τιμωρὸς ἀνδρὸς ἀνοσιωτάτου ξένου, 

ὃς οὔτε τοὺς γῆς νέρϑεν οὔτε τοὺς ἄνω 

δείσας δέδρακεν ἔργον ἀνοσιώτατον, 

κοινῆς τραπέζης πολλάκις τυχὼν ἐμοὶ, 

[ξενίας τ᾿ ἀριθμῷ πρῶτα τῶν ἐμῶν φίλων " 

795 τυχὼν δ᾽ ὅσων δεῖ καὶ λαβὼν προμηϑίαν,} 

ἔχτεινε, τύμβου δ᾽, εἰ χτανεῖν ἐβούλετο, 

οὐκ ἠξίωσεν, ἀλλ ἀςφῆχε πόντιον. 

ἡμεῖς μὲν οὖν δοῦλοί τε χἀσϑενεῖς ἴσως" 

αν] οο ζι φεῦ φεῦ" 



430 

ἀλλ οἱ ϑεοὶ σϑένουσι χὠ κείνων χρατῶν 
800 νόμος - νόμῳ γὰρ τοὺς ϑεοὺς ἡγούμεϑα, 

χαὶ ζῶμεν ἄδιχα χαὶ δίκαι᾽ ὡρισμένοι" 
ὃς ἐς σ᾽ ἀνελϑὼν εἰ διαφϑαρήσεται, 
χαὶ μὴ δίχην δώσουσιν οἵτινες ξένους 
χτείνουσιν ἢ ϑεῶν ἱρὰ τολμῶσιν «φρέρειν, 

806 οὐχ ἔστιν οὐδὲν τῶν ἐν ἀνθρώποις ἴσον. 
ταῦτ᾽ οὖν ἐν αἰσχρῷ ϑέμενος αἰδέσϑητί με, 

οἴχτειρον ἡμᾶς, ὡς γραφεύς τ᾽ ἀποσταϑεὶς 
ἰδοῦ με κἀνάϑρησον οἱ᾽ ἔχω χαχά. 
τύραννος ἣν ποτ᾽, ἀλλὰ νῦν δούλη σέϑεν, 

:Σ - - 2 [ 

810 εὔπαις ποτ᾽ οὖσα, νῦν δὲ γραῦς ἄπαις ϑ᾽ ἅμα, 
, : Ξι 
ἄπολις, ἔρημος, ἀϑλιωτάτη βοοτῶν. 

᾿ : ἘΣ ᾿ 
οἴμοι τάλαινα, ποῖ μ᾽ ὑπεξάγεις πόδα; 
Ε "- ᾿ ΄ ἈΕῚ , ΕἸ , 
ἔοιχα πράξειν οὐδέν - ὦ τάλαιν᾽ ἐγώ. 

τί δῆτα ϑνητοὶ τἄλλα μὲν μαϑήματα 

815 μοχϑοῦμεν ὡς χρὴ πάντα χαὶ μαστεύομεν, 

πειϑὼ δὲ τὴν τύραννον ἀνθρώποις μόγην, 

οὐδέν τι μᾶλλον ἐς τέλος σπουδάζομεν 
΄ - 

μισϑοὺς διδόντες μανϑάνειν., ἵν᾽ ἣν ποτὲ 
Γ Ε ἘῈ ἐν ; ΞΉΤΗΙ 

πείϑειν ἅ τις βούλοιτο, τυγχάνειν ϑ΄ ἅμα; 

820 πῶς οὖν ἔτ᾽ ἄν τις ἐλπίσαι πράξειν χαλῶς; 

οἱ μὲν τοσοῦτοι παῖδες οὐκέτ᾽ εἰσί μοι. 

αὐτὴ δ᾽ ἐπ᾽ αἰσχοοῖς αἰχμάλωτος οἴχομαι" ὑτὴ ΘΟ ΟΡ ΚΡΟΣ, φτούχοίία 
ἈΨΗ͂ΣΣ ΝΣ το δ ΟΣ ΤῈ ἀπ ται - 

χαπνὸν δὲ πόλεως τόνδ᾽ ὑπερϑοώσχονθϑ᾽ ὁρῶ. 

χαὶ μὴν, ἴσως μὲν τοῦ λόγου χενὸν τόδε, 

825 Κύπριν προβάλλειν - ἀλλ ὅμως εἰρήσεται" 

πρὸς σοῖσι πλευροῖς παῖς ἐμὴ χοιμίζεται 

ἡ φοιβὰς, ἣν χαλοῦσι Κασάνδραν «Ρρύγες. 

ποῦ τὰς φίλας δῆτ᾽ εὐφροόνας δείξεις, ἄναξ, 

ἢ τῶν ἐν εὐνῇ «ιλτάτων ἀσπασιμάτων 

830 χάριν τίν᾽ ἕξει παῖς ἐμὴ, χείνης δ᾽ ἐγώ; 

ἄχουε δή νυν" τὸν ϑανόντα τόνδ᾽ ὁρᾷς; 

τοῦτον χαλῶς δρῶν ὄντα χηδεστὴν σέϑεν 

835 δοάσεις. ἑνός “οι μὖϑος ἐνδεὴς ἔτι. 

εἴ κοι γένοιτο ( ϑόγγος ἐν βοαχίοσι 

χαὶ χερσὶ χαὶ χόμαισι χαὶ ποδῶν βάσει, 

ἢ -Ἰαιδάλου τέχναισιν ἢ ϑεῶν τινος. 

ὡς πάνϑ᾽ ὁμαρτὴῆ σῶν ἔχοιτο γουνάτων μιαρ χ 
840 χλαίοντ᾽, ἐπισχήπτονται παντοιοὺς λόγους. 

τ ν.“ ΕΣ Ἄι ΓΝ “᾿ ΄ 

ὠ δέσποτ᾽, ὦ μέγιστον Ἕλλησιν (ἄος, 
Ξ : κ :; ; 

πιϑοῦ. παράσχες χεῖρα τῇ πρεσβύτιδι 

τιμωρὸν, εἰ χαὶ μηδέν ἐστιν, ἀλλ᾿ ὅμως. 

ἐσϑλοῦ γὰρ ἀνδρὸς τὴ δίχη Ὅ» ὑπηρετεῖν 

840 καὶ τοὺς χαχκοὺς δρᾶν πανταχοῦ χαχῶς ἀεί. 

ΧΟΡΟΣ. 

δεινόν γε, ϑνητοῖς ὡς ἅπαντα συμπίτνει, 
χαὶ τὰς ἀνάγχας οἱ νόμοι διώρισαν, 

φίλους τιϑέντες τούς τε πολεμιωτάτους, 

ἐχϑρούς τε τοὺς πρὶν εὐμενεῖς ποιούμενοι. 

Φ4ΦΓΑΜΕΙΜΝΩΝ. 

850 ἐγὼ σὲ χαὶ σὸν παῖδα καὶ τύχας σέϑεν, 
Ἑχάβη, δι᾽ οἴχτου χεῖρά 8᾽ ἱκεσίαν ἔχω, 

ἧ Τ᾽ “ , Ε 
χαὶ βούλομαι ϑεῶν ϑ᾽ οὕνεχ᾽ ἀνόσιον ξένον 

χαὶ τοῦ δικαίου τήνδε σοι δοῦναι δίκην, 

εἴ πως φανείη γ᾽ ὧσιε σοί τ᾽ ἔχειν χαλῶς, 

Ῥοκὲ 830. «οασιο θα ηίιι" 

ἐχ τοῦ σχότου γὰρ τῶν τε νυχκτέρων πάνυ 
φίλτρων μεγίστη γίγνεται βροτοῖς χάρις. 

------ - τὸ τς  ἀ  ς- τ-ς  ςς-ἕ͵.  .πἴ τὸ τς ὌΝ. 

ἘἙ. ἘΣ ΡῬ ΤΠ|1 ἈΞ ΘΡΎ 

867 στρατῷ τε μὴ δόξαιμι Κασάνδρας χάριν 
Θρήκης ἄνακτι τόνδε βουλεῦσαι φόνον. 
ἔστιν γὰρ ἡ ταραγμὸς ἐμπέπτωχέ μοι" 
τὸν ἄνδρα τοῦτον «ίλιον ἡγεῖται στρατὸς, 

τὸν χατϑανόντα δ᾽ ἐχϑρόν" εἰ δὲ σοὶ «ίλος 

860 ὅδ᾽ ἐστὶ, χωρὶς τοῦτο χοὐ χοιγὸν στρατῷ. 
πρὸς ταῦτα φρόντιζ᾽ - ὡς ϑέλοντα μέν μ᾽ ἔχεις 
σοὶ ξυμπονῆσαι καὶ ταχὺν προσαρχέσαι, 

βραδὺν δ᾽, ᾿ἡχαιοῖς εἰ διαβληϑήσομαι. 

ἘΚ.8ΒΗ. 

φεῦ" 

οὐχ ἔστι ϑνητῶν ὅστις ἔστ᾽ ἐλεύϑερος" 
865 ἢ χρημάτων γὰρ δοῦλός ἔστιν ἢ τύχης, 

ἢ πλῆϑος αὐτὸν πόλεος ἢ νύμων γραφαὶ 

εἴργουσι χρῆσϑαι μὴ κατὰ γνώμην τρόποις. 
ἐπεὶ δὲ ταρβεῖς τῷ τ᾽ ὄχλῳ πλέον νέμεις, 

ἐγώ σε ϑήσω τοῦδ᾽ ἐλεύϑερον φόβου. 
870 ξύνισϑι μὲν γὰρ, ἤν τι βουλεύσω χαχὸν 

τῷ τόνδ᾽ ἀποχτείναντι, συνδράσης δὲ μή. 
ἣν δ᾽ ἐξ ᾿χαιῶν ϑόρυβος ἢ ̓ πιχουρίαᾳ 
πάσχοντος ἀνδρὸς Θρηχὸς οἷα πείσεται 
φανῇ τις, εἶργε μὴ δοχῶν ἐμὴν χάριν. 

876 τὰ δ᾽ ἄλλα ϑάρσει" πάντ᾽ ἐγὼ ϑήσω χαλῶς. 

ΦΓΑΜΈΕΈΙΠΝΩΝ. 

πῶς οὖν; τί δράσεις ; πότερις φάσγανον χερὶ 

λαβοῦσα γραίᾳ φῶτα βάρβαρον χτενεῖς, 
ἢ φαρφμάχοισιν. ἢ ̓ πιχουρίᾳ τίνι; 
τίς σοι ξυνέσται χείρ; πόϑεν χτήσει φίλους ; 

ἘΚ.48Βη. 

880 στέγαι χεκεύϑασ᾽ αἵδε Τρῳάδων ὄχλον. 

ΔΙΑΜΕΜΝΩΝ. 

τὰς αἰχμαλώτους εἶπας, Ἑλλήνων ἄγραν; 

ἘΚ.48Π. 

ξὺν ταῖσδε τὸν ἐιιὸν φονέα τιμωρήσομαι. 

ΙΓΑΜΕΜΝΩΝ. 

χαὶ πῶς γυναιξὶν ἀρσένων ἔσται κράτος; 

ἘΚΖ48η. 

δεινὸν τὸ πλῆϑος, ξὺν δόλῳ τε δύσμαχον. 

ΑΓΑΜΕΙΝΩΝ. 

886 δεινόν " τὸ μέντοι ϑῆλυ μέμφομαι γένος. 

ΞΕᾺΚΑ8ΒΗη. 

τί δ᾽; οὐ γυναῖχες εἶλον αἹγύπτου τέκνα, 
χαὶ «Ἱῆμνον ἄρδην ἀρσένων ἐξῴχισαν; 

ἀλλ ὡς γενέσϑω:" τόνδε μὲν μέϑες λόγον" 
πέμινον δέ μιοι τήνδ᾽ ἀσᾳαλῶς διὰ στρατοῦ 

890 γυναῖχα. καὶ σὺ, Θρηχὶ πλαϑεῖσα ξένῳ, 

λέξον, χαλεῖ σ᾽ ἄνασσα δήποτ᾽ Ἰλίου 
Ἑχάβη, σὸν οὐχ ἔλασσον ἢ χείνης χρέος, 
χαὶ παῖδας ὡς δεῖ καὶ τέχν᾽ εἰδέναι λόγους 
τοὺς ἐξ ἐχείνης. τὸν δὲ τῆς νεοσφαγοῦς 

896 Πολυξένης ἐπίσχες, ᾿ἀγάμεμνον., τάφον, 
ὡς τώδ᾽ ἀδελιρὼ πλησίον μιᾷ φλογὶ, 
δισσὴ μέριμνα μητρὶ, χρυφϑῆτον χϑογίέ, 

ΔΓΑΜΕΜΝΩΝ. 

ἔστα: τάδ᾽ οὕτως - χαὶ γὰρ εἰ μὲν ἣν στρατῷ 
πλοῦς, οὐχ ἂν εἶχον τήνδε σοι δοῦναι χάριν" 

[900 νῦν δ᾽, οὐ γὰρ ἵησ᾽ οὐρίους πνοὰς ϑεὸς, 

μένειν ἀνάγχη πλοῦν ὁρῶντας ἥσυχον. 



ἘΣ ἀντ τὰ 8 ΣῊΗΣ 451 

γένοιτο δ᾽ εὖ πως" πᾶσι γὰρ κοινὸν τόδε, 
Ἰδίᾳ 8᾽ ἑχάστῳ καὶ πόλει, τὸν μὲν χαχὸν 
κακόν τι πάσχειν, τὸν δὲ χρηστὸν εὐτυχεῖν. 

ΧΟΡΟΣ. 

906 σὺ μὲν, ὦ πατρὶς ᾿Ιλιὰς, 

τῶν ἀπορϑήτων πόλις οὐκέτι λέξει" 

τοῖον Ἑλλάνων νέφος ἀμφί σε χρύπτει 
δορὶ δὴ δορὶ πέρσαν. 

910 ἀπὸ δὲ στεφράναν χκέχαρσαι 
πύργων, κατὼ δ᾽ αἰϑάλου 
κηλῖδ᾽ οἱχτροτάταν χέχρωσαι, 
τάλαιν᾽, οὐκέτι σ᾽ ἐμβατεύσω. 
μεσονύχτιος ὠλλύμαν, 

9156 ἦμος ἐχ δείπνων ὕπνος ἡδὺς ἐπ᾿ ὅσσοις 
χίδναται, μολπῶν δ᾽ ἄπο καὶ χοροποιῶν 
ϑυσιᾶν καταπαύσας 
πόσις ἐν ϑαλάμοις ἔχειτο, 

920 ξυστὸν δ᾽ ἐπὶ πασσάλῳ, 
γαύταν οὐχέϑ᾽ ὁρῶν ὅμιλον 
Τροίαν ᾿Ιλιάδ᾽ ἐμβεβῶτα. 
ἐγὼ δὲ πλόχαμον ἀναδέτοις 

μίτραισιν ἐρρυϑμιζόμαν 
925 χρυσέων ἐνόπτρων 

λεύσσουσ᾽ ἀτέρμονας εἷς αὐγὰς, 
ἐπιδέμνιος ὡς πέσοιμ᾽ ἐς εὐνάν. 
ἀνὰ δὲ χέλαδος ἔμολε πόλιν" 
χέλευσμα δ᾽ ἦν χατ᾽ ἄστυ Τροίας τόδ᾽ - ὦ 

9830 παῖδες Ἑλλάνων, πότε δὴ πότε τὰν 
᾿λιάδα σχοπιὰν πέρσαντες ἥξετ᾽ οἴχους ; 

988 λέχη δὲ φίλια μονόπεπλος 

λιποῦσα, “]ωρὶς ὡς χόρα, 

936 σεμινὰν προσίζουσ᾽ 
οὐκ ἤνυσ᾽ “Ἄρτεμιν ἃ τλάμων" 
ἄγομαι δὲ ϑανόντ᾽ ἰδοῦσ᾽ ἀκχοίταν 
τὸν ἐμὸν ἅλιον ἐπὶ πέλαγος, 
πόλιν τ᾽ ἀποσχοποῦσ᾽, ἐπεὶ νόστιμον 

910 ναῦς ἐκίνησεν πόδα καί μ᾽ ἀπὸ γᾶς 

ὥρισεν ᾿Ιλιάδος" τάλαιν᾽, ἀπεῖπον ἄλγει. 
948 τὰν τοῖν “]Ποσχόροιν λέναν χάσιν, ᾿Ιδαῖόν τὲ 

βούταν αἰνόπαριν χατάρᾳ 
940 διδοῦσ᾽, ἐπεί μὲ γᾶς 

ἐχ πατρῴας ἀπώλεσεν 
ἐξῴκισέν τ᾿ οἴχων γάμος, οὐ γάμος, ἀλλ ἀλά- 

στορύς τις οἷζύς " 

900 ὃν μήτε πέλαγος ἅλιον ἀπαγάγοι πάλιν, 
μήτε πατρῷον ἵχοιτ᾽ ἐς οἶχον. 

ΠΟΧΥΜΗΣΤΩΡ. 

ὦ φίλτατ᾽ ἀνδρῶν Πρίαμε, φιλτάτη δὲ σὺ, 
Ἑχάβη, δακρύω σ᾽ εἰσορῶν πόλιν τὲ σὴν, 

966 τήν τ᾿ ἀρτίως ϑανοῦσαν ἔκγονον σέϑεν. 
φεῦ" 

οὐχ ἔστιν οὐδὲν πιστὸν οὔτ᾽ εὐδοξία 
οὔτ᾽ αὖ χαλῶς πράσσοντα μὴ πράξειν χακῶς. 
φύρουσι δ᾽ αὐτὰ ϑεοὶ πάλιν τε καὶ πρόσω, 
ταραγμὸν ἐντιϑέντες, ὡς ἀγνωσίᾳ 

900 σέβωμεν αὐτοὺς, ἀλλὰ ταῦτα μὲν τί δεῖ 

ϑρηνεῖν, προχόπτοντ᾽ οὐδὲν ἐς πρόσϑεν χαχῶν; 
σὺ δ᾽ εἴ τι μέμφει τῆς ἐμῆς ἀπουσίας, 

906 --- 913. --- 914- 922. 

928 --- 932. -ΞΞ- 938 -- 942. 

σχές - τυγχάνω γὰρ ἐν μέσοις Θρήκης ὅροις 
ἀπὼν, ὅτ᾽ ἦλθες δεῦρ᾽ - ἐπεὶ δ᾽ ἀφικόμην, 

9606 ἤδη πόδ᾽ ἔξω δωμάτων αἴροντί μοι 
ἐς ταυτὸν ἥδε συμπίτνει δμωὶς σέϑεν, 
λέγουσα μύϑους ὧν κλύων ἀφικόμην. 

ἘΚ.48Η. 

αἰσχύνομαί σε προσβλέπειν ἐναντίον, 
Πολυμῆστορ,, ἐν τοιοῖσδε κειμένη χαχοῖς. 

970 ὅτῳ γὰρ ὦφϑην εὐτυχοῦσ᾽, αἰδώς μ᾽ ἔχει, 
ἐν τῷδε πότμῳ τυγχάνουσ᾽, ἵν᾽ εἰμὶ νῦν, 

χοὺκ ἂν δυναίμην προσβλέπειν σ᾽ ὀρϑαῖς κόραις. 

ἀλλ᾽ αὐτὸ μὴ δύσνοιαν ἡγήσῃ σέϑεν, 

Πολυμῆστορ" ἄλλως δ᾽ αἴτιόν τι καὶ γόμιος, 
976 γυναῖχας ἀνδρῶν μὴ βλέπειν ἐναντίον. 

ΠΟΑΥΜΗΣΤΩΡ. 

χαὶ ϑαῦμά γ᾽ οὐδέν. ἀλλὰ τίς χρεία σ᾽ ἐμοῦ; 
τί χρῆμ᾽ ἐπέμψω τὸν ἐμὸν ἐκ δόμων πόδα; 

ἘΚ.΄48Βη. 

ἴδιον ἐμαυτῆς δή τι πρὸς σὲ βούλομαι 
χαὶ παῖδας εἰπεῖν σούς" ὁπάονας δέ μοι 

980 χωρὶς κέλευσον τῶνδ᾽ ἀποστῆναι δόμων. 

ΠΟΙΥΜΗΣΤΟΩΡ. 

χωρεῖτ᾽ " ἐν ἀσφαλεῖ γὰρ ἥδ᾽ ἐρημία. 
φίλη μὲν εἶ σὺ, προσφιλὲς δέ μοι τόδε 
στράτευμ᾽ ᾿ἡχαιῶν. ἀλλὰ σημαίνειν σὲ χρὴ 
τί χρὴ τὸν εὖ πράσσοντα μὴ πράσσουσιν εὖ 

986 φίλοις ἐπαρκεῖν " ὡς ἕτοιμός εἰμ᾽ ἐγώ. 

ἘΚ.48η. 

πρῶτον μὲν εἰπὲ παῖδ᾽ ὃν ἐξ ἐμῆς χερὸς 
Πολύδωρον ἔχ τε πατρὸς ἐν δόμοις ἔχεις, 
εἰ ζῆ " τὰ δ᾽ ἄλλα δεύτερόν σ᾽ ἐρήσομαι. 

ΠΟΧΥΜΗΣΤΩΦΦ, 

μάλιστα" τοὐκείγου μὲν εὐτυχεῖς μέρος. 

ἘΚ48η. 

990 ὦ φίλταϑ᾽, ὡς εὖ χἀξίως σέϑεν λέγεις. 

ΠΟ.ΧΥΜΗΣΤΩΡ. Ϊ 

τί δῆτα βούλει δεύτερον μαϑεῖν ἐμοῦ; 

ἘΚΑΒΗ. 

εἰ τῆς τεκούσης τῆσδε μέμνηταί τί μου. 

ΠΟΜΥΜΉΗΉΣΤΩΡ. 

χαὶ δεῦρό γ᾽ ὡς σὲ χρύφιος ἐζήτει μολεῖν. 

ἘΚ.48ΒηΗ. 

χρυσὸς δὲ σῶς, ὃν ἦλϑεν ἐκ Τροίας ἔχων; 

ΠΟΧΥΜΗΣΤΊΤΏΩΡ, 

οθ96 σῶς, ἐν δόμοις γε τοῖς ἐμοῖς φρουρούμενος. 

ἘΚ48η. 

σῶσόν νυν αὐτὸν, μηδ᾽ ἔρα τῶν πλησίον. 

ΠΟΦΥΜΗΣΤΩΡ. 
ἥκιστ᾽ - ὀναίμην τοῦ παρόντος, ὦ γύναι. 

ἘΚ.8Π. 

οἷσϑ᾽ οὖν ἃ λέξαι σοί τε χαὶ παισὶν ϑέλω; 
ΓΟ ΥὙΠΕΣΎΩΡ. 

οὐκ οἶδα" τῷ σῷ τοῦτο σημανεῖς λόγῳ. 
ἘΚ4ΒΗ. 

1000 ἔστω φιληϑεὶς, ὡς σὺ νῦν ἐμοὶ «φιλεῖ. 
ΤΟΣ ΜΤΗΣ  Ω; 

τί χρῆμ᾽, ὃ κἀμὲ καὶ τέκν᾽ εἰδέναι χρεών; 
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ΠΚ.48η. 

χρυσοῦ παλαιαὶ Πριαμιδὼν χατώρυχες. 

ΠΟΑΥΜΗΣΤΩΡ. 

ταῦτ᾽ ἔσϑ᾽ ἃ βούλει παιδὶ σημῆναι σέϑεν; 

ἘΚ.8η. 

μάλιστα, διὰ σοῦ γ᾽" εἶ γὰρ εὐσεβὴς ἀνήρ. 

ΠΟΛΑΛΥΜΗΣΤΩΡ. 

1006 τέ δῆτα τέχνων τῶνδε δεῖ παρουσίας; 

ἘΚ48Βη. 

ἄμεινον, ἢν σὺ χατϑάνῃς, τούσδ᾽ εἰδέγαι. 

ΠΟΙΦΥΜΗΣΤΟΩΡ. 

χαλῶς ἔλεξας τῆδε καὶ σοφώτερον. 

ἘΚ48ΒΠ. 

οὖν ᾿ϑάνας ᾿Ιλίας ἵνα στέγαι; 

ΠΟ.«ΥΜΈΉΣΤ.Ρ. 

ἐνταῦϑ᾽ ὁ χρυσός ἔστι; 

ΠΚΑ8η. 

1010 μέλαινα πέτρα γῆς ὑπερτέλλουσ᾽ ἄνω. 

ἹΓΟΖΧΎΥΜΙΓΗΣΥΤῺΩΡ. 

ἔτ᾽ οὖν τι βούλει τῶν ἐκεῖ φράζειν ἐμοί; 

ἘΚ.87η. 

σῶσαί σὲ χρήμαϑ᾽ οἷς συνεξῆλθον ϑέλω. 

ἹΠῸ ΖΦ ῈΜΓΕΓΣ ΤΡ. 

ποῦ δῆτα, πέπλων ἐντὸς ἦ χρύψασ᾽ ἔχεις; 

᾿ ἘΚ.8Π. 
σχύλων ἂν ὄχλῳ ταῖσδε σώζεται. στέγαις. 

ἸΠΟΦΎΥΜΗΣΊΩ;Ρ. 

1015 ποῦ δ᾽; αἴἷδ᾽ ᾿ἀχαιῶν ναύλοχοι περιπτυχαί. 

ἘΚΑΒΗ. 
ἔδιαι γυναικῶν αἰχμαλωτίδων στέγαι. 

ΠΟΑΥΜΉΣΤΆΡ. 

τἄνδον δὲ πιστὰ, κἀρσένων ἐρημία; 

ἘΚ... 

οὐδεὶς ᾿Ἰχαιῶν ἔνδον, ἀλλ᾿ ἡμεῖς μόναι. 

οἷσϑ᾽ 

΄, 
σημεῖον δὲ τί; 

ἀλλ ἕρπ᾽ ἐς οἴχους " καὶ γὰρ ᾿Δ“ργεῖοι νεῶν 

1000 λῦσαι ποθοῦσιν οἴχαδ᾽ ἐκ Τοοίας πόδα" 

ὡς πάντα πράξας ὧν σε δεῖ στείχης πάλιν 

ξὺν παισὶν οὗπερ τὸν ἐμὸν ᾧκισας γόνον. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὕπω δέδωκας, ἀλλ ἴσως δώσεις δίχην, 

1025 ἀλίμενόν τις ὡς ἐς ἄντλον πεσὼν 

λέχριος ἐχπέσῃ «ἴλας καρδίας, 

ἀμέρσας βίον. τὸ γὰρ ὑπέγγυον 

1030 δύχᾳ χαὶ ϑεοῖσιν οὐ ξυμπίτνει. 

ὀλέθριον ὀλέϑριον χαχόύν. 

τρεύσει σ᾽ ὁδοῦ τῆσδ᾽ 

ΕΣ ἄσιμον πρὸὺς “Ἅ4δαν, ἑὼ τάλας " 

ἐλπὶς, ἥ σ᾽ ἐπήγαγε 

Ω. 

ἀπολέμῳ δὲ χειρὶ λείψεις βίον. 

' ΠΟΑΥΜΗΣΤΩΡ. 
[1086 ὦμοι, τυφλοῦμαι φέγγος ὀμμάτων τάλας. 

] ΧΟΡΟΣ. 
ἠχούσατ᾽ ἀνδρὸς Θρηκὸς οἰμωγὴν, φίλαι; 

' ΠΟ “ΦΥΜΉΣΤΟΩΡ. 

αὖϑις, τέχνα, δυστήνου σφαγῆς. 

ΧΟΣΡΟΘΙΣ: 
, ΑΕ ᾿ ΄ 

πεποαχται χαίν ἔσω δόμων χαχα. 

- 
] ὦμοι μάλ᾽ 

, φίλαι, 

νῦν ον Ὁ ΡΝ τ οι τ 0 Κ5.... ὕ ΒΘ 

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ. 

ἀλλ᾽ οὔτι μὴ φύγητε λαιψηρῷ ποδί" 

1010 βάλλων γὰρ οἴκων τῶνδ᾽ ἀναρρήξω μυχούς. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἰδοὺ, βαρείας χειρὸς δομᾶται βέλος. 
βούλεσϑ᾽ ἐπεσπέσωμεν; ὡς ἀχμὴ χαλεῖ 
ἙἙχάβη παρεῖναι Τρῳάσιν τὲ συμμάχους. 

ἘΚ.487Π. 

ἄρασσε, φείδου μηδὲν. ἐχβάλλων πύλας" 

1046 οὐ γάρ ποτ᾽ ὄμμα λαμπρὸν ἐνϑθήσεις κόραις, 

οὐ παῖδας ὄψει ζῶντας, ος ἔχτειν᾽ ἐγώ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἢ γὰρ καϑεῖλες Θρῆχα χαὶ χρατεῖς ξένου, 

δέσποινα, χαὶ δέδρακας οἰάπερ λέγεις ; 

ἘΚ.48Η. 

ὄψει νιν αὐτίχ᾽ ὄντα δωμάτων πάρος 

1060 τυφλὸν, τυφλῷ στείχοντα παραφόρῳ ποδὶ, 

παίδων τε δισσῶν σώμαϑ', οὃς ἔχτειν᾽ ἐγὼ 

ξὺν ταῖς ἀρίσταις Τρφῳάσιν " δίκην δέ μοι 

δέϑωχε: χωρεῖ δ᾽, ὡς ὁρᾷς, ὅδ᾽ ἐκ δόμων. 
ἀλλ᾽ ἐχποδὼν ἄπειμι κἀποστήσομαι 

1055 ϑυμῷ ζέοντι Θρηχὶ δυσμαχωτάτῳ. 

ΠΟΙΦΥΜΗΣΤΩΡ. 

ὦμοι ἐγὼ, 
πῶ βῶ, πᾶ στῶ, πᾷ χέλσω; 

τετράποδος βάσιν ϑηρὺς ἐρξανέσαν 

τιϑέμενος ἐπὶ χεῖου; χατ᾽ ἴχνος; 

1060 ποίᾳ», ἢ ταύταν, ἢ τάνδ᾽ 

ἐξαλλάξω, 
τὰς ἀνδροφόνους μάρψαι χοήζων 

Ἰλιάδας, αἵ μὲ διώλεσαν; 

τάλαιναι χόραι τάλαιναι «Φρυγῶν, 

ποῖ καί μὲ φυγᾷ 

1006 πτώσσουσι μυχῶν; 
εἴϑε μοι ὀμμάτων αἱματόεν βλέφαρον 
ἀχέσαι᾽ ἀκέσαιο τυφλὸν, “Ἅλιε, 
φέγγος ἀπαλλάξας. 

ἊΣ 
ὦ χατάρατοι, 

τ " , ἃ ἀ. σίγα σίγα, χρυπτὰν 
Ε , , : 

1010 βάσιν» αἰσϑάνομαι τάνδε γυναικῶν. 

πῶ πόδ᾽ ἐπάξ ς 
σαρχῶν ὀστέων τ᾽ ἐμπλησϑῶ, 
ϑοίναν ἀγρίων ϑηρῶν πιϑέμεγος 

ἀονύμενος ἜλΩὶ 8(ν, 

λύμας ἀντίποιν᾽ ἐμᾶς; ὦ τάλας. 

1076 ποῖ, πᾶ φέρομαι τέκν᾽ ἔρημα λιπὼν 

βάχχαις Ἅιδου διαμοιρᾶσαι, 

σφαχτὰν χυσί τὲ φοινίαν δαῖτ᾽, ἀνή- 

μερόν τ᾽ οὐρείαν ἐχβολάν; 

πῶ στῶ, πῶ βῶ, πᾶ χάμψω, 

1080 ναῦς ὅπως ποντίοις πείσμασι λινόχροχον 

«φῶρος στέλλων, 

ἐπὶ τάνδε συϑεὶς 

ὀλέϑριον κοίταν; 

τέχνων ἐμῶν φύλαξ 

ΧΟΡΟΣ. 

1086 ὦ τλῆμον, ὥς σοι ϑύσφορ᾽ εἴργασται καχά" 

δράσαντι δ᾽ αἰσχρὰ δεινὰ τὐπιτίμια 

δαίμων ἔδωκεν, ὕστις ἐστί σοι βαούς. 

ΠΟΑΑΥΜΗΣΤΩΡ. 

αἰαῖ. Ἰὼ Θρήχης 



Ἑ ΙΑ Β "Ἢ. 4543 
᾿ »ν δὲν, 

λογχοφόρον, ἔνοπλον, εὔϊσπιπον,, 1-- 
1090 ρει χάτοχον γένος. 

Ἰὼ ᾿ἡχαιοὶ, Ἰὼ ᾿“τρεῖδαι. 
βοὰν βοὰν ἀὐτῶ,, βοάν" 

πα λὰς ͵ ᾿ Ὁ 
ω ἴτε, μοόλετε πρὸς ϑεῶν. 

ΕΝ ΎΕΣΕς ΡΟΣ ψῆν, ΠΡ 
χλύει τις, ἢ οὐδεὶς ἀρχέσει; τί μέλλετε; 

1095 γυναῖχες ὠλεσάν με, 
γυναῖκες αἰχμαλώτιϑες. 

δεινὰ δεινὰ πεπόνϑαμεν. 
᾿ ΡΥ 
ὦμοι ἐμᾶς λωβας. 

ποῖ τράπωμαι; ποῖ πορευϑῶ; 
1100 αἰϑέρ᾽ ᾿ἀμπτάμενος οὐράνιον ὑ- 

ι"νιπιετὲς ἐς μέλαϑρον, 

᾿Ὡρίων ἢ Σείριος ἔνϑα πυρὸς 4 λογέας ἀφίη- 

1106 σιν ὕσσων αὐγὰς, ἢ τὸν ἐς ᾿Αϑα 
μελανυχρῶτα πορϑμὺν ἄξω τάλας; 

ΧΟΡΟΣ. 

ξυγγνώσϑ᾽, ὅταν τις χρείσσον᾽ ἢ φέοειν κακὰ 7) ᾽ ΚΓ ΖῸ ἢ φέρ 
πάϑῃ, ταλαίνης ἐξαπαλλάξαι ζόης. 

ΑΔΓΑΜΕΜΝΩ Ν. 

χραυγῆς ἀκούσας ἦλθον" οὐ γὰρ ἣσ ραυγῆς ἀχούσας ἠλ ὖ γὰρ ἥσυχος 

1110 πέτρας ὀρείας παῖς λέλακ᾽ ἀνὰ στρατὸν 
᾿χὼ, διδοῦσα ϑόρυβον. εἰ δὲ μὴ «ρουγῶν 
πύργους πεσόντας ἦσμεν Ἑλλήνων δορὶ, 

φόβυν παρέσχεν οὐ μέσως ὅδε χτύπος. 

ἹΓΟΑΥΜΉΣΊΤΩΡ. 

ὦ φίλτατ᾽, ἠσϑόμην γὰρ, ᾿γάμεμνον, σέϑεν 

1116 φωνῆς ἀχούσας, εἰσορᾷς ἃ πάσχομεν; 

ΔΓΑΜΕΜΙΝΩ Ν. 

ἔα" - 
Πολυμῆστορ ὦ δύστηνε, τίς σ᾽ ἀπώλεσε; 
τίς ὄμμ᾽ ἔϑηχε τυφλὸν, αἱμάξας κόρας, 

παῖδάς τε τούσδ᾽ ἔχτεινεν; ἡ μέγαν χόλον 
σοὶ χαὶ τέχνοισιν εἶχεν, ὅστις ἣν ἄρα. 

ΠΡΟ ΦΥΠΜΤΓΗΣΤΩΡ. 

1120 Εχάβη με σὺν γυναιξὶν αἰχμιαλωτίσιν 
ἀπώλεσ᾽, οὐκ ἀπώλεσ᾽, ἀλλὰ μειζόνως. 

Ὡ“ΓΑ͂ΜΕΙΜΝΩ Ν. 

τί φής; σὺ τοὔργον εἴργασαι τόδ᾽, ὡς λέγει; 
σὺ τόλμαν, Ἑκάβη, τήνδ᾽ ἔτλης ἀμήχανον; 

ἹΓΟΧΎΥΜΜΗΣΤΏΡ. 

ὦμοι, τί λέξεις; ἢ γὰρ ἐγγύς ἐστί που; 
1126 σήμηνον, εἰπὲ ποῦ ᾽σϑ᾽, ἵν᾽ ἁρπάσας χεροῖν 

διασπάσωμαι καὶ χαϑαιμάξω χρόα. 

ΦΓΑΜΕΜΝΩ Ν. 

οὗτος, τί πάσχεις; 

ΠΟΑΥΜΗΣΤΩΡΦ. 

πρὸς ϑεῶν σὲ λίσσομαι, 

μέϑες μ᾽ ἐφεῖναι τῆδε μαργῶσαν χέρα. 

ΔΓΑΜΕΜΝΩ Ν. 

ἔσχ᾽ " ἐχβαλὼν δὲ καρδίας τὸ βάρβαρον, 
1180 λέγ᾽, ὡς ἀχούσας σοῦ τε τῆσδέ τ᾿ ἐν μέρει 

χρίνω δικαίως, ἀνῶ ὅτου πάσχεις τάδε. 

ἹΠΟΜΚΜΥΜΗΣΊΩΡ. 

λέγοιμ᾽ ἄν. ἣν τις Πριαμιδῶν νεώτατος 

ῬΟΕΤΑΕ ΒΟΕΝΙΟΙ͂ς 

Πολύδωρος, Ἑκάβης παῖς, ὃν ἐκ Τροίας ἐμοὶ 

πατὴρ δίδωσι Πρίαμος ἐν δόμοις τρέφειν, 
1186 ὕποπτος ὧν δὴ Τρωιχῆς ἁλώσεως. 

τοῦτον χατέχτειν᾽" ἀνθ᾽ ὅτου δ᾽ ἔκτεινά νιν, 
ιζχουσον, ὡς εὖ χαὶ σο(φῆ προμηϑίᾳ. 
ἔδεισα μὴ σοὶ πολέμιος λειιρϑεὶς ὁ παῖς 

Τροίαν ἀϑροίσῃ καὶ ξυνοικίσῃ πάλιν, 
1140 γνόντες δ᾽ ᾿“χαιοὶ ζῶντα Πριαμιδῶν τινὰ 

«ρυγῶν ἐς αἷαν αὖϑις ἄρειαν στόλον, 

χἄπειτα Θρήκης πεδία τρίβοιεν τάδε 
λεηλατοῦντες, γείτοσιν δ᾽ εἴη καχὸν 

Τρώων, ἐν ᾧπερ νῦν, ἄναξ, ἐχάμνομεν. 
1145 Πχάβη δὲ παιδὸς γνοῦσα θανάσιμον μόρον, 

λόγῳ με τοιῷδ᾽ ἤγαγ᾽, ὡς χκεχρυμμένας 
ϑήχας φράσουσα Π|ριαμιδῶν ἐν ᾿Ιλίῳ 
χουσοῦ: μόνον δὲ σὺν τέχνοισί μ᾽ εἰσάγει 
δόμους, ἵν᾽ ἄλλος μή τις εἰδείη τάδε. 

1160 ἕζω δὲ χλίνης ἐν μέσῳ χάώμψας γόνυ " 
πολλαὶ δὲ χειρὸς αἱ μὲν ἐξ ἀριστερῶς, 

αἱ δ᾽ ἔνϑεν, ὡς δὴ παρὰ φίλῳ, Τρώων χόραι 
ϑάχουν, ἔχουσαι. χερχίδ᾽ ᾿Ηϑωνῆς χερὸς, 

ἤνουν ϑ᾽, ὑπ᾽ αὐγὰς τούσδε λεύσσουσαι πέ- 

πλους " 

1196 ἄλλαι δὲ χάμακα Θοηχίαν ϑεώμεναι 

γυμνόν μ᾽ ἔϑηχαν διπτύχου στολίσματος. 
ὅσαι δὲ τοχάδες ἦσαν, ἐχπαγλούμεναι 
τέχν᾽ ἐν χεροῖν ἔπαλλον, ὡς πρόσω πατρὸς 
γένοιτο, διαδοχαῖς ἀμείβουσαι χεροῖν. 

1160 χῴτ᾽ ἐκ γαληνῶν πῶς δοκεῖς ποοσφϑεγμάτων 

εὐθὺς λαβοῦσαι φάσγαν᾽ ἐκ πέπλων ποϑὲν 

κεντοῦσι παῖδας, αἱ δὲ πολεμίων δίκην 

ξυναρπάσασαι τὰς ἐμὰς εἶχον χέρας 

χαὶ κῶλα παισὶ δ᾽ ἀρχέσαι χρήζων ἐμοῖς, 
11θ6 εἰ μὲν πρόσωπον ἐξανισταίην ἐμὸν, 

χύμης χατεῖχον,, εἰ δὲ χκινοίην χέρας, 

πλήϑει γυναιχῶν οὐδὲν ἤνυον τάλας. 

τὸ λοίσϑιον δὲ, πῆμα πήματος πλέον, 
ἐξειργάσαντο δείν᾽ . ἐμῶν γὰρ ὀμμάτων, 

1170 πόρπας λαβοῦσαι τὰς ταλαιπώρους κόρας 

χεντοῦσιν, αἱμάσσουσιν " εἶτ᾽ ἀνὰ στέγας 
φυγάδες ἔβησαν " ἐκ δὲ πηδήσας ἐγὼ 
ϑὴο ὡς διώχω τὰς μιαιφόνους κύνας, 

ἅπαντ᾽ ἐρευνῶν τοῖχον, ὡς κυνηγέτης, 

1175 βάλλων, ἀράσσων. τοιάδε σπεύδων χάριν 
πέπονθα τὴν σὴν, πολέμιόν τε σὸν χτανὼν, 
᾿ἡγάμεμνον. ὡς δὲ μὴ μαχροὺς τείνω λόγους, 
εἴ τις γυναῖχας τῶν πρὶν εἴρηκεν χαχῶς, 

ἢ νῦν λέγων τίς ἐστιν, ἢ μέλλει λέγειν, 
1180 ἅπαντα ταῦτα συντεμὼν ἐγὼ φράσω " 

γένος γὰρ οὔτε πόντος οὔτε γῆ τρέφει 

τοιόνδ᾽ " ὁ δ᾽ ἀεὶ ξυντυχὼν ἐπίσταται. 

ΧΟΡΟΣ. 

μηδὲν ϑρασύνου, μηδὲ τοῖς σαυτοῦ καχοῖς 
τὸ ϑῆλυ συνϑεὶς ὧδε πᾶν μέμιψη γένος " 

1186 πολλαὶ γὰρ ἡμῶν αἱ μὲν εἴσ᾽ ἐπίφϑονοι, 
αἱ δ᾽ εἰς ἀριϑμὸν τῶν κακῶν πεφύχαμεν. 

ΕἘΚΑΆΑ8ΒΗ. 

᾿ἀγάμεμνον, ἀνθρώποισιν οὐκ ἐχρῆν ποτε 
τῶν πραγμάτων τὴν γλῶσσαν ἰσχύειν πλέον. 

ὅὅ 
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ἀλλ εἴτε χρήστ᾽ ἔδρασε, χρήστ᾽ ἔδει λέγειν, 
1190 εἴτ᾽ αὖ πονηρὰ, τοὺς λόγους εἶναι σαϑροὺς, 

χαὶ μὴ δύνασϑαι τἄδικ᾽ εὖ λέγειν ποτέ. 
σοφοὶ μὲν οὖν εἰσ᾽ οἱ τάδ᾽ ἠχριβωχότες, 
ἀλλ οὐ δύναιντ᾽ ἂν διὰ τέλους εἶναι σοφοὶ, 
χαχῶς δ᾽ ἀπώλοντ᾽ - οὔτις ἐξήλυξέ πω. 

119ὅ χαί μοι τὸ μὲν σὸν ὧδε «ροοιμίοις ἔχει" 
, ΄ Τ᾽ » Ζ. 

πρὸς τόνδε δ᾽ εἶμι, καὶ λόγοις ἀμείψομαι, 
ἘΣΎ ΞΊ ἘΝ, ἐπε δινν ᾿ " Ξ 
ὃς φὴς ᾿“χαιῶν πόνον ἀπαλλάσσων διτιλοῦν 

᾿“γαμέμνονός ϑ᾽ ἕχατι παῖδ᾽ ἐμὸν χτανεῖν. 

ἀλλ, ὦ χάχιστε, πρῶτον οὔποτ᾽ ἂν «φίλον 
1200 τὸ βάρβαρον γένοιτ᾽ ἂν Ἕλλησιν γένος, 

2 7) ν »". οὔτ᾽ ἂν δύναιτο. τίνα δὲ καὶ σπεύδων χάριν 
΄ τ , ρ, ; 

πρόϑυμος ἡσϑα; πύτερα χηδεύσων τινὰ, 
Ἂ «- ΄, ΄ » ἢ ξυγγενὴς ὦν, ἢ τίν᾽ αἰτίαν ἔχων; 
ἢ σῆς ἔμελλον γῆς τεμεῖν βλαστήματα 

1206 πλεύσαντες αὖϑις; τίνα δοχεῖς πείσειν τάδε; 
ὁ χρυσὺς, εἰ βούλοιο τἀληϑὴ λέγειν, 

ἔχτεινε τὸν ἐμὸν παῖδα χαὶ χέρδη τὰ σά. 

ἐπεὶ δίδαξον τοῦτο" πῶς, ὅτ᾽ εὐτύχει 
Τροία, πέριξ δὲ πύργος εἶχ᾽ ἔτι πτόλιν, 

1210 ἔζη τε Πρίαμος, Ἕχτορός τ᾿ ἤνϑει δόρυ, 

τί δ᾽ οὐ τότ᾽, εἴπερ τῷδ᾽ ἐβουλήϑης χάριν 
ϑέσϑαι, τρέφων τὸν παῖδα χἄν δόμοις ἔχων 
» ΕΝ, - ἅ Ἢ 
ἔχτεινας, ἢ ζῶντ᾽ ἤλϑες ᾿“ργείοις ἄγων; 
9, Ἐν Ὁ ᾿ΠῈ - “ἢ 9. ΝΣ , 
ἀλλ᾽ ἡνίχ᾽ ἡμεῖς οὐχέτ᾽ ἡμὲν ἐν «ράει, 

1216 χαπνῷ δ᾽ ἐσήμην᾽ ἄστυ πολεμίων ὕπο, 
ξένον κατέχτας σὴν μολόντ᾽ ἐφ᾽ ἑστίαν. 

πρὸς τοῖσδέ νυν ἄκουσον ὡς (φανεῖ χαχός. 
- “ τ " - 

χρῆν σ᾽, εἴπερ ἡσϑα τοῖς ᾿Αχαιοῖσιν «ίλος, 

τὸν χρυσὸν ὃν φὴς οὐ σὸν, ἀλλὰ τοῦδ᾽ ἔχειν, 
2 - , Α , 1220 δοῦναι φέροντα πεμομέμοιθ. τὲ χαὶ χρόνον 

πολὺν πατρῴας γῆς ἀπεξενωμένοις " 
τα τ, Ὁ ΑΥΒ τς Ἢ ᾿ ᾿ 

σὺ δ᾽ οὐδὲ νῦν πω σῆς ἀπαλλάξαι χερὸς 

τολμᾷς, ἔχων δὲ καρτερεῖς ἔτ᾽ ἐν δόμοις. 

χαὶ μὴν τρέφων μὲν ὥς σὲ παῖδ᾽ ἐχρῆν τρέφειν 
, ᾿ ν τ ΕΝ ΄ 

1225 σώσεις τὲ τὸν ἐμὸν εἶχες ἂν καλὸν κλέος " 

ἐν τοῖς καχοῖς γὰρ ἀγαϑοὶ σαφέστατοι 
φίλοι" τὰ χοησιὰ δ᾽ αὔϑ᾽ ἕχαστ᾽ ἔχει φίλους. 
εἰ δ᾽ ἐσπάνιζες χρημάτων, ὁ δ᾽ εὐτύχει, 

τὰν ἘΣ κα σίας ΤῊΣ 
θησαυρὸς ὧν σοι παῖς ὑπῆρχ᾽ οὑμὸς μέγας" 

- 7 - Ὑ » - 

1280 γῦν δ᾽ οὔτ᾽ ἐχεῖνον ἄνδρ᾽ ἔχεις σαυτῷ φίλον, 
χουσοῦ τ᾽ ὄνησις οἴχεται παῖδές τέ σοι, 
αὐτός τε πράσσεις ὧδε. σοὶ δ᾽ ἐγὼ λέγω, 
᾿ἡγάμεμνον, εἰ τῷδ᾽ ἀρχέσεις, χαχὸς φανεῖ" 

Ἄν ως Φ, -“ " 2 ᾿ Σ - 

οὐτ᾽ εὐσεβῆ γὰρ οὔτε πιστὸν οἷς ἐχρῆν, 

128ὅ οὐχ ὅσιον, οὐ δίχαιον εὖ δράσεις ξένον " 

αὐτὸν δὲ χαίρειν τοῖς χαχοῖς σὲ φήσομεν 
ἘΞ τος τε αν ϑ Ξ 

τοιοῦτον ὄντα" δεσπότας δ᾽ οὐ λοιδορῶ. 

ΧΟΡ ΟΌΣΣΣ 

φεῦ φεῦ" βροτοῖσιν ὡς τὰ χρηστὰ πράγματα 
χρηστῶν ἀφορμὰς ἐνδίδωσ᾽ ἀεὶ λόγων. 

ΑΑΓΑΜΕΜΝΩ Ν. 

1240 ἀχϑεινὰ μέν μοι τἀλλότρια χρίνειν καχά" 

ὅμως δ᾽ ἀνάγκη" καὶ γὰρ αἰσχύνην φέρει 

πρᾶγμ᾽ ἐς χέρας λαβόντ᾽ ἀπώσασϑαι τόδε. 
ἐμοὶ δ᾽, ἵν᾽ εἰδῆς, οὔτ᾽ ἐμὴν δοκεῖς χάριν 

ΠΝ ΜΞ Ἴ - Ε ΦᾺ 49, - 

οὐτ οὺν ᾿“χαιῶν ἀνδρ᾽ ἀποχτεῖναι ξένον, 
να νειν ᾿ Ξξ 

1248 ἀλλ᾿ ὡς ἔχης τὸν χρυσὸν ἐν δόμοισι σοῖς. 

Ἑ ΠΡ Η ΠΕΊΘΑΟΘΥ 

λέγεις δὲ σαυτῷ πρόσφορ᾽, ἂν χκαχοῖσιν ὦν. 
τάχ᾽ οὖν παρ᾽ ὑμῖν ῥάδιον ξενοχτονεῖν " 
ἡμῖν δέ γ᾽ αἰσχρὸν τοῖσιν Ἕλλησιν τόδε. 
πῶς οὖν σὲ κρίνας μὴ ᾿δικεῖν φύγω ψόγον; 

1250 οὐχ ἂν δυναίμην. ἀλλ᾿ ἐπεὶ τὰ μὴ χαλὰ 

πράσσειν ἐτόλμας, τλῆϑι καὶ τὰ μὴ φίλα. 

ἹΓΟΣΖ ΥΨΙΉΓΣΕΓΙΟΒΝ 

οἴμοι, γυναιχὸς, ὡς ἔοιχ᾽, ἡσσώμενος 
δούλης, ὑφέξω τοῖς κακίοσιν δίχην. 

ἘΚ.48η. 

οὔκουν διχαίως, εἴπερ εἰργάσω χαχά. 

ΠΟΙΥΥΜΗΣΤΩΡ: 

1255 οἴμοι τέκνων τῶνδ᾽ ὀμμάτων τ᾽ ἐμῶν, τάλας. 

ἘΧ.48ΉῊΗ. 

ἀλγεῖς" τί δ᾽, ἡμᾶς παιδὸς οὐκ ἀλγεῖν δοχεῖς; 

ΤΟΥ ΠΓΕΓΞΎ ΩΨ 

χαίρεις ὑβρίζουσ᾽ εἰς ἔμ᾽, ὦ πανοῦργε σύ. 

ἘΚ48Βη. 

οὐ γάρ με χαίρειν χρὴ, σὲ τιμωρουμένην; 

ΠΟΑΙΥΜΗΣΤΟΩΡ. 

ἀλλ οὐ τάχ᾽, ἡνίκ᾽ ἄν σὲ ποντία νοτὶς 

ἘΚ.48ΒΗ. 

1260 μιῶν ναυστολήση γῆς ὅρους Ἑλληνίδος; 

ΠΟΙΜΥΜΗΣΤΏΡ. 

κρύψῃ μὲν οὖν πεσοῦσαν ἐχ χαρχησίων. 

ἘΚ.48ΒΗ. 

πρὸς τοῦ βιαίων τυγχάνουσαν ἁλμάτων; 

ΠΟΥ ΣΊΣΒΕΣ 

αὐτὴ πρὸς ἱστὸν ναὸς ἀμιβήσει ποδί. 

ἘΚ.Ζ48ΒηΗ. 

ὑποπτέροις νώτοισιν, ἢ ποίῳ τρύπῳ; 

ΠΟ“ΜΥΜΗΣΤΩΡ. 

1205 χύων γενήσει πύρσ᾽ ἔχουσα δέργματα. 

ἘΧΚ.48ΒΉῊ. 

πῶς δ᾽ οἶσθα μορφῆς τῆς ἐμῆς μετάστασιν; 

ΠΟ ΧΥΜΉΗΣ ΤΏ: 

ὁ Θρηξὶ μάντις εἶπε «“Πιόνυσος τάδε. 

ἘΚ.48ΒΉΗ. 

σοὶ δ᾽ οὐκ ἔχρησεν οὐδὲν ὧν ἔχεις χαχῶν; 

ΠΟΙΧΥΜΗΣΤΩΡ. 

οὐ γάρ ποτ᾽ ἂν σύ μ᾽ εἴλες ὧδε σὺν δόλῳ. 

ἘΚ.8η. 

1270 ϑανοῦσα δ᾽ ἢ ζῶσ᾽ ἐνθάδ᾽ ἐχπλήσω βίον; 

ΠΟΚΖΧΜΗΣΤΊΏΡ. 

ϑανοῦσα" τύμβῳ δ᾽ ὄνομα σῷ κεκλήσεται 

ἘΚ.8.Π. 

μορφῆς ἐπῳδὸν, ἢ τί, τῆς ἐμῆς ἐρεῖς; 

ΠΟ“ΖΥΜΗ ΣῈ ΩΡ. 

χυνὸς ταλαίνης σῆμα, ναυτίλοις τέχμαρ. 
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ΠΟΛΑΛΥΜΗΣΤΩΡ. ἘΚ.48Π. 

οὐδὲν μέλει μοι, σοῦ γέ μοι δόντος δίχην. ἀλγεῖς ἀκούων; 

ΠΟΙΧΥΜΗΣΤΟΩΡ. ΓΑΜΕΠΝΩΝ. 

1276 χαὶ σήν γ᾽ ἀνάγχη παῖδα Καοάνδραν ϑανεῖν. οὐκ ἐφέξετε στόμα; 

ΕἘΚΑΚΑ48Π. ΠΟΛΑΛΥΜΗΣΤΩΏΡ, 

ἀπέπτυσ᾽ . αὐτῷ ταῦτα σοὶ δίδωμ᾽ ἔχειν. ἐγκλήετ᾽ " εἴρηται γάρ. 

ΠΟΑΥΜΗΣΤΩΡ. ' ΓΑΜΕΜΝΩΝ. 
χτενεῖ γιν ἡ τοῦδ᾽ ἄλοχος, οἰχουρὸς πιχρά. οὐχ ὅσον τάχος 

1286 νήσων ἐρήμων αὐτὸν ἐχβαλεῖτέ ποι, 
ἘΚ48η. ᾿ φ 

Ν ᾿ ἜΝ ,νδ Μ ἐπείπερ οὕτω καὶ λίαν ϑρασυστομεῖ; 
μήπω μανείη Τυνδαρὶς τοσόνδε παῖς. Ἑχάβη, σὺ δ᾽, ὦ τάλαινα, διπτύχους νεχροὺς 

ΠΟΙΥΜΗΣΤΩΡ. στείχουσα ϑάπτε" δεσποτῶν δ᾽ ὑμᾶς χρεὼν 
σχηναῖς πελάζειν, Τρῳάδες" καὶ γὰρ πνοὰς χαὐτόν γε τοῦτον, πέλεχυν ἐξάρασ᾽ ἄνω. ἽἸαιο, ΤΈΣΛΟ 

1290 πρὸς οἰχον ἤδὴ τάσδε πομπίμους ὁρῶ. 
, [6] ᾽ , Ε " Ἢ 7 ΓΑΜΈΕΜΝΩΝ. εὖ δ᾽ ἐς πάτραν πλεύσαιμεν, εὖ δὲ τὰν δόμοις 

1280 οὗτος σὺ, μαίνει, καὶ καχῶν ἐρᾷς τυχεῖν; ἔχοντ᾽ ἴδοιμεν, τῶνδ᾽ ἀφειμένοι πόνων. 

ΠΟΑΙΑΥΜΗΣΤΩΡ. ΧΟΡΟΣ 

χτεῖν᾽, ὡς ἐν Ἄργει φόνια λουτρά σ᾽ ἀναμένει. τε πρὸς λιμένας σχηνάς τε, φίλαι, 

4ΓΑΜΕΈΜΛΙΝΩ Ν, τῶν δεσποσύνων πειρασόμεναι 
οὐχ ἕλξετ᾽ αὐτὸν, δμῶες, ἐχποδὼν βίᾳ; 1296 μόχϑων" στερρὼ γὰρ ἀνάγχη. 
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ΤᾺ ΤΟΥ ΑΡΆΑ ΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΟΣ, 

ΙΤΟΚΑ͂ΣΤΙΗ. ΚΡΕΩΝ: 

“1.23. Ὑ21-. Γ ΩΦ ΥΓΙΟἿΣ. ΜΕΜΝΟΙΚΕΎΥΣ. 

ΦΝΤΙΓΟΝΉἭΗ.ι. ΤΕ, ΣΙ ΦΟΣΣ 

ΧΟΡΟΣ ΦΟΙΝΙΣΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩ Ν. ΦΓΓΕ.ΟΣ. 

ΠΟΜ“ΜΥΝΕΙΚΉΗΣ: ἘΤΈΕΡΟΣ ΦΙΤΈΖΟΣΣ: 

ἘΤΕΟΚΟ.ΗΣ.: ΟΙΔΠΙΠΟΎῪΣ. 

ἍΠῸ0. ΘῈΣ ΞΌΕΞ. 

᾿Ετεοκλῆς παραλαβὼν τὴν τῶν Θηβῶν βασιλείαν ἀποστερεῖ τοῦ μέρους τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ΤΙ|ολυνείχην. 

φυγὰς δ᾽ ἐκεῖνος εἰς Ἢργος παραγενόμενος ἔγημε τὴν ϑυγατέρα τοῦ βασιλέως ᾿Αδράστου. χατελϑεῖν δὲ εἰς 

τὴν πατρίδα φιλοτιμούμενος, καὶ πείσας τὸν πενθερὸν, συνήϑροισεν ἀξιόχρεων στρατὸν κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ, 

χαὶ εἰς Θήβας ἐλήλυϑεν. ἡ δὲ μήτηρ αὐτοῦ ᾿Ιοκάστη ἔπεισεν αὐτὸν ὑπόσπονδον ἐλϑεῖν εἷς τὴν πόλιν, καὶ 

διαλεχϑῆναι πρότερον τῷ ἀδελφῷ περὶ τῆς ἀρχῆς " δεινοποοσωπήπαντος δὲ ὑπὸ τῆς τυραννίδος τοῦ Ἔτεο- 

χλέους, ἡ μὲν Ἰοκάστη τὰ τέκνα εἷς φιλίαν συναγαγεῖν οὐχ ἠδύνατο" Πολυγνείχης δὲ ὡς πρὸς πολέμιον 

παραταξάμενος ἀνεχώρησε τῆς πόλεως. ἔχρησε δὲ ὁ Τειρεσίας γικήσειν τοὺς ἐχ τῆς πόλεως, ἐὰν ὁ παῖς 

Κρέοντος Δενοιχεὺς σφάγιον ἴάρει γένηται. ὁ μὲν οὖν Κρέων ἠρνήσατο ἐπιδοῦναι τῇ πόλει τὸν παῖδα " ὁ 

δὲ νεανίσχος ἐβούλετο, καὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ φυγὴν μετὰ χρημάτων διδόντος, ἑαυτὸν ἀπέσφαξε. Θηβαῖοι 

δὲ τοὺς ἡγεμόνας τῶν ᾿ἡργείων ἔσφαξαν. Ἐτεοκλῆς δὲ χαὶ Πολυνείχης μονομαχήσαντες ἀνεῖλον ἀλλήλους. 

ἡ μὲν οὖν μήτηρ αὐτῶν εὑροῦσα νεχροὺς τοὺς υἱοὺς κατέσφαξεν ἑαυτήν" ὃ δὲ ταύτης ἀδελφὸς Κρέων πα- 

ρέλαβε τὴν δυναστείαν. οἱ δὲ ᾿Ἱργεῖοι τῇ μάχῃ ἡττηϑέντες ἀνεχώρησαν. Κρέων δὲ δυσχερῶς φέρων, τοὺς 

μὲν ὑπὸ τῇ Καδμείᾳ τῶν πολεμίων πεσόντας οὐκ ἔδωχεν εἷς ταφὴν, Πολυνείχην δὲ ἀχήδευτον ἔρριψεν, 

Οἰδίπουν δὲ φυγάδα τῆς πατρίδος ἀπέπεμψεν, ἐφ᾽ ὧν μὲν οὐ φυλάξας τὸν ἀνθρώπινον νόμον, ἐφ᾽ ὧν 

δὲ τὴν ὀργὴν λογοποιήσας, οὐδὲ παρὰ τὴν δυστυχίαν ἐλεήσας. 

:Φ-:..25.. ΖΘ: 

ὡὩρπασϑείσης Ἑὐρώπης ὑπὸ «Διὸς γενομένου ταύρου, καὶ μεταχομισϑείσης ἀπὸ «Ῥοιγίχης διὰ ϑαλάτ- 9 ἢ ω ἱ μὰ κῇ ἷω ἐ μ 

τῆς εἷς Κρήτην, ὃ μὲν πατὴρ αὐτῆς ᾿Ἵγήνωρ ἔπεμψε τὸν υἱὸν Κάδμον ἐπὶ ζήτησιν τῆς χόρης, εἰπὼν, εἰ 

μὴ ταύτην εὑρὼν ἄξοι, μηδ᾽ ἂν αὐτὸν ἐπανελθεῖν οἴχαδε. Κάδμος δὲ οὐχ ἔχων ὅ τι χαὶ δράσειε, μόνην 

ἔγνω τῆς ἀπορίας λύσιν καταφυγεῖν εἷς ᾿πόλλω χἀκ τούτου γνῶναι τί δεῖ ποιεῖν. ἐλθὼν οὖν εἷς «1ελφοὺς 
3) Ων -" - - " ν᾿ ΕΣ - - ΄ γ᾽" ἤρέτο τοῦτον περὶ τῆς ἀδελφῆς" καὶ ὃς χρᾷ μὲν οὐδὲν αὐτῷ περὶ τῆς Εὐρώπης, λέγει δὲ ὡς ἐξελϑόνα 
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ἐχεῖϑεν, ἀχολουϑήσαντα βοὶ, οἱ ὧν αὕτη γε πέσῃ, χἀχεῖ κτίζειν πόλιν. ὁ δὲ πεισϑεὶς τῷ χρησμῷ τὴν μὲν 

πρὸς τὴν πατρίδα ἐπάνοδον εἴασε, βοῦν δὲ κατὰ τύχην εὑρὼν ἡγεμόνα τῆς ὁδοῦ ἐποιήσατο. ἐλϑούσης δὲ 

αὐτῆς ἐν ᾧ νῦν ἑστήχασι τόπῳ αἱ Θῆβαι, κἀχεῖ παραχρῆμα πεσούσης, ἔγνω τε οὗτος τὸν χρησμὸν τελεσ- 

φόρον, καὶ πόλιν ἑπτάπυλον κτίζει τὰς Θήβας ὁμωνύμους τῶν ἑκατονταπύλων Αἰγυπτίων Θηβῶν, χρησά- 

μενος ἐπιστήμονι τῆς οἰχοδομῆς καὶ ἐργάτῃ ᾿Ἱμιίονε τῷ μουσιχῷ" τοῦτον γάρ φασιν ἀναχρουόμενον μέλος 

ϑέλγειν τε τῷ μέλει τοὺς λίϑους, καὶ ἀλλεπαλλήλως αὐτῶν τιϑεμένων ἀποδεῖξαι τὰ τείχη" πύλας δὲ ἔχειν 

τὴν πόλιν ἑπτὰ, ἐπειδὴ καὶ οἱ τῆς λύρας τόνοι ἑπτά εἶσι. χαὶ τὸ μὲν μυϑῶδες τοιοῦτον " πέπλασται δὲ διὰ 

τὸ ἄκρως ἡρμόσϑαι τὰ τείχη προσάλληλα. ἡ γὰρ ἁρμονία μουσικῆς ἴδιον. 

Κάδμος οὖν γήμας τῆς ᾿Ἱπροδίτης καὶ “ἥρεως παῖδα “Ἵρμονίαν ἐγέννησε Πολύδωρον, ὁ δὲ “άβδα- 

χον, ὃ δὲ -«1άϊον. οὗτος ἀφιχόμενός ποτὲ εἷς λιν καὶ τὸν τοῦ Πέλοπος υἱὸν Χρύσιππον ἰδὼν, ὃς ἦν ἐξ 

ἄλλης αὐτῷ γυναιχὸς χαὶ οὐκ ἐκ τῆς ϑυγατρὸς Οἰνομάου Ἱπποδαμείας, χαὶ ἁλοὺς τούτου χατάχρας τῷ! 

ἔρωτι, ἁρπάσας εἷς Θήβας ἤνεγχε. χιὶ συνῆν αὐτῷ τὰ ἐρωτικὰ πρῶτος ἐν ἀνθρώποις τὴν ἀρρενοφϑορίαν 

εὑρὼν, χαϑὼς δὴ χαὶ ὁ Ζεὺς ἐν ϑεοῖς τὸν Γανυμήδην ἁρπάσας. ὁ δὲ Πέλοψ μαϑὼν τοῦτο κατηράσατο 

«Ἱαΐῳ μηδέποτε μὲν παῖδα τεκεῖν, εἰ δ᾽ ἄρα καὶ συμβαίη, ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦτον ἀναιρεϑήσεσϑαι. διὰ ταῦτα 

πολὺν ἤδη χρόνον ὁ «Τ1άϊος ἄπωις ὧν παραγίνεται εἰς Πυϑίαν καὶ παίδων αἰτεῖ γονήν. καὶ ἀκούει τοιόνδε 

χρησμόν. 

«1ἀτε Μαβδακίδη, παίδων γένος ολβιον αἰτεῖς. 

τέξεις μὲν φίλον υἱὸν, ἀτὰρ τόδε σοι μόρος ἔσται, 

παιδὸς ἑοῦ χείρεσσι λιπεῖν βίον - ὡς γὰρ ἔνευσε 

Ζεὺς Κρονίδης, Πέλοπος στυγεραῖς ἀραῖσι πιϑήσας, 

οὗ φίλον ἥρπασας υἱόν " ὁ δ᾽ ηὔξατό σοι τάδε πάντα. 

ὧντινων ϑεσπισμάτων τῇ τῆς γυναικὸς ᾿Ιοχάστης ἐπιϑυμίᾳ καὶ ἡδονῇ ὥσπερ ἐκλαϑόμενος «“άϊος, ἢ ὥς τινές 

φασι μιᾷ τῶν ἡμερῶν βαρυνϑεὶς τῷ οἴνῳ καὶ συνελϑὼν τῇ αὐτοῦ γυναικὶ Οἰδίποδα σπείρει. καὶ μετὰ τὸ 

τεχϑῆναι αὐτὸν ἀναπεμπάσας τοὺς χρησμοὺς καὶ φόβον λαβὼν, διατορήσας τοὺς πόδας αὐτοῦ χαὶ χρυ- 

σέους κρίχους διαπερονησάμενος ῥίπτει διὰ τῶν οἰχείων βουκόλων εἰς τὸ ὄρος τὸν Κιϑαιρῶνα, ὡς ὑπὸ ϑη- 

ρίων ἐνταῦϑα ἀναιρεϑησόμενον. ἔτυχε δὲ κατ᾽ ἐχεῖνο καιροῦ χαὶ τοὺς Πολύβου νομέας βασιλέως Κορίνϑου 

βόσχειν ἐχεῖ" οἱ χαὶ τὸ βρέφος εὑρόντες καὶ ἀνελόμενοι φέρουσι πρὸς τὴν Πολύβου γυναῖχα Μερόπην. ἦν 

γὰρ ἀπαιδίᾳ δυστυχοῦσα- χαί πως πείϑει τὸν ἄνδρα Πόλυβον αὐτὴ τοῦτο τεκεῖν. ἀνδρωϑεὶς δὲ ὁ παῖς. 

χαί τινι τῶν ἐκεῖ συνελϑὼν εἰς ἔριν, οἷα δὴ γίνεται, ὡς οὐκ εἴη Πολύβου παῖς ὄνειδος ἔσχε παρ᾽ αὐτοῦ. 

ὅϑεν ἀναστὰς ἀκικχνεῖται πρὸς τὸν ἡἹπόλλω πευσύμενος περὶ τούτου. χαὶ ὡς ἔσται φονεὺς τοῦ πατρὸς μαν-- 

ϑάνει χαὶ ὡς τῇ τεκούσῃ συνέσοιτο, ταυτὶ μόνα" τίνες δὲ εἶεν αὐτῷ οἱ γονεῖς σαφῶς οὐ μανϑάνει. ἐπα- 

γιὼν δὲ ἐχεῖϑεν ὑπήντησε «Ταΐῳ, ἀφιχνουμένῳ καὶ αὐτῷ πρὸς ᾿Ἱπόλλω, ἐφ᾽ ᾧ περὶ τοῖ ἐχτεϑέντος παιδὸς. 

γνῶναι, εἰ τέϑνηκε. χαὶ ὁ τοῦ “1αΐου ϑεράπων αὐτῷ χελεύει μιχρὸν ὑποχωρῆσαι τῷ βασιλεῖ. Οἰδίπους δὲ 
ἢ Ἷ ἡ ς Ἂ β 

ὑπεροψίᾳ χρατούμενος χαὶ τοῦτο μηδὲν ἐνεγχὼν χτείνει τε τὸν θεράποντα χαὶ σὺν αὐτῷ τὸν δεσπότην, 

οὐχ εἰδὼς ὡς πατροχτόνος γέγονεν, ἑνὸς μόνον τῶν συνεπομένων «Ταΐῳ διαφυγόντος, ὃς δὴ καὶ τὸν φό- 

γον ὕστερον διεσάφησεν, ὡς φησι Σοφοχλῆς ἐν Οἰδίποδι τυράννῳ. τότε οὖν Οἰδίπους τοὺς τοῦ “1αἴου 

ἵππους λαβὼν καὶ πάντα τὰ αὐτοῦ, χαταλαμβάνει τὴν Κόρινϑον, καὶ διδοὺς ταῦτα πάντα Πολύβῳ τροφὰς 

ἐχεῖϑεν ἀναχωρεῖ, τὸν περὶ τῆς πατροχτονίας χαὶ τῆς Τῇ μητρὶ συνελεύσεως χρησμὸν δεδιώς - ᾧετο γὰρ 

πατέρας αὐτοῦ τῷ ὄντι Πόλυβον χαὶ τὴν ἐκείνου γυναῖχα εἶναι. χαὶ ἀφικνεῖται πρὸς Θήβας, αἷ δὴ καὶ 

ὑπὸ τῆς Σιειγγὸς ἐχειμάζοντο τότε, χρησμούς τε ῥαψῳδούσης καὶ ὅντινα βούλοιτο τῶν πολιτῶν ἁρπαζού-- 

σης καὶ διαιξϑειρούσης, διὰ τὸ μὴ συνιέναι σφᾶς τῶν ὑπ᾽ αὐτῆς λεγομένων χρησμῶν. ἐπήγαγε δὲ ταύτην 

ὁ  “ἄρης Θηβαίοις, ἀμυνόμενος αὐτοὺς διὰ τὸν τοῦ παιδὸς δράχοντος φόνον, ὃν ὁ Κάδμος ἀνεῖλε καὶ τοὺς 

ὀδόντας αὐτοῦ ἔσπειρεν, ἐξ ὧν ἀνεφάνησαν οἱ Γίγαντες. ἦν δὲ τέρας ἡ Σφὶγξ πρόσωπον μὲν ἔχουσα παρ- 

ϑένου, στῆϑος δὲ χαὶ χεῖρας καὶ πόδας χαὶ ὄνυχας λέοντος, οὐραίαν δὲ δράκοντος, πτερὰ δὲ ὄρνιϑος, δ᾽ 

ὧν ἵπτατο. ἔτυχε δὲ τοῦτο εἰποῦσα τοιοῦτό τι τοῖς Θηβαίοις τότε αἴνιγμα, ὡς ᾿ἡσχληπιάδης ἀναγράφει, 

ἔστι δίπουν ἐπὶ γῆς καὶ τετράπον, οὗ μία φωνὴ, Ϊ 

χαὶ τρίπον" ἀλλάσσει δὲ φυὴν μόνον, ὅσσ᾽ ἐπὶ γαῖαν 

ἑρπετὰ κινεῖται ἀνά τ᾽ αἰϑέρα καὶ χατὰ πόντον. 

ἀλλ ὁπόταν πλεόνεσσιν ἐρειδόμενον ποσὶ βαίνη, 

ἔνϑα μένος γυίοισιν ἀφαυρότερον πέλει αὐτοῦ" 
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οὗπερ ἀγνοουμένου ἐχήρυξε Κρέων ὃ ἀδελιὸς ᾿Ιοκάστης τῆς βασιλίσσης, ὡς, ὅστις εὕροι τὸ αἴνιγμα, τούτῳ 

συνάψειν τὴν ἀδελφήν. Οἰδίπους δὲ, ὡς ἔφημεν, διάγων ἐχεῖ τότε, ἀχούσας τὰ χηρύγματα λύει τε τὸ 

αἴνιγμα τῆς Σφιγγὸς καὶ τὴν μητέρα οὐκ εἰδὼς εὶς γυναῖχα λαμβάνει. ἔλυσε δὲ οὕτως, ὥς φασι" 

χλῦϑι καὶ οὐκ ἐθέλουσα, χαχόπτερε Πῆοῦσα ϑαγόντων, 

«φωνῆς ἡμετέρης, σὸν τέλος ἀμπλαχίης. 

ἄνθρωπον κατέλεξας, ὃς ἡνίχα γαῖαν ἐφέρπει, 

πρῶτον ἔφυ τετράπους γήπιος ἐχ λαγόνων" 

γηραλέος δὲ πέλων τρίτατον πόδα βάκτρον ἐρείδει, 

αὐχένα «φορτίζων, γήραϊ χαμπτόμενος. 

ἀχούσασα δὲ τὴν λύσιν ἡ Σιρὶγξ ἑαυτὴν ἀναιρεῖ παραχρῆμα ῥίψασα τοῦ ἀέρος. Οἰδίπους δὲ συνὼν τῆ 

(μητρὶ χαὶ παῖδας ἐξ αὐτῆς φίσας τέσσαρας, ἄρρενας μὲν ᾿Ετεοχλέα καὶ Πολυνείχην, ϑηλείας δὲ Ἀντιγόνην 

χαὶ ᾿ἸΙσμήνην, ὡς ἔγνω τὸ μίασμα ὕστερον, ἐτύφλωσεν ἑαυτόν. ᾿Ετεοχλῆς δὲ χαὶ Πολυνείχης, ϑέλοντές πως 

ἀφανίσαι τὸ ὄνειδος, χαταχλείουσι» αὐτὸν ἐν οἰχίσχῳ, ἵν᾽ ὑπὸ μηδενὸς ϑεωρούμενος εἷς λήϑην ἥξοι τὸ κατ᾽ 

ἐχείνου. χαὶ ὃς τοῦτο ὑπεραλγήσας ἀρᾶται τούτοις τὴν βασιλείαν σιδήρῳ μερίσαι. οἱ δὲ τὰς τοῦ πατρὸς 
Ύ 
ἀρὰς δεδιότες μηχανῶνται τοιόνδε" ἔχεσϑαι τῆς ἀρχῆς ἕνα παρ᾽ ἕνα χαὶ ταύτης παραχωρεῖν ϑατέρῳ ϑάτερον. 
ἈΚΔΕΜΈΛΟΑ ΜΡ Ρ Ες ᾿ ΤΟΝ ἐπι ἃ Η ε Υ δ δς Ὰ ᾿ , 
ὁ τοίνυν Ἑτεοχλῆς ἅτε πρῶτος ὧν τῶν ἀδελιρῶν καὶ πρῶτος τῆς ἀρχῆς ἥψατο, Πολυνείχης δὲ ὑπεχώρησε, 

χαὶ τελεσϑέντος ἐνιαυτοῦ ἀφίχετο πρὸς τὸν ἀδελφὸν, αἰτῶν καὶ αὐτὸς ἄρξειν ἐνιαυτόν. τεοκλῆς δὲ οὔτε 
- - - 2, " ν Ν ’ κν - 

ἐξέστη τῆς ἀρχῆς χαὶ ἄτιμον τὸν ἀδελφὸν ἀπέπεμψεν. ὃς καὶ πλανώμενες ἦλθεν εἰς Ἴργος, χαὶ τὴν τοῦ 

βασιλέως ᾿᾿δράστου λαβὼν ϑυγατέρα πείϑει τὸν χηδεστὴν συνάρασθαι τούτῳ πρὸς τὴν τῆς βασιλείας ἀνάλη- 

ψιν. χαὶ πλείστην ὅσην παραλαβὼν στρατιὰν ἐπιστρατεύει τῷ ἀδελφῷ. ὅπως δὲ ἡ μήτηρ ἐθέλουσα πρὸ 

τῆς συμπλοχῆς διαλλάξαι τοὺς παῖδας οὐδὲν ἴσχυσε, χαὶ ὡς ἔχρησε Τειρεσίας, εἰ ὁ Κρέοντος υἱὸς Δίενοι- 

χεὺς ἀνέλοι ἑαυτὸν ἐπὶ τὸν τοῦ δράχοντος φωλεὸν, χρατήσειν ᾿Ἱργείων Θηβαίους, καὶ ὡς γέγονε ταῦτα, 

χαὶ οἱ τῶν ᾿Ἱργείων ἡγεμόνες πεπτώχασι πάντες πλὴν ᾿δράστου, καὶ ὡς μονομαχήσαντες πρὸς ἀλλήλους 

Ἐτεοχλῆς χαὶ Πολυνείχης ὑπ᾿ ἀλλήλων ἕχάτεροι ἀνηρέϑησαν, χαὶ ὡς ἐλθοῦσα πρὸς αὐτοὺς ᾿Ιοχάστη καὶ 

τεϑνηχότας εὑροῦσα συναπέσᾳφαξεν ἑαυτὴν, χαὶ ὡς Κρέων ἁψάμενος τῆς ἀρχῆς ᾿Πτεοχλὴῆν μὲν ϑάπτει, 1Π0-- 

λυνείχην δὲ ἄταφον εἴασε, καὶ Οἰδίπουν τῆς πόλεως ἐξήλασε, πάντα ταῦτα Εὐριπίδης ἔνδον κατὰ λεπτὸν 

διηγεῖται. ἔστι δὲ τὸ παρὸν δρᾶμα τῶν ἄγαν ἐξαιρέτων, διανοίαις καὶ γνώμαις πολλαῖς καὶ καλαῖς καὶ 

ποιχίλαις ἀνθοῦν χαὶ μεταχειρίσει ἀρίστη, χαὶ διὰ πάντων ἀχμάζον, εἰ καὶ ἀπίϑανον ἔχει τὴν εἷς Θήβας 

Πολυνείχους εἴσοδον. ἐπιγέγραπται δὲ ἀπὸ τοῦ χοροῦ Πὐριπίδου «Ροίνισσαι παρ᾽ ἀντιδιαστολὴν τῶν ἑπτὰ 

ἐπὶ Θήβας «Αἰσχύλου. ταύτῃ γὰρ τῇ ὑποϑέσει κἀκεῖνος χρῆται ἐν τῷ δευτέρῳ. αὐτὰς δὲ τὰς παρϑένους 

ἐχ φῬοινίχης ᾿“γηνορίδαι ϑυσίαν τῷ ᾿Ἱπόλλωνι ἔπεμψαν, αἵτινες χαὶ πρὸς “]ελφοὺς ἐρχόμεναι παρέβαλον 
- κ᾿ Η͂ ΄ » ΄ ᾿ ΄ - 

ταῖς Θήβαις διὰ τὸ καὶ τὸν Κάδμαν, ὡς ἔφημεν, ἐκ «Ῥοινίχης εἶναι. καὶ καταλαβόντος τοῦ πολέμου ἦναγ- 
πο, ἑ τόϑ ἐ ΤΥ ΤῈ 

χάσϑησαν μένειν αὐτόϑι, μέχρις ἂν ἡ μάχη λωφήσῃ. 



ΦΥΟ 

ΤΟΚΑΣΤΗ͂. 

ΪΩ τὴν ἐν ἄστροις οὐρανοῦ τέμνων ὁδὸν 
χαὶ χρυσοχολλήτοισι» ἐιμιβεβὼς δίᾳροις 

Ἥλιε, ϑοαῖς ἵπποισιν εἱλίσσων φλόγα, 
ὡς δυστυχῆ Θήβαισι τῇ τόϑ᾽ ἡμέρᾳ 

ὅ ἀκτῖν᾽ ἐφῆχας, Κάϑιιος ἡνίχ᾽ ἦλθε γὴν 
τήνδ᾽, ἐχλιπὼν «Ροίνισσαν ἐναλίαν χϑόνα " 
ὃς παῖδα γήμας Κύπριδος “Ἱρμονίαν ποτὲ 
Πολύδωρον ἐξέφυσε, τοῦ δὲ Πάβδαχον 
φῦναι λέγουσιν, ἐκ δὲ τοῦδε “άϊον. 

10 ἐγὼ δὲ παῖς μὲν κλήζομαι Πενοιχέως, 

Κρέων τ᾽ ἀδελφὸς μητρὺς ἐκ μιᾶς ἔφυ. 
χαλοῦσι δ᾽ ᾿Ιοχάστην με, τοῦτο γὰρ πατὴρ 
ἔϑετο, γαμεῖ δὲ “1ἀϊός μ᾽ - ἐπεὶ δ᾽ ἄπαις 
ἣν, χρόνια λέχτρα τὔμ᾽ ἔχων ἐν δώμασιν, 

16 ἐλϑὼν ἐρωτᾷ «Ροῖβον, ἐξαιτεῖ ϑ᾽ ἅμα 

παίδων ἐς οἴχους ἀρσένων χοινωνίαν. 

ὁ δ᾽ εἶπεν, ὦ Θήβαισιν εὐίπποις ἄναξ, 
μὴ σπεῖρε τέχνων ἄλοχα δαιμόνων βίᾳ. 
εἰ γὰρ τεχνώσεις παῖδ᾽, ἀποχτενεῖ σ᾽ ὁ φὺς, 

20 χαὶ πᾶς σὸς οἶχος βήσεται δι᾿ αἵματος. 

ὁ δ᾽ ἡδονὴ δοὺς ἔς τε βαχχεῖον πεσὼν 

ἔσπειρεν ἡμῖν παῖδα, χαὶ σπείρας βρέφος, 
γνοὺς τἀμπλάχημα τοῦ ϑεοῦ τε τὴν φάτιν, 
λειμῶν᾽ ἃς Ἥρας χαὶ Κιϑαιρῶνος λέπας 

26 δίδωσι βουκόλοισιν ἐχϑεῖναι βρέφος, 

σφυρῶν σιδηρᾶ χέντρα διαπείρας μέσον, 

ὅϑεν νιν “Ελλὰς ὠνόμαζεν Οἰδίπουν. 
Πολύβου δέ νιν λαβόντες ἱπποβουχόλοι 

φέρουσ᾽ ἐς οἴχους ἔς τε δεσποίνης χέρας 
80 ἔϑηχαν. ἡ δὲ τὸν ἐμὸν ὠδίνων πόνον 

μαστοῖς ὑ(εῖτο χαὶ πόσιν πείϑει τεχεῖν. 

ἤϑη δὲ πυρσαῖς γένυσιν ἐξανδρούμενος 

παῖς οὑμὸς ἢ γνοὺς ἤ τινος μαϑὼν πάρα 

ἔστειχε, τοὺς φύσαντας ἐχμαϑεῖν ϑέλων, 

8ό πρὸς δῶμα Ῥοίβου, «1ἀϊός ὃ οὑμὸς πόσις, 
τὸν ἐχτεϑέντα παῖδα μαστεύων μαϑεῖν, 
εἰ μηχέτ᾽ εἴη. καὶ ξυνάπτετον πόδα 

ἐς ταυτὸν ἄμφω «Ῥωχίδος σχιστῆς ὁδοῦ. 

χαί νιν χελεύει “αΐου τροχηλάτης, 
4ἀ0 ὦ ξένε, τυράννοις ἐχποδὼν μεϑίστασο. 

ὁ δ᾽ εἴρπ᾽ ἄναυδος, μέγα φρονῶν. πῶλοι δέ γιν 
χηλαῖς τένοντας ἐξειοίνισσον ποδῶν. 

ὅϑεν, τί τἀχτὸς τῶν χαχῶν μὲ δεῖ λέγειν; 
παῖς πατέρα καίνει, χαὶ λαβὼν ὀχήματα 

45 Πολύβῳ τροφεῖ δίδωσιν. ὡς δ᾽ ἐπεζάρει 

Σφὶγξ ἁρπαγαῖσι πόλιν, ἐμός τ᾽ οὐκ ἦν πόσις. 
Κρέων ἀδελφὸς τἀμὰ κηρύσσει λέχη, 
ὅστις σοφῆς αἴνιγμα παρϑένου μάϑοι, 

τούτῳ ξυνάψειν λέχτρα. τυγχάνει δέ πως 
ὅ0 αἴνιγμ᾽ ἐμὸς παῖς Οἰδέπους Σφιγγὸς μαϑὼν, 

ἌΡ ΞΟ ΣΎΝ 

ὅϑεν τύραννος τῆσδε γῆς καϑίσταται, 
χαὶ σχῆπτρ᾽ ἔπαϑλα τῆσδε λωμβάνει χϑονός. 
γαμεῖ δὲ τὴν τεχοῦσαν οὐχ εἰδὼς τάλας, 

οὐδ᾽ ἡ τεχοῦσα παιδὲ συγχοιμωμένη. 
δό τίχτω δὲ παῖδας παιδὶ δύο μὲν ἄρσενας, 

᾿Ἐτεοχλέα κλεινήν τε Πολυνείκους βίαν, 

χύρας τε δισσάς" τὴν μὲν ᾿Ισμήνην πατὴρ 
ὠνόμασε, τὴν δὲ πρόσϑεν Ἡντιγόνην ἐγώ. 
μαϑὼν δὲ τἀμὰ λέχτρα μητρῴων γάμων 

60 ὁ πάντ᾽ ἀνατλὰς Οἰδίπους παϑήματα 

ἐς ὄμμαϑ'᾽ αὑτοῦ δεινὸν ἐμβάλλει φόνον, 
χουσηλάτοις πόρπαισιν αἱμάξας κόρας. 

ἐπεὶ δὲ τέχνων γένυς ἐμῶν σκιάζεται, 

χλήϑροις ἔχρυψαν πατέρ᾽, ἵν᾽ ἀμνήμων τύχη 

θὅ γένοιτο, πολλῶν δεομένη σοφισμάτων. 

ζῶν δ᾽ ἔστ᾽ ἐν οἴχοις, πρὸς δὲ τῆς τύχης νοσῶν 

ἀρὰς ἀρᾶται παισὶν ἀνοσιωτάτας, 

ϑηχκτῷ σιδήρῳ δῶμα διαλαχεῖν τόδε. 
τὼ δ᾽ ἐς «φόβον πεσόντε μὴ τελεσφόρους 

70 εὐχὰς ϑεοὶ χραίνωσιν οἰχούντων ὁμοῦ, 
ξυμβάντ᾽ ἔταξαν τὸν νεώτερον πάρος 

φεύγειν ἑχόντα τήνδε ΠΟολυνείχη χϑόνα, 
᾿Ἐτεοχλέα δὲ σχῆπτρ᾽ ἔχειν “μένοντα γῆς 

ἐνιαυτὸν ἀλλάσσοντ᾽. ἐπεὶ δ᾽ ἐπὶ ζυγοῖς 

75 χαϑέζετ᾽ ἀρχῆς, οὐ μεϑίσταται ϑρόνων, 
φυγάδα δ᾽ ἀπωϑεῖ τῆσδε Πολυνείχη χϑονός. 

ὁ δ᾽ Ὥργος ἐλθὼν, κῆδος ᾿δράστου λαβὼν, 
πολλὴν ἀϑροίσας ἀσπίδ᾽ ᾿“ργείων ἄγει" 
ἐπ᾽ αὐτὰ δ᾽ ἐλϑὼν ἑπτάπυλα τείχη τάδε, 

80 πατρῷ᾽ ἀπαιτεῖ σχῆπιρα χαὶ μέρη χϑονός. 

ἐγὼ δ᾽ ἔριν λύσουσ᾽ ὑπόσπονδον μολεῖν 
ἔπεισα παιδὶ παῖδα, πρὶν ψαῦσαι δορός. 

ἥξειν δ᾽ ὃ πεμφϑείς φησιν αὐτὸν ἄγγελος. 

ἀλὴ ὦ φαεννὰς οὐρανοῦ ναίων πτύχας 

8ὅ Ζεῦ, σῶσον ἡμᾶς, δὸς δὲ σύμβασιν τέχνοις. 
χρὴ δ᾽, εἰ σοφὸς πέφυκας, οὐκ ἐᾶν βροτῶν 

τὸν αὐτὸν ἀεὶ δυστυχῆ καϑεστάναι. 

1ΦΙΖΦΑΓΩΓΤΟΣ. 

ὦ χλεινὸν οἴχοις ᾿ντιγόνη ϑάλος πατρὶ, 
ἐπεί σὲ μήτηρ παρϑενῶνας ἐχλιπεῖν 

90 μεϑῆχε μελάϑρων ἐς διῆρες ἔσχατον, 

στράτευμ᾽ ἰδεῖν ᾿1ργεῖον,, ἱχεσίαισι σαῖς, 
ἐπίσχες, ὡς ἂν προὐξερευνήσω στίβον, 
μή τις πολιτῶν ἐν τρίβῳ φαντάζεται, 
χἀμοὶ μὲν ἔλϑη «φαῦλος, ὡς δούλῳ, ψόγος, 

96 σοὶ δ᾽ ὡς ἀνάσσῃ" πάντα δ᾽ ἐξειδὼς φράσω, 
ἅ τ᾽ εἶδον εἰσήχουσά τ᾽ ᾿Ἰργείων πάρα, 
σπονδὰς ὅτ᾽ ἦλθον σῷ κασιγνήτῳ φέρων 

ἐνϑένδ᾽ ἐχεῖσε δεῖρό τ᾿ αὖ χείνου πάρα. 
ἀλλ οὔτις ἀστῶν τοῖσδε χρίμπτεται δόμοις, 

100 χέδρου παλαιὰν κλέμακ᾽ ἐχπέρα ποδί" 
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σχόπει δὲ πεδία καὶ παρ᾽ ᾿Ισμηνοῦ δοὰς 

«“Ἰίρκης τὲ νᾶμα, πολεμίων στράτευμ᾽ ὅσον. 
ΑΝΊΤΟΥΤ ΙΝ 

Ε , 3, ἘΡΣ λους 
ορὲγε νυν ορεγὲ γεέραιν ψες 

ΤΑΙΤΖ.ΦΤΙΏΩΏΤΟΣ. 

105 ἰδοὺ, ξύναψον, παρϑέν᾽" ἐς χαιρὸν δ᾽ ἔβης " 
χινούμενον γὰρ τυγχάνει Πελασγικὸν 
στράτευμα, χωρίζουσι δ᾽ ἀλλήλων λόχους. 

ΔΝΤΙΓΟΝΗ. 

ἰὼ πότνια παὶ «Ἰατοῦς 

Ἕχάτα, κατάχαλχον ἅπαν 
110 πεδίον ἀστράπτει. 

ΠἫ4ῚΙΔΑΓΩΓΟΣ. 

οὐ γάρ τι φαύλως ἦλϑε Πολυνείκης χϑόνα, 

4ΝΤΙΓΟΝΗ. 

ἄρα πύλαι χλήϑροις χαλκόδετ᾽ ἔμιβολά τε 
116 λαϊνέοισιν ᾿Ἰμᾳ ίονος ὀργάνοις 

τείχεος ηρμοσται; 

ΠἸΦΙΔΑΓΤΩΓΟΣ. 

ϑάρσει" τά γ᾽ ἔνδον ἀσφαλῶς ἔχει πόλις. 

ἀλλ εἰσύρα τὸν πρῶτον, εἰ βούλει μαϑεῖν. 

ΦΝΤΙΓΟΔΝῊΗ. 

τίς οὗτος ὁ λευχολόφας, 

120 πρόπαϑ ὃς ἁγεῖται στρατοῦ 

πάγχαλχον ἀσπίδ᾽ ἀμφὶ βραχίονα κουφίζων; 
1 ΔΙΔΆΑΓΩΓΤΟΣ. 

λοχαγὸς, ὦ δέσποινα. 

ὩΦΝΤΙΓΟΝΗ͂. 

τίς, πόϑεν γεγὼς, 

αὔδησον, ὦ γεραιὲ, τίς ὀνομάζεται. 
ΓΤ ΖΧΟΣ ΓΊΘΙΣ. 

126 οὗτος Μῆυχηναϊος μὲν αὐδᾶται γένος, 

«Ἱερναῖα δ᾽ οἰχεῖ νάμαϑ'᾽᾽, Ἱππομέδων ἄναξ. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 
ἔ ὃ, ὡς γαῦρος, ὡς φοβερὸς εἰσιδεῖν, 
γίγαντι γηγενέτᾳ προσύμοιος, 

ἀστερωπὸς ἐν γραφ αἴσιν, οὐχὶ πρόσφορος 
130 ἁμερίῳ γέννᾳ. 

3 ΠἸΖΦΓ ΩΓΟΣ. 

τόνδ᾽ ἐξαμείβοντ᾽ οὐχ ὁρᾷς «]ίρκης ὕδωρ 

᾿λοχαγόν; 
ΦΝ ΤΎΨΧΨΟΙΠΗΣ 

ἄλλος ἄλλος ὅδε τευχέων τρόπος. 

τίς δ᾽ ἐστὶν οὗτος; 

ΠΑΙΔΆΑΤΓΩΓΟΣ. 
παῖς μὲν Οἰνέως ἔφυ 

Τυδεὺς, ρη δ᾽ «Αἰτωλὸν ἐν στέρνοις ἔχει. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ͂. 

136 οὗτος ὃ τᾶς ΠΙολυνείχεος, ὦ γέρον, 

αὐτοχασιγνήτας νύμφας 

ομογαμος χυρέιΣ 

ὡς ἀλλόχρως ὅπλοισι, μιξοβάρβαρος. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. 
σακεσφόροι γὰρ πάντες Αἰτωλοὶ, τέχνον, 

40 λόγχαις τ᾽ ἀχυντιστῆρες εὐστοχώτατοι. 

ΝΤΊΙΓΟΝΗ͂. 

σὺ δ᾽, ὦ γέρον, πῶς αἰσϑάνει σαφῶς τάδε; 

χεῖρ᾽ ἀπὸ χλιμάχων, ποδὸς ἴχνος ἐπαντέλλων. 

πολλοῖς μὲν ἵπποις, μυρίοις δ᾽ ὅπλοις βρέμων. 

ΖΕΖΦΤ ΖΚ ΧΌΟΙΣ. 

σημεῖ" ἰδὼν τότ᾽ ἀσπίδων ἐγνώρισα, 
σπονδὰς ὅτ᾽ ἦλθον σῷ χασιγνήτῳ φέρων" 

ἃ προσδεδορχὼς οἶδα τοὺς ὡτχιλισμένους. 
ΣΝ ΠΡΧΟΣΝΙΕΙ. 

145 τίς δ᾽ οὗτος ἀμφὶ μνῆμα τὸ Ζήϑου περᾷ 
χαταβόστρυχος, ὄμμασι γοργὸς, εἰσ-- 

δεῖν νεανίας; 

λοχαγὸς, ὡς ὄχλος νιν ὑστέρῳ ποδὲ 
πάνοσιλος ἀμφέπει. 

1 4Φ]ἸΔΦΑΤΌΏΤΟΣ. 

150 ὅδ᾽ ἐστὶ Παρϑενοπαῖος. ᾿“ταλάντης γόνος. 

1 Ν ΤΤΧΙΘΙΝΗΣ 

ἀλλά νιν ἃ κατ᾿ ὕρη μετὰ ματέρος 
Ἄρτεμις ἱεμένα τόξοις δαμάσασ᾽ ὀλέσειεν 
ὃς ἐπ᾿ ἐμὼν πόλιν ἔβα πέρσων. 

ἹΑΙΔΆΑΓΩΓΟΣ. 

εἴη τάδ᾽, ὦ παῖ" σὺν δίχη δ᾽ ἥχουσι γῆν" 
155 ὃ χαὶ δέδοισεα μὴ σχοπῶσ᾽ ὀρϑῶς ϑεοί. 

ΦΨἈἘΎΠΤΟΙΝΙΣ 

ποῦ. δ᾽ ὃς ἐμοὶ μιᾶς ἐγένετ᾽ ἐκ ματρὸς 

πολυπόνῳ μοίρᾳ; 

ὦ φίλτατ᾽, εἰπὲ, ποῦ ᾽στι Πολυνείχης , γέρον. 
ἹΓΑΙΔΑΓΏΩΤΌΟΣ. 

ἐχεῖνος ἑπτὰ παρϑένων τάφου πέλας 

160 γνιόβης ᾿δράστῳ πλησίον παραστατεῖ. 

ὁρᾷς; 

ΧΝΤΙΓΟΝῊἪῊΣ 

ὁρῶ δῆτ᾽ οὐ σαφῶς. ὁρῶ δέ πως 

μορφῆς τύπωμα στέρνα τ᾿ ἐξηχασμένα. 

ἀνεμώχεος εἴϑε δρόμον νειέλας 

ποσὶν ἐξανύσαιμι δι᾿ αἰϑέρος 

106 πρὸς ἐμὸν ὁμογενέτοριι. πιεοὶ δ᾽ ὠλένας 

δέρᾳ φιλτάτῳ βάλοιμι χρόνῳ 
φυγάδα μέλεον. ὡς 

ὅπλοισι χουσέοισιν ἐχποεπὴς,, γέρον, 
ἑῴοις ὕμοια φλεγέϑων βολαῖς ἁλίου. 

1 1 5 ΦΡῸΣΤΟΘΣ, 

170 ἥξει δόμους τούσδ᾽, ὥστε σ᾽ ἐμπλῆσαι χαρᾶς, 
ἔνσπονδος. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ͂. 

οὗτος δ᾽, ὦ γεραιὲ, τίς χυρεῖ, 
ὃς ἅρμα λευκὸν ἡνιοστροιεῖ βεβώς; 

1.4] ΓΒ ΟΣΣΙ 

ὁ μάντις Ἰμᾳιάραος, ὦ δέσποιν᾽, ὅδε" 

σφάγια δ᾽ ἅμ᾽ αὐτῷ, γῆς φιλαιμάτου χοαί. 
ΝΤΊΙΓΟΝΗ͂. 

176 ὦ λιπαροζώνου ϑύγατερ “Ἰλίου 
Σελαναία,, χουσεύκυκλον φέγγος, 
ὡς ἀτρεμαῖα χέντρα καὶ σώφρονα 
πώλοις μεταφέρων ἐϑύνεις 

180 ποῦ δ᾽ ὃς τὰ δεινὰ τὴϑ᾽ ἐφυβρίζει πόλει 

ἈΚαπωνεύς ; 

ΠΑΙΔΆΑΓΩΤΓΤΟΣ. 

ἔχεῖνος ποοσβάσεις τεκμαίρεται 

πύργων, ἄνω τε χαὶ κάτω τείχη μετρῶν. 

ἈΠἋὌΝΊΎΤΎῚΥΓῸΌΟ ΝῊ: 

Ἰὼ, 
Νέμεσι καὶ “Τἰὸς βαρύβρομοι βοονταὶ, 
χεραύνιόν τε πῦρ αἰϑαλόεν, σύ τοι 
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185 μεγαληγορίαν ὑπεράνορα χοιμίζοις " 

ὅϑ᾽ ἐστὶν, αἰχμαλωτίδας 
ὃς δορὶ Θηβαίας Π]υχήναισε 
-«Τερναίς τὲ δώσει τριαίνᾳ, 
ΤΙοσειδωνίοις ᾿Ἱμυμωνίοις 

ὕδασι, δουλείαν περιβαλών; 
190 μήποτε μήποτε τάνδ᾽, ὦ πότνια, 

χουσεοβόστρυχον ὦ «“ιὸς ἔρνος ζρτεμι, 
δουλοσύνων τλαίην. 

1414 4ΓΏΓΤΟΣ. 
Ὑ » - 
ὦ τέχνον. εἴσβα δῶμα, καὶ κατὰ στέγας 

ἐν παρϑενῶσι μίμνε σοῖς, ἐπεὶ πόϑου 
19ὅ ἐς τέρψιν ἦλϑες ὧν ἔχρηζες εἰσιδεῖν. 

ὄχλος γὰρ, ὡς ταραγμὸς εἰσῆλθεν πόλιν, 
χωρεῖ γυναιχῶν πρὸς δόμους τυραννιχούς. 

φιλόψογον δὲ χρῆμα ϑηλειῶν ἔφυ, 

σμιχράς τ᾿ ἀφορμὰς ἢν λάβωσι τῶν λόγων, 
200 πλείους ἐπεισφέρουσιν " ἡδονὴ δέ τις 

γυναιξὶ μηδὲν ὑγιὲς ἀλλήλας λέγειν. 
ΧΟΡΟΣ. 

Τύριον οἴδμια λιποῦσ᾽ ἔβαν 
ἀχροϑίνια «Τοξίᾳ 
«Ῥοινίσσας ἀπὸ νάσου 

206 «φοίβῳ δούλα μελάϑρων, 
ἵν᾽ ὑπὸ δειράσι νι(οβόλοις 
ΤΙ.αρνασοῦ κατενάσϑη, 
Ἰόνιον χατὰ πόντον ἐλά- 
τῷ πλεύσασα περιρούτων 

210 ὑπὲρ ἀκαρπίστων πεδίων 
Σιχελίας Ζεφύρου πνοαῖς 

ἱππεύσαντος, ἐν οὐρανῷ 
χάλλιστον κελάδημα, 
πόλεος ἐχπροχριϑεῖσ᾽ ἐμᾶς 

216 χαλλιστεύματα «Τοξίᾳ " 
Καδμείων δ᾽ ἔμολον γῶν, 
χλεινῶν ᾿Ἱγηνοριδᾶν, 
ὁμογενεῖς ἐπὶ “1αἴου 
πεμφϑεῖσ᾽ ἐνθάδε πύργους. 

220 ἴσα δ᾽ ἀγάλμασι χρυσοτεύ-. 
χτοις «Ῥοίβῳ λάτρις γενόμαν. 
ἔτι δὲ Κασταλίας ὕδωρ 
ἐπιμένει με χόμας ἐμὰς 
δεῦσαι, παρϑένιον χλιδὰν, 

226 «Ροιβείαισι λατρείαις. 
ὦ λάμπουσα πέτρα πυρὸς 
δικόρυφον σέλας ὑπὲρ ἄκρων 
Δαχχείων., “Ἰιονύσου 
οἴνα ϑ᾽., ἃ χαϑαμέριον 

280 στάζεις τὸν πολύχαρπον 

οἱνάνθϑας ἱεῖσα βότουν, 
ζάϑεά τ᾽ 

ρειαί τε σχοπιαὶ ϑεῶν, 

γιφόβολόν τ᾽ ὅρος ἱερὸν, εἰ-- 
285 λίσσων ἀϑανάτας ϑεοῦ 

χορὸς γενοίμαν ἄφοβος 
παρὰ μεσόμῳφαλα γύαλα «Ροί- 
βου “Ἰίρχαν προλιποῦσα. 

νῦν δέ μοι πρὸ τειχέων 
202 --- 218. 

τ 5 Ξ 
ἄντρα δράκοντος, οὐ- 

214. 225. 

2600 --- 200. 289 --- 249. 

ῬΟΕΤΑῈ ΒΟΕΝΙΟΙ: 
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240 ϑούριος μολὼν ἴάρης 

αἷμα δάϊον φλέγει 
τᾷδ᾽, ὃ μὴ τύχοι, πόλει" 
χοινὰ γὰρ φίλων ἄχη" 
χοινὰ δ᾽, εἴ τι πείσεται 

210 ἑπτάπυργος ὅδε γᾶ, 

Φοοινίσσᾳ χώρᾳ. φεῦ φεῦ. 

“χοινγὸν αἴμα, χοινὰ τέχεα 
τᾶς χερασφόρου πέρυχεν Ἰοῦς ' 
ὧν μέτεστί μοι πόνων. 

250 ἀμφὶ δὲ πτόλιν νέφος 
ἀσπίδων πυχνὺν «λέγει 
σχῆμα φοινίου μάχης, 
ὧν “Ἄρης τόχ᾽ εἴσεται, 

παισὶν Οἰδίπου «φέρων 
20ὅ πημονὰν ᾿Πρινύων. 

“ργος ὦ Πελασγιχὸν, 

δειμαίνω τὰν σὰν ἀλχὰν 
χαὶ τὸ ϑεόϑεν " οὐ γὰρ ἄδικον 
εἰς ἀγῶνα τόνδ᾽ ἔνοπλος ὁρμᾷ, 

200 ὃς μετέρχεται δόμους. 
ΠΟΑΔΥΝΕΙΚΗ͂Σ. 

τὰ μὲν πυλωρῶν κλῆῇϑρά μ᾽ εἰσεδέξατο 
δι᾿ εὐπετείας, τειχέων ἔσω μολεῖν. 
ὃ χαὶ δέδοιχα μή μὲ διχτύων ἔσω 
λαβόντες οὐκ ἐχφρῶσ᾽ ἀναίμακτον χρύα. 

206 ὧν οὕνεχ᾽ ὄμμα πανταχῆ διοιστέον, 

χἀχεῖσε χαὶ τὸ δεῦρο, μὴ δόλος τις ἤ- 

ὡπλισμένος δὲ χεῖρα τῷδε φασγάνῳ 

τὰ πίστ᾽ ἐμαυτῷ τοῦ ϑοάσους παρέξομαι. 

ὠὴ τίς οὗτος; ἢ χτύπον φοβούμεθα; 
270 ἅπαντα γὰρ τολμῶσι δεινὰ φαίνεται, 

ὅταν δι᾿ ἐχϑρᾶς ποὺς ἀμείβηται χϑονός. 

πέποιϑα μέντοι μητρὶ κοὐ πέποιϑ᾽ ἅμα, 

ἥτις μ᾽ ἔπεισε δεῦρ᾽ ὑπόσπονδον μολεῖν. 

ἀλλ ἐγγὺς ἀλχή: βώμιοι γὰρ ἐσχάραι 
270 πέλας πάρεισι, χοὺκ ἔρημα δώματα. 

φέρ᾽ ἐς σχοτεινὰς περιβολὰς μεϑῶ ξίφος, 

χαὶ τάσδ᾽ ἔρωμαι, τίνες ἐφεστᾶσιν. δόμοις. 

ξέναι γυναῖχες, εἴπατ᾽ ἔκ ποίας πάτρας 
“Ἑλληνιχοῖσι δώμασιν πελάζετε. 

ΧΟΡΟΣ. 

280 «Ῥοίνισσα μὲν γῆ πατρὶς ἡ ϑρέψασά με, 
᾿ἡγήνορος δὲ παῖδες ἐχ παίδων δορὸς 

ἔπεμψαν ἐνθάδ᾽ ἀκροϑίνιον. 
μέλλων δὲ πέμπειν μ᾽ Οἰδίπου κλεινὸς γόνος 
μαντεῖα σεμνὰ «Ἰοξίου τ᾿ ἐπ᾿ ἐσχάρας, 

286 ἐν τῷδ᾽ ἐπεστράτευσαν ᾿“ργεῖοι πόλιν. 
σὺ δ᾽ ἀντάμειψαί μ᾽, ὅστις ὧν ἐλήλυϑας 
ἑπτάστομον πύργωμα Θηβαίας χϑονός. 

ΠΟΜΧΜΥΝΕΙΚΗ͂Σ. 

πατὴρ μὲν ἡμῖν Οἰδίπους ὁ «Ταΐου, 

ἔτιχτε δ᾽ ᾿Ιοχάστη με, παῖς Μενοικέως " 

290 χαλεῖ δὲ Πολυνείχη με Θηβαῖος λεώς. 
ΧΟΡΟΣ. 

ὦ ξυ) γένεια τῶν ᾿Ἱγήνορος ΤΕΥ 

ἐμῶν τυράννων, ὧν ἀπεστάλην ὕπο, 

γονυπετεῖς ἕδρας προσπίτγω σ᾽, 
ἄναξ, τὸν οἴχοϑεν νόμον σέβουσα. 

296 ἔβας ὦ χρόνῳ γαῖαν πατρῴαν. 

«Ῥοίβῳ μ᾽ 

“0 
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Ἰὼ πότνια, μόλε πρόδρομος, 
: ; 
ἀμπέτασον πύλας. 
χλύεις, ὦ τεχοῦσα τόνδε μᾶτερ, 
τί μέλλεις ὑπώροφ ῇ« μέλαϑρα περῶν, 

800 ϑιγεῖν τ᾿ ὠλέναις τέχνου; 

ΤΟᾺἋᾺ ΖΣΕΓΨΕΝ 
ἐν 

«Ῥοίνγισσαν, ὦ νεάνιδες, 
βοὰν ἔσω δόμων χλύουσα τῶνδε 

γήρᾳ τρομερὰν ἕλκω ποδὸς βάσιν. 
ἰὼ τέκνον, 

806 χοόνῳ σὺν ὄμμα μυρίαις ἐν ἁμέραις 
ἔρον τ τον το ον Η 

προσεῖδον " ἀμιίβαλλε μα 

στὸν ὠλέναισι ματέρος, 
παρηίδων τ᾿ ὄρεγμα βο- 
ὀτρύχων τε χυανόχρωτα χαί- ᾿ 

, ἿῈ. 3 
τας πλόχαμον, σχιάζων δέραν ἐμάν. 

810]ὼ Ἰὼ, μόλις (ανεὶς 
-; ΡΝ ἢ" 
ἄελπτα χἀδόχητα ματρὸς ὠλέναις. 

τί φῶ σε; πῶς ἅπαντα 
χαὶ χερσὶ χαὶ λόγοισι 
πολυέλιχτον ἁδονὰν 

81ὅ ἐκεῖσε καὶ τὸ δεῦρο περι- 
χορεύουσα τέρψιν παλαιᾶν λάβω χαρμονῶν; 
ἰὼ τέχος ἐμὸν τέχος, 

ἔρημον πατρῷον ἔλιπες δόμον 
«φυγὰς ἀποσταλεὶς ὁμαίμου λώβᾳ, 

820 ποϑειγνὸς (ίλοις, 
ἡ ποϑεινὸς Θήβαις. 
ὅϑεν ἐμάν γὲ λευχόχροα χείρομαι 
δακρυόεσσ᾽ ἀνεῖσα πενϑήρη κόμαν, 
ἄπεπλος φαρέων λευχῶν,, τέχνον, 

825 δυσόρφναια δ᾽ ἀμφὶ τρύχη τάδε 
σχότι᾽ ἀμείβομαι. 
ὁ δ᾽ ἐν δόμοισι πρέσβυς ὀμματοστερὴς 
ἀπήνας ὁμοπτέρου, τῶς ἀποζυγείσας δόμων, 

380 πόϑον ἀμφιδάχρυτον ἀεὶ κατέχων 
ἄνῆξε μὲν ξίφους 
ἐπ᾿ αὐτύχειρά τε σφαγὰν, 
ὑπὲρ τέρεμνά τ᾽ ἀγχόνας 
στενάζων ἀρὰς τέχνοις. 

. 886 σὺν ἀλαλαῖσι δ᾽ αἱὲν αἰαγμάτων σκχότια κρύ- 
πτεται- 

σὲ δ᾽, ὦ τέχνον, καὶ γάμοισι δὴ κλύω 

ζυγέντα παιδοποιὸν ἁδονὰν 
ξένοισιν ἐν δόμοις ἔχειν, 

840 ξένον τε κῆδος ἀιμιφέπειν, 

ἄλαστα ματρὶ τῷδε 1κ- 
ἕῳ τὲ τῷ παλαιγενεῖ, 

γόμων ἐπαχτὸν ἄταν. 
ἐγὼ δ᾽ οὔτε σοι πυρὸς ἀνῆψα φῶς 

845 νόμιμον ἐν γάμοις, 
ὡς πρέπει ματέρι μακαρίᾳ " 

ἀνυμέναια δ᾽ ᾿Ισμηνὸς ἐχηδεύϑη 
λουτροφόρου χλιδᾶς- ἀνὰ δὲ Θηβαίαν 
πόλιν ἐσιγάϑη σᾶς ἔσοδος νύμφας. 

360 ὕλοιτο τάδ᾽, εἴτε σίδαρος 
εἴτ᾽ ἔρις εἴτε πατὴρ ὁ σὸς αἴτιος, 

εἴτε τὸ δαιμόνιον κατεχώμασε 
δώμασιν Οἰδιπόδα- 
πρὸς ἐμὲ γὰρ κακῶν ἔμολε τῶνδ᾽ ἄχη. 

Ἐ  Έ ΒΕΥΣΙΕῚ Δ Ὁ ἣἶἕὲ 

Σ ΟΡΌΟΣΣΣ 

865 δεινὸν γυναιξὶν αἱ δι᾿ ὠδίνων γοναὶ, 
χαὶ φιλότεχνόν πως πᾶν γυναικεῖον γένος. 

ΠΟΜΧ“ΦΥΝΕΙΚΗΣ. 

μῆτερ, φρονῶν εὖ χοὐ φρονῶν ἀφιχόμην 
ἐχϑροὺς ἐς ἄνδρας" ἀλλ᾿ ἀναγκαίως ἔχει 
πατρίδος ἐρᾶν ἅπαντας" ὃς δ᾽ ἄλλως λέγει, 

800 λόγοισι χαίρει, τὸν δὲ γοῦν ἐχεῖσ᾽ ἔχει» 
οὕτω δὲ τάρβος ἐς φόβον τ᾽ ἀφικόμην, 
μή τις δόλος με πρὸς χασιγνήτου χτάνῃ, 

ὥστε ξιφήρη χεῖρ᾽ ἔχων δι᾿ ἄστεως 
χυχλῶν πρόσωπον ἤλϑον. ἕν δέ μ᾽ ὠφελεῖ, 

8θὅ σπονδαί τε καὶ σὴ πίστις, ἥ μ᾽ εἰσήγαγε 
τείχη πατρῷα" πολύδαχρυς δ᾽ ἀφικόμην, 
χοόνιος ἰδὼν μέλαϑρα καὶ βωμοὺς ϑεῶν 
γυμνάσιά 8᾽, οἷσιν ἐνετράφην, «“]1ίρχης ϑὲ ὕδωρ", 
ὧν οὐ διχαίως ἀπελαϑεὶς ξένην πόλιν 

870 γαίω, δι᾿ ὄσσων γᾶμ᾽ ἔχων δαχρυρροοῦν. 
ἀλλ ἐκ γὰρ ἄλγους ἄλγος αὖ σὲ δέρχομαι 

χάρα ξυρηκὲς καὶ πέπλους μελαγχίμους 

ἔχουσαν, οἴμοι τῶν ἐμῶν ἐγὼ κακῶν. 
ὡς δεινὸν ἔχϑρα, μῆτερ, οἰχείων φίλων 

876 χαὶ δυσλύτους ἔχουσα τὰς διαλλαγάς. 

τί γὰρ πατήρ μοι πρέσβυς ἐν δόμοισι δρᾷ, 
σχότον δεδορχώς; τί δὲ κασίγνηται δύο; 

ἡ που στένουσι τλήμονας φυγὰς ἐμάς. 
ΙΤΟΚΑΣΤΗ. 

καχῶς ϑεῶν τις Οἰδίπου «ϑείρει γένος. 

880 οὕτω γὰρ ἤρξατ᾽, ἄνομα μὲν τεχεῖν ἐμὲ, 
χαχῶς δὲ γῆμαι πατέρα σὸν φῦναί τε σέ. 

ἀτὰρ τί ταῦτα; δεῖ φέρειν τὰ τῶν ϑεῶν. 
ὅπως δ᾽ ἔρωμαι, μή τι σὴν δάχω φρένα, 
δέδοιχ᾽, ἃ χρήζω. διὰ πόϑου δ᾽ ἐλήλυϑα. 

ΠΟ.“«ΎΥΝΕΙΚΗ͂Σ. 

386 ἀλλ ἐξερώτα, μηδὲν ἐνδεὲς λίπης " 

ἃ γὰρ σὺ βούλει, ταῦτ᾽ ἐμοὶ, μῆτερ, φίλα. 

ΤΟΙΣ ΤΟΝ 

χαὶ δή σ᾽ ἐρωτῶ πρῶτον ὧν χρήζω τυχεῖν. 
τί τὸ στέρεσϑαι πατρίδος; ἦ χαχὸν μέγα; 

ΠΟ.ΧΥΝΕΊΥΚΗΣ. 

μέγιστον" ἔργῳ δ᾽ ἐστὶ μεῖζον ἢ λόγῳ. 

ΙΟΚΑΣΤΗ. 

890 τίς ὁ τρόπος αὐτοῦ ; τί φυγάσιν τὸ δυσχερές; 

ΠΟ.ΜΎΥΝΕΙΚΗ͂Σ. Ὰ 
ἕν μὲν μέγιστον. οὐκ ἔχει παρρησίαν. 

ΤΟΚΑΣΤΗ. 

δούλου τόδ᾽ εἶπας, μὴ λέγειν ἅ τις φρονεῖ. 
ΠΟΜ.“ΜΥΝΕΙΚΗ͂Σ. 

τὰς τῶν χρατούντων ἀμαϑέας φέρειν χρεών. 
10Κ4ΣΤΗ. 

χαὶ τοῦτο λυπρὸν, ξυνασοφεῖν τοῖς μὴ σοφοῖς. 
ΠΟ.“ΥΝΕΙΚΗ͂Σ. 

396 ἀλλ᾿ ἐς τὸ κέρδος παρὰ φύσιν δουλευτέον. 
ΤΟΚΑΣΈΊΤΠ. 

αἱ δ᾽ ἐλπίδες βόσχουσι φυγάδας, ὡς λόγος. 

ΠΟΜΥΝΕΙΚΗ͂Σ. 

χαλοῖς βλέπουσί γ᾽ ὄμμασιν, μέλλουσι δέ. 
ΤΟΚΑΣΤΗ͂. 

οὐδ᾽ ὃ χρόνος αὐτὰς διεσάφησ᾽ οὔσας κενάς ; 



ΦΥΘΠΙΕΝΤΙ 

ΠΟΜ“ΜΥΝΕΙΚΗ͂Σ. 

ἔχουσιν ᾿Ἱφροδίτην τιν᾽ ἡδεῖαν κακῶν. 
ΤΟΚΑΣΤΗ. 

400 πόϑεν δ᾽ ἐβόσχου, πρὶν γάμοις εὑρεῖν βίον; 
ΠΟΜΙΜΥΝΕΙΚΗΣ. 

ποτὲ μὲν ἐπ᾿ ἦμαρ εἶχον, εἶτ᾽ οὐχ εἴχον ἄν. 
ΤΟ ΚΑ ΣἬἍΠΗ. 

φίλοι δὲ πατρὸς χαὶ ξένοι σ᾽ οὐκ ὠφέλουν; 
ΠΟ.ΥΝΕΙΚΗΣ. 

εὖ πρᾶσσε" τὰ φίλων δ᾽ οὐδὲν, ἤν τις δυστυχῇ. 
ΤΟΚΆΑΣΤΗ. 

οὐδ᾽ ηὑγένειά σ᾽ ἦρεν εἰς ὕψος μέγα; 
ΠΟ“ΦΥΝΕΙΚΗΣ. 

406 χαχὸν τὸ μὴ ᾽χειν " τὸ γένος οὐκ ἔβοσχέ με. 
ΤΟΚΑΣΤΗ. 

ἡ πατρὶς, ὡς ἔοιχε, φίλτατον βροτοῖς. 
ΠΟΜΜΎΥΝΕΙΚΗ͂Σ. 

οὐδ᾽ ὀνομάσαι δύναι᾽ ἂν ὡς ἐστὶν φίλον. 
ΤΟΚΑ,ΣΤΗ. 

πῶς δ᾽ ἤλϑες Ἴέργος; τίν᾽ ἐπίνοιαν ἔσχεϑες; 
ΠΟΧΥΝΕΙΚΗΣ. 

ἔχρησ᾽ δράστῳ -Τοξίας χρησμόν τινα. 
ΤΟΚΆΑ͂ΣΤΗ. 

410 ποῖον ; τέ τοῦτ᾽ ἔλεξας; οὐκ ἔχω μαϑεῖν. 
ἹΠΟΜΥΝΕΙΚΗΣ. 

χάπρῳ λέοντί δ᾽ ἁρμόσαι παίδων γάμους. 
ΤΟΚΑΣΤΙΗ. 

χαὶ σοὶ τί ϑηρῶν ὀνόματος μετῆν, τέχνον ; 
ΠΟΜ“ΜΥΝΕΙΚΗΣ. 

οὐχ οἵδ᾽" ὃ δαίμων μ᾽ ἐχάλεσεν πρὸς τὴν τύχην. 
ΤΟ ΑΙ ΣΙ ΤΊΙ. 

σοφὸς γὰρ ὁ ϑεός" τίνι τρόπῳ δ᾽ ἔσχες λέχος; 
ΠΟ. ΎΝΕΤΙΚΗΣ. 

41ό γὺξ ἦν, ᾿Αδράστου δ᾽ ἦλϑον ἐς παραστάϑας. 
ΤΟΚΟΩ͂Σ ΤΉ. 

χοίτας ματεύων, ἢ φυγὰς πλανώμενος; 
ΠΟ.ΥΝΕΙΚΗΣ. 

ἦν ταῦτα" κᾷτά γ᾽ ἦλϑεν ἄλλος αὖ φυγάς. 
ΤΟ.ΚΑΑΣΊΉΗ: 

τίς οὗτος; ὡς ἄρ᾽ ἄϑλιος χἀχεῖνος ἦν. 
ΠΟΜΥΝΕΙΚΗ͂Σ. 

Τυδεὺς, ὃν Οἰνέως φασὶν ἐχερῦναι πατρύς. 

ΤΟΚΑ͂ΣΤΗ. 

420 τέ ϑηρσὶν ὑμᾶς δῆτ᾽ Ἄδραστος ἤκασεν ; 
ΠΟ“ΦΥΝΕΙΧΚΗ͂Σ. 

στρωμνῆς ἐς ἀλχὴν οὕνεχ᾽ ἤλθομεν πέρι. 
ΕΙΣ ΣΤ ΝΙ. 

ἐνταῦϑα Ταλαοῦ παῖς ξυνῆχε ϑέσφατα; 

ἹΓΟΦΥΜΝΕΙΚΗ͂Σ. 

χίίϑωχεν ἡμῖν δύο δυοῖν νεάνιδας. 
Ν ἘΟΚ .57. Ἢ: 
ἄρ᾽ εὐτυχεῖς οὖν σοῖς γάμοις, ἢ δυστυχεῖς ; 

ΠΟΛΜΥΝΕΙΚΗΣ. 
4) οὐ μεμπτὸς ἡμῖν ὁ γάμος ἐς τόδ᾽ ἡμέρας. 

ἘΘΠΕΣΑΙῚΞΊΤΗ. 
πῶς δ᾽ ἐξέπεισας δεῦρό σοι σπέσϑαι στρατόν; 

ΠΟΜΙΥΜΝΕΙΚΗΣ. 
δισσοῖς “δραστος ὥμοσεν γαμβροῖς τάδε, 

Ῥοπίῖ 427 βοχυθθαίαν 

Τυδεῖ τε χἀμιοί" σύγγαμος γάρ ἔστ᾽ ἐμός. 

ἜΣ 
«- 

πν 
-- ΠΕΡΊ. 443 

ἄμφω κατάξειν ἐς πάτραν, πρόσϑεν δ᾽ ἐμέ. 
430 πολλοὶ δὲ “Ιαναῶν καὶ Π]υκηναίων ἄκροι 

πάρεισι, λυπρὰν χάριν, ἀναγκαίαν δ᾽, ἐμοὶ 

«διδόντες " ἐπὶ γὰρ τὴν ἐμὴν στρατεύομαι 
πόλιν. ϑεοὺς δ᾽ ἐπώμοσ᾽ ὡς ἀκουσίως 

τοῖς φιλτάτοις τοχεῦσιν ἠράμην δόρυ. 

435 ἀλλ᾿ ἐς σὲ τείνει τῶνδε διάλυσις χακῶν, 
μῆτερ, διαλλάξασαν ὁμογενεῖς φίλους 

παῦσαι πόνων μὲ χαὶ σὲ χαὶ πᾶσαν πόλιν. 
πάλαι μὲν οὖν ὑμνηϑὲν, ἀλλ᾿ ὅμως ἐρῶ" 
τὰ χρήματ᾽ ἀνϑρώποισι τιμιώτατα, 

410 δύναμίν τε πλείστην τῶν ἐν ἀνθρώποις ἔχει. 

ἁγὼ μεϑήχω, δεῦρο μυρίαν ἄγων 
λόγχην" πένης γὰρ οὐδὲν εὐγενὴς ἀνήρ. 

ΧΟΡΟΣ. 

καὶ μὴν τεοχλῆς ἐς διαλλαγὰς ὅδε 
χωρεῖ" σὸν ἔργον, μῆτερ ᾿Ιοχάστη, λέγειν 

ἀλδ τοιούσδε μύϑους οἷς διαλλάξεις τέχνα. 

ἘΤΈΟΚΟΗΣ. 
μῆτερ, πάρειμι" τὴν χάριν δὲ σοὶ διδοὺς 
ἦλϑον. τί χρὴ δρᾶν; ἀρχέτω δή τις λόγου" 
ὡς ἀμφὶ τείχη καὶ ξυνωρίδας λόχων 

τάσσων ἐπέσχον πόλιν, ὕπως “λύοιμί σου 
4600 χοινὰς βραβείας, αἷς ὑπόσπονδον μολεῖν 

τόνδ᾽ εἰσεδέξω τειχέων πείσασά με. 
ΤΟΚΑΣΤΗ. 

ἐπίσχες" οὔτοι τὸ ταχὺ τὴν δίχην ἔχει" 
βοαδεῖς δὲ μῦϑοι πλεῖστον ἀνύουσιν σοιρόν. 
σχάσον δὲ δεινὸν ὄμμα καὶ ϑυμοῦ πνοάς" 

466 οὐ γὰρ τὸ λαιμότμητον εἰσορῷς χάρα 
Τοργόνος, ἀδελφὸν δ᾽ εἰσορᾷς ἥκοντα σόν. 
σύ τ᾿ αὖ πρόσωπον πρὸς χασίγνητον στρέζε, 
Πολύνεικες " ἐς γὰρ ταυτὸν ὄμμασι βλέπων 
λέξεις τ᾽ ἄμεινον τοῦδέ τ᾽ ἐνδέξει λόγους. 

400 παραινέσαι δὲ σφῷν τι βούλομαι σοφόν " 

ὅταν «φίλος τις ἀνδρὶ ϑυμωϑεὶς φίλῳ, 

ἐς ἕν ξυνελϑὼν, ὄμματ᾽ ὄμμασιν διδῷ, 

ἐφ᾽ οἷσιν ἥκει, ταῦτα χρὴ μόνον σχοπεῖν, 
χαχῶν δὲ τῶν πρὶν μηδενὸς μνείαν ἔχειν. 

4665 λόγος μὲν οὖν σὸς πρόσϑε, ΠΠολύνεικες τέχνον" 

σὺ γὰρ στράτευμα “Ἰαναϊδῶν ἥχεις ἄγων, 
ἄδιχα πεπονθὼς, ὡς σὺ φής" χριτὴς δέ τις 

ϑεῶν γένοιτο καὶ διαλλαχτὴς χαχῶν. 
ΠΟ“ΦΥΝΕΙΚΗ͂Σ. 

ἁπλοῦς ὁ μῦϑος τῆς ἀληϑείας ἔφυ, 
470 χοὺ ποικίλων δεῖ τἄνδιχ᾽ ἑομηνευμάτων " 

ἔχει γὰρ αὐτὰ χαιρόν" ὁ δ᾽ ἄδικος λόγος 
γοσῶν ἐν αὑτῷ φαρμάχων δεῖται σοφῶν. 

ἐγὼ δὲ πατρὸς δωμάτων προὐσχεψάμην 
τοὐμόν τε χεὶ τοῦδ᾽, ἐχρυγεῖν χρήζων ἀρὰς, 

475 ἃς Οἰδίπους ἐφϑέγξατ᾽ εἰς ἡμᾶς ποτε, 
ἐξῆλϑον ἔξω τῆσδ᾽ ἑχὼν αὐτὸς χϑονὺς, 

δοὺς τῷδ᾽ ἀνάσσειν πατρίδος ἐνιαυτοῦ κύκλον, 
ὥστ᾽ αὐτὸς ἄρχειν αὖϑις ἀνὰ μέρος λαβὼν, 
χαὶ μὴ δι᾽ ἔχϑρας τῷδε χαὶ φόνου μολὼν 

480 χαχόν τι δρᾶσαι καὶ παϑεῖν, ἃ γίγνεται. 

ὁ δ᾽ αἰνέσας ταῦϑ'᾽ ὁρχίους τε δοὺς ϑεοὺς 

ἔδρασεν οὐδὲν ὧν ὑπέσχετ᾽, ἀλλ᾽ ἔχει 
τυραννίδ᾽ αὐτὸς χαὶ δόμων ἐμὸν μέρος. 
χαὶ νῦν ἕτοιμός εἶμι τἀμαυτοῦ λαβὼν 



! 

ἘΦ ΎΣ ΡΣ ΑΥΘΟΥ, 

488 στρατὸν μὲν ἔξω τῆσδ᾽ ἀποστεῖλαι χϑονὸς, 

οἱχεῖν δὲ τὸν ἐμὸν οἶχον ἀνὰ μέρος λαβὼν, 
χαὶ τῷδ᾽ ἀφεῖναι τὸν ἴσον αὖϑις αὖ χρόνον, 
καὶ μήτε πορϑεῖν πατρίδα μήτε προσφέρειν 

πύργοισι πηχτῶν χλιμάχων προσαμβάσεις, 

490 ἃ μὴ χυρήσας τῆς δίχης πειράσομαι 

δρᾶν. μάρτυρας δὲ τῶνδε δαίμονας καλῶ, 

ὡς πάντα πράσσων σὺν δίχῃη δίχης ἄτερ 
ἀποστεροῦμαι πατρίδος ἀνοσιώταται. 

ταῦτ᾽ αὖϑ᾽ ἕχαστα, μῆτερ, οὐχὶ περιπλοχὰς 
496 λόγων ἀϑροίσας εἶπον, ἀλλὰ καὶ σοφοῖς | 

χαὶ τοῖσι φαύλοις ἔνδιχ᾽, ὡς ἐμοὶ δοχεῖ. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἐμοὶ μὲν, εἰ χαὶ μὴ χαϑ' Ἑλλήνων χϑόνα 
τεϑράμιμεϑ᾽᾽, ἀλλ᾽ οὖν ξυνετά μοι δοκεῖς λέγειν. 

ΕΤΕΟΚΖΗΣ. | 

εἰ πᾶσι ταυτὸν χαλὸν ἔφυ σοφόν ϑ᾽ ἅμα, 
500 οὐχ ἦν ἂν ἀμφίλεχτος ἀνθρώποις ἔρις " 

γῦν δ᾽ οὔϑ᾽ ὅμοιον οὐδὲν οὔτ᾽ ἴσον βροτοῖς, 
πλὴν ὀνομάσαι, τὸ δ᾽ ἔργον οὐχ ἔστιν τόδε. 
ἐγὼ γὰρ οὐδὲν, μῆτερ, ἀποχρύψας ἐρῶ" 
ἄστρων ὧν ἔλθοιμ᾽ αἰϑέρος πρὸς ἀντολὰς 

ὅ06 χαὶ γῆς ἔνερϑε, δυνατὸς ὧν δρᾶσαι τάδε, 
Ξ ᾿ ΣΕΡΘ ΒΞ 

ΤῊ ἜΞΩΣ, μεγίστην (ὡς Ἔχειν τυρανγίδα. 

τοῦτ οὐ» τὸ χρηστὸν, μῆτερ, οὐχὶ βούλομαι 

ἄλλῳ παρεῖναι. μᾶλλον ἢ σώζειν ἐμοί" 
ἀνανδρία γὰρ, τὸ πλέον ὅστις ἀπολέσας 

τ Ὁ ΚΑ ρὲ , 
810 τούλασσον ἔλαβε. πρὸς δὲ τοῖσδ᾽ αἰσχύνομαι 

ἐλθόντα σὺν ὅπλοις τόνδε χαὶ πορϑοῦντα γὴν 

τυχεῖν ἃ χρήζει" ταῖς γὰρ ἂν Θήβαις τόδε | 
κένοιτ᾽ ὄνειδος, εἰ ΠΙυκηναίου δορὸς » ] 9 
φόβῳ παρείην σχῆπτρα τἀμὰ τῷδ᾽ ἔχειν. 

ΤΑλτΣ πρὶ Ν ς τ 
δι χρῆν δ᾽ αὐτὸν οὐχ ὅπλοισι τὰς διαλλαγὰς, 

μῆτερ, ποιεῖσϑαι" πῶν γὰρ ἐξαιρεῖ λόγος 
ὃ χαὶ σίδηρος πολεμίων δράσειεν ἄν. 
ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἄλλως τήνδε γῆν οἰχεῖν ϑέλει, 
ἔξεστ᾽ - ἐκείνου δ᾽ οὐχ ἑχὼν μεϑήσομαι, ] 

᾿ ῃ ΄ ἘΟΡΟ 
ὅ20 ἄρχειν παρόν μοι, τῷδε δουλεῦσαί ποτε. 

πρὸς ταῦτ᾽ ἴτω μὲν πῦρ, ἴτω δὲ φάσγανα, 
ζεύγνυσϑε δ᾽ ἵππους, πεδία πίμπλαϑ' ἁρμάτων", 

ε » , ΠΣ ᾿ Ν Ἄ 
ὡς οὐ παρήσω τῷδ᾽ ἐμὴν τυραννίδα. 

εἴπερ γὰρ ἀδικεῖν χρὴ, τυραννίδος πέρι 
Ὁ Ξ τ τα ὑπ ἃ 

ὅ260 χάλλιστον ἀδικεῖν, τἄλλα δ᾽ εὐσεβεῖν χρεών. 
ΣΧ ΊΟΡΊΘΙΣΙ 

οὐχ εὖ λέγειν χρὴ μὴ ᾽πὶ τοῖς ἔργοις χαλοῖς, 
ας Ἀν ἈΚ  δηβ ἦρι ἐοδδα ; 

οὐ γὰρ καλὸν τόδ᾽, ἀλλὰ τὴ δίχη πιχρόν. 

ΤΟΚΑΣΤΗ. 

ὦ τέχνον, οὐχ ἅπαντα τῷ γήρᾳ χαχὰ, 
᾿ ἐ β ᾿Ἐτεόχλεες, πρόσεστιν, ἀλλ᾽ ἡμπειρία 

580 ἔχει τι δεῖξαι τῶν νέων σοφώτερον. 
τί τῆς χαχίστης δαιμόνων ἐφίεσαι 

φιλοτιμίας, παῖ; μὴ σύ γ᾽ - ἄδιχος ἡ ϑεός" 
πολλοὺς δ᾽ ἐς οἴχους χαὶ πόλεις εὐδαίμονας 

ἐσῆλθε κἀξῆλϑ᾽ ἐπ᾽ ὀλέϑρῳ τῶν χρωμένων " 
585 ἐφ᾽ ἣ σὺ μαίνει. χεῖνο χάλλιον, τέχνον, 

Ἰσότητα τιμῶν, ἣ φίλους ἀεὶ φίλοις 
πόλεις τε πόλεσι συμμάχους τε συμμάχοις 

ξυνδεῖ" τὸ γὰρ ἴσον νόμιμον ἀνθρώποις ἔφυ, 
τῷ πλέονι δ᾽ ἀεὶ πολέμιον καϑίσταται 

δ40 τοὔλασσον, ἐχϑρῶς ὃ ἡμέρας κατάρχεται. 

-..- ἜΞΩ 

χαὶ γὰρ μέτρ᾽ ἀνθρώποισι καὶ μέρη σταϑμῶν 
Ἰσότης ἔταξε κἀριϑμὸν διώρισε, 

γυχτός τ᾽ ἀφεγγὲς βλέφαρον ἡλίου τε φῶς 
ἴσον βαδίζει τὸν ἐνιαύσιον χύχλον, 

545 χοὐδέτερον αὐτοῖν «ϑόνον ἔχει νιχώμενον. 
εἶθ᾽ ἥλιος μὲν νύξ τε δουλεύει βροτοῖς, 

σὺ δ᾽ οὐχ ἀνέξει δωμάτων ἔχων ἴσον, 
. χαὶ τῷδ᾽ ἀπονεμεῖς; κάτα ποῦ ᾽στιν ἡ δίχη; 
τί τὴν τυραννίδ᾽, ἀδικίαν εὐδαίμονα, 

550 τιμᾷς ὑπέρφευ. χαὶ μέγ᾽ ἥγησαι τόδε, 
περιβλέπεσϑαι τίμιον; χενὸν μὲν οὖν. 

ἢ πολλὰ μοχϑεῖν πόλλ᾽ ἔχων ἐν δώμασι 
τὰ 9. ὦν ν» ΄ 3, γν͵ ΄ 

βούλει; τί δ᾽ ἔστι τὸ πλέον; ονομ᾽ ἔχει μόνον" 

ἐπεὶ τά γ᾽ ἀρχοῦνϑ᾽ ἱκανὰ τοῖς γε σώφροσιν. 
δ55 οὔτοι τὰ χρήματ᾽ ἴδια χέχτηνται βροτοὶ, 

τὰ τῶν ϑεῶν δ᾽ ἔχοντες ἐπιμελούμεθα" 
ὅταν δὲ χρήζωσ᾽, αὔτ᾽ ἀφαιροῦνται πάλιν. 
32 ἡ 2 Ὕ Ξ ὃ » ᾿ , ᾿ Ὁ ΕΑ. ἄγ᾽, ἥν σ᾽ ἔρωμαι δύο λόγω προϑεῖσ᾽ ἅμα, 

᾿ ξ , τ 
ὅ00 πότερα τυραννεῖν, ἢ πόλιν σῶσαι ϑέλεις ; 

ἐρεῖς τυραννεῖν ; ἢν δὲ νιχήσῃ σ᾽ ὅδε, 
᾿ --» ἌΔ»" ἊΣ ’ ᾿Ὶ ΄- ΄ [7 

“4ργεῖά τ ἔγχη ϑόρυ τὸ Καὐμείων ἕλῃ, Ϊ 

ὄψει δαμασϑὲν ἄστυ Θηβαίων τόδε, 

ὄψει δὲ πολλὰς αἰχμαλωτίδας χόρας 

505 βίᾳ πρὸς ἀνδρῶν πολεμίων πορϑουμένας. 
ν᾿ ΜΝ -“ - » 

ὀδυνηρὸς ἀρ᾽ ὁ πλοῦτος, ὃν ζητεῖς ἔχειν, 
γενήσεται Θήβαισι. φιλότιμος δὲ σύ. 

σοὶ μὲν τάδ᾽ αὐδῶ" σοὶ δὲ, Πολύνειχες, λέγω, 
9 9 - "4ὃ Ῥ, ΕΝ 1 , - 
αμαϑεῖς ραστος χάριτας ἕς α΄ ἀνηψψατο 

570 ἀσύνετα δ᾽ ἦλθες καὶ σὺ πορϑήσων πόλιν. 
ἘΠῚ ΝΡ δεττς, Ὥσνεθὴ πο ΒΑ ΣΉΜΕΗΝ 

φέρ᾽, ἣν ἕλῃς γὴν τήνδ᾽, ὃ μὴ τύχοι ποτὲ, 

πρὸς ϑεῶν, τροπαῖα πῶς ἄρα στήσεις δορός ; 
πῶς δ᾽ αὖ χατάρξει ϑυμάτων, ἑλὼν πάτραν, 
χεὶς σκῦλα γράψεις πῶς ἐπ᾿ Ἰνάχου ῥοαῖς, 

51 Θήβας πυρώσας τάσδε Πολυνείχης ϑεοῖς 
ἀσπίδας ἔϑηχε" μήποτ᾽, ὦ τέκνον, κλέος 

τοιόνδε σοι γένοιϑ᾽ ὑφ᾽ Ἑλλήνων λαβεῖν. 
Ἄ Ὧ Ἐν » ν᾿ “ον ε ᾿ 
ἣν δ᾽ αὖ χρατηϑῆς χαὶ τὰ τοῦδ᾽ ὑπερδράμῃ, 

πῶς “ργος ἥξεις, μυρίους λιπὼν γεχρούς; 
- ἡδὶ " 

580 ἐρεῖ δὲ δή τις, ὦ χαχὰ μνηστεύματα 
Ἴλδραστε προσϑεὶς, διὰ μιᾶς νύ 7 “1δρ ρ δὸ μιᾶς νύμφης γάμον 
ἀπωλόμεσϑα. δύο χακὼ σπεύδεις, τέχνον, 
κείνων στέρεσθαι, τῶνδέ τ᾿ ἐν μέσῳ πεσεῖν. 

μέϑετον τὸ λίαν, μέϑετον " ἀμαϑία δυοῖν, 
ΕΣ ἌΣ : τ Ἔ 
ὅ80 ἐς ταυϑ᾽ ὅταν μόλητον, αἴσχιστον χκαχόν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὠ ϑεοὶ, γένοισϑε τῶνδ᾽ ἀπότροποι χαχῶν, 
χαὶ ξύμβασίν τιν᾽ Οἰδίπου τέχνοις δότε. 

ἘἙΤΕΟΚΜΖΗΣ. 

μῆτερ, οὐ λόγων ἔϑ' ἁγὼν, ἀλλ᾽ ἀνάλωται χρόνος 
οὗν μέσῳ μάτην, περαίνει δ᾽ οὐδὲν ἡ προθυμία" 

590 οὐ γὰρ ἂν ξυμβαῖμεν ἄλλως ἢ ̓ πὶ τοῖς εἰρημέ- 
γοις, 

ὥστε μὲ σχήπτρων χρατοῦντα τῆσδ᾽ ἄναχτ᾽ εἶναι 
χϑονός - 

τῶν μαχρῶν δ᾽ ἀπαλλαγεῖσα νουϑετημάτων μἰ ἔα. 
χαὶ σὺ τῶνδ ἔξω χομίζου τειχέων, ἢ κατϑαγεῖ. 

Ῥοβί 557. βοφιοβαίαν 

ὁ δ᾽ ὄλβος οὐ βέβαιος, ἀλλ᾽ ἐφήμερος. 



596 φόνιον ἐμβαλὼν τὸν αὐτὸν οὐχ ἀποίσεται μόρον; 

Ὁ ΝῊ ἘΣ ΣΝ 445. 

ΠΟ.“ΥΝΕΊΚΗΣ. | ΠΟ. ΔΥΝΕΙΚΕΗ͂Σ. 
πρὸς τίνος ; τίς ὧδ᾽ ἄτρωτος, ὕστις εἷς ἡμῶς ξένος χαὶ σὺ, μῆτερ; | 

ἘΤΈΟΚΜΗΣ:. 

ἘΤΈΟΚ.ἍΖΗΣ: οὐ ϑέμις σοι μητρὸς ὀνομάζειν χάρα. 
ἐγγὺς, οὐ πρόσω βεβηχώς" ἐς χέρας λεύσσεις ἐμάς; ΠΟΜΧΥΝΕΙΚΗ͂Σ. 

ΠΟΛΑΎΥΝΕΙΚΗ͂Σ. ὦ πόλις. 
εἰσορῶ " δειλὸν δ᾽ ὁ πλοῦτος καὶ φιλόψυχον κακόν. 

ἘΤΕΟΚΟ.ΗΣ. 
ψν ᾿ -- τ ᾿ ᾿ χᾷτα σὺν πολλοῖσιν ἦλϑες πρὸς τὸν οὐδὲν ἐς, 

μόχην; 

ΠΟ“ΎΥΝΕΙΚΗ͂Σ. 

ἀσφαλὴς γάρ ἐστ᾽ ἀμείνων ἢ ϑοασὺς στρατηλάτης. 

ἙΤΕΟΚΜΔΗΣ. Ϊ 

600 χομπὸς εἰ σπονδαῖς πεποιϑὼς, αἷ' σε σώζουσιν!" 

θανεῖν. 

ΠΟ.“ΥΝΕΙΚΗ͂Σ. 

καὶ σὲ δεύτερόν γ᾽ ἀπαιτῶ σχῆπτρα καὶ μέρη 
χϑονός. 

ἙΤΕΟΚΜΖΗΣ. 

οὐκ ἀπαιτούμεσϑ᾽ " ἐγὼ γὰρ τὸν ἐμὸν οἱχήσω 
δόμον. 

ΓΟ ΝΕΤΙΤΕΚΈΕΓΣ. 

τοῦ μέρους ἔχων τὸ πλεῖον; 

ἘἙΤΕΟΚΖΗΣ. 

φήμ᾽ - ἀπαλλάσσου δὲ ) 

ΠΟΜΎΥΎΥΝΕΙΚΗ͂Σ. 

ὦ ϑεῶν βωμοὶ πατρῴων, 

ἘΤΕΟΚΜΖΗΣ. 

οὺς σὺ πορϑήσων πάρει." 

ΠΟΜΧΥΝΕΙΚΗ͂Σ. 

’ῆς.! 

θ0ὅ χλύετέ μου. 
ἘΤΈΕΟΚΖΗΣ. 

τίς δ᾽ ἂν κλύοι σου πατρίδ᾽ ἐπεστρατευμέγου ; 

ΠΟΧΜΎΥΝΕΙΚΗΣ. 

καὶ ϑεῶν τῶν λευχοπώλων δώμαϑ', 
ἘἙἘΤΕΟΚΜΗΣ. 

οἱ στυγοῦσί σε. 
ΠΟΔΎΥΜΝΕΙΚΗ͂Σ. 

ἐξελαυνόμεσϑα πατρίδος, 

ἙΤΕΟΚΖΗΣ. 

χαὶ γὰρ ἦλϑες ἐξελῶν.. 

ΠΟΔΥΝΕΙΚΗ͂Σ. ] 

ἀδικίᾳ γ᾽, ὦ ϑεοί. 

ἘΤΕΟΚΜΖΗΣ. ] 

Ἡτυχήναις, μὴ νϑάδ᾽ ἀνακάλει ϑεούς.. 

ΠΟΙΑΥΝΕΙΚΗ͂Σ. | 
ἀνόσιος πέφυχας, Ι 

ἙἘΤΕΟΚΖΗΣ. Ι 

ἀλλ᾽ οὐ πατρίδος, ὡς σὺ, πολέμοις." 

ΠΟΖΧΥΝΕΙΚΗ͂Σ. 

610 ὅς μ᾽ ἄμοιρον ἐξελαύνεις. 
ἘΤΕΟΚΜΗ͂Σ. 

χαὶ χαταχτενῶ γε πρὸς. 

ΓΟ ΥΝΕΙΚΗ͂Σ. 
ὦ πάτερ, κλύεις ἃ πάσχω; 

ἘΤΕΟΚΠΖΗΣ. 

χαὶ γὰρ οἷα δρᾷς χλύει. 

᾿ 615 ἔξιμεν " πατέρα δέ μοι δὸς εἰσιδεῖν. 

ἙΤΕΟΚΜΗΣ, 
μολὼν ἐς ἔάργος ἀνακάλει ““έρνης ὕϑωρ. 

ΠΟΛΥΝΕΊΙΚΗ͂Σ. 

εἶμι, μὴ πόνει" σὲ δ᾽ αἰνῶ, μῆτερ. 

ἘΤΕΟΚΟ.ΗΣ. 
ἔξιϑι χγϑονός." 

ΠΟ.ΥΝΕΙΚΗ͂Σ. 

ἘΤΕΟΚΜΖΗΣ. ἜΜ ; 
οὐκ ἂν τύχοις." 

ΠΟΧΎΥΝΕΙΚΗΣ. 

ἀλλὰ παρϑένους ἀδελεάς. 

ἘΤΕΘἊΚΟΗΣ. 

οὐδὲ τάσδ᾽ ὄψει ποιέ. 
ΠΟΜΧΥΝΕΙΚΗΣ. 

ὦ χασίγνηται. 
ἘΤΕΟΚ.ΖΗΣ. 

τί ταύτας ἀνακαλεῖς, ἔχϑιστος ὦν; 
ΠΟ.ΧΜΥΝΕΙΚΗΣ. 

μῆτερ, ἀλλά μοι σὺ χαῖρε. 
ΤΟΚΟΑ͂ΣΤΗ. 

χαρτὰ γοῦν πάσχω, τέχγον. 
ΠΟΔΥΝΕΙΚΗΣ. 

οὐχέτ᾽ εἰμὶ παῖς σός. 
ΤΟΚΑΣΤΗ͂. 

ἐς πόλλ᾽ ἀϑλία πέφυχ᾽ ἐγώ. 
ΠῸΧΥΝΕΙΚΗΣ. 

620 ὅδε γὰρ εἧς ἡμᾶς ὑβρίζει. 
ἙΤΕΟΚΖΗΣ. 

χαὶ γὰρ ἀνϑυβρίζομαι. 
ΠΟΧΥΝΕΙΚΗΣ. 

ποῦ ποτε στήσει πρὸ πύργων; 
ἙἘΤΕΟΚΖΗΣ. 

ὡς τί μ᾽ ἱστορεῖς τόδε; 

ΠΟΧΎΥΝΕΙΚΗ͂Σ. 

ἀντιτάξομαι χτενῶν σε. 

ἙΤΕΟΚΜΖΗΣ. 

χἀμὲ τοῦδ᾽ ἔρως ἔχει. 
ΤΟΚΑ͂ΣΤΗ. 

ὦ τάλαιν᾽ ἐγώ. τί δράσετ᾽, ὦ τέκν᾽; 

ΠΟΧΙΎΥΝΕΙΚΗ͂Σ. 

αὐτὸ σημανεῖ. 
ΤΟΚΑ͂ΣΤΗ. 

πατρὸς οὐ φεύξεσϑ᾽ ᾿Ποινῦς; 
ΕἘΤΕΟΚΙΖΗΣ. 

ἐρρέτω πρόπας δόμος. 
ΠΟ.“ΥΝΕΙΚΉΗΣ. 

θ25 ὡς τάχ᾽ οὐχέϑ᾽ αἱματηρὸν τοὐμὸν ἀργήσει ξίζος. 
τὴν δὲ ϑρέψασάών με γαῖαν καὶ ϑεοὺς μαρτύρομαι 
ὡς ἄτιμος, οἰχτρὰ πάσχων, ἐξελαύνομαι χϑονὸς, 
δοῦλος ὥς, ἀλλ᾽ οὐχὶ ταὐτοῦ πατρὸς Οἰδίπου 

γεγώς. 
χιών τί σοι, πόλις, γένηται, μὴ ᾽μὲ, τόνδε δ᾽ 

αἰτιῶ " 

---- “9 



440 Ἑ ΜΕ ΡΟΙ ἈΑὉ᾽ “Ὁ 

680 οὐχ ἑχὼν γὰρ ἤλϑον, ὥχων δ᾽ ἐξελαύνομαι χϑονός., Ἱ͵Ιερσέφασσα χαὶ φίλα 

καὶ σὺ, «Ῥοῖβ᾽ ἄναξ ᾿“γυιεῦ, καὶ μέλαϑρα χαίρετε, 086 “]αμάτηρ ϑεὰ, 
ἥλιχές δ᾽ οὑμοὶ ϑεῶν τε δεξίμηλ᾽ ἀγάλματα. πάντων ἄνασσα, πάντων δὲ Γᾷ τροφὸς 

οὐ γὰρ οἱδ᾽ εἴ μοι προσειπεῖν αὖϑις ἔσϑ᾽ ὑμᾶς ἐχτήσαντο" πέμπε πυρφόρους 
ποτε" ϑεὰς ἀμῦναι τῷδε γᾷ" 

ἐλπίδες δ᾽ οὔπω καϑεύδουσ᾽, αἷς πέποιϑα σὺν πάντα δ᾽ εὐπετὴ ϑεοῖς. 
θεοῖς ἘΤΕΟΚΖΗΣ. 

685 τόνδ᾽ ἀποχτείνας χρατήσειν τῆσδε Θηβαίας χϑονός." 690 χώρει σὺ χαὶ κόμιζε τὸν Π]ενοιχέως 
ἘΤΕΟΚΜΖΗΣ. Κρέοντ᾽, ἀδελφὸν μητρὸς ᾿Ιοχάστης ἐμῆς, 

ἔξιϑ᾽ ἐκ χώρας" ἀληϑῶς δ᾽ ὄνομα Πολυνείχη λέγων τάδ᾽, ὡς οἴχεῖα χαὶ χοινὰ χϑονὸς 
πατὴρ ϑέλω πρὸς αὐτὸν συμβαλεῖν βουλεύματα, 

ἔϑετό σοι ϑείᾳ προνοίᾳ νειχέων ἐπώγυμον. πρὶν ἐς μάχην τὲ καὶ δορὸς τάξιν μολεῖν. 
ΧΌΡΟΣ. 095 καίτοι ποδῶν σῶν μόχϑον ἐκλύει παρών" 

Κάδιιος ἔμολε τάνδε γῶν ὁρῶ γὰρ αὐτὸν πρὸς δόμους στείχοντ᾽ ἐμούς. 
Τύριος, ᾧ τετρασχελὴς ἘΡΈΝ: 

640 μόσχος ἀδάματον πέσημα ἡ πόλλ᾽ ἐπῆλϑον, εἰσιδεῖν χρήζων σ᾽, ἄναξ 
δίχε τελεσφόρον διδοῦσα ᾿Ετεόκλεες, πέριξ δὲ Καδμείων πύλας 

χρησμὸν, οὗ κατοιχίσαι φύλαχάς τ᾽ ἐπῆλθον, σὸν δέμας ϑηρώμενος. 
πεδία μὲν τὸ ϑέσφατον ἘΤΕΟΚ.ΖΗΣ. 
χρῆσε πυροςόρ᾽ ᾿Τόνων, 100 χαὶ μὴν ἐγὼ σ᾽ ἔχρῃηζον εἰσιδεῖν, Κρέον" 

ο15 χκαλλιπόταμος ὕδατος ἵνα τὲ ] πολλῷ γὰρ εὗρον ἐνδεεῖς διαλλαγὰς, 
γοτὶς ἐπέρχεται γύας ὡς ἐς λόγους ξυνῆψα Πολυνείχει μολών. 

“Πέρχας χλοηφόρους ΚΡΕΩΝ. 

χαὶ βαϑυσπόρους " ἤκουσα μεῖζον αὐτὸν ἢ Θήβας φρονεῖν, 
Τρόμιον ἔνϑα τέχετο μάτηρ χήδει τ᾿ ᾿δράστου χαὶ στρατῷ πεποιϑότα. 

660 Ὲ “Πιὸς γάμοις, 705 ἀλλ᾽ ἐς ϑεοὺς χρὴ ταῦτ᾽ ἀναρτήσαντ᾽ ἔχειν" 
χισσὺς ὃν περιστε(ὴς ἃ δ᾽ ἐμποδὼν μάλιστα, ταῦϑ᾽ ἥκω φράσων. 
ἑλικτὸς εὐϑὺς ἔτι βρέφος ] ἘΠΕ ΘΝ ΕΓ 

χλοηφόροισιν ἔρνεσιν τὰ ποῖα ταῦτα; τὸν λόγον γὰρ ἀγνοῶ. 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

ἥχει τις αἰχμάλωτος ᾿Ἱργείων πάρα. 
χατασχίοισιν ὀλβίσας ἐνώτισεν, 

θύὅ Βάχχιον χόρευμα παρϑένοισι Θηβαί- 
ἄισι καὶ γυναιξὶν εὐίοις. | ἙἘΤΕΟΚΟ.ΗΣ. 

ἔνϑα φόνιος ἦν δράχων Ι λέγει δὲ δὴ τί τῶν ἐχεῖ νεώτερον; 
ἤἄρεος, ὠμόφρων φύλαξ, ] ἈΡΈΏΩ Ν. 
γ»γάματ᾽ ἔνυδρα καὶ ῥέεϑρα 710 μέλλειν πέριξ πύργοισι Καδμείων πόλιν 

660 χλοερὰ δεργμάτων χόραισι ] ὅπλοις ἑλίξειν αὐτίχ᾽ ᾿Ἱργείων στρατόν. 
πολυπλάγοις ἐπισχοπῶν" ἘΤΕΟΘΙΚΖΗΣ: 

ὃν ἐπὶ χέρνιβας μολὼν ] ἐξοιστέον τἄρ᾽ ὕπλα Καδμείων πόλει. 
Κάδμος ὥλεσε μαρμάρῳ, ] ΚΡΕΩ Ν. 
χρᾶτα φόνιον ὀλεσίϑηρος ] ποῖ; μῶν νεάζων οὐχ ὁρᾷς ἃ χρή σ᾽ δρᾶν; 

066 ὠλένας δικὼν βολαῖς, ΕΤΕΟΚΟ.ΗΣ. 

δίας ἀμάτορος ἐχτὸς τάφρων τῶνδ᾽, ὡς μαχουμένους τάχα. 
Παλλάδος φραδαῖς ΚΡΈΩΝ. 

γαπετεῖς δικὼν ὀδόντας 715 σμιχρὸν τὸ πλῆϑος τῆσδε γῆς, οἱ δ᾽ ἄφϑονοι. 
ἐς βαϑυσπόρους γύας" ] ἘΕἘΤΕΌΚΠΖΗΣ. 

670 ἔνϑεν ἐξανῆχε γᾶ ἐγῴϑα χείγους τοῖς λόγοις ὄντας θρασεῖς. 

πάνοπλον ὄψιν ὑπὲρ ἄχρων ΚΡΕῺΩ Ν. 
ὅρων χϑονός - σιδαρόφρων ἔχει τιν᾽ ὄγχον “ργος Ἑλλήνων πάρα. 
δέ νιν φόνος πάλιν ξυνῆψε γᾷ φίλᾳ. ἙΤΈΟΚΖΗΣ. 

αἵματος δ᾽ ἔδευσε γαῖαν, ἅ γιν εὐεί- ϑάρσει" τάχ᾽ αὐτῶν πεδίον ἐμπλήσω φόνου. 
676 λοισι δεῖξεν αἰϑέρος πνοαῖς. ΚΡΕΩΝ. 

χαὶ σὲ, τὸν προμάτορος ϑέλοιμ᾽ ἄν" ἀλλὰ τοῦϑ᾽ ὁρῶ πολλοῦ πόνου. 
᾿Ιοῦς ποτ᾽ ἔχγονον ἙἘΤΈΕΈΟΚΜΖΗΣ. 

Ἔπαφον, ὦ «Τιὸς γένεϑλον, 720 ὡς οὐ χκαϑέξω τειχέων ἔσω στρατόν. 
ἐχάλεσ᾽ ἐκάλεσα βαρβάρῳ βοᾷ, ΚΡΈΩΝ. 

Θϑοϊὼ, βαρβάροις λιταῖς, καὶ μὴν τὸ νιχῶν ἔστι πᾶν εὐβουλία. 
βᾶϑι βᾶϑι τάνδε γᾶν" Ι ἘΤΕΟΚ.ΖΗΣ:. 

σοί νιν ἔχγονοι χτίσαν, βούλει τράπωμαι δῆϑ᾽ ὁδοὺς ἄλλας τινάς; 
ᾧ διώνυμοι ϑεαὶ, ΚΡΕΩΝ. 

688 --- 656. ΞξΞ 657 .--- 675. πάσας γε, πρὶν χίνγδυγον εἰς ἅπαξ μολεῖν. 



ΦΙ ΟΥΣΊΟΝ. ΤΣ 

ἘΤΕΘΚ“ΖΗΣ. 

εἰ νυχτὸς αὐτοῖς προσβάλοιμεν ἐχ λόχου; 
: ΚΡΈΩΝ. 

725 εἴπερ σφαλείς γε δεῦρο σωϑήσει πάλιν. 

ἘΤΕΟΚΜΗΣ. 

ἔσον. φέρει γὺξ, τοῖς δὲ τολμῶσιν πλέον. 
ΚΡΕΩ Ν. 

ἐνδυστυχῆσαι δεινὸν εὐφρόνης χνέζας. 
ἘΤΕΟΚΖΗΣ. 

ἀλλ ἀμφὶ δεῖπνον οὖσι προσβάλω δόρυ; 
ΚΡΕΩΏΝ. 

ἔχπληξις ἂν γένοιτο" νικῆσαι δὲ δεῖ. 

ἘΤΕΟΚΟ.ΗΣ. 

730 βαϑύς γέ τοι “]Πιρχαῖος ἀναχωρεῖν πόρος. 

ΚΡΕΩΝ. 

ἅπαν κάκιον τοῦ φυλάσσεσϑαι καλῶς. 

ἙἘΤΕΈΟΘΚΩΗΣ. 

τί δ᾽, εἰ χαϑιππεύσαιμεν ᾿Ἱργείων στρατόν ; 
ΚΡΕΩ Ν. 

χἀκεῖ πέφρακται λαὸς ἅρμασιν πέριξ. 

ἘΤΕΟἊΚΟ.ΖΗΣ. 

τί δῆτα δράσω; πολεμίοισι δῶ πόλιν; 
, ἈΡΕΩ Ν. 

735 μὴ δῆτα " βουλεύου δ᾽, ἐπείπερ εἶ σοφός. 
ἙΤΕΟΚΟ.ΗΣ. 

τίς οὖν πρόνοια γίγνεται σοιρωτέρα; 
ΚΡΕΩ Ν. 

ἕπτ᾽ ἄνδρας αὐτοῖς φασιν, ὡς ἤχουσ᾽ ἐγὼ, 
ἘΤΕΟΚΜΖΗΣ. 

τί προστετάχϑαι δρᾶν; τὸ γὰρ σϑέγος βραχύ. 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

λόχων ἄνακτας, ἑπτὰ προσχεῖσϑαι πύλαις. 
ἙΤΕΟΚΜΗΣ. 

740 τέ δῆτα δρῶμεν; ἀπορίαν γὰρ οὐ μενῶ. 
ΚΡΈΩΝ. 

ἕπτ᾽ ἄνδρας αὐτοῖς καὶ σὺ πρὸς πύλαις ἑλοῦ. 
ἘΤΉΟΘΚΟΖΗΣ. 

λόχων ἀνάσσειν, ἢ μονοστόλου δορός; 
ΚΡΕΩΝ. 

λόχων, προκρίνας οἵπερ ἀλκιμώτατοι. 
ἘΤΕΟΚΜΖΗΣ. 

ξυνῆκ᾽ ἀμύγειν τειχέων προσαωμβάσεις, 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

745 καὶ ξυστρατηγούς" εἷς δ᾽ ἀνὴρ οὐ πάνϑ᾽ ὁρῷ. 
ἘΤΕΟΚΜΖΗΣ. 

ϑάρσει προχρίνας, ἢ φρενῶν εὐβουλίᾳ; 
ΚΡΕΩ Ν. 

ἀμφότερον " ἀπολειφϑὲν γὰρ οὐδὲν ϑάτερον. 
ἘΤΕΟΚΟ.ΗΣ. 

ἔσται τάδ᾽" ἑπτάπυργον ἐς πόλιν μολὼν 
τάξω λοχαγοὺς πρὸς πύλαισιν, ὡς λέγεις, 

760 ἴσους ἴσοισι πολεμίοισιν ἀντιϑ είς. 

ὄνομα δ᾽ ἑχάστου διατριβὴ πολλὴ λέγειν, 
ἐχϑρῶν ὑπ᾽ αὐτοῖς τείχεσιν καϑημένων. 
ἀλλ εἴμ᾽, ὅπως ἂν μὴ χαταργῶμεν χέρα. 
καί μοι γένοιτ᾽ ἀδελφὸν ἀντήρη λαβεῖν, 

755 χαὶ ξυσταϑέντα διὰ μάχης ἑλεῖν δορί. 

Ῥοκῖ 755 βοψιβθθαῖιν 

χτανεῖν ϑ᾽, ὃς ἦλθε πατρίδα πορϑήσων ἐμήν. 

ἝΞ -- ΑΓ 1. 441 

γάμους δ᾽ ἀδελφῆς Ἀντιγόνης παιδός τε σοῦ 
«ἀἵμονος, ἐάν τι τῆς τύχης ἐγὼ σφαλῶ, 
σοὶ χρὴ μέλεσϑαι" τὴν δόσιν δ᾽ ἐχέγγυον 

7600 τὴν πρόσϑε ποιῶ νῦν ἐπ᾽ ἐξόδοις ἐμαῖς. 

μητρὸς δ᾽ ἀδελφὸς εἶ" τί δεῖ μαχρηγορεῖν; 
τρέφ᾽ ἀξίως νιν σοῦ τε τήν τ᾽ ἐμὴν χάριν. 
πατὴρ δ᾽ ἐς αὑτὸν ἀμαϑίαν ὀφλισχάνει, 
ὄψιν τυφλώσας" οὐκ ἄγαν σφ᾽ ἐπήνεσα" 

7606 ἡμᾶς τ᾿ ἀραῖσιν, ἢν τύχῃ, κατακτενεῖ. 
ἕν δ᾽ ἐστὴν ἡμῖν ἀργὸν, εἴ τι ϑέσφατον 
οἱωνόμαντις Τειρεσίας ἔχει φράσαι, 
τοῦδ᾽ ἐχπυϑέσϑαι ταῦτ᾽ - ἐγὼ δὲ παῖδα σὸν 
ΜΙενοιχέα, σοῦ πατρὸς αὐτεπώνυμον, 

710 λαβόντα πέμψω δεῦρο, Τειρεσίαν, Κρέον" 
σοὶ μὲν γὰρ ἡδὺς ἐς λόγους ἀφίξεται" 

ἐγὼ δὲ τέχνην μαντικὴν ἐμεμψάμην 
ἤδη πρὸς αὐτὸν, ὥστε μοι μομφὰς ἔχειν. 
πόλει δὲ χαὶ σοὶ ταῦτ᾽ ἐπισκήπτω, Κρέον" 

, 716 ἤνπερ χρατήσῃ τἀμὰ Πολυνείκους νέχυν 

μήποτε ταφῆναι τῇδε Θηβαίᾳ χϑονί" 
ϑνήσχειν δὲ τὸν ϑάψαντα, κἂν φίλων τις ἢ. 
σοὶ μὲν τάδ᾽ εἶπον" προσπόλοις δ᾽ ἐμοῖς λέγω, 
ἐχφέρετε τεύχη πάνοπλά τ᾽ ἀμφιβλήματα, 

780 ὡς εἷς ἀγῶνα τὸν προκείμενον δορὸς 
ὁρμῶμεν ἤδη ξὺν δίκῃ νικηφόρῳ. 
τῇ δ᾽ εὐλαβείᾳ, χρησιμωτάτῃ ϑεῶν, 
προσευξόμεσϑα τήνδε διασῶσαι πόλιν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦ πολύμοχϑος Ἴἥρης, 
78ὅ τί ποϑ᾽ αἵματι καὶ ϑανάτῳ κατέχει, 

Βρομίου παράμουσος ἑορταῖς; 
οὐκ ἐπὶ χαλλιχόροις στεφάνοισι νεάνιδος ὥρας 

, 3 ᾿ Ξ- ἥ ; 
βόστρυχον ἀμπετάσας λωτοῦ κατὰ πργεύματα 

μέλπει 
μοῦσαν, ἐν ἃ χάριτες χοροποιοὶ, 
ἀλλὰ σὺν ὁπλοφόροις στρατὸν ᾿Αργείων ἔπιυ- 

πνεύσας 

790 αἵματι Θήβας 
χῶμον ἀναυλότατον προχορεύεις. 

οὐδ᾽ ὑπὸ ϑυρσομανεῖ νεβρίδων μέτα δινεύεις, ἀλλ 
ἅρμασι καὶ ψαλίοις τετραβάμοσι μώγυχα πῶλον, 
ἸΙσμηνοῦ τ᾽ ἐπὶ χεύμασι βαίνων 
ἱππείαισι ϑοάζεις, 

᾿ἠργείους ἐπιπνεύσας 

795 Σπαρτῶν γέννᾳ, 

ἀσπιδοφέρμονα ϑίασον, εὔοπλον, 
ἀντίπαλον χατὰ λαϊνα τείχεα. 
ἡ δεινά τις Ἔρις ϑεὸς, ἃ τάδε 

μήσατο πήματα γῶς βασιλεῦσιν, 

800 ..Ζαβδαχίδαισιν πολυμόχϑοις. 
ὦ ζαϑέων πετάλων 

πολυϑηρότατον νάπος, ᾿ρτέμιδος 
χιονοτρόφον ὄμμα Κιϑαιρὼν, 
μήποτε τὸν ϑανάτῳ προτεϑέντα, λόχευμ᾽ ᾽10- 

χαστας, 

ὦφελες Οἰδιπόδαν ϑρέψαι βρέφος ἔχβολον οἴχων, 
805 χουσοδέτοις περόναις ἐπίσαμον " 

μηδὲ τὸ παρϑένιον πτερὸν, οὔρειον τέρας, ἐλϑεῖν 
πένϑεα γαίας, 

784 --- 800. ΞξΞ 801 --- 817. 



ἘΣ ἝΞ ὩΣ Ί ΘΙ Τὰ ΔΕ ΘΓ 

Σφιγγὺς, ἀμουσοτάταισι σὺν ᾧδαῖς, 

ἅ ποτε Καδμογενῆ τετραβάμοσιν ἐν χαλαῖσιν, 

τείχεσι χριμπτομένα., φέρεν αἰϑέρος εἰς ἄβατον. 

φῶς 
8ι0 γένναν, τὰν ὁ κατὰ χϑογὸς “Ἅιδας 

Καδμείοις ἐπιπέμπει, : 

δυσδαίμων δ᾽ ἔρις ἄλλα 
ϑάλλει παίδων 
Οἰδιπόδα χατὰ δώματα χαὶ πόλιν. 
οὐ γὰρ ὃ μὴ καλὸν οὔποτ᾽ ἔφυ χαλὸν, 

816 οὐδ᾽ οἱ μὴ »όμιμόν, ποτε παῖδες 
ματοὺ λόχευμα, μιάσματα πατρός" 
ἡ δὲ σύναιμον λέχος ἦλϑεν. 

ἔτεχες, ὦ γᾶ, ἔτεχές ποτε, 
βάρβαρον ὡς ἀχοὰν ἐδάην ἐδάην ποτ᾽ ἐν οἴχοις, 

820 τὰν ἀπὸ ϑηροτρόφου φοινιχολόφοιο δράκοντος 

γένναν ὀδοντοῳ υῇ, Θήβας χάλλιστον ὄγειδὸς " 

Ὡρμονίας δέ ποτ᾽ εἰς ὑμεναίους 
ἤλυϑον οὐρανίϑδαι, φόρμιγγί τε τείχεα Θήβας 

τῶς ᾿Ἰμφιονίας τε λύρας ὕπο πύργοι ἀνέσταν 
8260 διδύμων ποταμῶν πόρον ἀμφὶ μέσον 

“ίρκας, χλοεροτρόφον ἃ πεδίον 
πρόπαρ Ἰσμηνοῦ χκαταδεύει" 
Ἰώ ϑ᾽, ἃ χερόεσσα προμάτωρ, 
Καδιιείων βασιλῆας ἐγείνατο" 

820 μυριάδας δ᾽ ἀγαϑῶν 
ἑτέρας ἑτέραις μεταμειβομένα 

πόλις ἅδ᾽ ἐπ᾿ ἄχροις 
ἕστωκ᾽ “Ἄρεως στεφάνοισιν. 

ΤΕΙΡΕΣΙΑ͂Σ. 

ἡγοῦ πάροιϑε, ϑύγατερ" ὡς τυφλῷ ποδὲ 

886 ὀφρϑαλμὸς εἶ σὺ, ναυτίλοισιν ἄστρον ὥς " 
δεῦρ᾽ ἐς τὸ λευρὸν πέδον ἴχνος τιϑεῖσ᾽ ἐμὸν 

πρόβαινε, μὴ σφαλῶμεν" ἀσϑενὴς πατήρ " 

κλήρους τέ μοι φύλασσε παρϑένῳ χερὶ, 

οὃς ἔλαβον, οἱωγίσματ᾽ ὀρνίϑων μαϑὼν 

840 ϑάχοισιν ἐν ἱεροῖσιν, οὗ μαντεύομαι. 
τέχνον Πενοιχεῦ, παῖ Κρέοντος, εἰπέ μοι 

πόση τίς ἡ ̓ ᾽πίλοιπος ἄστεως ὅδὸς 
πρὸς πατέρα τὸν σόν" ὡς ἐμὸν χάμνει γόνυ, 
πυκνὴν δὲ βαίνων ἤλυσιν μόλις περῶ. 

ΚΡΕΩΝ. 

845 ϑάρσει" πέλας γὰρ, Τειρεσία, φίλοισι. σοῖς 

ἐξώρμισαι σὸν πόδα - λαβοῦ δ᾽ αὐτοῦ, τέχνον " 

ὡς πᾶσ᾽ ἀπήνη πούς τε πρεσβύτου φιλεῖ 

χειρὸς ϑυραίας ἀναμένειν χουίσματα. 

ΤΕΧΡΕΣΕΙΑ͂Σ. 

εἶεν, πάρεσμεν" τί μὲ χαλεῖς σπουδῇ, Κρέον; 
ἈΚΡΕΩ Ν. 

8680 οὔπω λελήσμεϑ'᾽- ἀλλὰ σύλλεξαι σϑένος 

χαὶ πγεῦμ᾽ ἄϑροισον, ὦπος ἐχβαλὼν ὁδοῦ. 
ΤΕΙΡΕΣΙΩΑ͂Σ. 

χόπῳ παρεΐμιαι γοῦν ᾿Ερεχϑειδῶν ἄπο 
δεῦρ᾽ ἐχχομισϑεὶς τῆς πάροιϑεν ἡμέρας " 

χἀχεῖ γὰρ ἣν τις πόλεμος Εὐμόλπου δορὸς, 
8δὅ οὗ χαλλινίχους Κεπροπίδας ἔϑηκ᾽ ἐγώ: 

χαὶ τόνδε χρυσοῦν στέφανον, ὡς ὁρᾷς, ἔχω, 
λαβὼν ἀπαρχὰς πολεμίων σχυλευμάτων. 

ΚΡΕΩΝ. 

οἰωνὸν ἐϑέιιην χαλλίνιχα σὰ στέφη" 

ἐν γὰρ κλύδωνι κείμεϑ", ὥσπερ οἶσϑα σὺ, 
8600 δορὸς «Ἰαναϊδῶν., καὶ μέγας Θήβαις ἀγών. 

βασιλεὺς μὲν οὖν βέβηκε χοσμηϑεὶς ὅπλοις 
ἤδη πρὸς ἀλχὴν ᾿Ετεοχλῆς Μιυχηνίδα " 
ἐμοὶ δ᾽ ἐπέσταλκ᾽ ἐχμαϑεῖν σέϑεν πάρα 
τί δρῶντες ἂν μάλιστα σώσαιμεν πόλιν. 

ΤΕΙΡΕΣΙΑ͂Σ. 

805 Ἐτεοχλέους μὲν οὕνεχ᾽ ἂν χλήσας στόμα 
χροησμοὺς ἐπέσχον, σοὶ δ᾽, ἐπεὶ χρήζεις μαϑεῖν, 

λέξω" νοσεῖ γὰρ ἥδε γῆ ΣΑΣ ΕΝ “Κρέον, 
δν τς , ἊΣ τι - 

ἐξ οὗ ᾽τεκνώϑη -«1άϊος βίᾳ ϑεῶν, 
πόσιν τ᾽ ἔφυσε μητοὶ μέλεον Οἰδίπουν " ᾿ 

870 αὖ δ᾽ αἱματωποὶ δεργμάτων διαφϑοραὺ 

ϑεῶν σόφισμα χἀπίδειξις “Ἑλλάδι. 

ἃ συγκαλύψαι παῖδες Οἰδίπου χρόνῳ 
χρήζοντες, ὡς δὴ θεοὺς ὑπεχδραμούμενοι, 
ἥμαρτον ἀμαϑῶς" οὔτε γὰρ γέρα πατρὶ 

8760 οὔτ᾽ ἔξοδον διδόντες, ἄνδρα δυστυχῆ 
ἐξηγρίωσαν " ἐκ δ᾽ ἔπνευσ᾽ αὐτοῖς ἀρὰς 
δεινὰς νοσῶν τε χαὶ πρὸς ἠτιμασμένος. ρὸς ἡτιμασμ 
ἁγὼ τί οὐ δρῶν, ποῖα δ᾽ οὐ λέγων ἔπ (᾽ ΘΟ ΤΟΣ 7 ἢ; 
ἐς ἔχϑος ηλϑον παισὶ τοῖσιν Οἰδίπου. 

880 ἐγγὺς δὲ ϑάνατος αὐτόχειρ αὐτοῖς, Κρέον " 
πολλοὶ δὲ γεχροὶ περὶ γνεχροῖς πεπτωχότες, 

᾿ἀργεῖα χαὶ Καδμεῖα μίξαντες βέλη, 
πικροὺς γοους δώσουσι Θηβαίᾳ χϑονί. 

σύ τ᾽ ὦ τάλαινα συγχατασχάπτει πόλις, 

886 εἰ μὴ λόγοις τις τοῖς ἐμοῖσι πείσεται. 
ἐχεῖνο μὲν γὰρ πρῶτον ἦν, τῶν Οἰδίπου 

΄ Ζ. 2 3} ΕἸ »» ν 

μηδένα πολίτην μηδ᾽ ἀναχτ᾽ εἰναι χϑογὸς, 

ὡς δαιμονῶντας χἀνατρέψοντας πόλιν. 

ἐπεὶ δὲ χρεῖσσον τὸ χακόν ἔστι τἀγαϑοῦ, 
890 μί ἔστιν ἄλλη μηχανὴ σωτηρίας. 

ἀλλ οὐ γὰρ εἰπεῖν οὔτ᾽ ἐμοὶ τόδ᾽ ἀσφαλὲς 
; εν 

πιχρόν τὲ τοῖσι τὴν τύχην χεχτημένοις, 

πόλει παρασχεῖν φάρμακον σωτηρίας, 
᾿ τ ε ρλλον το τὰ Ξ 
ἄπειμι, χαίρεϑ᾽" εἰς γὰρ ὧν πολλῶν μέτα 

896 τὸ μέλλον, εἰ χρὴ, πείσομαι" τί γὰρ πάϑω; 
ΚΡΈΩΝ. 

ἐπίσχες αὐτοῦ, πρέσβυ. 

ΨΕΙΡΈΕΣΊΩΖΣ. 

μὴ ᾿πιλαμβάγου. 
ΚΡΕΩ Ν. 

μεῖνον, τέ φεύγεις μ᾽; 
ΤΕΙΡΕΣΙΑ͂Σ. 

ἡ τύχη σ᾽, ἀλλ᾿ οὐχ ἐγώ. 
ΚΡΕΩ Ν. 

φράσον πολίταις καὶ πόλει σωτηρίαν. 
ΤΕΙΡΕΣΤΑ͂Σ. 

βούλει σὺ μέντοι, χοὐχὶ βουλήσει τάχα. 
ΚΡΕΏΝ. 

900 καὶ πῶς πατρῴαν γαῖαν οὐ σῶσαι ϑέλω; 
ΤΈῈΙΤΡΗΣΕΙ.Ζ:Σ: 

ϑέλεις ἀκοῦσαι δῆτα χαὶ σπουδὴν ἔχεις; 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

ἐς γὰρ τί μ᾽ ἄλλο δεῖ προθυμίαν ἔχειν; 
ΤΕΙΡΕ.ΣΙ4Σ. 

χλύοις ὧν ἤδη τῶν ἐμῶν ϑεσπισμάτων. 
πρῶτον δ᾽ ἐχεῖνο βούλομαι σαιρῶς μαϑεῖν, 

906 ποῦ ᾽στιν Μίενοιχεὺς, ὅς με δεῦρ᾽ ἐπήγαγεν; 



ΚΡΕΩ͂Ν. 

ὅδ᾽ οὐ μακρὰν ἄπεστι, πλησίον δέ σου- 
ΤΕΙΡΕΣΙΑ͂Σ. 

ἀπελθέτω νυν ϑεσφάτων ἐμῶν ἕχάς. 
ΚΡΕΩ Ν. 

ἐμὸς πεφυχὼς παῖς ἃ δεῖ σιγήσεται. 
ΤΕΙΡΕΣΙΑ͂Σ. 

βούλει παρόντος δῆτά σοι τούτου φράσω; 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

910 χλύων γὰρ ἂν τέρποιτο τῆς σωτηρίας. 
ΤῊΕΙΓΡΕΙΣΤΙΟΙ͂Σ. 

ἄκουε δή νυν ϑεσφάτων ἐμῶν ὁδὸν, 
ΕΥ̓ ΕΓΌΝΣ ἈῈ Τ δ ἢ ᾿ ᾿ 
ἃ δρῶντες ἂν σώσαιτε ᾿ουμείῶν πόλιν. 
σφάξ, κι ΜΙενοικέα τόνδε δεῖ σ᾽ ὑπὲρ πάτρες 

σὸν παῖδ᾽, ἐπειδὴ τὴν τύχην αὐτὸς χαλεῖς. 
ΚΡΕΩΝ. 

916 τί φής; τίν᾽ εἶπας τόνδε μῦϑον, ὦ γέρον; 
ΤΈΤΡΕΣΙΑΣ. 

ἅπερ πέφυχε, ταῦτα χἀνάγχκη σὲ δρᾶν. 
ΚΡΕΩΝ. 

ὦ πολλὰ λέξας ἐν βραχεῖ χρόνῳ χαχά. 
ΤΕΙΡΕΣΤΙΑ͂Σ. 

σοί γ᾽, ἀλλὰ πατρίδι μεγάλα καὶ σωτήρια. 
ΚΡΕΩΝ. 

οὐχ ἔχλυον, οὐκ ἤχουσα" χαιρέτω πόλις. 
ΤΕΙΡΕΣΤΑ͂Σ. 

920 ἀνὴρ δδ᾽ οὐχκέϑ᾽ αὑτὸς, ἐχνεύει πάλιν. 
ΚΡΕΩΝ. 

χαίρων ἴϑ᾽" οὐ γὰρ σῶν μὲ δεῖ μαντευμάτων. 
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. 

ἀπόλωλεν ἁλήϑει᾽, ἐπεὶ σὺ δυστυχεῖς; 
ΚΡΕῺΩ Ν. 

ὦ πρός σε γονάτων χαὶ γερασμίου τριχὸς, 
ΤΕΙΡΕΣΤΙΆΑΣ. 

τί προσπίτνεις με; δυσιφύλωχτ᾽ αἰτεῖ καχά. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

926 σίγα " πόλει δὲ τούσδε μὴ λέξης λόγους. 

ΤΈΙΡΕΣΙΟ.5Σ. 

ἀδιχεῖν κελεύεις μ᾽; οὐ σιωπήσαιμεν ἄν. 

ΚΡΕΩΝ. 

τί δή μὲ δράσεις; παῖδά μου καταχτενεῖς ; 

ΦΕΙΤΡΕΣΕΥΙΑ͂Σ. 

ἄλλοις μελήσει ταῦτ᾽, ἐμοὶ δ᾽ εἰρήσεται. 

ΚΡΕΩΝ. 

ἐκ τοῦ δ᾽ ἐμοὶ τόδ᾽ ἦλϑε χαὶ τέχνῳ χακόν; 

ΤΕΙΡΕΣΙΑ͂Σ. 

930 ὀρϑῶς ΜΗ ἐρωτᾷς, κεῖς ἀγῶν᾽ ἔρχει λόγων. 

δεῖ τόνδε ϑαλάμαις, οὗ δράχων ὁ γηγενὴς 

ἐγένετο «“Ἰίρκης ναμάτων ἐπίσχοπος, 
σφαγέντα φόνιον αἴμα γῆ δοῦναι χοὰς, 

κάδμου παλαιῶν Ἴάρεος ἐκ μηνιμάτων, 
986 ὃς γηγενεῖ δράκοντι τιμωρεῖ «φόνον. 

χαὶ ταῦτα δρῶντες σύμμαχον χτήσεσϑ᾽ ᾿Ἵρη. 
χϑὼν δ᾽ ἀντὶ χαρποῦ καρπὸν ἀντί ϑ᾽ αἵματος 
αἷμ᾽ ον λάβῃ βρότειον, ἕξετ᾽ εὐμενῆ 

γῆν, ἥ ποϑ᾽ ὑμῖν χρυσοπήληκα στάχυν 
940 σπαρτῶν ἀνῆχεν" ἐχ γένους δὲ δεῖ ϑανεῖν 

τοῦδ᾽, ὃς δράχοντος γένυος ἐχπέφυκε παῖς. 

σὺ δ᾽ ἐνθάδ᾽ ἡμῖν λοιπὸς εἴ σπαρτῶν γένους 

ῬΟΕΤΛΑῈ ΒΟΈΝΤΙΟΙ:- 

Ξ ΦΊΘΟΣ ΝΙΝ ΑΎ. 449 

ἀχέραιος, ἔκ τε μητρὸς ἀρσένων τ᾽ ἄπο, 
οἱ σοί τε παῖδες. Αἵμονος μὲν οὖν γάμοι 

9416 σφαγὰς ἀπείργουσ᾽" οὐ γάρ ἔστιν ἤϑεος" 
οὗτος δὲ πῶλος, τὴῆϑ᾽ ἀνειμένος πόλει, 
ϑανὼν πατρῴαν γαῖαν ἐχσώσειεν ἄν. 
πιχρὸν δ᾽ ᾿᾿δράστῳ νόστον ᾿ργείοισί τε 

960 ϑήσει, μέλαιναν κῆρ᾽ ἐπ᾿ ὄμμασιν βαλὼν, 
χλεινάς τὲ Θήβας. τοῖνδ᾽ ἑλοῦ δυοῖν πότμοιν 
τὸν ἕτερον" ἢ γὰρ παῖδα σῶσον ἢ πόλιν. 
τὰ Ἰμὲν" παρ᾽ ἡμῶν πάντ᾽ ἔχεις" ἡγοῦ, τέκνον, 
πρὸς οἶχον. ὅστις δ᾽ ἐμπύρῳ χρῆται τέχνῃ, 

965 μάταιος " ἢν μὲν ἐχϑρὰ σημήνας τύχῃ, 

πιχρὸς ΣΟ Ὁ ἘΟΣ ΤῊ οἷς ἂν οἱωνοσκοσὴ " 

ψευϑὴ δ᾽ ὑπ᾽ οἴχτου τοῖσι χρωμένοις λέγων 
ἀδικεῖ τὰ τῶν ϑεῶν. «Ῥοῖβον ἀνθρώποις μόνον 
χρὴν ϑεοσπιῳδεῖν, ὃς δέδοικεν οὐδένα. 

ΧΞΟΙΡΡΘῚΣ: 

900 Αρέον, τί σιγᾷς, γῆρυν ἄφϑογγον σχάσας; 

κἀμοὶ γὰρ οὐδὲν ἧσσον ἔχπληξις πάρα. 

ΚΡΕΩ Ν. 

τί δ᾽ ἄν τις εἴποι; δῆλον οἵ γ᾽ ἐμοὶ λόγοι. 

ἐγὼ γὰρ οὔποτ᾽ ἐς τόδ᾽ εἶμι συμφορᾶς, 
ὥστε σφαγέντα παῖδα προσϑεῖναι πόλει. 

906 πᾶσιν γὰρ ἀνθρώποισι φιλότεκχνος βίος, 
οὐδ᾽ ἂν τὸν αὑτοῦ παῖδά τις δοίη χτανεῖν. 
μή μ᾽ εὐλογείτω τἀμά τις χτείνων τέχνα. 
αὐτὸς δ᾽, ἐν ὡραίῳ γὰρ ἕσταμεν βίῳ, 
ϑνήσχειν ἕτοιμος, πατρίδος ἐχλυτήριον. 

970 ἀλλ εἶα, τέχνον, πρὶν μαϑεῖν πᾶσαν πόλιν, 
ἀχόλαστ᾽ ἐάσας μάντεων ϑεσπίσματα, | 
φεῦγ᾽ ὡς τάχιστα τῆσδ᾽ ἀπαλλαχϑεὶς χϑονός - 
λέξει γὰρ ἀρχαῖς καὶ στρατηλάταις τάδε, 
πύλας ἐφ᾽ ἑπτὰ καὶ λοχαγέτας μολών" 

976 χἂν μὲν φϑάσωμεν,, ἔστι σοι σωτηρία " 

ἣν δ᾽ ὑστερήσης, οἰχόμεσϑα, χατϑαγεῖ. 
ΜΕΝΟΙΚΕΥΣ. 

ποῖ δῆτα φεύγω; τίνα πόλιν; τένα ξένων; 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

ὅπου χϑονὸς τῆσδ᾽ ἐκποδὼν μάλιστ᾽ ἔσει. 
ΜΕΝΟΙΚΕΥΣ. 

οὐχοῦν σὲ φράζειν εἰκὸς, ἐχπονεῖν δ᾽ ἐμέ, 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

980 .7ελφροὺς περάσας 

ΜΕΜΝΟΙΚΕΎΥΣ. 

ποῖ μὲ χρὴ; πάτερ, 
ΚΡΕΩΝ. 

«Ἱϊτωλίδ᾽ ἐς γῆν. 

ΜΕΜΝΟΙΚΕΎΣ. 

ἔχ δὲ τῆσδε ποῖ περῶ; 

ΚΡΕΩ Ν. 

Θεσπρωτὸν οὖδας. 

ΜΕΝΟΙΚΕΎΣ. 

σεμνὰ “Ιωδώνης βάϑρα; 
ΚΡΕΩ Ν. 

μολεῖν; 

ἔγνως. 
ΜΕΝΟΙΚΕΥΣ. 

τί δῆτα ῥῦμά μοι γενήσεται; 

Ῥοϑι 9405. Ξοαμποβδίιν 

χεὶ μὴ γὰρ εὐνῆς ἥψατ᾽, ἀλλ᾿ ἔχει λέχος. 



ἘΠ Ρ 

ΚΡΕΩ Ν. 

πόμπιμος ὃ δαίμων. 
ΜΕΝΟΙΚΕΎῪΣ. 

χοημάτων δὲ τίς πύρος; 
] ΚΡΕΩ͂Ν. 

᾿ 985 ἐγὼ πορεύσω χρυσόν. 

᾿ ΜΕΝΟΙΚΕΎΥῪΣ. 

εὖ λέγεις, πάτερ. 

χώρει νυν" ὡς σὴν πρὸς κασιγνήτην μολὼν, 
᾿ ἧς πρῶτα μαστὸν εἵλχυσ᾽, ᾿Ιοκάστην λέγω, 
᾿ μητρὸς στερηϑεὶς ὀριρανός τ᾽ ἀποζυγεὶς, 

προσηγορήσων εἶμι χαὶ σώσω βίον. 

990 ἐλλ᾽ εἶα, χώρει" μὴ τὸ σὸν χωλυέτω. 
- « ᾿Σ ΟἿ ὧ τῷ ΄ 

γυναῖχες, ὡς εὖ πατρὸς ἐξεῖλον φόβον, 
χλέψας λόγοισιν, ὥσϑ᾽ ἃ βούλομαι τυχεῖν" 

Ϊ ὕς εὐ ἐχκομίζει, πόλιν ἀποστερῶν τύχης, 

Ϊ χαὶ δειλίᾳ. δίδωσι. χαὶ συγγνωστὰ μὲν 
ι 9965 γέροντι, τοὐμὸν δ᾽ οὐχὶ συγγνώμην ἔχει, 
Ϊ προδότην γενέσθαι πατρίδος, ἣ ιε᾽ ἐγείνατο. 

Ϊ ὡς οὖν ἂν εἰδῆτ᾽, εἶμι χαὶ σώσω πόλιν, 
Ϊ Ω ᾿ -" - ᾿ 

ψυχήν τε δώσω τῆσδ᾽ ὑπερϑανεῖν χϑονός. 
ΤᾺ" ν ; τῆ 

κἰσχοὺν γὰρ. οἱ μὲν ϑεσφάτων ἐλεύϑεροι, 
: ΤΟΝ ὃ : Ἢ 

1000 κοὐκ εἰς ἀνάγχην δαιμόνων ἀφιγμένοι, 
Ϊ στάντες παρ᾿ ἀσπίδ᾽ οὐκ ὀκνήσουσιν ϑανεῖν, 

πύργων πάροιϑε μαχόμενοι πάτρας ὕπερ" 
ἐγὼ δὲ πατέρα καὶ κασίγνητον προδοὺς 

᾿ ἈΝ τὴ " Οὐκὰ πο ανς νι 
σιολιν τ᾽ ἐμαυτοῦ δειλὸς ὡς ἔξω χϑονὸς 
Ὑ, τ « ὙὙ ΕΝ - Ὁ . Ἢ ΄ 

[1005 ἀπειιε" ὅπου δ᾽ ὧν ζω. χᾶχος «(ανησοιες. 

μὼ τὸν μετ᾽ ἄστρων Ζῆν᾽ ἼἼρη τε «φοίνιον, 

ὃς τοὺς ὑπερτείλαντας ἔχ γαίας ποτὲ 

σπαρτοὺς ἄναχτας τῆσδε γῆς ἱδρύσατο. 
Ε Ε τ Ν Ν - “ὴη- ΕΣ 

ἀλλ εἶμι, καὶ στὰς ἐξ ἐπάλξεων ἄχρων 

1010 σφάξας ἐμαυτὸν σηκὸν ἐς μελαμιβαϑὴ 
, ὙΠ ΕΣῪς ΦΈΣ ἜΣ 

δράκοντος, ἔνϑ᾽ ὁ μάντις ἐξηγήσατο, 
ἐλευϑερώσω γαῖαν. εἴρηται λόγος. 

Ξ , Ξ Α ι ᾿ 
στείχω δὲ, ϑανάτῳ δῶρον οὐκ αἰσχρὸν πόλει 
δώσων, νόσου δὲ τήνδ᾽ ἀπαλλάξω χϑόνα. 

1016 εἰ γὰρ λαβὼν ἕχαστος ὅ τι δύναιτό τις 

χφηστὸν διέλϑοι τοῦτο, κεὶς χοινὸν «ρέροι 

πατρίδι, χαχῶν ἂν αἱ πόλεις ἐλασσόνων 

πειρώμεναι τὸ λοιπὸν εὐτυχοῖεν ἄν. 
ΧΌΡΟΣ. 

» » 5, - - ᾿ 
ἔβας ἔβας, ὦ πτεροῦσσα, γῶς λόχευμα 

1020 γεοτέρου τ᾽ ᾿Εχίδνας, 

«Καδμείων ἁρπαγὰ, 

σπιολύστονος, πολύζϑορος, 

μιξοπάρϑενον 

δάϊον τέρας, 

φοιτάσι πιτεροῖς 

1025 χαλαῖσί τ᾿ ὠμοσίτοις " 
“Πιρκαίων ἅ ποτ᾽ ἐχ 

τόπων νέους πεδαίρουο᾽ 

ἄλυρον ἀμφὶ μοῦσων 
ὀλομέναν τ᾿ ᾿πρινὺν 

[1080 ἔφερες ἔφερες ἄχεα πατρίδι 
| φόνια " φόνιος ἐκ ϑεῶν 

ὃς τάδ᾽ ἦν ὁ πράξας. 

Ἰάλεμοι δὲ ματέρων, 
ἐάλεμοι δὲ παρϑένων 

᾿ 1019 --- 1042. -ΞΞ 1043.-- 1066. 

ΠῚ Δ Ὸ (ἃ 

1035 ἐστέναζον οἴχοις " 

Ἰήιον βοὰν βοὰν, 
ἴήιον μέλος μέλος 
ἄλλος ἄλλ ἐπωτότυϊζε 

διαδοχαῖς ἀνὰ πτόλιν. 
βοοντᾷ δὲ στεναγμὸς 

1040 ἀχά τ᾽ ἦν ὅμοιος, 
ὁπότε πόλεος ἀφανίσει᾽ 
ἁ πτεροῦσσα παρϑένος τιν᾽ ἀνδρῶν. 
χοόνῳ δ᾽ ἔβα Πυϑίαις ἀποστολαῖσιν 
Οἰδίπους ὁ τλάμων 

1045 Θηβαίαν τάνδε γᾶν 
τότ᾽ ἀσμένοις, πάλιν δ᾽ ἄχη" 
ματρὶ γὰρ γάμους 
δυσγάμους τάλας 
χαλλίνικος ὧν 

αἰνιγμάτων ξυνάπτει, 
1060 μιαίνει δὲ πτόλιν" 

δι᾿ αἱμάτων δ᾽ ἀμείβει 
μυσαρὸν εἷς ἀγῶνα 
καταβαλὼν ἀραῖσι 

τέχεα μέλεος" ἀγάμεϑ᾽ ἀγάμεϑ᾽ ὶ 

1005 ὃς ἐπὲ ϑάνατον οἴχεται 
γᾶς ὑπὲρ πατρῴας, 
Κρέοντι μὲν λιπὼν γόους, 
τὼ δ᾽ ἑπτάπυργα κλῆϑος γᾶς 
χαλλίνιχα ϑήσων. 

1060 γενούμεϑ᾽ ὧδε ματέρες 

᾿ 

γενοίμεϑ᾽ εὔτεκνοι, «φίλα 
Παλλὰς, ἃ δράχοντος αἷμα 

λιϑόβολον χατείργεσαι, 
“Καδμείαν μέριμναν 

δοιιήσασ᾽ ἐπ᾿ ἔργον, 
τ006 ὅϑεν ἐπέσυτο τάνδε γᾶν 

ἁρπαγαῖσι δαιμόνων τις ἄτα. 

ΔΙΓΈΚΟΣ. 
᾿ Σ : 

ὠὴ, τίς ἐν πύλαισι δωμάτων κυρεῖ; 

ἀνοίγετ᾽, ἐχπορεύετ᾽ ᾿Ιοχάστην δόμων. 
ὠὴ μάλ αὖϑις διὰ μαχροῦ μὲν, ἀλλ᾽ ὅμως 

1070 ἔξελϑ᾽, ἄχουσον, Οἰδίπου χλεινὴ δάμαρ, 

λήξασ᾽ ὀδυομῶν πενϑέμων τε δαχρύων. 

ΤΟΚΑΣΤΗ. 

ὦ «αἰλτατ᾽, ἡ ποῦ ξυμφορὰν ἥκεις φέρων, 
᾿Πτεοχλέους ϑανόντος, οὗ παρ᾽ ἀσπίδα 
βέβηχας ἀεὶ, πολεμίων εἴργων βέλη; 

1075 τί μοί ποϑ᾽ ἥχεις χαινὸν ἀγγελῶν ἔπος; 
τέϑνηχεν ἢ ζὴ παῖς ἐμός ; σήμαινέ μοι. 

ἈἈΨ{ΙΓῈΖΦΖΌΟΣ: 

ζῇ, μὴ τρέσης τόδ᾽, ὥς σ᾽ ἀπαλλάξω φόβου. 

ΤΟΙᾺΖΣΊΤΗ: 

τέ δ᾽, ἑπτάπυργοι πῶς ἔχουσι περιβολαί; 

ΔΑΓΓΕ.ΟΣ. 

ἑστᾶσ᾽ ἄϑραυστοι, χοὺχ ἀνήρπασται πόλις. 

ΙΟΚΑΣΤΆΗ͂. 

1080 ἦλϑον δὲ πρὸς κίνδυνον ᾿Τργείου δορός; 

ὩΓΓῈ.2ΟΣ. 

ἀχμήν γ᾽ ἐπ᾿ αὐτήν" ἀλλ ὁ Καδμείων “Αρης 
χρείσσων χατέστη τοῦ Μυχηναίου δορός. 

ε΄ “ΕΟ ΒΕ. 



ΦΟΌΓΨΝ ἩΞ Ξ ἈΨῈ 

ἹΟΚΑΩΑΣΤΉΗ. 

ἕν εἰπὲ πρὸς ϑεῶν, εἴ τι Πολυνείχους πέρι 
οἶσϑ᾽" ὡς μέλει μοι χαὶ τόδ᾽. εἰ λεύσσει φάος. 

Φ΄ΤΓ͵ΤΕῈΖΟΣ. 

1085 ζῇ σοι ξυνωρὶς ἐς τόδ᾽ ἡμέρας τέχνωγ. 

ΤΙΟΚΑ͂ΣΊΤΠ. 

εὐδαιμονοίης " πῶς γὰρ ᾿Ἱργείων δόρυ 
πυλῶν ἀπεσιήσασϑε πυργηρούμενοι; 

λέξον, γέροντα τυφλὸν ὡς κατὰ στέγας 

ἐλθοῦσα τέρψω, τῆσδε γῆς σεσωσμένης. 
ΦΓΙΤΈ-“ΟΣ. 

1090 ἐπεὶ Κρέοντος παῖς ὁ γῆς ὑπερϑανὼν 
πύργων ἐπ᾿ ἄχρων στὰς μελάνδετον ξίφος 

λαιμῶν διῆκε τῇδε γῇ σωτήριον, 
λόχους ἔνειμεν ἑπτὰ καὶ λοχαγέτας 
πύλας ἐφ᾽ ἑπτὰ, φύλακας ᾿Ἰργείου δορὸς, 

1090 σὸς παῖς, ἐφέδρους ϑ᾽ ἱππότας μὲν ἱππόταις 

ἔταξ᾽, ὁπλίτας δ᾽ ἀσπιδηφόροις ἔπι, 
ὡς τῷ νοσοῦντι τειχέων εἴη δορὸς 
ἀλκὴ δι᾽ ὀλίγου. περγάμων δ᾽ ἀπ᾿ ὀρϑίων 
λεύχασπιν εἰσορῶμεν ᾿Ἱργείων στρατὸν 

1100 Τευμησὸν ἐκλιπόντα " καὶ τάφρου πέλας 
δρόμῳ ξυνῆψεν ἄστυ Καδμείας χϑονός. 
παιὰν δὲ χαὶ σάλπιγγες ἐχελάδουν ὁμοῦ 
ἐχεῖϑεν ἔχ τε τειχέων ἡμῶν πάρα. 
χαὶ πρῶτα μὲν προσῆγε Νηίταις πύλαις 

1106 λόχον πυχναῖσιν ἀσπίσιν πεφριχότα 
ὁ τῆς χυναγοῦ Παρϑενοπαῖος ἔχγονος, 

ἐπίσημ᾽ ἔχων οἱχεῖον ἐν μέσῳ σάκει, 
ἑχηβόλοις τόξοισιν ᾿“ταλάντην χάπρον 

χειρουμένην «ΑἸτωλόν. ἐς δὲ Προιτίδας 
1110 πύλας ἐχώρει σφάγι᾽ ἔχων ἐφ᾽ ἅρμασιν 

ὁ μάντις μφιάραος οὐ σημεῖ᾽ ἔχων 

ὑβρισμέν᾽, ἀλλὰ σωφρόνως ἄσημ᾽ ὅπλα. 
᾿Ωγύγια δ᾽ ἐς πυλώμαϑ᾽ Ἱπππομέδων ἄναξ 
ἔστειχ᾽, ἔχων σημεῖον ἐν μέσῳ σάχει 

1116 στιχτοῖς πανόπτην ὕμμασιν δεδορχότα, 
τὰ μὲν σὺν ἄστρων ἐπιτολαῖσιν ὄμματα 
βλέποντα, τὰ δὲ χρύπτοντα δυνόντων μέτα, 
ὡς ὕστερον ϑανόντος εἰσορᾶν παρῆν. 
“Ὁμολωίσιν δὲ τάξιν εἶχε πρὸς πιύλαις 

1120 Τυδεὺς, λέοντος δέοος ἔχων ἐπ᾿ ἀσπίδι 
χαίτη πεφρικὸς, δεξιᾷ δὲ λαμπάδα 
Τιτὰν Προμηϑεὺς ἔφερεν ὡς πρήσων πόλιν. 
ὁ σὸς δὲ Κρηναίαισι Πολυνείκης πύλαις 
Ἴἄρη προσῆγε" Ποτνιάδες δ᾽ ἐπ᾿ ἀσπίδι 

1125 ἐπίσημα πῶλοι δρομιάδες ἐσκίρτων φόβῳ, 

εὖ πως στρόφιγξιν ἔνδοθεν χυχλούμεναι 

πόρπαχ᾽ ὑπ᾽ αὐτὸν, ὥστε μαίνεσϑαι δοκεῖν. 
ὁ δ᾽ οὐκ ἔλασσον [άρεος ἐς μάχην φρονῶν 
Καπανεὺς προσῆγε λόχον ἐπ᾿ ᾿Ηλέχτραις πύλαις " 

.1180 σιϑηρονώτοις δ᾽ ἀσπίδος τύποις ἐπὴν 
γίψας ἐπ᾽ ὦμοις γηγενὴς ὅλην πόλιν 
φέρων μοχλοῖσιν ἐξανασπάσας βάϑρων, 
ὑπόνοιαν ἡμῖν οἷα πείσεται πόλις. 
ταῖς δ᾽ ἑβδόμαις Ἴδραστος ἐν πύλαισιν ἣν, 

1186 ἑχατὸν ἐχίδναις ἀσπίδ᾽ ἐκπληρῶν γραφῆ, 
ὕδρας ἔχων λαιοῖσιν ἐν βραχίοσιν 
Ἡἠργεῖον αὔχημ᾽" ἐκ δὲ τειχέων μέσων 
δράκοντες ἔφερον τέκνα Καδμείων γνάϑοις. 

] 
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παρὴν δ᾽ ἑκάστου τῶνδ᾽ ἐμοὶ ϑεάματα 
1140 ξύνϑημα παραφέροντι ποιμέσιν λόχων. 

χαὶ πρῶτα μὲν τόξοισι χαὶ μεσαγχύλοις 
ἐμαρνάμεσϑα σφενδόναις ϑ᾽ ἑκηβόλοις 
πετρῶν τ᾿ ἀραγμοῖς" ὡς δ᾽ ἐνικῶμεν μάχη, 
ἔχλαγξε Τυδεὺς χαὶ σὸς ἐξαίφνης γόνος, 

1140 ὦ τέχνα «Ἱαναῶν,, πρὶν χατεξάνϑαι βολαῖς, 

τί μέλλετ᾽ ἄρδην πάντες ἐμπίπτειν πύλαις, 
γυμνῆτες, ἱπιπῆς, ἁρμάτων τ᾽ ἐπιστάται; 
ἠχῆς δ᾽ ὅπως ἤκουσαν, οὔτις ἀργὸς ἦν " 
πολλοὶ δ᾽ ἔπιπτον χρᾶτας κἱματούμενοι, 

1190 ἡμῶν τ᾿ ἐς οὗδας εἶδες ἂν πρὸ τειχέων 

πυχνοὺς χυβιστητῆρας ἐκνενευχότας, 

ξηρὰν δ᾽ ἔδευον γαῖαν αἵματος ῥοαῖς. 

ὁ δ᾽ ᾿Ἰρχὰς, οὐκ ᾿᾿ργεῖος, ᾿Δἀταλάντης γόνος, 
τυφὼς πύλαισιν ὥς τις ἐμπεσὼν βοᾷ 

11δὅ πῦρ χαὶ δικέλλας, ὡς χατασκάψων σιόλιν." 
ἀλλ ἔσχε μαργῶντ᾽ αὐτὸν ἐναλίου ϑεοῦ 
Περικλύμενος παῖς, λᾶαν ἐμιβαλὼν κάρᾳ 
ἁμαξοπληϑῆ, γεῖσ᾽ ἐπάλξεων ἄπο" 
ξανϑὸν δὲ χρᾶτα διεπάλυνε, καὶ ῥαφὰς 

1160 ἔρρηξεν ὀστέων, ἄρτε δ᾽ οἰνωπὸν γένυν 
χαϑημάτωσεν " οὐδ᾽ ἀποίσεται βίον 
τῇ. καλλιτόξῳ μητρὶ ΜΙαινάλου χόρη. 
ἐπεὶ δὲ τάσδ᾽ ἐσεῖδεν εὐτυχεῖς πύλας, 
ἄλλας ἐπήει παῖς σὸς, εἱπόμην δ᾽ ἐγώ. 

1105 ὁρῶ δὲ Τυδέα καὶ τιαρασπισεὰς πυχνοὺς 

«Αἰτωλίσιν λόγχαισιν εἰς ὥκρον στόμα 
πύργων ἀχοντίζοντας, ὥστ᾽ ἐπάλξεων 
λιπεῖν ἐρίπνας φυγάδας " ἀλλά νιν πάλιν, 
χυναγὸς ὡσεὶ, παῖς σὸς ἐξαϑροίζεται, 

170 πύργοις δ᾽ ἐπέστησ᾽ αὖϑις. ἐς δ᾽ ἄλλας πύλας 
ἠπειγόμεσθιει, τοῦτο παύσαντες νοσοῦν. 

Ἀαπανεὺς δὲ πῶς εἴποιμ᾽ ἂν ὡς ἐμαίνετο; 
μαχραύχενος γὰρ κλίμακος προσαμβάσεις 
ἔχων ἐχώρει, καὶ τοσόνδ᾽ ἐχόμπασε, 

1175 μηδ᾽ ἂν τὸ σεμνὸν πῦρ νιν εἰργαϑεῖν “Ἰιὸς 

τὸ μὴ οὐ χατ᾽ ἄκρων περγάμων ἑλεῖν πόλιν. 
χαὶ ταῦθ᾽ ἅμ᾽ ἠγόρευε χαὶ πετρούμενος 
ἀνεῖρφ᾽, ὑπ᾽ αὐτὴν ἀσπίδ᾽ εἱλίξας δέμας, 
χλίμαχκος ἀμείβων ξέστ᾽ ἐνηλάτων βάϑρα. 

1180 ἤδη Θ᾽ ὑπερβαίνοντα γεῖσα τειχέων 
βάλλει χεραυνῷ Ζεύς νιν" ἐκτύπησε δὲ 
χθὼν, ὥστε δεῖσαι τιάντας " ἐκ δὲ κλιμάκων 
ἐσφενδονᾶτο χωρὶς ἀλλήλων μέλη, 
χύόμαι μὲν εἰς Ὄλυμπον, αἷμα δ᾽ ἐς χϑόνα, 

1186 χεῖρες δὲ καὶ κῶλ᾽ ὡς χύχλωμ᾽ ᾿Ιξίονος 
εἱλίσσετ᾽" ἐς γῆν δ᾽ ἔμπυρος πιίπτει γεχρύς. 

ὡς δ᾽ εἶδ᾽ Ἄδραστος Ζῆνα πολέμιον στρατῷ, 
ἔξω τάφρου καϑῖσεν ᾿Ἱργείων στρατόν. 
οἱ δ᾽ αὖ παρ᾽ ἡμῶν δεξιὸν «“1ιὸς τέρας 

1190 ἐδόντες ἐξήλαυνον ἁρμάτων ὄχους 
ἱτιπῆς, ὁπλῖταί τ᾿ εἰς μέσ᾽ ᾿“ργείων ὅπλα 
ξυνῆψαν ἔγχη, πάντα δ᾽ ἣν ὁμοῦ χακά" 
ἔϑνησχον, ἐξέπιπτον ἀντύγων ἄπο, 
τροχοί τ᾿ ἐπήδων ἄξονές τ᾿ ἐπ᾿ ἄξοσι, 

1196 γεχροὶ δὲ νεχροῖς ἐξεσωρεύονϑ᾽ ὁμοῦ. 

πύργων μὲν οὖν γῆς ἔσχομεν κατασχαιρὰς 
ἐς τὴν παροῦσαν ἡμέραν" εἰ δ᾽ εὐτυχὴς 
ἔσται τὸ λοιπὸν ἥδε γῆ, ϑεοῖς μέλει. 
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Ι - ΧΟΡΟΣ. 
.1200 χαλὸν τὸ νιχῶν" εἰ δ᾽ ἀμείνον᾽ οἱ ϑεοὶ 

γνώμην ἔχουσιν. εὐτυχὴς εἴην ἐγώ. 
ἹἸΟΚΑΣΤΉΗ. 

χαλῶς τὰ τῶν ϑεῶν χαὶ τὰ τῆς τύχης ἔχει" 
παῖδές τε γάρ μοι ζῶσι κἀκπέφευγε γῆ. 
Κρέων δ᾽ ἔοιχε τῶν ἐμῶν νυμφευμάτων 

1206 τῶν τ᾽ Οἰδίπου δύστηνος ἀπολαῦσαι καχῶν, 
παιδὸς στερηϑεὶς, τῇ πόλει μὲν εὐτυχῶς, 
ἰδίᾳ δὲ λυπρῶς. ἀλλ ἀἄνελϑέ μοι πάλιν, 
τί τἀπὶ τούτοις παῖδ᾽ ἐμὼ δρασείετον. 

3.11 ΦΟἿΣ. 

ἔα τὰ λοιπά" δεῦρ᾽ ἀεὶ γὰρ εὐτυχεῖς. 

ΤΌΣ, ΤΙ. 

[1210 τοῦτ᾽ εἷς ὕποπτον εἶπας" οὐχ ξατέογ. 

ΑΤΤΕ.ἍΟΣ. 
] μεῖζόν τι χρήζεις παῖδας ἢ σεσωσμέγους; 

ΤΟΣ ΖΕΓΗ: 

χαὶ τἀπίλοιπά γ᾽ εἰ καλῶς πράσσω κλύειν. 

ΜΙΓΈΟ.ΟΣ. 

μέϑες μ᾿ " ἔρημος παῖς ὑπασπιστοῦ σέϑεν. 

ΤΟΚΑΣΤΗ. 

χαχόν τι χεύϑεις καὶ στέγεις ὑπὸ σχότῳ. 

ΦΙΓΓΕ.ΖΟΣ. 

1215 χοὐχ {ν γε λέξαιμ᾽ ἐπ᾿ ἀγαϑοῖσι σοῖς χαχά. 

ΙΟΚΑ͂ΣΤΠ. 

ἢν μή μὲ φεύγων ἐκφύγῃς πρὸς αἰϑέρα. 

ΔΓΓΕ.ΟΣ. 

αἰαῖ" τί μ᾽ οὐχ εἴασας ἐξ εὐαγγέλου 
φήμης ἀπελϑεῖν, ἀλλὰ μηνῦσαι καχά; 
τὼ παῖδε τὼ σὼ μέλλετον, τολμήματα 

1220 αἴσχιστα, χωρὶς μονομαχεῖν παντὸς στρατοῦ. 

λέξαντες ᾿Αργείοισι Καδμείοισί τε 

ἐς χοινὸν οἷον μήποτ᾽ ὥφελον λόγον. 
᾿Ἐτεοχλέης δ᾽ ὑπῆρξ᾽ ἀπ᾿ ὀρϑίου σταϑεὶς 

πύργου, κελεύσας σῖγα κηρῦξαι στρατῷ. 

1225 ἔλεξε δ᾽, ὦ γῆς Ἑλλάδος στρατηλάται 

“Ἰαναῶν τ᾽ ἀριστῆς, οἵπερ ἤλϑετ᾽ ἐνϑάδε, 
Κάδμου τε λαὸς, μήτε Πολυνείχους χάριν 
ψυχὰς ἀπεμπολᾶτε μήϑ᾽ ἡμῶν ὕπερ. 
ἐγὼ γὰρ αὐτὸς τόνδε κίνδυνον μεϑ εὶς 

1280 μόνος συνάψω συγγόνῳ τὠμῷ μάχην" 
χἂν μὲν χτάνω τόνδ᾽. οἶχον οἰχήσω μόνος, 
ἡσσώμενος δὲ τῷδε παραδώσω πόλιν. 
ὑμεῖς δ᾽ ἀγῶν᾽ ἀφέντες ᾿Αργείων χϑόνα 

1234 νίσσεσϑε, βίοτον μὴ λιπόντες ἐνθάδε. 
τοσαῦτ᾽ ἔλεξε" σὸς δὲ Πολυγείχης γόνος 

ἐχ τάξεων ὥρουσε χἀπήγει λόγους. 

πάντες δ᾽ ἐπεορόϑησαν ᾿ἀργεῖοι τάδε 

Κάδμου τε λαὸς, ὡς δίκαι᾽ ἡγούμενοι. 
1240 ἐπὶ τοῖσδε δ᾽ ἐσπείσαντο, χὠν μεταιχμίοις 

ὅρχους συνῆψαν ἐμμενεῖν στρατηλάται. 

ἤδη δ᾽ ἔχρυπτον σῶμα παγχάλκοις ὅπλοις 

Ῥοβὲ 1198. ἴπ αἰϊΐψαιοε οοάτοῖθυς δϑαιϊην 

χαὶ νῦν γὰρ αὐτὴν δαιμόνων ἔσωσέ τις. 
Ῥοσί 1284. ς«οαιοθαίαν 

σπαρτῶν τὲ λαὸς ἅλις, ὕσος κεῖται ϑανών. 

δισσοὶ γέροντος Οἰδίπου νεανίαι" 

φίλοι δ᾽ ἐχόσμουν, τῆσδε μὲν πρόμον χϑονὸς 
1246 σπαρτῶν ἀριστῆς, τὸν δὲ «Ἰαναϊδῶν ἄκροι. 

ἔσταν δὲ λαμπρὼ, χρῶμά τ᾽ οὐκ ἠλλαξάτην, 
μαργῶνι᾽ ἐπ᾿ ἀλλήλοισιν ἱέναι δόρυ. 
παρεξιόντες δ᾽ ἄλλος ἄλλοϑεν φίλων, 

λόγοισι ϑαρσύνοντες ἐξηύδων τάδε" 
1260 Πολύνειχες, ἐν σοὶ Ζηνὸς ὀρθῶσαι βρέτας 

τρόπαιον, “ἄργει τ᾿ εὐχλεῶ δοῦναι λόγον" 
᾿Ἐτεοχλέα δ᾽ αὖ, νῦν πόλεως ὑπερμαχεῖς, 
γ»ῦν καλλίνικος γενόμενος σχήπτρων χρατεῖς. 

τάδ᾽ ἠγόρευον, παρακαλοῦντες ἐς μάχην. 
1285 μάντεις δὲ μῆλ᾽ ἔσφαζον, ἐμπύρους τ᾿ ἀχμὰς 

ῥήξεις τ᾽ ἐνώμων, ὑγρότητ᾽ ἐναντίαν, 
ἄχραν τε λαμπάδ᾽, ἣ δυοῖν ὅρους ἔχει, 
γίχης τε σῆμα καὶ τὰ τῶν ἡσσωμένων. 

ἀλλ᾽, εἴ τιν᾽ ἀλκὴν ἢ σοφοὺς ἔχεις λόγους, 
1200ἢ φίλτρ᾽ ἐπῳδῶν, στεῖχ᾽, ἐρήτυσον τέχνα 

δεινῆς ἁμίλλης, ὡς ὁ χίνγδυνος μέγας, 
χάπαϑλα δεινὰ δάχρυά σοι γενήσεται, 
δισσοῖν στερείσῃ τῆδ᾽ ἐν ἡμέρᾳ τέχνοιν- 

ΤΟᾺΚΧΑΊΈΣΖΕΗ. 

ὦ τέχνον, ἔξελϑ᾽ ᾿Ἱντιγόνη δόμων πάρος" 
1206 οὐχ ἐν χορείαις οὐδὲ παρϑενεύμασι 

γὺν σοι προχωρεῖ δαιμόνων κατάστασις. 
ἀλλ ἄνδρ᾽ ἀρίστω καὶ χασιγγήτω σέϑεν 
ἐς ϑάνατον ἐχνεύοντε χωλῦσαί σε δεῖ 
ξὺν μητρὶ τῇ σῇ μὴ πρὸς ἀλλήλοιν ϑαγεῖν- 

“ΜΝ ΠΙΡΟΘΩΝΕΙ. 

1270 τίν᾽, ὦ τεχοῦσα μῆτερ, ἔχπληξιν νέαν 
φίλοις ἀντεῖς τῶνδε δωμάτων πάρος; 

ΙΟΚΑΣΤΗ. 

ὦ ϑύγατερ, ἔρρει σῶν κασιγνήτων βέος- 

ΑΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

πῶς εἶπας; 

ΤΟΚΑΣΤΗ. 

αἰχμὴν ἐς μίαν χαϑέστατον. 

““0ΠΝΤΊΙΓΟΔΝΗ. 

οἱ ᾽γὼ, τέ λέξεις, μῆτερ; 

ΤΟΚΑΣΤΗ. 

οὐ φίλ᾽, ἀλλ᾿ ἕπου. 
“““΄ΝΤΙΓΟΝΗ. 

1276 ποῖ, παρϑενῶνας ἐκλιποῦσ᾽ ; 

ΤΟΚΑ͂ΣΤΗ. 

ἀνὰ στρατόν. 
ΑΝΤΊΙΓΟΝΗ͂. 

αἰδούμεϑ᾽ ὄχλον. 
ΤΟΚΑΣΤΗ. 

οὐχ ἐν αἰσχύνῃ τὰ σά. 
ΔΝΤΙΓΟΝΗ. 

δράσω δὲ δὴ τί; 

ΤΟ ΞΟ 

συγγόνων λύσεις ἔριν. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

τί δρῶσα, μῆτερ; 

ΤΟΣ ΚΕΡΑ͂ ΣΥΓΙΙ͂: 

προσπίτνουσ᾽ ἐμοῦ μέτα. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ͂. 

ἡγοῦ σὺ πρὸς μεταίχμι᾽, οὐ μελλητέον. 
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ΤΟΚΑΣΤΗ. 

1280 ἔπειγ᾽ ἔπειγε, θύγατερ: ὡς, ἢν μὲν φϑάσω 
παῖδας πρὸ λόγχης, οὑμὸς ἂν φάει βίος. 
ϑαγοῦσι δ᾽ αὐτοῖς συνϑανοῦσα χείσομαι. 

ΧΟΡΟΣ. 

αἰαῖ αἰαῖ" 

1286 τρομερὰν «ρίχᾳ τρομερὰν φρέν᾽ ἔχω" 
διὰ σάρχα δ᾽ ἐμὰν 
ἔλεος ἔλεος ἔμολε ματέρος δειλαίας. 

δίδυμα τέχεα πότερος ἄρα πότερον αἱμάξει, 
Ἰώ μοι πόνων, 

1290]ὼ Ζεῦ, Ἰὼ γᾶ, 
ὁμογενὴ δέραν, ὁμογενῆ ψυχὰν 
δι᾿ ἀσπίδων, δι᾿ αἱμάτων; 
τάλαιν᾽ ἐγὼ, τάλαινα, 

1296 πότερον ἄρα νέχυν ὀλόμενον Ἰαχήσω; 
φεῦ δὰ φεῦ δᾶ, 
δίδυμοι ϑῆρες, φόνιαι ψυχαὶ, 
δορὶ παλλόμεναι 
πέσεα πέσεα δάϊ᾽ αὐτίχ᾽ αἱμάξετον. 

1300 τάλανες, ὅτε ποτὲ μογομάχον ἐπὶ φρέν᾽ ἠλϑέτην 

βοᾷ βαρβάρῳ 
Ἰαχὼν στεναχτὰν 
μελομέναν γνεχροῖς δάκρυσι ϑρηνήσω. 

σχεδὸν τύχα πέλας φόνου" 

1306 κρινεῖ φάος τὸ μέλλον. 
ἄποτμος ἄποτμος ὁ φόνος ἕνεχ᾽ ᾿Ερινύων. 
ἀλλὰ γὰρ Κρέοντα λεύσσω τόνδε δεῦρο συννεφῆ 
πρὸς δόμους στείχοντα, παύσω τοὺς παρεστῶτας 

γόους. 
ΚΡΕΩΝ. 

1310 οἴμοι, τέ δράσω; πότερ᾽ ἐμαυτὸν ἢ πόλιν 
στένω δαχρύσας, ἣν πέριξ ἔχει νέφος 
τοσοῦτον ὥστε δι᾿ ᾿χέροντος ἱέναι; 

ἐμός τε γὰρ παῖς γῆς ὕλωλ᾽ ὑπερϑανὼν, 

τοὔνομα λαβὼν γενναῖον, ἀνιαρὸν δ᾽ ἐμοί" 
1316 ὃν ἄρτι χρημγῶν ἐχ δρακοντείων ἑλὼν 

αὐτοσφαγῆ δύστηνος ἐκόμισ᾽ ἐν χεροῖν, 
βοᾷ δὲ δῶμα πᾶν: ἐγὼ δ᾽ ἥχω μέτα 
γέρων ἀδελφὴν γραῖαν ᾿Ιοχάστην, ὅπως 
λούση πρόϑηταέ τ᾿ οὐχέτ᾽ ὄντα παῖδ᾽ ἐμόν. 

1320 τοῖς γὰρ ϑανοῦσι χρὴ τὸν οὐ τεϑνηχότα 
τιμὰς διδόντα χϑόνιον εὖ σέβειν ϑεόν. 

ΧΟΡΟΣ. 

βέβηκ᾽ ἀδελφὴ σὴ δόμων ἔξω, Κρέον, 
χόρη τε μητρὸς ᾿Ἵντιγόνη κοινῷ ποϑέ. 

ΚΡΕΩΝ. 

ποῖ κἀπὶ ποίαν συμφορὰν, σημαινέ μοι- 

ΧΟΡΟΣ. 
1325 ἤχουσε τέχνα μονομάχῳ μέλλειν δοοὶ 

ἐς ἀσπίδ᾽ ἥξειν βασιλικῶν δόμων ὕπερ. 

ΚΡΕΩΝ. 

πῶς φής; νέχυν τοι παιδὸς ἀγαπάζων ἐμοῦ 

οὐχ ἐς τόδ᾽ ἦλθον ὥστε χαὶ τάδ᾽ εἰδέναι. 

ἘΧΘΟΡ ΟΣ 

ἀλλ οἴχεται μὲν σὴ κασιγνήτη πάλαι" 
1280 δοχῶ δ᾽ ἀγῶνα τὸν περὶ ψυχῆς, Κρέον, 

ἤδη πεπρᾶχϑαι παισὶ τοῖσιν Οἰδίπου. 
1284 --- 1295. ---- 1296 --- 1307. 

ΚΡΕΩ͂ Ν. 

οἴμοι, τὸ μὲν σημεῖον εἰσορῶ τόδε,. 
σκυϑρωπὸν ὕμμα καὶ πρόσοψιν ἀγγέλου 
στείχοντος, ὃς πᾶν ἀγγελεῖ τὸ δρώμενον». 
ΚΣ μϑῖς ΠΥ Ὲ Α Ο Σ,υς ᾿ 

1885 ὦ τάλας ἐγὼ, τίν᾽ εἴπω μῦϑον ἢ τίνας λόγους; 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

οἰχόμεσϑ᾽ - οὐκ εὐπροσώποις φροιμίοις ἄρχει 
λόγου. 

τ Ὁ ἘΣ Ἐν 

ὦ τάλας, δισσῶς ἀντῶ " μεγάλα γὰρ φέρω χαχά. 

ΚΡΕΩ͂ Ν. 

πρὸς πεπραγμέγοισιν ἄλλοις πήμασιν; λέγεις 
δὲ τί; 

ΑΤΓΤΙῊῈ ΖΦῸΣ: 

οὐχέτ᾽ εἰσὶ σῆς ἀδελφῆς παῖδες ἐν φάει, «Κρέον. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 
1340 αἰαῖ" 

μεγάλα μοι ϑροεῖς πάϑεα καὶ πόλει. 
ΡΞ ΟΝ 

ὦ δώματ᾽ εἰσηκούσατ᾽ Οἰδίπου τάδε, 
παίδων ὁμοίαις συμφοραῖς ὀλωλότωγν; 

ΒΞ ΟΡ ΣΣ 

ὥστ᾽ ἐχδαχρῦσαί γ᾽. εἰ φρονοῦντ᾽ ἐτύγχανον. 
ΚΡΕΩΝ. 

1345 οἴμοι ξυμφορᾶς βαρυποτμωτάτας, 

οἴμοι χαχῶν δύστηνος - ὦ τάλας ἐγώ. 
«ΦὙἜΠ ΠΠῈ ΖΦ0. Ὁ 

εἰ καὶ τὰ πρὸς τούτοισί γ᾽ εἰδείης χαχά. 

ΚΡΈΩΝ. 

χαὶ πῶς γένοιτ᾽ ἂν τῶνδε δυσποτμώτερα ; 

ΑΤΤΓΈῈ-“ΖΦΟΣ. 

τέϑνηκ᾽ ἀδελφὴ σὴ δυοῖν παίδοιν μέτα. 
ΧΟΡΌΣ: 

1360 ἀνάγετ᾽ ἀνάγετε χωκυτὸν, 
ἐπὶ κάρα τε λευκοπήχεις κτύπους χεροῖν. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

ὦ τλῆμον, οἷον τέρμον᾽, Ἰοχάστη, βίου 
γάμων τε τῶν σῶν Σφιγγὸς αἱνιγμοὺς ἔτλης. 
πῶς καὶ πέπρακται διπτύχων παίδων φόνος 

1865 ἀρᾶς τ᾿ ἀγώγισμ᾽ Οἰδίπου, σήμαινέ μοι- 
ΦΤΓΓΕΈΚ“ΟΣ. 

τὰ μὲν πρὸ πύργων εὐτυχήματα χϑονὸς 
οἶσϑ᾽ - οὐ μαχρὰν γὰρ τειχέων περιπτυχαὸ 
ὥστ᾽ οὐχ ἅπαντά σ᾽ εἰδέναι τὰ δρώμενα. 
ἐπεὶ δὲ χαλχέοις σῶμ᾽ ἐχοσμήσανϑ᾽ ὅπλοις 

1300 οἱ τοῦ γέροντος Οἰδίπου νεανίαι, 

ἔστησαν ἐλϑόντ᾽ ἐς μέσον μεταίχμιον, 
ὡς εἰς ἀγῶνα μονομάχου τ᾽ ἀλκὴν δορός. 
βλέψας δ᾽ ἐς Ἴάργος ἦχε Πολυνείχης ἀρὰς, 

1366 ὦ πότνι᾽ Ἥρα, σὸς γάρ εἰμ᾽, ἐπεὶ γάμοις 
ἔζευξ᾽ ᾿δράστου παῖδα χαὶ ναίω χϑόνα, 

δός μοι χταγεῖν ἀδελφὸν, ἀντήρη δ᾽ ἐμὴν 
1368 χαϑαιματῶσαι δεξιὰν γιχηφόρονγ. 

Ῥοκί 1561. Ξςοφαρθαίαν : 

δισσὼ στρατηγὼ καὶ διπλῶ στρατηλάτα. 
Ῥοκὲ 1308. 5ϑψιθθδηῖιν 

αἴσχιστον αἰτῶ στέφανον, ὁμογενῆ κτανεῖν. 
πολλοῖς δ᾽ ἐπήει δάκρυα τῆς τύχης ὅση, 
χκεέβλεψων ἀλλήλοισι διαδόντες κόρας. 



454 

᾿Βτεοχλέης δὲ Παλλάδος χουσάσπιδος 
ν᾿ ἣν 2 τ ᾿ ΄ 

βλέψας πρὸς οἰχον ηὐξατ᾽, ὦ “]ιὸς κόρη, 

δὸς ἔγχος ἡμῖν χκαλλίνιχον ἐχ χερὸς 

1376 ἐς στέρν᾽ ἀδελφοῦ τῆσδ᾽ ἀπ᾽ ὠλένης βαλεῖν, 

ἐπεὶ δ᾽ ἀφείϑη πυρσὸς ὡς Τυρσηνιξῆς 
σάλπιγγος ἠχὴ, σῆμα φοινίου μάχης, 
τ: , τ σε, " 

ἤξων δρόμημα δεινὸν ἀλλήλοις ἔπι" 

1380 χάπροι δ᾽ ὅπως ϑήγοντες ἀγρίαν γένυν 
ξυνῆνναν, ἀφρῷ διάβροχοι γενειάδας" 
ἧσσον δὲ λόγχαις" ἀλλ ὑφίζανον κύκλοις, 

ὅπως σίδηρος ἐξολισϑάνοι μάτην. 

εἰ δ᾽ ὕμμ᾽ ὑπερσχὸν ἴτυος ἅτερος μάϑοι, 

1386 λόγχην ἐνώμα στόματι, προφϑήνωι ϑέλων. 

ἀλλ εὖ προσῆγον ἀσπίδων κεγχρώμασιν 
ὀφϑαλμὸν. ἀργὸν στε γίγνεσθαι δόρυ. 

πλείων δὲ τοῖς ὁρῶσιν ἐστάλασσ᾽ ἱδρὼς 
ἐστ ας - δὲ Β 5 
ἢ τοῖσι δρῶσι διὰ φίλων ὀρρωδίαν. 

1390 Ἰυτεοχλέης δὲ ποδὶ μεται"κίρων πέτρον 

ἔχνους ὑπόδρομον, κῶλον ἐχτὸς ἀσπίδος 
τίϑησι: Πολυνείχης δ᾽ ἀπήντησεν δορὶ, 

πληγὴν σιδήρῳ παραδοθεῖσαν εἰσιδὼν, 
χνήμην τὲ διεπέρασεν ᾿ἡργεῖον δόρυ" 

1895 στρατὸς δ᾽ ἀνηλάλαξε “Ιαναϊδῶν ἅπας. 

χὰν τῷδε μόχσῳ γυμνὸν ὦμον εἰσιδὼν 
ὁ πρόσϑε τρωϑεὶς στέρνα 1]ολυνείχους βίᾳ 
διῆχε λόγχην, κἀπέδωχεν ἡδογὰς 

Κάδμου πολίταις, ἀπὸ δ᾽ ἔϑραυσ᾽ ἄκρον δόρυ. 

1400 ἐς δ᾽ ἄπορον ἥχων δορὸς ἐπὶ σχέλος πάλιν 
χωρεῖ, λαβὼν δ᾽ ἀφῆχε μάρμαρον πέτρον, 
μέσον τ᾽ ἄχοντ᾽ ἔϑραυσεν" ἐξ ἴσου δ᾽ ἼἌρης 

ἦν, κάμακος ἀμφοῖν χεῖρ᾽ ἀπεστερημένοι, 
ἐνϑένδε χώπας ἁρπάσαντε φασγάνων 

1406 ἐς ταυτὸν ἧχον, συμβαλόντε δ᾽ ἀσπίδας 

πολὺν ταραγμὸν ἀμφιβάντ᾽ εἶχον μάχης, 
χαί πως νοήσας ᾿Ετεοχλῆς τὸ Θεσσαλὸν 

εἰσήγαγεν σόφισμ᾽ ὁιμλίᾳ χϑονός. 
ἀπαλλαγεὶς γὰρ τοῦ παρεστῶτος πόνου, 

1410 λαιὸν μὲν ἐς τοὔπισϑεν ἀμφέρει πόδα, 
πρόσω τὰ κοῖλα γαστρὸς εὐλαβούμενος" 
προβὰς δὲ χῶλον δεξιὸν δι᾿ ὀμφαλοῦ 
χαϑῆκεν ἔγχος, σφονδύλοις τ᾿ ἐνήρμοσεν. 
ὁμοῦ δὲ χάμψας πλευρὰ καὶ νηδὺν τάλας 

1415 ξὺν αἱματηραῖς σταγόσι Πολυνείχης πίτνει. 
ὁ δ᾽, ὡς χρατῶν δὴ καὶ νενιχηχὼς μάχῃ, 
ξίφος διχὼν ἐς γαῖαν ἐσχύλευέ νιν, 

τὸν γοῦν πρὸς αὑτὸν οὐκ ἔχων, ἐχεῖσε δέ, 

ὃ χαί νιν ἔσφηλ᾽ " ἔτι γὰρ ἐμπνέων βραχὺ, 
1420 σώζων σίδηρον ἐν λυγρῷ πεσήματι, 

μόλις μὲν, ἐξέτεινε δ᾽ εἰς ἧπαρ ξίφος 
᾿ ᾿Ετεοχλέους ὃ πρόσϑε Πολυνείχης πεσών. 

γαῖαν δ᾽ ὀδὰξ ἑλόντες ἀλλήλοιν πέλας 

πίπτουσιν ἄμφω, κοὐ διώρισαν χράτος. 

ΧΟΡΟΣ. 

1428 φεῦ φεῦ, κακῶν σῶν, Οἰδίπους, ὅσον στένω " 
] τὰς σὰς δ᾽ ἀρὰς ἔοιχεν ἐκπλῆσαι ϑεός. 

] Α ΞὩ“]ΦΤΙΈΟΚΖΟΣ: 

ἄχουε δή νυν καὶ τὰ πρὸς τούτοις καχά. 

Ῥοβὲ 1875. 5εχαυθθαίυν 

χτανεῖν ϑ᾽, ὃς ἦλϑε πατρίδα πορϑήσων ἐμήν. 

ΕΠ 2. ΘΠ ΊΡ Δ ΟΥ Ὁ 
-ππππππππριι͵οιο΄--..Ὀ᾿ὕ---- - -Ὁ-ὺ-9-.------ς----- -τ .ἔ-.- --ςς.---.---.--- --- τοῦτο -«-: ες 

ὡς γὰρ πεσόντε παῖδ᾽ ἐλειπέτην βίον, 
1429 ἐν τῷδε μήτηρ ἡ τάλαινα προσπίτνει, 

τετρωμένους δ᾽ ἰδοῦσα καιρίας σφαγὰς 
ᾧμωξεν, ὦ τέκν᾽, ὑστέρα βοηδρύμος 

πάρειμι. προσπίτνουσα δ᾽ ἐν μέρει τέχνα, 
ἔχλαι᾽, ἐϑρήνει τὸν πολὺν μαστῶν πόνον 

1436 στένουσ᾽, ἀδελφή ϑ᾽ ἡ παρασπίζουσ᾽ ὁμοῦ, 
ὦ γηροβοσχὼ μητρὸς, ὦ γάμους ἐμοὺς 

προδόντ᾽ ἀδελφὼ φιλτάτω" στέρνων δ᾽ ἄπο 
φύσημ᾽ ἀνεὶς δύσιλητον ᾿Ετεοχλῆς ἄναξ 
ἤχουσε μητρὸς, χκἀπιϑεὶς ὑγρὰν χέρα 

1440 φωνὴν μὲν οὐκ ἀφῆχεν, ὀμμάτων δ᾽ ἄπο 
προσεῖπε δαχρύοις, ὥστε σημῆναι φίλα. 

ὁ δ᾽ ἣν ἔτ᾽ ἔμπνους, πρὸς κασιγνήτην δ᾽ ἰδὼν 

γραῖάν τε μητέρ᾽ εἶπε Πολυνείχης τάδε" 
ἀπωλόμεσθα, μῆτερ" οἰχτείρω δὲ σὲ 

1446 χαὶ τήνδ᾽ ἀδελφὴν χαὶ κασίγνητον γνεχρόν. 

φίλος γὰρ ἐχϑρὸς ἐγένετ᾽, ἀλλ ὅμως φίλος. 

ϑάνον δέ μ᾽, ὦ τεχοῦσα καὶ σὺ, σύγγονε, 
ἂν γῆ πατρῴᾳ, χαὶ πόλιν ϑυμουμένην 
παρηγορεῖτον , ὡς τοσόνδε γοῦν τύχω 

1450 χϑονὸς πατρῴας, χεὶ δόμους ἀπώλεσα. 
ξυνάρμοσον δὲ βλέφαρά μου τῇ σῇ χερὶ, 
μῆτερ, τίϑησι δ᾽ αὐτὸς ὀμμάτων ἔπι, 
χαὶ χαίρετ᾽ - ἤδὴ γάρ μὲ περιβάλλει σχότος. 
ἄμφω δ᾽ ἅμ᾽ ἐξέπνευσαν ἄϑλιον βίον. 

1465 μήτηρ δ᾽, ὅπως ἐσεῖδε τήνδε συμφορὰν, 
ὑπερπαϑήσασ᾽ ἥρπασ᾽ ἐκ νεχροῦ ξίφος, 
χἄπραξε δεινά" διὰ μέσου γὰρ αὐχένος 
ὠϑεῖ σίδηρον, ἂν δὲ τοῖσι φιλτάτοις 
ϑανοῦσα χεῖται, περιβαλοῦσ᾽ ἀμφοῖν χέρας. 

1460 ἀνῆξε δ᾽ ὀρϑὸς λαὸς εἰς ἔριν λόγων, 
ἡμεῖς μὲν ὡς νικῶντα δεσπότην ἐμὸν, 

οἱ δ᾽ ὡς ἐχεῖνον. ἦν δ᾽ ἔρις στρατηλάταις, 

οἱ μὲν πατάξιι πρόσϑε Πολυγείχη δορὶ, 
1461 οἱ δ᾽, ὡς ϑανόντων οὐδαμοῦ νίχη πέλοι. 

οἱ δ᾽ εἰς ὅπλ᾽ ἧσσον’ εὖ δέ πως προμηϑίᾳ 
χαϑῆστο Κάδμου λαὸς ἀσπίδων ἔπι" 

χἄφϑημεν οὔπω τεύχεσιν πιεφραγμένον 
ἡ1ργεῖον ἐσπεσόντες ἐξαίφνης στρατόν. 

1470 χοὐδεὶς ὑπέστη, πεδία δ᾽ ἐξεπίμπλασαν 
φεύγοντες, ἔρρει δ᾽ κἴμα μυρίον νεχρῶν, 
λόγχαις πιτνόντων. ὡς δ᾽ ἐνιχῶμεν μάχῃ, 
οἱ μὲν «ιὸς τρόπαιον ἵστασαν βρέτας, 
οἱ δ᾽ ἀσπίδας συλῶντες ᾿ἀργείων νεκρῶν 

1475 σχυλεύματ᾽ εἴσω τειχέων ἐπέμπομεν, 
ἄλλοι δὲ τοὺς σανόντας ᾿Αντιγόνης μέτα 
γνεχροὺς φέρουσιν ἐνθάδ᾽ οἰχτίσαι φίλοις. 

πόλει δ᾽ ἀγῶνες οἱ μὲν εὐτυχέστατοι 

τῆδ᾽ ἐξέβησαν, οἱ δὲ δυστυχέσιτατοι, 

ΧΟΡΟΣ. 

1480 οὐχ εἰς ἀχοὰς ἔτι δυστυχία 

δώματος ἥκει" πάρα γὰρ λεύσσειν 
πτώματα νεχρῶν τρισσῶν ἤδη 

Ῥοκι 1429. “οαυθρδίυν 

σὺν παρϑένῳ τε καὶ προϑυμίᾳ ποδός. 

Ῥοκι 1404. 9οαιοβαίυν 

χὠν τῷδ᾽ ὑπεξὴλυ᾽ ᾿Αντιγόνη στρατοῦ δίχα. 
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[ 
τάδε πρὸς μελάϑροις χοινῷ ϑανάτῳ 
σχοτίαν αἰῶνα λαχόντων. 

ΑΝΤΊΙΓΟΝΗ͂. 

1485 οὐ προχαλυπτομένα βοτρυώδεος 
ἁβοὰ παρηΐδος, 

οὐδ᾽ ὑπὸ παρϑενίας τὸν ὑπὸ βλεφάροις 
φοίνιχ᾽, ἐρύϑημια προσώπου, 

αἰδομένα φέρομαι βάχχα νεκύων, 
; τ ; 4 

1190 χράδεμινα διχοῦσα κόμας ἀπ᾽ ἐμᾶς, 
στολίδα χροχόεσσαν ἀνεῖσα τρυφ ὥς, 

ΦΊΘΙΙΝΙΙ 
-: 
- Ἑ ἈΓῚ 

λεχήρη σχοτίων ἐκ ϑαλάμων 
οἰχτοοτάτοισιν δαχρύοισιν, 
πολιὸν αἰϑέρος ἀφανὲς εἴδωλον, 

νέχυν ἔνερϑεν,, ἢ 

1545 πτανὸν ὄνειρον; 

ΦΝΤΙΓΟΝΗ͂. 

δυστυχὲς ἀγγελίας ἔπος οἴσει, 
πάτερ, οὐχέτι σοι τέχνα λεύσσει 

᾿ ΠΣ 2, . , φάος, οὐδ᾽ ἄλοχος, παρὰ βάκτροις 
ἃ πόδα σὸν τυφρλόπουν ϑεραπεύμασιν αἷὲν ἐμόχϑει, 

Ἄ 
{ 

-- δᾺ ᾿ Ε 

ἁγεμόνευμα νεχροῖσι πολύστονον. αἰαῖ, Ἰώ μοι. ᾿ 1590 ὦ πάτερ, ὦμοι. 
1495 ὦ Πολύνειχες, ἔφυς ἄρ᾽ ἐπώνυμος, ὦμοι, Θῆβαι, 

σὰ δ᾽ ἔρις, οὐκ ἔρις, ἀλλὰ φόνῳ φόνος 
Οἰδιπόδα δόμον ὠλεσε χρανϑεὶς 

αἵματι δεινῷ, αἵματι λυγρῷ. 

τίνα δὲ προσῳδὸν 

1500 ἢ τένα μουσοπόλον στοναχὰν ἐπὶ 

δάχρυσι δάχρυσιν, ὦ δόμος, ὦ δόμος, 
ἀνακαλέσωμαι, 

τρισσὰ φέρουσα τάδ᾽ αἵματα σύγγονα, 
ματέρα καὶ τέχνα, χάρμαι᾽ Ἐρινύος; 

1800 ἃ δόμον Οἰδιπόδα πρόπαν ὦλεσε, 
τῶς ἀγρίας ὅτε 
δυσξύνετον ξυνετὸς μέλος ἔγνω 

“Σιριγγὸς ἀοιδοῦ σῶμα φονεύσας. 
ἐώ μοι. πάτερ, 
τίς “Πλλὰς ἢ βάρβαρος, ἢ 

1510 τῶν προπάροιϑ᾽ εὐγενετῶν 
ἕτερος ἔτλα χαχῶν τοσῶνδ᾽ 
αἵματος ἁμερίου 

τοιάδ᾽ ἄχεα φανερὰ, τάλαιν᾽ 
ὡς ἐλελίζω. τές ἄρ᾽ ὄρ- 

1515 νις δουὸς ἢ ἐλάτας 
ἀκροχόμοις ἀμφὶ χλάδοις 
ἑζομένια μονομάτορος [ὀδυρμοῖς] ἐμοῖς 
ἄχεσι συνῳϑός; 
αἵλινον αἰάγμασιν ἃ 

1520 τοῖσδε προχλαίω μονάδ᾽ αἷ- 
ὥνα διάξουσα τὸν ἀ- 

εἰ χρόνον ἐν λειβομένοισιν δαχρύοισιν. 
τίν᾽ Ἰαχήσω; 
τίν᾽ ἐπὶ πρῶτον ἀπὸ χαίτας 

1525 σπαραγμοῖσιν ἀπαρχὰς βάλω; 
ματρὸς ἐμᾶς διδύ- 
μοισι γάλαχτος παρὰ μαστοῖς 
ἢ πρὸς ἀδελφῶν 
οὐλόμεν᾽ αἰκίσματα δισσῶν; 

1530 ὀτοτοῖ, λίπε σοὺς δόμους, 

ἀλαὸν ὄμμα φέρων, 
πάτερ γεραιὲ, δεῖξον, 
Οἰδιπόδϑα, σὸν αἰῶνα μέλεον, ὃς ἐπὶ 
δώμασιν ἀέριον σχότον ὄμμασι σοῖσι βαλὼν ἕλ- 

1585 κεις μαχρόπνουν ζόαν. 
αλύεις, ὦ χατ᾿ αὐλὰν ἀλαίγων γεραιὸν 

πόδα ϑύστανον 
δεμνίοις Ἰαύων; 

ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

τί μ᾽, ὦ παρϑένε, βακτρεύμασι τυ-- 

1540 φλοῦ ποδὸς ἐξάγαγες εἰς φῶς 

ΟΙΔΙΠΟῪΣ. 

ὦμοι ἐμῶν παϑέ, ρα γὰρ στενάχειν τάδ᾽ οι μῶν παϑέων. πάρα γὰρ χ 
ἀντεῖν. 

τρισσαὶ ννυυχαὶ ποίᾳ μοίρᾳ, 
δε αῦσν, πὰ... τ Ὰ ᾿ 

πῶς ἔλιπον (ἀος, ὦ τέχνον, αὐδῶ. 

ΔΑΝΤΙΓΟΝΗ͂. 

1555 οὐκ ἐπ᾿ ὀνείδεσιν οὐδ᾽ ἐπιχάρμασιν, 
ὁλλ ὀδύναισι λέγω": σὸς ἀλάστωρ 

ξίφεσιν βρίϑων 

χαὶ πυρὶ καὶ σχετλίαισι μάχαις ἐπὶ παῖδας ἔβα σοὺς, 
ὦ πάτερ, ὦμοι. 

ΟΙΔΠΙΠΟΎῪΣ. 
1560 αἰαῖ. 

“«ΝΤΊΓΟΝΗ͂. 

τί τάδε χαταστένεις ; 

ἜΡΟΝ ΟΙΗΥΠΟΎῪΣ. 
ὦ τέχνει. 

ΔΑΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

δι᾿ ὀδύνας ἔβας, 

εἰ τὰ τέϑριππ᾽ εἰς ἅρματα λεύσσων 
ἀελίου τόδε σώματα νεχρῶν 
ὄμματος αὐγαῖς σεῖς ἐπενώμας. 

ΟΥἸΔΨΊΓΘΟΣΥ:Σ: 

1505 τῶν μὲν ἐμῶν τεχέων φανερὸν καχόν " 

ἁ δὲ τάλαιν᾽ ἄλοχος τίνι μοι, τέχνον, ὥλετο μοίρᾳ; 
ἌΑΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

δάχρυα γοερὰ φανερὰ πᾶσι τιϑεμένα, 
τέχεσι μαστὸν 
ἔφερεν ἔφερεν ἱχέτις ἱκέταν ἀρομένα. 

1570 εὗρε δ᾽ ἐν ᾿Πλέχτραισι πύλαις τέκνα 
λωτοτρόφον κατὰ λείμακα λόγχαις 
κοινὸν ἐνυάλιον 
μάτηρ, ὥστε λέοντας ἐναύλους, 
μαρναμένους ἐπὶ τραύμασιν αἵματος, 

1575 ἤδη ψυχρὰν λοιβὰν, φονίαν, 
ἃν ἔλαχ᾽ Ἅιδας, ὥπασε δ᾽ Ἄρης. 
χαλκχόχροτον δὲ λαβοῦσα νεχρῶν πάρα φάσγα- 

γον εἴσω 

σαρκὸς ἔβαψεν, ἄχει δὲ τέκνων ἔπεσ ἀμφὶ τέχ- 
γοισιν. 

πάντα δ᾽ ἐν ματι τῷδε συνάγαγεν, 
ὦ πάτερ, ἁμετέροισι δόμοισιν ἄχη ϑεὸς, ὅστις 

1580 τᾷδε τελευτᾷ. 
ΧΟΡΟΣ. 

πολλῶν ὑπῆρξεν Οἰδίπου χακῶν δόμοις 

τόδ᾽ ἤμαρ" εἴη δ᾽ εὐτυχέστερος βίος. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

οἴχτων μὲν ἤδη λήγεϑ᾽, ὡς ὥρα τάφου 
1585 μνήμην τίϑεσϑαι" τῶνδε δ᾽, Οἰδίπου, λόγων 

ἄκουσον" ἀρχὰς τῆσδε γῆς ἔδωκέ μοι 
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»Ετεοχλέης παῖς σὸς, γάμων φερνὰς διδοὺς 
ἀἵμονι, κόρης τε λέχτρον ᾿Αντιγόνης ᾿σέϑεν. 

οὔχοι»" σ᾽ ἐάσω τήνδε γῆν οἵχεῖν ἔτι» 
1690 σαφῶς γὰρ εἶπε Τειρεσίας οὐ μή ποτε 

σοῦ τήνδε γῆν οἰχοῦντος εὖ πράξειν πόλιν" 
ἀλλ᾽ ἐχχομίζου. καὶ τάδ᾽ οὐχ ὕβρει λέγω, 
οὐδ᾽ ἐχϑρὸς ὧν σοι, διὰ δὲ τοὺς ἀλάστορας 
τοὺς σοὺς δεδοιχὼς μή τι γῆ πάϑη καχόν. 

ΟΙΔΙΠΟῪΣ. 

1696 ὦ μοῖρ᾽, ἀπ᾿ ἀρχῆς ὥς μ᾽ ἔφυσας ἄϑλιον 
[χαὶ τλήμον᾽, εἴ τις ἄλλος ἀνθρώπων ἔφυ] " 
ὃν χαὶ πρὶν ἐς φῶς μητρὸς ἐχ γονῆς μολεῖν, 

ἄγονον ᾿Ἵπόλλων “Ταΐἴῳ μ᾽ ἐϑέσπισε 
᾿ τ ᾿ ᾿ 

φονέα γενέσϑαι πατρός" ὦ τάλας ἐγώ. 

1000 ἐπεὶ δ᾽ ἐγενόμην, αὖϑις ὁ σπείρας πατὴρ 

χτείνει με, νομίσας πολέμιον πειρυχέναι" 

χρῆν γὰρ ϑανεῖν νιν ἐξ ἐμοῦ - πέμπει δέ με 
μαστὸν ποθοῦντα ϑηρσὶν ἀϑλίαν βοράν " 
οὗ σωζόμεσϑα. Ταρτάρου γὰρ ὥφελεν 

1006 ἐλϑεῖν Κιϑαιρὼν εἷς ἄβυσσα χάσματα, 

ὅς μ᾽ οὐ διώλεσ᾽, ἀλλὰ δουλεῦσαί τέ με 
ἘΞ Πόλυβον ἐξέδωχεν ἀμφὶ δεσπότην. 
χτανών τ᾽ ἐμαυτοῦ πατέρ᾽ ὁ δυσδαίμων ἐγὼ 
ἐς μητρὸς ἦλθον τῆς ταλαιπώρου λέχος, 

1010 παῖδάς τ᾽ ἀδελφοὺς ἔτεχον οὃς ἀπώλεσα, 
ἀρὰς παραλαβὼν “αΐου χαὶ παισὶ δούς. 

οὐ γὰρ τοσοῦτον ἀσύνετος πέφυκ᾽ ἐγὼ 
ὥστ᾽ εἰς ἔμ᾽ ὄμματ᾽ ἔς τ᾿ ἐμῶν παίδων βίον 

ἄνευ ϑεῶν του ταῦτ᾽ ἐμηχανησάμην. 
1016 εἶεν " τί δράσω δῆϑ᾽ ὁ δυσδαίμων ἐγώ; 

τίς ἡγεμών μοι ποδὸς ὁμαρτήσει τυφλοῦ; 
ἥδ᾽ ἡ ϑανοῦσα; ζῶσά γ᾽ ἂν σάφ᾽ οἶδ᾽ ὅτι. 

ἀλλ᾽ εὔτεχνος ξυνωρίς; ἀλλ᾽ οὐχ ἔστι μοι. 
ἀλλ᾽ ἔτι νεάζων αὐτὸν εὕροιμ᾽ ἂν βίον; 

1020 πόϑεν; τί μὶ ἄρδην ὧδ᾽ ἀποχτείνεις, Κρέον; 

ἀποχτενεῖς γὰρ, εἴ με γῆς ἔξω βαλεῖς. 
οὐ μὴν ἑλίξας γ᾽ ἀμφὶ σὸν χεῖρας γόνυ 
χαχὸς φανοῦμαι" τὸ γὰρ ἐμόν ποτ᾽ εὐγενὲς 
οὐκ ἂν προδοίην, οὐδέπερ πράσσων χακῶς. 

ΚΡΕΩΝ. 

162ὅ σοί τ᾿ εὖ λέλεκται, γόνατα μὴ χρώζειν ἐμὰ, 
ἐγώ τε ναίειν σ᾽ οὐκ ἐάσαιμ᾽ ἂν χϑόνα. 
γεχρῶν δὲ τῶνδε τὸν μὲν ἐς δόμους χρεὼν 
ἤδη κομίζειν, τόνδε δ᾽, ὃς πέρσων πόλιν 
πατρίδα σὺν ἄλλοις ἦλϑε, Πολυνείκους νέχυν, 

1080 ἐχβάλετ᾽ ἄϑαπτον τῆσδ᾽ ὅρων ἔξω χϑονός. 

χηρύξεται δὲ πᾶσι Καδμείοις τάδε, 
ὃς ἂν νεχρὸν τόνδ᾽ ἢ χαταστέφων ἁλῷ 
ἢ γὴ καλύπτων, ϑάνατον ἀνταλλάξεται. 

1086 σὺ δ᾽, ἐκλιποῦσα τριπτύχων ϑρήνους νεχρῶν, 
χόμιζε σαυτὴν, ᾿Ἰντιγόνη, δόμων ἔσω, 

χαὶ παρϑενεύου τὴν ἰοῦσαν ἡμέραν 
μένουσ᾽, ἐν ἣ σὲ λέχτρον Αἵμονος μένει. 

ΦΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

ὦ πάτερ, ἂν οἵοις χείμεϑ᾽ ἀϑλίοις χαχοῖς. 

1040 ὡς σε στενάζω τῶν τεϑνηχότων πλέον" 

οὐ γὰρ τὸ μέν σοι βαρὺ κακῶν, τὸ δ᾽ οὐ βαρὺ, 

Ῥοσι 1688. φοαιθθαῖαν 
ἐᾶν δ᾽ ἄχλαυστον, ἄταφον, οἱωνοῖς βοράν. 

Ἐ ΕΙΣ ΔΕΘΥΕ 
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ἀλλ᾽ εἰὃς ἅπαντα δυστυχὴς ἔφυς, πάτερ. 

ἀτὰρ σ᾽ ἐρωτῶ τὸν νεωστὶ κοίρανον, 
1646 τί ϑεσμοποιεῖς ἐπὶ ταλαιπώρῳ νεχρῷ; 

ΚΡΕΩ Ν. 

᾿Ετεοχλέους βουλεύματ᾽, οὐχ ἡμῶν, τάϑε. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

ἄφρονά γε, καὶ σὺ μῶρος, ὃς ἐπίϑου τάδε. 
ΚΡΕΩ Ν. 

πῶς; τἀντεταλμέν᾽ οὐ δίχαιον ἐχπογεῖν ; 
ΑΝ ΠΤ ΘΙΝΔΗ͂ΝΒ 

οὔκ, ἢν πονηρώ γ᾽ ἢ κακῶς τ᾽ εἰρημένα. 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

1060 τέ δ᾽; οὐ δικαίως ὅδε χυσὶν δοθήσεται; 
ΔΔΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

οὐκ ἔννομον γὰρ τὴν δίκην πράσσεσϑέ νιν. 
ΚΡΕΩΝ. 

εἴπερ γε πόλεως ἐχϑρὸς ἦν. οὐκ ἐχϑρὸς ὦν. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

οὐκοῦν ἔδωχε τῇ τύχῃ τὸν δαίμονα. 
ΚΡΕΩ Ν. 

καὶ τῷ τάφῳ νυν τὴν δίκην παρασχέτω. 
ΑΔΝΤΙΓΟΝΗ. 

1655 τί πλημμελήσας, τὸ μέρος εἰ μετῆλϑε γῆς; 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

ἄταφος ὅδ᾽ ἁνὴρ, ὡς μάϑης, γενήσεται. 
ΔΦΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

ἐγώ σφε ϑάψω, κἂν ἀπεννέπῃ πόλις. 
ΚΡΕΩΝ. 

σαυτὴν ἄρ᾽ ἐγγὺς τῷδε συνϑάψεις γεχρῷ. 
ΦΝΤΙΓΟΔΝΗ. 

ἀλλ᾽ εὐκλεές τοι δύο φίλω χεῖσϑαι πέλας. 

ΚΡΕΩΝ. 

1660 λάζυσϑε τήνδε κεὶς δόμους κομίζετε. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ͂. 

οὐ δῆτ᾽, ἐπεὶ τοῦδ᾽ οὐ μεϑήσομαι νεχροῦ. 
ΚΡΕΩΝ. 

ἔχριν᾽ ὁ δαίμων, παρϑέν᾽, οὐχ ἃ σοὶ δοκεῖ. 
ΔΝΤΊΓΟΝΗ. 

χἀχεῖνα χέχριται, μὴ ᾿φυβροίζεσϑαι νεχρούς. 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

ὡς οὔτις ἀμφὶ τῷδ᾽ ὑγρὰν ϑήσει χόνιν- 
ΔΝΤΙΓΟΝΗ. 

1066 ναὶ πρός σὲ τῆσδε μητρὸς ᾿Ιοχάστης, Κρέον. 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

μάταια μοχϑεῖς " οὐ γὰρ ἂν τύχοις τάδε. 
ΑΝΤΙΓΟΜΔΝΗ. 

σὺ δ᾽ ἀλλὰ νεχρῷ λουτρὰ περιβαλεῖν μ᾽ ἔα. 
ΚΡΈΩΝ. 

ἕν τοῦτ᾽ ἂν εἴη τῶν ἀπορρήτων πόλει. 
ΑΝΤΙΓΟΝΕ. 

ἀλλ᾽ ἀμφὶ τραύματ᾽ ἄγρια τελαμῶγας βαλεῖν. 
ΚΡΈΩΝ. 

1070 οὐκ ἔσϑ᾽ ὕπως σὺ τόνδε τιμήσεις νέχυν. 
ΔΑΝΤΙΓΟ ΝΗ. 

ὦ φίλτατ᾽, ἀλλὰ στόμα γε σὸν προσπτύξομαι. 
ΚΡΈΩΝ. 

οὐχ ἐς γάμους σοὺς ξυμφορὰν κτήσει γόοις. 

Ῥοσὲ 1045. Ξοιπιθθαίιν ξ 

τί τόνδ᾽ ὑβρίζεις πατέρ᾽ ἀποστέλλων χϑονός; 

ΞΟ Ν 



ΔΝΤΊΙΤΓΟΝΠΗ. 

ἧ γὰρ γαμοῦμαι ζῶσα παιδὲ σῷ ποτε; 
ΚΡΕῺΩ Ν. 

πολλή ᾽στ᾽ ἀνάγκη" ποῖ γὰρ ἐκφεύξει λέχος; 
ΔΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

1675 νὺξ ἄρ᾽ ἐχείνη “1αναΐδων μ᾽ ἕξει μίαν. 

ἈΚΡΕΩ Ν. 

εἶδες τὸ τόλμημ᾽ οἷον ἐξωνείδισεν ; 

ΚΠ ν ΤΠ ΟἿΝ ἯΣ 

ἴστω σίδηρος δρκιόν τέ μοι ξίφος. 

ΚΡΕΏΝ. 

τί δ᾽ ἐχπροϑυμεῖ τῶνδ᾽ ἀπηλλάχϑαι γάμων; 

ΝΕ ΝΑΙ. 

ξυμφεύξομαι τῷδ᾽ ἀϑλιωτάτῳ πατρί. 

ΚΡΈΩΝ. 

1680 γενναιότης σοε, μωρία δ᾽ ἔνεστί τις. 

ΔΝΤΊΥΓΟΝΠ. 

καὶ ξυνϑανοῦμαέ γ᾽. ὡς μάϑης περαιτέρω. 

ἈΧΡΈΩ Ν. 

ἴϑ᾽, οὐ φονεύσεις παῖδ᾽ ἐμὸν, λεῖπε χϑόνα. 

ΟΙΔΙΠΟΎΣ. 
ὦ ϑύγατερ, αἰνῶ μέν σε τῆς προϑυμίας. 

ἈΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

ΟΙΔΙΠΟῪΣ. 

1685 μέν᾽ εὐτυχοῦσα, τἄμ᾽ ἐγὼ στέρξω χαχά. 

ΑΝΤΙΓΟ ΝΗ. 

χαὶ τίς σε τυφλὸν ὄντα ϑεραπεύσει, πάτερ; 

ΟἸΖΙΠΟΎῪΣ. 

πεσὼν ὅπου μοι μοῖρα χείσομαι πέδῳ. 

ΑΝΤΙΓΟΝΠΗ. 

ὁ δ᾽ Οἰδίπους ποῦ χαὶ τὰ χλείν᾽ αἰνίγματα; 

ΟΙΔΠΙΠΟΎῪΣ. 

ὄλωλ᾽" ἕν ἡμάρ μ᾽ ὠλβισ᾽, ἕν δ᾽ ἀπώλεσεν. 

ΦΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

1690 οὐχοῦν μετασχεῖν χἀμὲ δεῖ τῶν σῶν χαχῶν. 

ΟἸΑΙΠΟῪΣ. 
αἰσχρὰ φυγὴ ϑυγατρὶ σὺν τυφλῷ πατρί. 

ΠΝ ΤΥΎΤΠΟ ΝΗ 

οὐ σωφρονούσῃ γ᾽, ἀλλὰ γενναία, πάτερ. 

ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

προσάγαγέ νύν με, μητρὸς ὡς ψαύσω σέϑεν. 
ΑΝΤΙΓΟΝΏΗ. 

ἰδοὶ, γεραιᾶς φιλτάτης ψαῦσον χερί. 

ΟἸΔΙΠΟῪΣ. 
1696 ὦ μῆτερ, ὦ συνάορ᾽ ἀϑλιωτάτη. 

ΑΝΤΊΙΓΟ ΝΗ͂. 

οἰκτρὰ πρύχειται, πάντ᾽ ἔχουσ᾽ ὁμοῦ χαχά. 

ΟἸΙΔΙΠΟῪΣ. 

᾿Ἐτεοχλέους δὲ πτῶμα Πολυνείκους τε ποῦ; 

ΑΝΤΊΙΓΟ ΝΗ. 

τώδ᾽ ἐχτάδην σοι χεῖσϑον ἀλλήλοιν πέλας. 

ΟΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

πρόσϑες τυφλὴν χέρ᾽ ἐπὶ πρόσωπα δυστυχῆ. 
ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

1700 ἰδοὺ, ϑανόντων σῶν τέχνων ἅπτου χερί. 

ΡΟΕΤΑΕ ΒΟΈΝΙΟΙ-. 

ΦΟΙΝῚΙῚΙ 
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ἀλλ᾽ εἰ γαμοίμην, σὺ δὲ μόνος φεύγοις, πάτερ. 

Σ᾿ ΠΙᾺ ἢ: 

ΟΙΠΙΠΟΎῪΣ. 

ὦ φίλα πεσήματ᾽ ἄϑλι᾽ ἀϑλίου πατρός. 

ΑΝΤΊΓΟΝΠἪΗ. 

ὦ φίλτατον δῆτ᾽ ὄνομα Πολυνείχους ἐμοί. 

ΖΓ ΟΣΥΕΣ. 

νῦν χρησμὸς, ὦ παῖ, «Τοξίου περαίνεται. 

“4“ΝΤΙΓΟΝΗ. 

ὁ ποῖος; ἀλλ᾽ ἡ πρὸς χακοῖς ἐρεῖς κακώ; 

ΟΥΖΨΙΓΟΎῪΣ. 

1706 ἐν ταῖς ᾿ϑήναις χατϑανεῖν μ᾽ ἀλώμενον. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 
ποῦ, τίς σε πύργος ᾿1τϑίδος προσδέξεται; 

ΟΙΔΠΙΠΟΥΣ. 

ἱρὸς Κολωνὸς, δῶμά ϑ᾽ ἱππίου ϑεοῦ. 

ἀλλ᾽ εἶα, τυφλῷ τῷδ᾽ ὑπηρέτει πατρὶ, 
ἐπεὶ προϑυμεῖ τῆσδε κοινοῦσϑαι φυγῆς. 

ΔΙΝΤΙΓΟΝΗ͂. 

1710 ἴϑ᾽ ἐς φυγὰν τάλαιναν " ὄρεγε χέρα φίλαν, 
πάτερ γεραιὲ, πομπίμαν 

ἔχων ἔμ᾽, ὥστε ναυσίπομπον αὔραν. 

ΟΙΠΙΠΟΎῪΣ. 
Ἰδοὺ, πορεύομαι, τέκνον, 

1716 σύ μοι ποδαγὸς ἀϑλία γενοῦ. 

ΦΝΤΊΙΓΟΜΝΗ. 

γενόμεϑα γενόμεϑ᾽ ἄϑλιοι 
δῆτα Θηβαιᾶν μάλιστα παρϑένων. 

ΟἸΔΊΠΟΥΣ. 

πόϑιε γεραιὸν ἴχνος τίϑημι; 

βάχτρα πρόσφερ᾽, ὦ τέχνον. 

ΓΝ ΎΤΙΓΟ ΝΗ, 

1720 τῷδε τῷδε βᾶϑί μοι, 

τᾷδε [τᾷδε] πόδα τίϑει, πάτερ, 
ὥστ᾽ ὄνειρον ἰσχύν [ ἔχων]. 

ΟΙΔΦΙΠΟΎῪΣ. 

Ἰὼ Ἰὼ, δυστυχεστάτας φυγὰς 
ἐλαύνων τὸν γέροντά μ᾽ ἐκ πάτρας. 

1725 ἰὼ ἰὼ, δεινὰ δείν᾽ ἐγὼ τλάς. 

ΚΝ ΤΟΥ ΗΝ 

τί τλάς; τί τλάς; οὐχ ὁρᾷ «Ἰίχα χακοὺς, 
οὐδ᾽ ἀμείβεται βροτῶν ἀσυνεσίας. 

ΟΙΖΥΙΓΟΣΣ, 

ὅδ᾽ εἰμὶ μοῦσαν ὃς ἐπὶ καλ- 

λίνιχον οὐράνιον ἔβαν 

1730 παρϑένου κόρας αἴ- 

γιγμ᾽ ἀσύνετον εὑρών. 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

Σφιγγὸς ἀναφέρεις ὄνειδος; 

ἄπαγε τὰ πάρος εὐτυχήματ᾽ αὐδῶν. 
τάδε σ᾽ ἐπέμενε μέλεα πάϑεα 

1735 φυγάδα πατρίδος ἄπο γενόμενον, 
ὦ πάτερ, ϑανεῖν που. 
ποϑεινὰ δάχρυα παρὰ φίλαισι παρϑένοις 

λιποῖσ᾽ ἄπειμι πατρίδος ἀποπρὸ γαίας 

1740 ἀπαρϑένευτ᾽ ἀλωμένα. 

ΟΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

φεῦ τὸ χρήσιμον φρενῶν, 

ὅ8 
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ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 4ΔΝΤΙΓΟΝΗ. 

εἰς πατρός γε συμφορὰς Καδμείαν ᾧ 
εὐκλεῶ μὲ ϑήσει" ] γεβρίδα στολιδωσαμένα ποτ᾿ ἐγὼ 

τάλαιν᾽ ἐγὼ συγγόνου ὃ. ὑβρισμάτων, [1765 ϑίασον “Σεμέλας 
[ 

᾿ 

Ω 

1745 ὃς ἐχ δόμων νέχυις ἄϑαπιτος οἴχεται, ἱερὸν ὄρεσιν ἀνεχόρευσω. 

μέλεος. ὃν. εἴ μὲ χαὶ ϑανεῖν, πάτερ, χρεὼν, 

σχότια γᾷ χαλύννω. 

ΟἸΙΠΙΠΟΎΣ. 
" -“ ΄ ᾿ 

πρὸς ἥλιχας φάνηϑι σάς. 

χάριν ἀχάριτον ἐς ϑεοὺς διδοῦσα; 

ΟΙΠΙΠΟῪΣ. ' 

ὦ πάτρας κλεινῆς πολῖται, λεύσσετ᾽. Οἰδίπους ὅδε, ᾿ 

] . Ἔ Ἶ ᾿ ς ΣροῚ Ι ὃς τὰ χλείν᾽ αἱνίγματ᾽ ἔγνω χιὼ μέγιστος ἡν᾿ 

ὩΝΤΊΙΓΟΝΠΗ͂. Ι ἀνὴρ, Ϊ 

ἅλις ὀδυρμάτων ἐμῶν. 1760 ὃς μόνος Σφιγγὸς χατέσχον τῆς μιαιρόνου χράτη, 
ξο ες τὰ ἘΡ ἼΩΣ : 

ΟΙΙΙΠΟΎΣ. νῦν ἄτιμος αὐτὸς, οἰχτρὸς, ἐξελαύνομαι χϑονύός. 
1760 σὺ δ᾽ ἀμφὶ βωμίους λιτάς. ] ἀλλὰ γὰρ τί ταῦτα ϑρηνῶ χαὶ μύτην ὀδύρομαι; 

τὰς γὰρ ἐκ ϑεῶν ἀνάγχας ϑνητὸν ὕντα δεῖ φέοειν ς γάρ ἐκ γκας ϑνητὸν ὑντὰ δεῖ (έρφειν." ΑΝΤΙΓΟΝΗ͂. ] 
χόρον ἔχουσ᾽ ἐμῶν χαχῶν. | ΓΧΟΡΟῸΟΣ. 

ΟἸΙΖΔΙΠΟῪΣ. ᾿ ὦ μέγα σεμνὰ Νίχα.. τὸν ἐνὸν ] 

ἴδ᾽ ἀλλὰ Βρόμιος ἵνα τε σὴη- .17606 βίοτον χατέχοις | 
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ἢ Ὁ ΘΟ ἘΞ ΤΟΣ: 

Ὀρέστης τὸν φόνον τοῦ πατρὸς μεταπορευόμενος ἀνεῖλεν Αἴγισθον καὶ Αλυταιμνήστραν " μητροκτονῆσαι 

δὲ τολμήσας, παραχρῆμα τὴν δίκην ἔδωχεν, ἐμμανὴς γενόμενος. Τυνδάρεω δὲ τοῦ πατρὸς τῆς ἀνηρημέ- 

νης χατηγορήσαντος χατ᾽ αὐτοῦ, ἔμελλον ᾿Ἵργεῖοι χοινὴν ψῆφον ἐχφέρεσθϑαι περὶ τοῦ τί δεῖ παϑεῖν τὸν 

ἀσεβήσαντα " χατὰ τύχην δὲ Μενέλαος ἐκ τῆς πλάνης ὑποστρέψας, νυχτὸς μὲν Ἑλένην εἰσαπέστειλε, μεϑ᾽ 

ἡμέραν δὲ αὐτὸς ἦλϑε. καὶ παραχαλούμενος ὑπ᾿ Ὀρέστου βοηϑῆσαι αὐτῷ, ἀντιλέγοντα Τυνδάρεων μᾶλλον 

ηὐλαβηϑη" λεχϑέντων δὲ λόγων ἐν τοῖς ὄχλοις, ἐπηνέχϑη τὸ πλῆϑος ἀποχτείνειν Ὀρέστην. Ἐ συνὼν δὲ 

τούτοις ὁ Πυλάδης ὁ «φίλος αὐτοῦ συνεβούλευσε πρῶτον ΔῆΊῆενελάου τιμωρίαν λαβεῖν, “Ἑλένην ἀποχτείναν- 

τας. αὐτοὶ μὲν οὖν ἐπὶ τούτοις ἐλθόντες διεινεύσϑησαν τῆς ἐλπίδος, ϑεῶν τὴν Ἑλένην ἁρπασάντων" 

᾿πλέχτρα δὲ Ἑρμιόνην ἐπιιανεῖσαν ἔδωκεν εἰς χεῖρας αὐτοῖς " οἱ δὲ ταύτην φονεύειν ἔμελλον - ἐπιφανεὶς 

δὲ ΔΙενέλαος, χαὶ βλέπων ἑαυτὸν ἅμα γυναικὸς χαὶ τέχγνου στερούμενον ὑπ᾿ αὐτῶν, ἐπεβάλετο τὰ βασί- 

λει πορϑεῖν " οἱ δὲ φϑάσαντες ὑιφάψειν ἠπείλησαν. ἐπιφανεὶς δὲ ᾿πόλλων Ἑλένην μὲν ἔφησεν εἰς ϑεοὺς. 

διαχομίζειν, Ὀρέστῃ δὲ Ἑρμιόνην ἐπέταξε λαβεῖν, Πυλάδη δὲ ᾿Ηλέχτραν συνοικίσαι, καϑαρϑέντι δὲ τοῦ 

φόνου Ἴάργους ἄρχειν. 

μὲν σχηνὴ τοῦ ϑοάματος ὑπόχειτωι ἐν Ἴργει" ὃ δὲ χορὸς συνέστηχεν ἐκ γυναικῶν ᾿Ἱργείων, ἡλικιω-- 

τέδων ᾿Πλέχτρας, αἱ χαὶ παραγίνονται ὑτιὲν τῆς τοῦ Ὀρέστου πυνϑανόμεναι συμφορᾶς. προλογίζει δὲ 

᾿Μλέχτρα. τὸ δὲ δρῶμα χωμιχωτέραν ἔχει τὴν καταστροιρήν. ἡ δὲ διασχκευὴ δράματός ἔστι τοιαύτη. πρὸς 

τὰ τοῦ ᾿γαμέανονος βασίλεια ὑπόκειται Ὀρέστης κάμνων καὶ κείμενος ὑπὸ μανίας ἐπὶ χλινιδίου, ᾧ προσ- 

χαϑέζεται πρὸς τοῖς ποσὶν ᾿Πλέχτρα. διαπορεῖται δὲ τέ δήποτε οὐ πρὸς τῇ χεφραλῇ καϑέζεται: οὕτω δὲ 

μᾶλλον ἐδόχει τὸν ἀδελιὸν τημελεῖν, πλησιαίτερον προσχαϑεζομένη. ἔοιχεν οὖν διὰ τὸν χορὸν ὁ ποιητὴς 

διασχευάσαι" διηγέρϑη γὰρ ἂν ὁ Ὀρέστης, ἄρτι καὶ μόγις χαταδραϑεὶς, πλησιαίτερον αὐτῷ τῶν κατὰ τὸν 
᾿ - ν (ῳ ἢ - - πε 4; - - " ξ 

χορὸν γυναικῶν παρισταμένων. ἔστι δὲ ὑπονοῆσαι τοῦτο ἐξ ὧν φησιν ᾿Ηλέχτρα τῷ χορῷ, σίγα σίγα. 
" 3 ΄ ᾿ Ὁ ᾽ 5 - ΄ “4 τὰ ἊΝ 

λεπιτὸν ἴχνος ἀρβύλης" πιϑανὸν οὖν ταύτην εἶναι τὴν πρόφασιν τῆς τοιαύτης διαϑέσεως. τὸ δρῶμω τῶν 
- , . - . 4 , πα τ 

ἐπὶ σχηνῆς εὐδοκιμούντων" χείριστον δὲ τοῖς ἤϑεσι. πλὴν γὰρ Πυλάδου πάντες φαῦλοι ἦσαν. 

Ι ;Σ ΡΥ όσπ-- | 
Ϊ 

Ι Ὅτε χατὰ τῶν Τρώων ἡ Ἑλλὰς ὥρμησεν, ᾿Ἰγαμέμνων στρατηγὸς ἡρέϑη παντὸς τοῦ στόλου, ἅτε τῶν 
ν τὐΑμει, τ τὸ ῖ "Ἔ τὸ ἤ ΘΟ ν οἱ Ἐξ λοις ἘΑΕΤῈΣ τ Ϊ 
ἄλλων προέχειν δοχῶν ἀρχῆς τὲ μεγέϑει καὶ πλήϑει νεῶν" ἑχατὸν γὰρ ναῦς εἰς τὴν τοῦ στόλου συντέλειαν 

εἰσέφερε. χαὶ ὃς μέλλων ἀνάγεσθαι χαταλείπει τῶν οἴχοι πιραγμάτων αὐτοῦ ἐπιμελητὴν χαὶ προστάτην 

ἴγισϑον. ἐπεὶ δὲ πολὺς ἠνύετο χρόνος καὶ ᾿ἡγαμέμνων οὐχέτ᾽ ἐπανήξει, οἰα δὴ πολλὰ γίνεται, συνῆλθεν 



100 Ὑν- ἀπ ΟἽ ἼΘΑΕ, ἐϑ ΣΤ ἐξ; 

ἀϑέσμως Αἴγισϑος Κλυταιμνήστρᾳ τῇ τοῦ ᾿ἡγαμέμνονος γυγαιχί, μαϑόντες δὲ Κλυταιμνήστρα καὶ «Ἵἴγι- 

σϑος τήν τε Τροίαν ἁλοῦσαν καὶ ᾿ἡγαμέμγονα μετὰ τῶν ἄλλων οἴχαδε πλέοντα, βουλεύονται τοῦτον τῆς 

οἰχίας ἐπειλημμένον ἀποκτενεῖν, ἵνα μὴ τούτῳ γνωσθέντος τοῦ σφῶν πονηρεύματος αὐτοὶ παραδοϑεῖεν 

ϑανάτῳ" ὃ δὴ καὶ ἤνυσαν. καὶ ἐπανελϑόντα τὸν ᾿4γαμέμνονα ἀποχτείνουσι" χιτῶνα γὰρ μὴ διεξόδους 

χεφαλῆς χαὶ χειρῶν ἔχοντα μετὰ τὸ λουτρὸν ἐνδιδύσχουσι καὶ ἐν τῷ πελέχει τοῦτον φονεύουσι. μεταξὺ 

γοῦν τοῦ ᾿᾿γαμεμνονείου φόνου ᾿Ηλέχτρα τὸν ἀδελφὸν Ὀρέστην, ἵνα μὴ καὶ οὗτος ἀναιρεϑείη, χλέψασα 

χαΐ τινι δοῦσα παιδαγωγῷ εἰς «Ῥωχίδα παρὰ Στρόφιον πέμπει, φίλον χαὶ συγγενῆ τοῦ πατρὸς αὐτῆς 

τυγχάνοντα. Ὀρέστης δὲ εἰς ἄνδρας ἥκων, παραλαβὼν Πυλάδην τὸν παῖδα Στροφίου, ἐφ᾽ ᾧ μετ᾽ αὐτοῦ 

“ἴγισϑον καὶ Κλυταιμνήστραν τιμωρήσαιτο, χκαταλαμβάνεε λάϑρα τὸ “Ἴργος. χαὶ χρησμὸν παρὰ τοῦ 

Πυϑίου δεξάμενος τοῦτο ποιεῖν, πρῶτον μὲν ἔρχεται πρὸς τὸν τοῦ πατρὸς τάφον καὶ ϑύει, εἶτά τι μηχα- 

γᾶται τοιόνδε" τὸν γὰρ παιδαγωγὸν, ᾧ παρὰ τῆς ᾿Ηλέχτρας πάλαι πιστευϑεὶς ἧχεν, ὡς ἔφημεν, εἷς τὴν 

Φωκίδα, τοῦτον προπέμπει εἰς Αἴγισϑον καὶ Κλυταιμνήστραν λέγοντα ὡς Ὀρέστης ἐν Πυϑιχοῖς ἄϑλοις 

ἀνῃρέϑη καὶ νῦν ἄνδρες τὰ τούτου ὀστᾶ ἐν κιβωτίῳ κομίζουσιν, ἵνα πατρῴων γοῦν τάφων τύχῃ. ὑπαχϑέν-- 

τες δὲ τῇ τοιαύτῃ ἀπάτῃ Κλυταιμνήστρα χαὶ «Αἴγισθος, ἵνα μὴ μαχρολογῶ, ἀναιροῦνται ὑπὸ ᾿Ορέστου χαὶ 

Πυλάδου, πρώτη μὲν λυταιμνήστρα, ὕστερος δὲ «Αἴγισϑος. μητροχτονήσας τοίνυν Ὀρέστης Ἐρινύσι 

παραχρῆμα τὴν δίχην ἔδωκε μαγείς. Μενέλαος δὲ ἐχ Τροίας ἐλθὼν, ὕστερος γὰρ ᾿ἡγαμέμνονος ἐπαγῆχε, 

καὶ τῷ Ναυπλίῳ λιμένι προσσχὼν, νυχτὸς μὲν Ἑλένην εἰσπέμπει πρὸς Μυκήνας, μεϑ᾽ ἡμέραν δὲ αὐτὸς 

ἡεἰσηεῦ; καὶ τὸν Ὀρέστην μεμηνότα εὑρὼν, παραχαλεῖται μὲν ὑπὸ Ὀρέστου καὶ ᾿Ηλέχτρας σῶσαι αὐτούς. 

᾿ὁ γὰρ τῆς Κλυταιμνήστρας πατὴρ Τυνδάρεως πάντας ᾿Τργείους χατ αὐτῶν ἐχίνησεν, ἵνα τούτους ὡς 

μητροχτόνους ἀνέλοιεν. ὡς δὲ τὸν Τυνδάρεω ἀντιλέγοντα εὗρε, καὶ ἅμα καὶ αὐτὸς ὑπολογιζόμενος ὡς εἰ 

Ὀρέστης ἀναιρεϑείη, βασιλεὺς αὐτὸς ἔσται τοῦ Ἴάργους, οὐχ ἤϑελεν Ὀρέστῃ τε καὶ τῇ ἀδελφῇ συμμαχεῖν, 

ἀλλὰ τὸ τῶν ᾿ἡργείων πλῆϑος ἔλεγεν εὐλαβεῖσϑαι. πρῶτον μὲν οὖν ᾿Ορέστης καὶ Τυνδάρεως διελέχϑησαν 

πρὸς ἀλλήλους, ὁ μὲν ὡς οὐ διχαίως ἀνείλετο Κλυταιμνήστραν δειχνὺς, Ὀρέστης δὲ ὡς καὶ μάλα δικαίως, 

εἰ χαὶ μυριάχις αὐτὴν ἔδει τεϑνάναι. ἔπειτα ἐχχλησίας ἐν ἀχοοπόλει Δυχηνῶν γενομένης χαὶ συνιόντων 

τῶν προὐχόντων ἐν ἽἼργει, Ὀρέστης ὑπὸ Πυλάδου φοράδην ἐχεῖσε κομίζεται. λόγων δὲ πολλῶν γινο- 

μένων, χαὶ τῶν μὲν βοηϑούντων Ὀρέστη, τῶν δὲ ἐναντιουμένων, τέλος ἐνίκησαν οἱ χαχοί. χαὶ κατα- 

χρίνεται Ὀρέστης αὐτός τε καὶ ἡ ἀδελφὴ λίϑοις βληϑέντες ἀποθανεῖν. Ὀρέστης δὲ ἐπηγγείλατο πρὸς 

τὸ πλῆϑος αὐτοχειρίᾳ ἑαυτὸν χαὶ τὴν ἀδελφὴν ἀποσφάξαι. καὶ ὁ φίλος Πυλάδης χαὶ παρὰ τὴν συμφο- 

ρὰν φίλος ἔμεινε χαὶ χοινωγεῖν αὐτῷ τῆς τελευτῆς ἠξίωσε προθυμότατα. ἐπεὶ δὲ σφίσι τοῦτο παϑεῖν 

'προὔκειτο, συμβουλεύει Πυλάδης, Μενέλεω πρῶτον τιμωρίαν λαβεῖν, λέγων ὡς οὐ δεῖ τοῦτον τρυιρᾶν 

ἡμῶν ἀπιόντων. ὅϑεν εἰσελϑόντες εἴσω τῶν βασιλείων Ἑλένης δῆϑεν δεησόμενοι, ἵνα μὴ περιίδη σιᾶς 

ὀλλυμένους, ἀλλὰ χεῖρα ὀρέξη χαὶ Μενέλεων χαὶ ἄχοντα πρὸς σωτηρίαν χινήσῃ. ἐπεὶ ταύτην φονεύειν 

ἔμελλον, ταύτης μὲν ἥμαρτον, ὑπὸ ᾿ἀπόλλωνος ἁρπασϑείσης χελεύσει «Τιὸς, Ἑρμιόνην δὲ συλλαμβάνουσιν 

ἐχ τοῦ τῆς Κλυταιμνήστρας τάφου ἐπανήχουσαν" πρώην γὰρ αὐτὴν Ἑλένη πεπόμφει, τῇ ἀδελφῇ ϑύσου-- 

σάν. λαβόντες δὲ Ἑρμιόνην χαὶ ἔνδοϑεν τὰς τῶν βασιλείων ἀσφαλίσαντες πύλας, ἀνῆλθον ἐν μετεώρῳ 

τῶν βασιλείων ἔχοντές τε τὴν ἙἭ.μιόνην χαὶ ξίφος πρὸς τῇ δέρῃ αὐτῆς. χαὶ μέλλοντες μετὰ τὴν ταύτης 

διαχείρισιν, ἂν μὴ σφᾶς Πϊενέλεως σώση, χαὶ τοὺς δόμους ὑφάψειν πυρί. Δ]ενέλεως μὲν ὑπὸ τούτων 

Ἑλένην τεϑνάναι μαϑὼν, ἵνα χἂν σώση τὴν παῖδα ἐλθὼν, ἤρξατο πορϑεῖν τὰ βασίλεια, ἐπιφανεὶς δὲ 

᾿πόλλων διήλλαξε τούτους, “Ἑλένην μὲν εἷς οὐρανοὺς (φήσας διακομίσαι, Μενέλεων δὲ ἑτέραν λαβεῖν 

χελεύσας γυναῖχα, Ὀρέστῃ δὲ ἙἭ,ρμιόνην συνάψαι μετὸ τὴν τοῦ (φόνου χάϑαρσιν" ἧς ᾿Αϑήνησιν ἔτυχε, 

μετὰ ᾿Ἐρινύων εἰς ἔάρειον πάγον χριϑεὶς, ὅτε χαὶ καταδιχασϑῆναι μέλλοντα ὑπὸ πάντων ϑεῶν ᾿ϑηνᾶ 

"ψῆφον βαλοῦσα γιχῆσαι τοῦτον ἐποίησε. καὶ οὕτως Ὀρέστης ὕστερον ἙἭ.μιόνην γυναῖκα λαμβάνει κατὰ 

τὸ τοῦ ᾿Ἱπόλλωνος ϑέσπισμα, χεὶ Ἄργους χρατεῖ, Πυλάδη δὲ ᾿Πλέχτραν δίδωσι, τὴν χαὶ πρότερον ὑπ᾽ 

αὐτοῦ χατεγγυηϑεῖσαν τούτῳ. ἱστέον δὲ ὅτι πᾶσα τραγῳδία σύμφωνον ἔχει χαὶ τὸ τέλος" ἐχ λύπης γὰρ 

ἄρχεται χαὶ εἰς λύπην τελευτᾷ " τὸ παρὸν δὲ δρᾶμά ἐστιν ἐκ τραγιχοῦ χωμιχόν " λήγει γὰρ εἰς τὰς παρ᾽ 

᾿ἡπόλλωνος διωλαγὰς ἐχ συμφορῶν εἰς εὐθυμίων καιηντηχός" ἡ δὲ χωμῳϑίᾳκ γέλωσι καὶ εὐφοοσύναις 

ἐνύφαωνται. 



ΓΕ νων, Ὁ 

ΒΒ ΖΈΕΈΚΤΡ,. 

Οὐδ ἔστιν οὐδὲν δεινὸν ὧδ᾽ εἰπεῖν ἔπος, 
οὐδὲ πάϑος, οὐδὲ συμφορὰ ϑεήλατος, 
ἧς οὐκ ἂν ἄραιτ᾽ ἄχϑος ἀνϑρώπου φύσις. 

ὁ γὰρ μαχάριος, κοὐχ ὀνειδίζω τύχας, 
ὅ “ιὼὸς πεφυχὼς, ὡς λέγουσι, Τάνταλος, 
χορυφῆς ὑπερτέλλοντα δειμαίνων πέτρον 
ἀέρι ποτᾶται, καὶ τίνει ταύτην δίχην, 
ὡς μὲν λέγουσιν, ὅτι ϑεοῖς ἔνϑρωπος ὧν 
χοιγνῆς τραπέζης ἀξίωμ᾽ ἔχων ἴσον, 

10 ἀχόλαστον ἔσχε γλῶσσαν, αἰσχίστην νόσον. 
οὗτος φυτεύει Πέλοπα, τοῦ δ᾽ ᾿“τρεὺς ἔφυ, 
ᾧ στέμματα ξήνασ᾽ ἐπέχλωσεν ϑεὰ 
ἔριν, Θυέστῃ πόλεμον ὄντι συγγόνῳ 
ϑέσϑαι. τί τἄρρητ᾽ ἀναμετρήσασϑαί μὲ δεῖ; 

16 ἔδαισε δ᾽ οὖν νιν τέχν᾽ ἀποκτείνας ᾿Δτρεύς " 
᾿Ἁτρέως δὲ, τὰς γὰρ ἐν μέσῳ σιγῶ τύχας, 
ὁ χλεινὸς, εἰ δὴ χλεινὸς, ᾿γαμέμνων ἔφυ 
πενέλεώς τε Κρήσσης μητρὸς ᾿Περόπης ἄπο. 
γαμεῖ δ᾽ ὁ μὲν δὴ τὴν ϑεοῖς στυγουμένην 

20 Διενέλαος Ἑλένην, ὁ δὲ Κλυταιμνήστρας λέχος 
ἐπίσημον εἰς Ἕλληνας ᾿Τγαμέμνων ἄναξ" 
ᾧ παρϑένοι μὲν τρεῖς ἔφυμεν ἐκ μιᾶς, 
“Χρυσόϑεμις ᾿Ιφιγένει( τ᾿ ᾿Ηλέχτρα τ᾽ ἐγὼ, 
ἄρσην τ᾿ Ὀρέστης, μητρὸς ἀνοσιωτάτης, 

25 ἣ πόσιν ἀπείρῳ περιβαλοῦσ᾽ ὑφάσματε 
ἔχτεινεν " ὧν δ᾽ ἕχατι παρϑένῳ λέγειν 
οὐ καλόν" ἐῶ τοῦτ᾽ ἀσαφὲς ἐν κοινῷ σχοπεῖν. 
«Ῥοίβου δ᾽ ἀδικίαν μὲν τί δεῖ κατηγορεῖν; 
πείϑει δ᾽ Ὀρέστην μητέρ᾽, ἣ σφ᾽ ἐγείνατο, ] 

80 χτεῖναι, πρὸς οὐχ ἅπαντας εὔχλειαν φέρον. 
ὅμως δ᾽ ἀπέχτειν᾽, οὐκ ἀπειϑήσας ϑεῷ " 
χἀγὼ μετέσχον, οἷα δὴ γυνὴ. φόνου, 
Πυλάδης ϑ᾽, ὃς ἡμῖν συγκατείργασται τάδε. 

ἐντεῦϑεν ἀγρίᾳ συνταχεὶς νόσῳ νοσεῖ 

35 τλήμων Ὀρέστης" ὁ δὲ πεσὼν ἐν δεμνίοις 
χεῖται, τὸ μητρὸς δ᾽ αἷμά νιν τροχηλατεῖ 
μανίαισιν " ὀνομάζειν γὰρ αἰδοῦμαι ϑεὰς 
Ἑὐμενίδας, αἱ τόνδ᾽ ἐξαμιλλῶνται φόβῳ. ] 
ἕχτον δὲ δὴ τόδ᾽ ἤμαρ ἐξ ὅτου σφαγαῖς ! 

40 ϑανοῦσα μήτηρ πυρὶ καϑήγνισται δέμας, 

ὧν οὔτε σῖτα διὰ δέρης ἐδέξατο, ' 

οὐ λούτρ᾽ ἔδωχε χρωτί" χλανιδίων δ᾽ ἔσω 
χρυφϑεὶς, ὅταν μὲν σῶμα χουφισϑῆ νύσου, 

ἔμφοων δαχρύει, ποτὲ δὲ δεμνίων ὥπο 
4δ πηδᾷ δρομαῖος, πῶλος ὡς ἀπὸ ζυγοῦ. 

ἔδοξε δ᾽ Ἴργει τῷδε μήϑ᾽ ἡμᾶς στέγαις 
μὴ πυρὶ δέχεσϑαι, μήτε προσφωνεῖν τινὰ ] 
μητοοχτονοῦντας " χυρία δ᾽ ἥδ᾽ ἡμέρα, ] 
ἐν ἡ διοίσει ψῆφον ᾿1ργείων πόλις, 

ὅ0 εἰ χρὴ ϑανεῖν νὼ λευσίμῳ πετρώματι, 

ΡΣ 

ἢ φάσγανον ϑήξαντ᾽ ἐπ᾿ αὐχένος βαλεῖν. 
ἐλπίδα δὲ δή τιν᾽ ἔχομεν ὥστε μὴ θανεῖν" 
ἥκει γὰρ ἐς γὴν Δενέλεως Τροίας ἄπο, 
λιμένα δὲ Ναυπλίειον ἐχπληρῶν πλάτη 

δ6 ἀχταῖσιν ὁρμεῖ, δαρὸν ἔχ᾽ Τροίας χρόνον 
ἄλαισι πλαγχϑείς " τὴν δὲ δὴ πολύστονον 
Ἑλένην, φυλάξας νύχτα, μή τις εἰσιδὼν 

μεϑ’ ἡμέραν στείχουσαν, ὧν ὑπ᾽ ᾿Ιλίῳ 
παῖδες τεθνᾶσιν, ἐς πέτρων ἔλϑῃ βολὰς, 

60 προὔπεμψεν ἐς δῶμ᾽ ἡμέτερον " ἔστιν δ᾽ 
χλαίουσ᾽ ἀδελφὴν ξυμφοράς τε δωμάτων. 
ἔχει δὲ δή τιν᾽ ἀλγέων παραψυχήν" 
ἣν γὰρ κατ᾽ οἴχους ἔλιφ᾽, ὅτ᾽ ἐς Τροίαν ἔπλει, 

παρϑένον ἐμὴ τε μητρὶ παρέδωχεν τρέφειν 
θ6 Μενέλαος ἀγαγὼν ἙἝρμιόνην Σπάρτης ἄπο, 

ταύτῃ γέγηϑε κἀπιλήϑεται κακῶν. 
βλέπω δὲ πᾶσαν εἰς ὁδὸν, πότ᾽ ὄψομαι 

Μενέλαον ἥκονϑ᾽ " ὡς τά γ᾽ ἄλλ᾽ ἐπ᾿ ἀσϑενοῦς 
ῥώμης ὀχούμεϑ᾽, ἢν τι μὴ κείνου πάρα 

70 σωϑῶμεν. ἄπορον χρῆμα δυστυχῶν δόμος. 
Ἐ.Ὲ8Ὲ ΝΗ. 

ὦ παῖ Κλυταιμνήστρας τε χἀγαμέμνογος,. 

παρϑένε μαχρὸν δὴ μῆκος, ᾿Πλέχτρα, χρόνου, 
πῶς, ὦ τάλαινα, σύ τε χασίγνητός τε σὸς 

τλήμων Ὀρέστης μητρὸς ὅδε φονεὺς ἔφυ; 
15 προσφϑέγμασιν γὰρ οὐ μιαίνομαι σέϑεν, 

ἐς «Ροῖβον ἀναφέρουσα τὴν ἁμαρτίαν. 

χαίτοι στένω γε τὸν Κλυταιμνήστρας μύρον, 
ἐμῆς ἀδελφῆς, ἣν, ἐπεὶ πρὸς Ἴλιον 
ἔπλευσ᾽ ὅπως ἔπλευσα ϑεομανεῖ πότμῳ, 

80 οὐχ εἶδον, ἀπολειφϑεῖσα δ᾽ αἰάζω τύχας. 
ἩΜΈΚΤΡΑ. 

“Ἑλένη, τί σοι λέγοιμ᾽ ἂν ἅ γε παροῦσ᾽ ὁρᾷς, 
ἐν ξυμφοραῖσι τὸν ᾿ἡγαμέμνονος γόνον; 
ἐγὼ μὲν ἀὔπνος, πάρεδρος ἀϑλίῳ νεχοῷ, 

ἔσω 

γεχρὸς γὰρ οὗτος οὕνεχα σμιχρᾶς πνοῆς, 
85 ϑάσσω" τὰ τούτου δ᾽ οὐκ ὀνειδίζω χαχά" 

σὺ δ᾽ ἡ μακαρία μαχάριός ϑ᾽ ὃ σὸς πόσις Ι 
ἥκετον ἐφ᾽ ἡμᾶς ἀϑλίως πεπραγότας. 

Ἐ“ΕΝΗ. ] 

πόσον χρόνον δὲ δεμνίοις πέπτωχ᾽ ὅδε; | 

ἨἩ.ΕΚΤΡ 4. 

ἐξ οὗπερ αἷμα γενέϑλιον χατήνυσε». 

Ἐ.ΕΝΗ. 

90 ὦ μέλεος, ἡ τεχοῦσά ϑ᾽, ὡς διώλετο. 

ἩΜΕΚΤΡ Α. 

οὕτως ἔχει τάδ᾽, ὥστ᾽ ἀπείρηχκ᾽ ἐν χαχοῖς. 

Ε.1Ὲ ΝΗ. 

πρὸς ϑεῶν, πίϑοι᾽ ἂν δῆτά μοί τι. παρϑένε; 
ἩΜΕΚΤΡΑ. 

ὡς ἄσχολός γε συγγόνον προσεδρία. 



Ἐ.ΖΕΝΗ. 

βούλει τάφον μοι πρὸς κασιγνήτης μολεῖν; 
Ἢ-.2ῈΚ.ΕΡ. 

96 μητρὸς χελεύεις τῆς ἐμῆς; τίνος χάριν; 
Ε.Ε ΝΗ. 

χόμης ἀπαρχὰς χιὼ χοὰς φέρουσ᾽ ἐμάς. 
ἨἩ.ΈῈΈΚΤΡ ΖΑ. 

σοὶ δ᾽ οὐχὶ ϑεμιτὸν πρὸς φίλων στείχειν τάφον; 
Ἐ.715 ΝΗ. 

δεῖξαι γὰρ ᾿Δργείοισι σῶμ᾽ αἰσχύνομαι. 
Ἡ.ΜΈΚΤΡΑ. 

ὀψέ γε φρονεῖς εὖ, τότε λιπιοῦσ᾽ αἰσχρῶς δόμους." 
ἘΖΕΝΗ. 

100 ὀρθῶς ἔλεξας, οὐ φίλως δέ μοι λέγεις. 
ΠΊΕΚΤΡΑ. 

᾿ αἰδὼς δὲ δὴ τίς σ᾽ ἐς ΛΙυχηναίους ἔχει; 

Ι Ἐ.“ΕΝΗ. 

δέδοικα πατέρας τῶν ὑπ᾽ ᾿Ιλίῳ νεχρῶν. 
ΠΖΕΚΤΡ Α. 

δεινὸν γάρ" Ἴάργει τ᾿ ἀναβοᾷ διὰ στόμα. 
Ἐ.ΖΕΝΗ. 

σύ νυν χάριν μοι, τὸν φόβον λύσασα, δός. 
ἩΧΕΚΊΤΡ 4. 

106 οὐχ ἄν δυναίμην μητρὸς ἐσβλέψαι τάφον. 
ΕΖ“ΕΝΗ. 

᾿ αἰσχρόν γε μέντοι προσπόλους φέρειν τάδε. 
ἩἨΖ  ΚΥΓ ΒΡΑ͂Σ 

τί δ᾽ οὐχὶ ϑυγατρὸς Ἑρμιόνης πέμπεις δέμας; 
ἘΖΕΝΗ. 

ἐς ὄχλον ἕρπειν παρϑένοισιν οὐ χαλόν. 

Ἠ.ΧΕΚΤ ἍΑ. 

χαὶ μὴν τίνοι γ᾽ ἂν τῇ τεϑνηκυίᾳ τροφάς. 
Ἐ.ΖΕΝΗ. 

110 χαλῶς ἔλεξας, πείϑομαί τέ σοι. πόρη, 
χαὶ πέμψομέν γε ϑυγατέρ᾽" εὖ γάρ τοι λέγεις. 
ὦ τέχνον, ἔξελϑ᾽, “Πρμιόνη, δόμων πάρος, 
χαὶ λαβὲ χοὰς τάσδ᾽ ἐν χεροῖν χύμας τ᾽ ἐμάς" 
ἐλθοῦσα δ᾽ ἀμφὶ τὸν Κλυταιμνήστρας τάφρον 

116 μελίχρατ᾽ ἄφες γάλαχτος οἰνωπόν τ᾿ ἄχνην, 
χαὶ στᾶσ᾽ ἐπ᾿ ἄχρου χώματος λέξον τάδε" ] 
Ἑλένη σ᾽ ἀδελφὴ ταῖσδε δωρεῖται χοαῖς, 
φόβῳ προσελθεῖν μνῆμα σὸν, ταρβοῦσώ τὲ 
᾿πργεῖον ὄχλον. εὐμενῆ δ᾽ ὥνωγέ νιν ᾿ 

120 ἐμοί τε χαὶ σοὶ καὶ πύσει γνώμην ἔχειν 

τοῖν τ᾿ ἀϑλίοιν τοῖνδ᾽, οὕς ἀπώλεσεν ϑεός. 

ἃ δ᾽ εἰς ἀδελφὴν καιρὸς ἐχπιονεῖν ἐμὲ, 

ἅπανϑ᾽ ὑπισχνοῦ νερτέρων δωρήματα. 

ἴϑ᾽, ὦ τέχνον μοι. σπεῦδε, καὶ χοὰς τάφρῳ 

120 δοῦσ᾽ ὡς τάχιστα τῆς πάλιν μέμνησ᾽ ὑδοῦ. 
ΠΖΧΕΚΤΡΑ. 

τ: , Ἂ πν ἈΓΨν, ε τ - Η͂ 
ὦ φύσις, ἐν ἀνθρώποισιν ὡς μέγ᾽ εἰ κακὸν, 
σωτήριόν τε τοῖς χαλῶς χεχατημένοις. 

εἴδετε παρ᾽ ἄχρας ὡς ἀπέϑρισοεν τρίχας, 

᾿ σώζουσα χάλλος; ἔστι δ᾽ ἡ πάλαι γυνὴ. 
᾿ 180 ϑεοί σὲ μισήσειαν, ὡς μ᾽ ἀπώλεσας 
] χαὶ τόνδε πᾶσάν θ᾽ ᾿Ππλλάδ᾽. ὦ τάλαιν᾽ ἐγώ. 

ὧδ᾽ αὖ πάρεισι τοῖς ἐμοῖς ϑρηνήμασι 

φίλαι ξυνῳδοί" τάχα μεταστήσουσ᾽ ὕπνου 

τόνδ᾽ ἡσυχάζοντ᾽, ὄμμα δ᾽ ἐχτήξουσ᾽ ἐμὸν 
186 δαχρύοις, ἀδελφὸν ὅτων ὁρῶ μεμηνότα. 

ΕἘΥΡ πι τ 

ΥΣ - ΟΞ 
ὦ φίλταται γυναῖκες, ἡσύχῳ ποδὲ 

χωρεῖτε, μὴ ψοφεῖτε, μηδ᾽ ἔστω χτύπος. 

φιλίᾳ γὰρ ἡ σὴ πρευμενὴς μὲν, ἀλλ᾽ ἐμοὶ 

τόνδ᾽ ἐξεγεῖραι ξυμφορὰ γενήσεται. 

140 σῖγα σῖγα, λεπτὸν ἴχνος ἀρβύλης 
τέϑετε, μὴ ψοιρεῖτε, μὴ ᾽στω χτύπος. 

ἀποποὺ βᾶτ᾽ ἐχεῖσ᾽ ἀποπρό μοι χοίτας. 

ΧΟΡΟΣ. 
ἐδοὺ, πείϑομαι. 

ἩΖΕΚΤΡΑ. 

145 ἃ ἃ, σύριγγος ὅπως πνοὰ 
λεπτοῦ δόναχος, ὦ φίλα, φώνει μοι. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἴδ᾽, ἀτρεμαίαν ὡς ὑπόροφον φέρω 
βοών. 

Ἠ. ἘῈἘΚΤΡΡΑ. 

γαὶ οὕτω, 
100 χάταγε χάταγε, πρόσιϑ᾽ ἀτρέμας. ἀτρέμας ἴϑι 

λόγον ἀπόδος ἐφ᾽ ὕ τι χρέος ἐμόλετέ ποτε. 
χρόνια γὰρ πεσὼν ὅδ᾽ εὐνάζεται. 

ΧΟΡΟΣ. 

πῶς ἔχει; λόγου μετάδος, ὦ φίλα. 
ΜΑΙ ΚΊΣΡ. “5. 

τίνα τύχαν εἴπω; τίνα δὲ συμφοράν; 
1505 ἔτι μὲν ἐμπνέει, βραχὺ δ᾽ ἀναστένει. 

ΧΟΡΟΣ. 

τί φής; ὦ τάλας. 

ΗἩ.1ῈἘ1ΚῚτ ῬΑ. 

ὀλεῖς, εἰ βλέφαρα χινήσεις 
ὕπνου γλυχκυτάταν φερομένῳ χάριν. 

ΧΟΡΟΣ. 

160 μέλεος ἐχϑίστων ϑεόϑεν ἐργμάτων. 
τάλας, φεῦ μόχϑων. 

ἘΠ ΕΟ ΤΡ ΩΝ 

ἄδιχος {διχαὰ τότ᾽ ἄρ᾽ ἔλαχεν ἔλαχεν, ἀπό- 

φόνον ὅτ᾽ ἐπὶ τρίποδι Θέμιδος ἄρ᾽ ἐδίχασε 
100 φόνον ὁ -1οξίας ἐμᾶς ματέρος. 

ΧΟΡΟΣ. 
ὁρᾷς; ἐν πέπλοισι χινεῖ δέμας. 

ἩΜΕΚΤΡΑ. 
σὺ γάρ γιν, ὦ τάλαινα, 

ϑωύξασ᾽ ἔβαλες ἐξ ὕπνου. 

ΧΟΡΟΣ. 

εὕδειν μὲν οὖν ἔδοξα. 

ἨἩ.ΈΕΚΤΡ “4. 

170 οὐχ ἀφ᾽ ἡμῶν, οὐχ ἀπ᾿ οἴχων 
πάλιν ἀνὰ πόδια σὸν εἱλίξεις, 

μεϑεμένα χτύπου; 
ΧΟΡΟΣ. 

ὑπνώσσει. 
Ἡ. 1ῈΚΤΡ .Α. 

λέγεις εὖ. 
ΧΌΡΙΟΙΣ. 

πότνια πιότγια ψὺξ, 
175 ὑπνοδότειρα τῶν πολυπόνων βροτῶν, 

ἐρεβόϑεν ἔϑι, μόλε μόλε χατάπτερος 
τὸν ᾿1γαμεμνόνιον ἐπὶ δόμον. 

140 ---ΙΟἹ. 152. -Ἰθό. 

100 --- 186. 187 --- 307. 



180 ὑπὸ γὰρ ὠλγέων ὑπό τε συμφορᾶς 

ΟΡ ΘΒ ΖΕῚΣ5Ξ Φ ΠῊΤ 

διοιχόμεϑ᾽, οἰχόμεϑα. 
Ἠ- ΦΧ ΕΆΚΟΩ Α͂. 

χτύπον ἠγάγετ᾽" οὐχὶ σῖγα 
σῖγα φυλασσομένα 

189 στύματος ἀνακέλαδον πο λέχεος 
ἥσυχον ὕπνου χάριν παρέξεις, φίλα; 

ΣΧ ΟΡΡΟ Σ. 

ϑρύει τίς κακῶν τελευτὰ μένει. 
ἩΜΈΚΤΡ 4. 

ϑανεῖν ϑανεῖν" τί δ᾽ ἄλλο; 
οὐδὲ γὰρ πόϑον ἔχει βορᾶς. 

ἩἨἩΖΕΧΚΤΡΑ. 

ἰδοὺ, φίλον τοι τῷ νοσοῦντι δέμνιον, 
280 ἀνιαρὸν ὃν τὸ χτῆμ᾽, ἀναγκαῖον δ᾽ ὅμως. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

αὖϑίς μ᾽ ἐς ὀρϑὺν στῆσον, ἀναχύχλει δέμας" 
δυσάρεστον οἱ νοσοῦντες ἀπορίας ὕπο. 

ἩΜΖΜΕΚΤΡ.Α«. 

ἢ χἀπὶ γαίας ἁρμόσαι πόϑας ϑέλεις, 
χρόνιον ἴχνος ϑείς; μεταβολὴ πάντων γλυχύ. 

ΟΡΕΈΣΤΗΣ. 

286 μάλιστα. δόξαν γὰρ τόδ᾽ ὑγιείας ἔχει" 
“ρεῖσσον δὲ τὸ δοχεῖν, χἂν ἀληϑείας ἀπῇ. 
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ΧΟΡΟΣ. 

190 πρόδηλος ἀρ’ ὃ πότμος. 
ἩΖΕΧΚΤΊΤΡ Α. 

ἐξέϑυσ᾽ ὃ «Ῥοῖβος ἡμᾶς 

μέλεον ἀπόφονον αἷμα δοὺς 
πατροφόνου ματρός. 

ΠΟ ΡΙΟΙΣ. 

δίχᾳ μὲν, χαλῶς δ᾽ οὔ. 
ΠΑΠΚΤΡΑ. 

195 ἔϑανες ἔϑανες, ὦ 

τεχομένα μὲ μᾶτερ, ἀπὸ δ᾽ ὦὠλεσις 
πατέρα τέχνα τε τάδε σέϑεν ἀξρ᾽ αἵκατος " 

200 ὀλόμεϑ᾽ ᾿σονέχυες, ὀλόμεϑα. 

ἩΜΕΚΤΡ 4. 

ἄχουε δή νυν, ὦ χασίγνητον κάρα, 
ἕως ἐῶσί σ᾽ εὖ φρονεῖν Ἐρινύες. 

ΟἿΣ ΣΣΤΚΉΣΩΣ: 

λέξεις τι καινόν ; χεὶ μὲν εὖ, χάριν φέρεις " 

210 εἰ δ᾽ ἐς βλάβην τιν᾽, ἅλις ἔχω τοῦ δυστυχεῖν. 
: ΧΕ Καὶ Π' ΒΖ. 

Μενέλαος ἥχει, σοῦ χασίγνητος πατρὸς, 

ἐν Ναυπλίᾳ δὲ σέλμαϑ'᾽ ὥρμισται νεῶν. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

πῶς εἴπας ; ἥκει φῶς ἐμοῖς χαὶ σοῖς χακοῖς, 

ἀνὴρ ὁμογενὴς καὶ χάριτας ἔχων πατρός; 
Ἡ ΜΈῈΕΚΤΡ 4. 

σύ τε γὰρ ἐν νεχροῖς, τό τ᾿ ἐμὸν οἴχεται 240 ἤχει. τὸ πιστὸν τόδε λόγων ἐμῶν δέχου, 
βίου τὸ πλέον μέρος ἐν ] Ἑλένην ἀγόμενος Τρωιχῶν ἐκ τειχέων. 

στοναχαῖσέ τε χαὶ γοοισι ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

200 δάχρυσί τ᾽ ἐννυχίοις " 
" δ᾽ -εμαα “ , : 
ἄγαμος, ἔπιδ᾽, ἄτεκνος ἅτε βίοτον 
᾿ ἔ 35. σὴ μῳ “οὐ ἃ μέλεος εἰς τὸν αἰὲν ἕλχω χρόνον. ] 

ΧΟΡΟΣ. | 
ὅρα παροῦσα, παρϑέν᾽ ᾿Πλέχτρα, πέλας, | 
κιὴ χατϑανών σὲ σύγγονος λέληϑ᾽ ὅδε" 

210 οὐ γάρ μ᾽ ἀρέσχει τῷ λίαν παρειμένῳ. 
ΟΘΟΡΕΞΖ, ΤΗΣ. 

ὦ φίλον ὕπνου ϑέλγητρον, ἐπίχουρον νόσου, ᾿ 

ὡς ἡδύ μοι προσῆλθες ἐν δέοντί τε. ] 

ὦ πότνια λήϑη τῶν χαχῶν, ὡς εἶ σοφὴ, 
χαὶ τοῖσι δυστυχοῦσιν εὐχταία ϑεός. 

21ὅ πόϑεν ποτ᾽ ἦλθον δεῦρο; πῶς δ᾽ ἀκιχόμην; 
ἀμνημονῶ γὰρ, τῶν πρὶν ἀπολειιρϑεὶς φρενῶν. 

ΤΠ ΖΦΕΚΤΡ  . 
τ Α, ὙΜεΝ δ ἦν τος εἶ » 
ὦ φίλταϑ᾽, ὡς μ᾽ ηὔφρανας εἰς ὕπνον πεσών. ᾿ 
βούλει ϑίγω σου χἀναχουφίσω δέμας; 

ΘΟΡΕΣ.ΙΤ,Ὴ Σ. 

λαβοῦ λαβοῦ δῆτ᾽, ἐκ δ᾽ ὄμορξον ἀϑλίου 
- ἤπαας, ᾿ ΤΕΣ ΟΣ 

220 στόματος ἀφοώδη πέλανον ὀμμάτων τ᾽ ἐμῶν. 
ἘΓΙῈ ΚΟ. 

ἰδοὺ τὸ δούλευμ᾽ ἡδὺ, κοὐκ ἀναίνομαι. 

εἰ μόνος ἐσώϑη, μᾶλλον ἂν ζηλωτὸς ἣν" 
εἰ δ᾽ ἄλοχον ἄγεται, χακὸν ἔχων ἥκει μέγα. 

ἩΜΈΕΚΤΡ 4. 

ἐπίσημον ἔτεχε Τυνδάρεως ἐς τὸν '"νόγον 

200 γένος ϑυγατέρων δυσχλεές τ᾿ ἀν᾽ Ἑλλάδα. 

ΟΣ ΕΣ ΤΟΕΓΙΣ: 

σύ νυν διάφρερε τῶν χακῶν - ἔξεστι γάρ" 
καὶ μὴ μόνον λέγ᾽, ἀλλὰ καὶ φρόνει τάδε. 

ἩΖΕΚΤΡΑ. 

οἴμοι, χασίγνητ᾽, ὄμμα σὸν ταράσσεται, 
ταχὺς δὲ μετέϑου λύσσαν. ἄρτι σωφρονῶν. 

ΟΡΕΣΤΉῊΣ. 

266 ὦ μῆτερ, ἱχετεύω σε, μὴ ᾽πίσειέ μοι 
τὸς αἱματωποὺς χαὶ δραχοντώδεις χόρας " 

αὗται γὰρ αὗται πλησίον ϑοώσχουσί μου. 

ΓΕ ΕΤΙΡ Α. 

μέν", ὦ ταλαίπωρ᾽, ἀτρέμα σοῖς ἐν δεμνίοις. 

ὁρᾷς γὰρ οὐδὲν ὧν δοχεῖς σάτ᾽ εἰδέναι. 
ΟΡΈΕΣΤΗΣ. 

200 ὦ Φοῖβ᾽, ἀποχτενοῦσί μ᾽ αἵ χυνώπιδες 
γοργῶπες, ἐνέρων ἱερίαι, δειναὶ ϑεαί. ᾿ 

ΠΊΕΚΤΡΑ. ᾿ 

226 ὦ βοστρύχων πινῶδες ἄϑλιον χάρα, ] 

ἀδέλφ᾽ ἀδελφῇ χειρὶ ϑεραπεύειν μέλη. 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

ὑπόβαλε πλευροῖς πλευρὰ, καὐχμώδη χόμην 
ἄφελε προσώπου" λεπτὰ γὰρ λεύσσω κόραις. 

ΠΖΕΚΤΡ Α. 

ὡς ἠγρίωσαι διὰ μακρᾶς ἀλουσίας. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

χλῖνόν μ᾽ ἐς εὐνὴν αὖϑις " ὅταν ἀνῇ νόσος 
μιαγίας,, ἄναρϑρός εἶμι, κἀσϑενῶ μέλη. 

οὔτοι μεϑήσω" χεῖρα δ᾽ ἐμπλέξασ᾽ ἐμὴν 
σχήσω σὲ πηδᾶν δυστυχῆ πηδήματα. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

μέϑες " μί᾽ οὖσα τῶν ἐμῶν ᾿Ερινύων, 
2θ6 μέσον μ᾽ ὀχμάζεις, ὡς βάλης ἐς Τάρταρον. 

Ἡ.ΖΕΚΤΎΡ.Α. 

οἵ ᾽γὼ τάλαινα; τίν᾽ ἐπικουρίαν λάβω, 
ἐπεὶ τὸ ϑεῖον δυσμενὲς χεχτήμεϑα; 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

δὸς τόξα μοι χερουλχὰ, δῶρα «Τοξίου, 



οἷς μ᾽ εἶπ᾽ ᾿ἀπόλλων ἐξαμύνασϑαι ϑεὰς, 

270 εἴ μ᾿ ἐχφοβοῖεν μανιάσιν λυσσήμασιν. 

ΠΖΕΚΙΚΤΡΆΑ. 

βεβλήσεταί τις ϑεῶν βροτησίᾳ χερί; 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

εἰ μὴ ᾿ξαμείινει χωρὶς ὀμμάτων ἐμῶν. 
οὐχ εἰσαχούετ᾽; οὐχ ὁρᾶϑ᾽ ἑχηβόλων 
τόξων πτερωτὰς γλυφίδας ἐξορμωμένας ; 
σα" 

276 τί δῆτα μέλλετ᾽; ἐξαχρίζετ᾽ αἰϑέρα 

πτεροῖς" τὰ Φοίβου δ᾽ αἰτιᾶσϑε ϑέσφατα. 

ἔα" 
ἔδυ δός ας ΞΟ Ἐξ ᾿ 

τί χρῆμ᾽ ἀλύω, πνεῦμ᾽ ἀνεὶς ἐκ πνευμόνων; 
ΓΝ ε - ΕἸ ε ᾿ ΄ Ε : 

ποῖ ποῖ ποϑ᾽ ἡλάμεσθϑα δεμνίων ἄπο; 
, " Ῥ ΩΣ ,“- δὶ “Ἢ - 

ἐχ χυμάτων γὰρ αὖϑις αὐ γαλήν᾽ ὁρῶ. 
τ ; Ξ ἘΧΟῸΣ : 

280 ξύγγονε. τί χλαίεις χρᾶτα ϑεῖσ᾽ ἔσω πέπλων; 

αἰσχύνομαί σοι μεταδιδοὺς πόνων ἐμῶν, 
ὄχλον τε παρέχων παρϑένῳ νόσοις ἐμαῖς. 

μὴ τῶν ἐμῶν ἕχατι συντήχου χαχῶν " 

σὺ μὲν γὰρ ἐπένευσας τάδ᾽, εἴργασται δ᾽ ἐμοὶ 
286 μητοῷον αἷμα " «Ἱοξίᾳ δὲ μέμφομαι, 

ν ᾽ Ῥ » , 
ὅστις μ᾽ ἐπάρας ἔργον ἀνοσιώτατον 

᾿πρ; ὐγλῦ, - Ξ 
τοῖς μὲν λόγοις ηἡὐίρρανε. τοῖς δ᾽ ἔργοισιν οὔ. 

τ ᾿ " Ἂ ΕΣ 

οἶμαι δὲ πατέρα τὸν ἐμὸν, εἰ χατ᾿ ὄμματα 

ἐξιστόρουν νιν, μητέρ᾽ εἰ χτεῖναί μὲ χρὴ, 

290 πολλὰς γενείου τοῦδ᾽ ἂν ἐχτεῖνκι λιτὰς 
ἔζοος. ᾿ τ ᾿ 

μὴ τῆς τεχούσης ἐς σφαγὰς ὦσαι ξίφος, 

εἰ μήτ᾽ ἐχεῖνος ἀναλαβεῖν ἔι(ελλε «(ρῶς Μη Κεύτοςς μέλ ε (ρῶς; Σ Ὁ ἜΑ ἦν, ἢ ἢ ; 
ἐγώ ϑ᾽ ὁ τλήμων τοιάδ᾽ ἐχπλήσειν χακώ. 

κὰν οἱ ͵ τ δ , 
χαὶ νῦν ἀναχάλυπτ᾽, ὦ χασίγνητον κάρα, 

296 ἐχ δαχούων τ᾿ ἄπελθε, χεὶ μάλ ἀϑλίως 
ϑ « ᾿; πέχ οὐ ΄ τ» 
ἔχομεν" ὅταν δὲ ταμ᾽ ἀϑυμήσαντ᾽ ἴδης, 

σύ μου τὸ δεινὸν χαὶ διαφρϑαρὲν φρενῶν 
᾿ Ξ ὅς. ὅς ἀάρευς, ἴσχναινε παραμυϑοῦ 8" ὅταν δὲ σὺ στένης, 

ἡμᾶς παρόντας χρή σὲ νουϑετεῖν «λα: 
800 ἐπιχουρίαι γὰρ αἵδε τοῖς (φίλοις καλαί. 

ἀλλ. ὦ τάλαινα, βᾶσα δωμάτων ἔσω, 

ὕπνῳ τ᾿ ἄῦπνον βλέφαρον ἐχταϑεῖσα δὸς. 

σῖτόν τ᾿ ὄρεξαι. λουτρά τ᾽ ἐπὶ χροὺς βάλε. 
εἰ γὰρ προλείψεις μ᾽, ἢ προσεδρίᾳ νόσον 

806 χτήσει τιν᾽, οἰχόμεσϑα- σὲ γὰρ ἔχω μόνην 
ἐπίχουρον. ἄλλων. ὡς δρᾷς, ἔρημος ὧν. 

ἩΔΕΚΤΡΑ. 
οὐκ ἔστι" σὺν σοὶ χαὶ ϑανεῖν αἱρήσομαι 
χαὶ ζῆν " ἔχει γὰρ ταυτόν " ἢν σὺ χατϑάνης, 

γυνὴ τί δράσω; πῶς μόνη σωϑήσομιαι, 

310 ἀνάδελφος, ἀπάτωρ, ἄφιλος; εἰ δὲ σοὶ δοκεῖ, 
δρᾶν χρὴ τάδ᾽. ἀλλὰ χλῖνον εἷς εὐνὴν δέμας, 
χαὶ μὴ τὸ ταρβοῦν χἀχφοβοῦν σ᾽ ἐχ δεμνίων 
ἄγαν ἀποδέχου, μένε δ᾽ ἐπὶ στρωτοῦ λέχους. 

νας Ἐς ΞΑΣΣ Σ οσϑας Ξ 
χἂν μὴ νοσῆς γὰρ. ἀλλὰ δοξάζης νοσεῖν, 

315 χώματος βροτοῖσιν ἀπορία τε γίγνεται. 

ΧΟΡΟΣ. 
αἰαῖ, 

Μ, » 
δροομιάδες ὦ πτεροιρόροι 
ποτνιάδες ϑεαὶ, 
᾿, ΄ ᾿ 7 ἀβάχχευτον εἷὶ ϑίασον ἐλάχετ᾽ ἂν 

320 δάκρυσι χαὶ γόοις, 

810 --- 381. -ξΞ-Ξ- 332 --- 347. 
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πορεύων τις εἰς δόμον ἀλαστόρων 

Ϊ | 

' 

Ι 
Ϊ 

| 
«ίλαισι χερσὶ περιβαλεῖν χαὶ μητέρα, 

μελαγχρῶτες Εὐμενίδες, αἴ τε τὸν 
ταναὸν αἰϑέρ᾽ ἀμπάλλεσϑ᾽, αἵματος 

τινύμεναι δίχαν,, τινύμεναι (φόνον, 
καϑιχετεύομαι χαϑιχκετεύομαι, 

826 τὸν ᾿“γαμέμνονος 
γόνον ἐάσατ᾽ ἐχλαϑέσϑαι λύσσας 
μανιάδος φοιταλέου. (εὖ μόχϑων, 
οἵων. ὦ τάλας, ὀρεχϑεὶς ἔρρεις. 
τρίποδος ἄπο φάτιν, ὧν ὃ Φοῖβος 

880 ἔλαχεν ἔλαχε, δεξάμενος ἀνὰ δάπεδον, 
ἵνα μεσόμφαλοι λέγονται μυχοί. 

ὦ Ζεῦ, 

τίς ἔλεος, τίς ὅδ᾽ ἀγὼν 
φόνιος ἔρχεται, 

885 ϑοάζων σε τὸν μέλεον, ᾧ δάκρυα 
δάχρυσι συμβάλλει 

ματέρος αἷμα σᾶς, ὅ σ᾽ ἀναβαχχεύει; 

χατολοφύρομαι κατολοφύρομαι. 
810 ὁ μέγας ὄλβος οὐ μόνιμος ἐν βροτοῖς" 

ἀνὰ δὲ λαῖφος ὥς 

τις ἀχάτου ϑοᾶς τινάξας δαίμων 
χατέχλυσεν δεινῶν πόνων, ὡς πόντου 
λάβροις ὀλεϑρίοισιν ἐν χύμασιν. 

8346 τίνα γὰρ ἔτι πάρος οἶχον ἄλλον 
ἕτερον ἢ τὸν ἀπὸ ϑεογόνων γάμων 
τὸν ἀπὸ Ταντάλου, σέβεσϑαί μὲ χρή; 
χαὶ μὴν βασιλεὺς ὅδε δὴ στείχει, 
ΔΙενέλαος ἄναξ, πολλῇ ἁβροσύνῃ 

850 δῆλος ὁρᾶσϑαι 
τῶν Τανταλιδῶν ἐξ αἵματος ὦν. 
ὦ χιλιόναυν στρατὸν ὁρμήσας 
εἰς γῆν ᾿Ασίαν, 
χαῖρ. εὐτυχίᾳ δ᾽ αὐτὸς ὁμιλεῖς, 

855 ϑεόϑεν πράξας ἅπερ ηὔχου. 

ΜΕΝΕ.“Ζ.ΟΣ. 

ὦ δῶμα, τῇ μέν σ᾽ ἡδέως προσδέρκομαι 
Τροίαϑεν ἐλθὼν, τῇ δ᾽ Ἰδὼν χαταστένω " 

χύχλῳ γὰρ εἱλιχϑεῖσαν ἀϑλίοις χακοῖς 
οὐπώποτ᾽ ἄλλην μᾶλλον εἶδον ἑστίαν. 

3600᾽ 7γαμέμνονος μὲν γὰρ τύχας ἠπιστάμην 
καὶ ϑάνατον. οἵῳ πρὸς δάμαρτος ὥλετο, 

ΛΙαλέᾳ προσίσχων ποῷραν" ἐκ δὲ χυμάτων 
ὁ ναυτίλοισι μάντις ἐξήγγειλέ μοι 

Νηρέως προιρήτης Γλαῦχος, ἀψευδὴς ϑεὸς, 

866 ὅς μοι τάδ᾽ εἶπεν ἐμφανῶς παρασταὕ εἰς " 
ΛΙενέλαε, χεῖται σὸς κασίγνητος ϑανὼν, 

λουτροῖσιν ἀλόχου περιπεσὼν πανυστάτοις " 
δαχρύων δ᾽ ἔπλησεν ἐμέ τε χαὶ ναύτας ἐμοὺς 
πολλῶν: ἐπεὶ δὲ Ναυπλίας ψαύω χϑονὸς, 

870 ἤδη δάμαρτος ἐνϑάδ᾽ ἐξορμωμένης, 
δοχῶν Ὀρέστην παῖδα τὸν ᾿ἡγαμέμνονος 

ὡς εὐτυχοῦντας, ἔχλυον ἁλιτύπων τινὸς 

τῆς Τυνδαρείας παιδὸς ἀνόσιον φόνον. 
᾿ - Ἐν 8370 χαὶ νῦν ὅπου ᾽στὶν εἴπατ᾽, ὦ νεάνιδες, 

» - ο Γ 2. “Ῥι..2» Φ. 

᾿γαμέμνονος παῖς, ὃς τὰ δείν᾽ ἔτλη καχα. 
᾿ " Ἂ. οἴ 53 “Ὁ Ἔ , 55 

βοέζος γὰρ ην τότ᾽ ἐν Κλυταιμνήστρας χεροῖν, 

ὅτ᾽ ἐξέλειπον μέλαϑοον ἐς Τροίαν ἐὼν, 

ὥστ᾽ οὐκ ἂν αὐτὸν γνωρίσαιμ᾽ ἂν εἰσιδών. 



Θ᾽ (Ὁ Φεῦ Ξ {π ΒΡ δ: 405 

ΟΡΕΣΤῊΣ. | ΟΡΕΣΤΗΣ. 
880 ὅδ᾽ εἴμε᾿ Ὀρέστης, ΠΙενέλεως, ὃν ἱστορεῖς. ] οἴμοι διωγμῶν, οἷς ἐλαύνομαι τάλας. 

ἑχὼν ἐγώ σοι τἀμὰ μηνύσω χαχά. ΜΕΝΕ.ΜΖΟΣ. 
τῶν σῶν δὲ γονάτων πρωτόλεια ϑιγγάνω οὐ δεινὰ πάσχειν δεινὰ τοὺς εἰργασμένους. 
ἱκέτης, ἀςύλλου στόματος ἐξάπτων λιτάς " ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 
σῶσόν μ᾽" ἀφῖξαι δ᾽ αὐτὸς ἐς χαιρὸν χακῶν. ἀλλ ἔστιν ἡμῖν ἀναφορὰ τῆς ξυμφορᾶς 

ΜΕΝΕ.ΖΔΟΣ. ΜΕΜΝΕΖ“ΑΜΑΟΣ. 
886 ὦ ϑεοὶ, τί λεύσσω; τίνα δέδορκα νερτέρων; 

ΟΡΈΣΊΤΗΣ. 

εὖ γ᾽ εἶπας" οὐ γὰρ ζῶ χαχοῖς, φάος δ᾽ ὁρῶ. 

ΜΕΝΕ 440 Σ. 

ὡς ἠγρίωσαι πλόχαμον αὐχμηρὸν, τάλας. 
ΟΡΈΣΤΕΗΣ. 

οὖχ ἡ πρόσοψίς μ᾿, ἀλλὰ τἄργ᾽ αἱχίζεται. 
ΜΕΝῈΕΚ. 40 Σ. 

δεινὸν δὲ λεύσσεις ὀμμάτων ξηραῖς χόραις. 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

890 τὸ σῶμα φροῦδον - τὸ δ᾽ ὄνομ᾽ οὐ λέλοιπέ με. 
ΜΕΝΕ..ΟΣ. 

ὦ παράλογόν μοι σὴ φανεῖσ᾽ ἀμορφία. 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

ὅδ᾽ εἰμὶ μητρὸς τῆς ταλαιπώρου φονεύς. 

ΜΗΕΝΕ..40ΟΣ. 

ἤκουσα" φείδου δ᾽ ὀλιγάκις λέγειν χαχά. 
ΘΟἸἾΒΞΕΩΣΙ ΤΊΎΠΙΣ: 

φειδόμεϑ᾽- ὃ δαίμων δ᾽ ἔς μὲ πλούσιος χαχῶν. 
ΜΠΙΕΝΕ.. 40Σ. 

896 τί χρῆμα πάσχεις; τίς σ᾽ ἀπόλλυσιν νόσος; 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 
ἡ ξύνεσις, ὅτι σύνοιδα δείν᾽ εἰργασμένος. 

ΜΕΝΕ.ΩΑΟΣ. 

πῶς φής; σοφόν τοι τὸ σα(ὲς, οὐ τὸ μὴ σαφές. 
ΟΡΈΣΤΗΣ. 

λύπη μάλιστά γ᾽ ἡ διαφρϑείρουσά με" 
ΜΕΝΕ.ΑΟΣ. ] 

ϑεὸς, ἀλλ᾿ ὅμως ἱάσιμος. ] 

᾿ ΟΡΕΣΤΗΣ. 
400 μαγίαι τε, μητρὸς αἵματος τιμωρίαι. 

ΜΕΝΕ.ΟἍ0ΟΣ. 

ἤρξω δὲ λύσσης πότε; τίς ἡμέρα τότ᾽ ἦν; 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ἐν ἣ τάλαιναν μητέρ᾽ ἐξώγκουν τάφῳ. 
ΜΕΝΈΜΑΟΣ. ] 

πότερα χατ᾽ οἴσους, ἢ προοσεδρεύων πυρᾷ; 

ΟΡΕΣΤΉΣ. 

νυχτὸς φυλάσσων ὀστέων ἀναίρεσιν. 
ΜΕΝΕΖ4.40ΟΣ. 

406 παρὴν τις ἄλλος, ὃς σὸν ὥρϑευεν δέμας ; 
ΟἸΣΕΣΩΣΙ 

Πυλάδης, ὃ συνδρῶν αἷμα καὶ μητρὸς φόνον. 

ΜΕΝΕΈΜ.“ΜΔΟΣ. 

φαντασμάτων δὲ τάδε νοσεῖς ποίων ὕπο; 
ΟΡΕΣΤΗΣ:. 

ἔδοξ᾽ ἰδεῖν τρεῖς νυχτὶ προσιρερεῖς χύρας. 

ΜΕΝΕ.ΖΖ4ΟΣ. 

οἷδ᾽ ἃς ἔλεξας, ὀνομάσαι δ᾽ οὐ βούλομαι. 
ΟΡ Σ ΤΖΣ. 

4το σεμιναὶ γάρ" εὐπαίδευτα δ᾽ ἀποτρέπει λέγειν". 

δεινὴ γὰρ ἡ 
Ὗ 

ΜΕΝΕ..40 Σ. 

αὑταί σε βαχχεύουσι συγγενεῖ φόνῳ: 

ῬΟΕΤΑΕ ΒΟΈΝΙΟΙ. 

416 μὴ ϑάνατον εἴπῃς - τοῦτο μὲν γὰρ οὐ σοφόν. 
ΟΡΈΕΣΤΗΣ. 

Φοῖβος, χελεύσας μητρὸς ἐχπρᾶξαι φόνον. 
ΜΕΝΈΕΈ.ΜΔ4ΟΣ. 

ἀμαϑέστερός γ᾽ ὧν τοῦ χαλοῖ χαὶ τῆς δίχης. 

ΟΡΈΕΣΤΗΣ. 

δουλεύομεν ϑεοῖς, ὅὕ τι ποτ᾽ εἰσὶν οἱ ϑεοί. 
ΜΠΕΝΕ.ΖΜΖΟΣ. 

κᾷτ᾽ οὐκ ἀμύνει “Τοξίας τοῖς σοῖς χαχοῖς; 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

420 μέλλει" τὸ θεῖον δ᾽ ἐστὶ τοιοῦτον φύσει. 
ΔΕΝΕ..40 Σ. 

πόσον χρόνον δὲ μητρὸς οἴχονται πινοαί; 
ΟΡΕΣΊΗΣΣ, 

ἕχτον τόδ᾽ ἤμαρ" ἔτι πυρὰ ϑερμὴ τάφου. 
ΜΠΕΝΕ..ΖΟΣ. 

ὡς ταχὺ μετῆλθόν σ᾽ αἴμια μητέρος ϑεαί. 
ΟΡΕΣΤΕΗ Σ. 

οὐ σοφὸς, ἀληϑὴς δ᾽ ἐς (ίλους ἔφυν φίλος. 
ΜΕΝΕ..ΟΣ. 

426 πατρὺς δὲ δή τί σ᾽ ὠφελεῖ τιμωρία; 
ΟΡΕΣΤΉῊΣ. 

οὔπω" τὸ μέλλον δ᾽ ἴσον ἀπραξίᾳ λέγω. 

ΜΕΝΕ..0ΟΣ. 

, τὰ πρὸς πόλιν δὲ πῶς ἔχεις, δράσας τάδε; 
ὉΌΡΈΩΣ ἌΜΕΙΣ, 

μισούμεϑ᾽ οὕτως ὥστε μὴ προσεννέπειν. 
ΜἸΤἘ.ΙΝΕ..40 Σ. 

οὐδ᾽ ἥγνισαι σὸν αἷμα κατὰ νόμους χεροῖν; 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

480 ἐχχλήομαι γὰρ δωμάτων ὅπη μόλω. 
ΨΕΝΕ“Ζ.40ΟΣ: 

τίνες πολιτῶν ἐξαμιλλῶνταί σὲ γῆς; 

ΟΙΡΈΣ ΤΎΓΣ. 

Οἴαξ, τὸ Τροίας μῖσος ἀναιέρων πατρί, 
ΜΕΝΕ.“ 40 Σ. 

ξυνῆχα - Παλαμήδους σε τιμωρεῖ φόνος. 
ΘΟΡΕΣΊΤΗΣ. 

οὗ γ᾽ οὐ μετῆν μοι" διὰ τριῶν δ᾽ ἀπόλλυμαι. 
ΜΕΈΕΝΕΜἍ“(.40ΟΣ. 

τίς δ᾽ ἄλλος; ἢ που τῶν ἀπ᾿ «Αἰγίσϑου φίλων; 
ΟΡΕΣΤΕΗΣ. 

οὗτοί μαὶ ὑβρίζουσ᾽, ὧν πόλις τὰ νῦν κλύει. 
ΜΕΝΕ.ΖΜ4ΟΣ. 

᾿ἠγαμέμνονος δὲ σχῆπιτρ᾽ ἐᾷ σ᾽ ἔχειν πόλις; 
ΟΡΈΣΤΉΣ. 

πῶς, οἵτινες ζῆν οὐκ ἐῶσ᾽ ἡμᾶς ἔτι; 
ΠΕΝΕ.50Σ. 

τί δρῶντες ὃ τι χαὶ σαφὲς ἔχεις εἰπεῖν ἐμοί; 
ΟΕ ΣΕΙΨΗ Σ. 

440 ψῆφος χαϑ᾽ ἡμῶν οἴσεται τῇδ᾽ ἡμέρᾳ. 

ΜΕΝΕ..4ΟΣ. 

φεύγειν πόλιν τήνδ᾽, ἢ ϑανεῖν, ἢ μὴ ϑανεῖν; 

435 

59 



ἴ; 
466 Ἑ ἀν πι ἢ 

ὉΡΕΣΊΤΗΣ. 

ϑαγεῖν ὑπ᾽ ἀστῶν λευσίμῳ πετρώματι. 
ΜΕΝΕ...40 Σ. 

χᾷτ᾽ οὐχὶ φεύγεις γῆς ὑπερβάλλων ὅρους; 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

χύχλῳ γὰρ εἱλισσόμεϑα παγχάλχοις ὅπλοις. 
ΜΕΝΕ..ΟΣ. 

Δ ἰδίᾳ πρὸς ἐχϑρῶν, ἢ πρὸς ᾿Ἱργείας χερός; 
ΟἿΒΣΕΣΣΌΙΓ ΓΣ. 

πάντων πρὸς ἀστῶν, ὡς ϑάνω " βραχὺς λόγος. 
ΜῈΝΕ.4.30 Σ. 

ὧ μέλεος, ἥκεις ξυμφορᾶς πρὸς τοὔσχατον. 

ΟΡΈΣΤΗΣ. 

ἃς σ᾽ ἐλπὶς ἡ ̓ μὴ χαταιρυγὰς ἔχει χαχῶν. 
ἀλλ ἀϑλίως πράσσουσιν εὐτυχὴς μολὼν 

450 μετάδος (φίλοισι σοῖσι σῆς εὐπραξίας, 

χαὶ μὴ μόνος τὸ χρηστὸν ἀπολαβὼν ἔχε, 
ἀλλ᾽ ἀντιλάζου καὶ πόνων ἐν τῷ μέρει, 
χάριτας πατρῴας ἐκτίνων ἐς οὕς σε δεῖ. 

ὄνομα γὰρ, ἔργον δ᾽ οὐκ ἔχουσιν οἱ «λοι 

485 οἱ μὴ ᾽πὶ ταῖσι συμφοραῖς ὄντες φίλοι. 

ΧΟΡΟΣ. 

χαὶ μὴν γέροντι δεῦρ᾽ ἁμιλλᾶται ποδὶ 
ὁ Σπαρτιάτης Τυνδάρεως, μελάμπεπλος 
χουρῷ τε ϑυγατρὸς πενϑίμῳ χεχαρμέγος. 

ΟἿΈΕΣ ΤΕΤΤΩΣΣ 

ἀπωλόμην, Ἰ͵ενέλαε - Τυνδάρεως ὅδε 
400 στείχει πρὸς ἡμῶςφ, οὗ μάλιστ᾽ αἰδώς μ᾽ ἔχει 

ἐς ὄμματ᾽ ἐλϑεῖν τοῖσιν ἐξειργασμένοις. 

χαὶ γάρ μ᾽ ἔϑρειγε μιχρὸν ὄντα, πολλὰ δὲ 
φιλήματ᾽ ἐξέπλησε, τὸν ᾿“γαμέμνογνος 
παῖδ᾽ ἀγχάλαισι περιφέρων, «1ήδὰ ϑ᾽ ἅμα, 

ἀθρό τιμῶντέ μι᾿ οὐδὲν ἧσσον ἢ «]ιοσχόρω " 
οἷς, ὦ τάλαινα χαρδία ψυχή τ᾽ ἐμὴ, 
ἀπέδωκ᾽ ἀμοιβὰς οὐ χαλάς" τίνα σχότον 

λάβω προσώπῳ; ποῖον ἐπίπροσϑεν νέφος 

ϑῶμαι, γέροντος ὀμμάτων «φεύγων κόρας; 
ΤΥΝΖΦΡΕΩΣ. 

470 ποῦ ποῦ ϑυγατρὸς τῆς ἐμῆς ἴδω πόσιν, 

Μενέλαον ; ἐπὶ γὰρ τῷ Κλυταιμνήστρας τάφῳ 
χοὰς χεόμενος ἔχλυον ὡς ἐς Ναυτιλίαν 
ἥκοι ξὺν ἀλόχῳ πολυετὴς σεσωσμένος. 

ἄγετέ με" πρὸς γὰρ δεξιὰν αὐτοῦ ϑέλω 
475 στὰς ἀσπάσασϑαι, χρόνιον εἰσιδὼν (ίλον. 

ΜΠΕΝΕΖΖ4ΟΣ. 

ὦ πρέσβυ, χαῖρε, Ζηνὸς ὁμόλεχτρον χάρα. 
ΤΥΝΖΩ͂“ΡῈΈ ἢ Σ. 

ὦ χαῖρε καὶ σὺ, Πενέλεως, χήδευμι᾽ ἐμόν. 
ἔχ" τὸ μέλλον ὡς καχὸν τὸ μὴ εἰδέναι. 
ὁ μητροφόντης ὅδε ποὸ δωμάτων δράχων 

480 στίλβει νοσώδεις ἀστραπὰς, στύγημ᾽ ἐμόν. 
Μενέλαε, προσφϑέγγει νιν, ἀνόσιον κάρα; 

2 ῈΜΝΕ.3.4Ο Σ. 

τί γάρ; φίλου μοι πατρός ἔστιν ἔχγονος. 
ΤΥΝΖΖΡΕΩ Σ. 

κείνου γὰρ ὅδε πέφυκε, τοιοῦτος γεγώς; 
ΜΠΕΝΕ..40ΟΣ. 

πέφυχεν" εἰ δὲ δυστυχεῖ, τιμητέος. 

ΤΥΝΔΆΑΡΕΩΣ. 

488 βεβαρβάρωσαι, χρόνιος ὧν ἐν βαρβάροις. 

ΜΕΝΕ.ἍΔ4ΟΣ. . 
᾿Ἑλληνιχόν τοι τὸν ὁμόϑεν τιμῶν ἀεί. 

ΤΥὙΥΝΩ͂ΑΡΕΩΣ. 

χαὶ τῶν νόμων γε μὴ πρότερον εἶναι ϑέλειν. 

ΜΠΜΕΝΕ.Ζ.0ΟΣ. 

πᾶν τοὐξ ἀνάγχης δοῦλόν ἐστ᾽ ἐν τοῖς σοφοῖς. 

ΤΥΝΖΆΑΡΕΩΣ. 

χέχτησό νυν σὺ τοῦτ᾽. ἐγὼ δ᾽ οὐ χτήσομαι. 

ΜΕΝΕ.“.ΖῸΣ. 

490 ὀργὴ γὰρ ὕμα σου χαὶ τὸ γῆρας οὐ σοφόν. 

ΤΎΝΖΦΡΕΩΣ. 

πρὸς τόνδε σοφίας τις ἂν ἀγὼν ἥχοι πέρι; 
εἰ τὰ χαλὰ πᾶσι φανερὰ καὶ τὰ μὴ καλὰ, 
τούτου τίς ἀνδρῶν ἐγένετ᾽ ἀσυνετώτερος, 
ὅστις τὸ μὲν δίχαιον οὐχ ἐσχέινατο, 

196 οὐδ᾽ ἦλϑεν ἐπὶ τὸν χοινὸν Ἑλλήνων νόμον; 
ἐπεὶ γὰρ ἐξέπνευσεν ᾿“γαμέμνων βίον, 
πληγεὶς ϑυγατρὸς τῆς ἐμῆς ὑπὲρ κάρα, 
αἴσχιστον ἔργον, οὐ γὰρ αἰνέσω ποτε, 

ὅ00 χρῆν αὐτὸν ἐπιϑεῖναι μὲν αἵματος δίκην 
ὁσίαν διώκοντ᾽, ἐχβαλεῖν τε δωμάτων 

μητέρα " τὸ σῶφρον τ᾽ ἂν ἔλαβ᾽ ἀντὶ συμφορᾶς... 
χαὶ τοῦ νόμου τ᾽ ἂν εἴχετ᾽ εὐσεβής τ᾿ ἂν ἦν. 
γὺῦν δ᾽ ἐς τὸν αὐτὸν δαίμον᾽ ἦλϑε μητέρι. 

ὅ06 χακὴν γὰρ αὐτὴν ἐνδίκως ἡγούμενος, 
αὐτὸς κακίων μητέρ᾽ ἐγένετο χτανών. 

ἐρήσομαι δὲ, ΠΙενέλεως, τοσόνδε σε" 
εἰ τόνδ᾽ ἀποχτείνειεν ὁμόλεχτρος γυνὴ, 
χὠ τοῦδε παῖς αὖ μητέρ᾽ ἀνταποχτενεῖ, 

ὅ10 χἄπειϑ᾽ ὁ χείνου γενόμενος φόνῳ φόνον 
λύσει, πέρας δὴ ποῖ χαχῶν προβήσεται; 

καλῶς ἔϑεντο ταῦτα πατέρες οἱ πάλαι" 
ἐς ὀμμάτων μὲν ὄψιν οὐχ εἴων περᾶν 

οὐδ᾽ εἰς ἀπάντημ᾽, ὅστις αἷμ᾽ ἔχων κυρεῖ, 
ὅ16 φυγαῖσι δ᾽ ὁσιοῦν, ἀνταποχτείνειν δὲ μή, 

ἀεὶ γὰρ εἷς ἔμελλ ἐνέξεσϑαι φόνῳ, 
τὸ λοίσϑιον μίασμα λαμβάνων χεροῖν. 

ἐγὼ δὲ μισῶ μὲν γυναῖχας ἀνοσίους, 
πρώτην δὲ ϑυγατέρ᾽, ἣ πόσιν χατέχτανεν" 

620 Ἑλένην τε τὴν σὴν ἄλοχον οὔποτ᾽ αϊνέσω, 
οὐδ᾽ ἂν προσείποιμ᾽" οὐδὲ σὲ ζηλῶ, χαχῆς 
γυναιχὸς ἐλϑόνϑ'᾽ οὕνεχ᾽ ἐς Τροίας πέδον. 

ἀμυνῶ δ᾽, ὅσονπερ δυνατός εἶμι, τῷ νόμῳ, 
τὸ ϑηριῶδες τοῦτο χαὶ μιαιφόνον 

ὅ20 παύων, ὃ χαὶ γὴν χαὶ πόλεις ὄλλυσ᾽ ἀεί. 
ἐπεὶ τίν᾽ εἶχες, ὦ τάλας, ψυχὴν τότε 
ὅτ᾽ ἐξέβαλλε μαστὸν ἱχετεύουσά σε 
μήτηρ; ἐγὼ μὲν οὐκ ἰδὼν τἀκεῖ κακὰ, 
δαχρύοις γέροντ᾽ ὀφρϑαλμὸν ἐχτήχω τάλας. 

ὅ80 ἕν οὖν λόγοισι τοῖς ἐμοῖς ὁμορροϑεῖ" 

μισεῖ γε πρὸς ϑεῶν καὶ τίνεις μητρὸς δίχας, 
μανίαις ἀλαίνων καὶ φόβοις. τί μαρτύρων 
ἄλλων ἀχούειν δεῖ μ᾽, ἅ γ᾽ εἰσορῶν πάρα; 
ὡς οὖν ἂν εἰδῆς, ΔΙενέλεως, τοῖσιν ϑεοῖς 

885 μὴ πρᾶσσ᾽ ἐναντί᾽, ὠφελεῖν τοῦτον ϑέλων" 
[ἔα δ᾽ ὑπ᾽ ἀστῶν χαταφονευϑῆναι πέτροις, 
ἢ μὴ ᾽πίσαινε Σπαρτιάτιδος χϑονός.] 
ϑυγάτηρ δ᾽ ἐμὴ ϑανοῦσ᾽ ἔπραξεν ἔνδιχα" 

38] 



Η ᾧ. 481 ΟΥ̓ΕΕΒΕ Ξ 

ἀλλ οὐχὶ πρὸς τοῦδ᾽ εἰχὸς ἦν αὐτὴν ϑαγεῖν. 

840 ἐγὼ δὲ τἄλλα μαχάριος πέφυκ᾽ ἀνὴρ, 
- - - πλὴν ἐς ϑυγατέρας" τοῦτο δ᾽ οὐχ εὐδαιμογῶ. 

 ΟΌΡΟΣ: 

ζηλωτὸς ὅστις εὐτύχησεν ἐς τέχνα, 
ένα ταν. 5 “αἱ μὴ ᾽πισήμους ξυμφορὰς ἐχτήσατο. 

ΟΥἹΈΣΤΗΣ.: 
δ 

ὦ γέρον, ἐγώ τοι πρὸς σὲ δειμαίνω λέγειν, 
δ 

δ416 ὅπου γε μέλλω σήν τι λυπήσειν φρένα. 
ἐγὼ δ᾽ ἀνόσιός εἶμι, μητέρα χτανὼν, 
φ Ξ ὅσιος δέ γ᾽ ἕτερον ὄνομα, τιμωρῶν πατρί. 
ἀπελϑέτω δὴ τοῖς λόγοισιν ἐκποδὼν 

τὸ γῆρας ἡμῖν τὸ σὸν, ὅ μ᾽ ἐχπλήσσει λέγειν, 
Ἐτεησ τ Ξ : τί 560 χοὺὶ χαϑ᾽ ὁδὸν εἶμι" γῦν δὲ σὴν ταρβῶ τρίχα. 

τί χρῆν μὲ δρᾶσαι; δύο γὰρ ἀντίϑες δυοῖν " 
ον τς , ᾿ ; Ε πατὴρ μὲν ἐιρύτευσέν με, σὴ δ᾽ ἔτικτε παῖς, 

τὸ σπέρμ᾽ ἄρουρα παραλαβοῦσ᾽ ἄλλου πάρα" 
ἄνευ δὲ πατρὸς τέχνον οὐχ εἴη ποτ᾽ ἄν. ᾿ Ἵ 

ὅ56 ἐλογισάμην οὖν τῷ γένους ἀρχηγέτῃ 
βΙΣΣ ᾿ ὃ : ξ 

μᾶλλόν μ᾽ ἀμῦναι τῆς ὑποστάσης τροιράς " 

ἡ σὴ δὲ ϑυγάτηρ, μητέρ᾽ αἰδοῦμαι. λέγειν, 
Ἰδίοισιν ὑμεναίοισι χοὐχὶ σώφροσιν 
ἐς ἀνδρὸς ἤει λέχτρ᾽ - ἐμαυτὸν, ἢν λέγω 

ὅ60 καχῶς ἐχείνην,, ἐξερῶ λέξω δ᾽ ὅμως. 
ΕΣ ΄ 

«ἴγισϑος ἣν ὁ χρυπτὸς ἐν δόμοις πόσις. 

τοῦτον κατέχτειν᾽. ἐπὶ δ᾽ ἔϑυσα μητέρα, 
ἀνόσια μὲν δρῶν, ἀλλὰ τιμωρῶν πατρί. 
ἐφ᾽ οἷς δ᾽ ἀπειλεῖς ὡς πετρωϑῆναί μὲ δεῖ, 

ὅθο ἄχουσον ὡς ἅπασαν Πλλάδ᾽ ὠφελῶ" 
εἰ γὰρ γυναῖχες ἐς τόδ᾽ ἥξουσιν ϑράσους, 
τ ; 
ἄνδρας φονεύειν, χαταιρυγὰς ποιούμεναι 
ἐς τέχνα, μαστοῖς τὸν ἔλεον ϑηρώμεναι, 

2 2.δΧ " τὸν ΕΝ ᾽ , ΄ 
παρ᾽ οὐδὲν αὐταῖς ἡν ἂν ὀλλύναι πόσεις 

5710 ἐπίχλημ᾽ ἐχούσαις ὅ τι τύχοι. δράσας δ᾽ ἐγὼ 
: Ἀμαξς ᾿ ἔμορε 

δείν᾽, ὡς σὺ κοιιπεῖς, τόνδ᾽ ἕπαυσα τὸν γόμον. 
μισῶν δὲ μητέρ᾽ ἐνδίχως ἀπώλεσα, 

ἥτις μεϑ᾽ ὅπλων ἄνδρ᾽ ἀπόντ᾽ ἐκ δωμάτων 
; τιν παπτεξηλη)Σ ; 

πάσης ὑπὲρ γῆς Ελλάδος στρατηλάτην 

ὅγό προὔδωχε, κοὐκ ἔσωσ᾽ ἀκήρατον λέχος. 

ἐπεὶ δ᾽ ἁμαρτοῦσ᾽ ἤσϑετ᾽, οὐχ αὑτῇ δίκην 
ἐπέϑηχεν, ἀλλ᾿ ὡς μὴ δίχην δοίη πύσει, 
ἐζημίωσε πατέρα χἀπέχτειν᾽ ἐμόν. 
πρὸς ϑεῶν, ἐν οὐ καλῷ μὲν ἐμνήσϑην ϑεῶν, 

880 φόνον δικάζων, εἰ δὲ δὴ τὰ μητέρος 

σιγῶν ἐπήνουν, τί μ᾽ ἂν ἔδρασ᾽ ὃ χατϑανών; 
οὐκ ἄν μὲ μισῶν ἀνεχόρευ᾽ ᾿Βρινύσιν; 
ἢ μητρὶ μὲν πάρεισι σύμμαχοι ϑεαὶ, 
τῷ δ᾽ οὐ πάρεισι μᾶλλον ἠδιχημένῳ ; 

᾿΄ ΄ Μ᾿ ΄ 

ὅϑοσύ τοι φυτεύσας ϑυγατέρ᾽, ὦ γέρον, 

ἀπώλεσάς με" διὰ τὸ γὰρ κείνης ϑράσος 
πατρὸς στερηϑεὶς, ἐγενόμην μητροχτόγος. 

ὁρᾷς; ᾿Οδυσσέως ἄλοχον οὐ χατέχτανε 
Τηλέμαχος" οὐ γὰρ ἐπεγάμει πόσει πόσιν, 

ὅ90 μένει δ᾽ ἐν οἴχοις ὑγιὲς εὐναστήριον. 
ὁρᾷς; ᾿ἡπόλλων ὃς μεσομιρόλους ἕδρας 

; - , 
ναίων βροτοῖσι στόμα γέμει σιέστατον, 
᾿ , πα τυ τος ον ΠΑΉΑ ΣΝ, ας, ἜΡΜΟ 
ᾧ πειϑόμεσϑα πάνϑ᾽ ὅσ᾽ ἂν χεῖνος λέγη, 

χαχὴν 

τούτῳ πιϑόμενος τὴν τεχοῦσαν ἔχτανον. 

895 ἐχεῖνον ἡγεῖσϑ᾽ ἀνόσιον καὶ χτείνετε " 

ἐχεῖνος ἥμαρτ᾽. οὐχ ἐγώ. τί χρὴν μὲ δρᾶν: 

ἢ οὐκ ἀξιόχρεως ὁ ϑεὸς ἀναφέροντί μοι 
μίασμα λῦσαι; ποῖ τις οὖν ἔτ᾽ ἂν φύγοι, 
εἰ μὴ ᾿Εκ: ῥύσεταί με μὴ ϑανεῖν; 

Θ00 ἀλλ᾽ ὡς μὲν οὐχ εὖ μὴ λέγ εἴργασται τάδε, 
ἡμῖν δὲ τοῖς ϑράσασιν. οὐχ εὐδαιμόνως. 

γάμοι δ᾽ ὅσοις μὲν εὖ χαϑεστᾶσιν βροτῶν, 
μακάριος αἰών οἷς δὲ μὴ πίπτουσιν εὖ, 
τά τ᾽ ἔνδον εἰσὺ τύ τε ϑύραζε δυστυχεῖς. 

ΧΟΡΟΣ. 

606 ἀεὶ γυναῖχες ἐμποδὼν ταῖς ξυμιροραῖς 
ἔφυσων ἀνδρῶν πρὸς τὸ δυστυχέστερον. 

ΤΥΝΔΆΡΕΩ Σ. 

ἐπεὶ ϑρασύνει κοὐχ ὑποστέλλει λόγῳ, 
οὕτω δ᾽ ἀμείβει μ᾿ ὥστε μ᾽ ἀλγῆσαι φρένα, 

μᾶλλόν μ᾽ ἀνάξεις ἐπὶ σὸν ἐξελϑεῖν φόνον " 
610 καλὸν 7 πάρεργον δ᾽ αὐτὸ ϑήσομαι πόνων 

ὧν οὕνεχ᾽ ἦλθον, ϑυγατροὶ κοσμήσων τάφον. 

μολὼν γὰρ εἷς ἐυπλητοῦν ἀπργείων ὄχλον 

ἑχοῦσαν οὐκ ἄκουσαν ἐπισείσω πόλιν 
σοὶ σῇ τ᾽ ἀδελφῇ λεύσιμον δοῦναι δίκην. 

615 ειᾶλλον δ᾽ ἐχείνη σοῦ ϑανεῖν ἐπαξία, 
ἢ τῇ τεχούσῃ σ᾽ ἠγρίωσ᾽, ἐς οὖς ἀεὶ 
πέμπουσα μύϑους ἐπὶ τὸ δυσμενέστερον, 
ὀνείρατ᾽ ἀγγέλλουσα τἀγαμέμνονος, 
χαὶ τοῦϑ᾽ ὃ μισήσειαν «Δϊγίσϑου λέχος 

620 οἱ νέρτεροι ϑεοὶ, χαὶ γὰρ ἐνθάδ᾽ ἦν πιχρὸν, 
ἕως ὑφῆψε δῶμ᾽ ἀνηφαίστῳ πυρί. 
Μενέλαε, σοὶ δὲ τάδε λέγω δράσω τε πρός" 

εἰ τοὐμὸν ἔχϑος ἐναριϑμεῖ χῆδός τ᾿ ἐμὸν, 
μὴ τῷδ᾽ ἀμύνειν φόνον ἐναντίον ϑεοῖς " 

6026 ἔα δ᾽ ὑπ᾽ ἀστῶν χαταφονευϑῆναι πέτροις, 

ἢ μὴ ᾿πίβαινε Σπαρτιάτιδος χϑονύς. 
τοσαῦτ᾽ ἀκούσας ἴσϑι, μηδὲ δυσσεβεῖς 
ἕλῃ παρώσας εὐσεβεστέρους «ίλους " 

ἡμᾶς δ᾽ ἀπ᾽ οἴκων ἄγετε τῶνδε, πρόσπολοι. 
ΟΡΕΣΤῊ Σ. 

080 στεῖχ᾽, ὡς ἀϑορύβως οὑπιὼν ἡμῖν λόγος 
πρὸς τόνδ᾽ ἵκηται, γῆρας ἀποφυγὼν τὸ σόν. 
ΛΙενέλαε, ποὶ σὸν πόδ᾽ ἐπὶ συννοίᾳ πυχλεῖς. 
δισιλῆς μερίμνης δισιτύχους ἰὼν ὁδούς; 

ΜΕΝΕ.Ζ4ΟΣ. 

ἔασον" ἐν ἐμαυτῷ τι συννοούμενος, 
085 ὕπη τράπωμαι τῆς τύχης ἀμηχανῶ. 

ΟΡΈΕΙΣ ΤΙΣ. 

μή νυν πέραινε τὴν δόχησιν., ἀλλ᾽ ἐμοὺς 

λόγους ἀχούσας πρόσϑε, βουλεύου τότε. 
ΜΕΝΕ....0 Σ. 

εὖ γὰρ εἶπας. ἔστι δ᾽ οὗ σιγὴ λόγου 
ἂν, ἔστι δ᾽ οὗ σιγῆς λόγος. 
ΟΡΕΣΤΉΣ. 

Θ40 λέγοιμ᾽ ἂν ἤδη. τὰ μαχρὰ τῶν σμικρῶν λόγων 
ἐπίπροσϑέν ἔστι καὶ σαφῆ μᾶλλον κλύειν. 

ἐμοὶ σὺ τῶν σῶν, Μενέλεως, μηδὲν δίδου, 
ἃ δ᾽ ἔλαβες ἀπόδος, πατρὸς ἐμοῦ λαβὼν πάρα. 
οὐ χρήματ᾽ εἶπον" χρήματ᾽, ἢν ψυχὴν ἐμὴν 

θ40 σώσης, ἅπερ μοι φίλτατ᾽ ἐστὶ τῶν ἐμῶν. 
ὀδιχῶ: λαβεῖν χρή μ᾽ ἀνεὶ τοῦδε τοῦ χαχοῦ 
ἔδιχόν τι παρὰ σοῦ" χαὶ γὰρ᾿γαμέμνων πατὴρ 
ἀδίχως ἀϑροίσας Ἑλλάδ᾽ ἢλϑ᾽ ἐς Ἴλιον, 
οὐχ ἐξαμαρτὼν αὐτὸς, ἀλλ᾿ ἁμαρτίαν 

..,} 
λέγ ἔ 

κρείσσων γένοιτ 



ἘΞ 

Ἐπ πὶ ὁ ἢ 

θ00 τῆς σῆς γυναιχὸς ἀδιχίαν τ᾽ Ἰώμενος. 

ἕν μὲν τόδ᾽ ἡμῖν ἀνθ᾽ ἑνὸς δοῦναί σὲ χρή. 
ἀπέδοτο δ᾽, ὡς χρὴ τοῖς «φίλοισι τοὺς (φίλους. 

Ξ τὺ Ξ - 
"τὸ σῶμ᾽ ἀληϑῶς σοι, παρ᾽ ἀσπίδ᾽ ἐχπονῶν, 

ὅπως σὺ τὴν σὴν ἀπολάβοις ξυνάορον. 

θ55 ἀπότισον οὖν μοι ταὐτὸ τοῦτ᾽ ἐχεῖ λαβὼν, 

μίαν πονήσας ἡμέραν ἡμῶν ὕπερ 
ἢ ὃ ταν σίσος: πόδης ϑμας, 

σωτήριος στὰς, μὴ δέχ᾽ ἐκπλήσας ἔτη. 
ΠΑ ϑστος ἥ βοῆς ᾿ 

ἃ δ᾽ Αὐλὶς ἔλαβε σφάγι᾽ ἐμῆς ὁμοσπόρου, 
"ἢ ᾿ - 3 ; κ, ; 

ἐῶ σ᾽ ἔχειν ταῦϑ' - Ἕρμιόνην μὴ χτεῖνε σύ. 

660 δεῖ γάρ σ᾽ ἐμοῦ πράσσοντος ὡς πράσσω τὰ γὺν 

πλέον φέρεσθαι; κἀμὲ συγγνώμην ἔχειν. 
ψυχὴν δ᾽ ἐμὴν δὸς τῷ ταλαιπώρῳ πατρὶ 
χἀμῆς ἀδελφῆς, παρϑένου μαχρὸν χρόγον " 

. . Ἂ ᾿ ΄. ϑ ϑανὼν γὰρ οἶκον ὀρφανὸν λείψω πατρός. 

665 ἐρεῖς, ἀδύνατον αὐτὸ τοῦτο" τοὺς «(ίλους 
ἐν τοῖς χαχοῖς χοὴ τοῖς (φίλοισιν ὠφελεῖν" ΟΥΡτ ἵ 
μὲ :: ΄ δι 7 “ως Ἵ Ϊ 

ὅταν δ᾽ ὁ δαίμων εὖ διδῷ, τί δεῖ φίλων; ᾿ 
τῆν, μνεομὸς, τηβογῶς, οὐ φλν νι ἐξ ἀφ δον ἡσον - ἧπ 
ἀρχεῖ γὰρ αὐτὸς ὁ ϑεὸς ὠφελεῖν ϑέλων. ᾿ 

φιλεῖν δάμαρτα πᾶσιν “Πλλησιν δοχεῖς " 

670 κοὐχ ὑποτρέχων σὲ τοῦτο ϑωπείᾳ λέγω" 

ταύτης ἱχνοῦμαί σ᾽. ὦ μέλεος ἐμῶν χαχῶν, 

ἐς οἷον ἥχω. τί δὲ ταλαιπωρεῖν μὲ δεῖ; 
ὑπὲρ γὰρ οἴχου παντὸς ἱχετεύω τάδε. 

᾿ -- " 

ὦ πατρὸς ὅμαιμε ϑεῖε, τὸν χατὰ χϑονὸς 

6760 ϑανόντ᾽ ἀχούειν τάδε δόχει, ποτωμένην 
ψυχὴν ὑπὲρ σοῦ, χαὶ λέγειν ἁγὼ λέγω. 

ταῦτ᾽ ἔς τε δάχρυα χαὶ γόους χαὶ ξυμφορὰς 
εἴρηχα, χὠπήτηκα τὴν σωτηρίαν, 
ϑηρῶν ὃ πάντες χοὺὐχ ἐγὼ ζητῶ μόνος. 

ΧΟΡΟΣ. 

080 χἀγώ σ᾽ ἱχνοῦμαι χαὶ γυνή πὲρ οὖσ᾽ ὅμως ] 
τοῖς δεομένοισιν ὠφελεῖν " οἷός τε δ᾽ εἶ. 

ΜΕΝΕ...20Σ. 

Ὀρέστ᾽, ἐγώ τοι σὸν χαταιδοῦμαι χάρα, 
χαὶ ξυμπονῆσαι σοῖς χαχοῖσι βούλομαι " 

χαὶ χρὴ γὰρ οὕτω τῶν ὁμαιμόνων χαχὰ 
θ8ὅ ξυνεχκομίζειν, δύναμιν ἢν διδῷ ϑεὺς, ] 

ϑνήσχοντα χαὶ χτείγοντα τοὺς ἐναντίους. ] 

τὸ δ᾽ αὖ δύνασϑαι πρὸς ϑεῶν χρήζω τυχεῖν" 
ἥχω γὰρ ἀνδρῶν ξυμμάχων κενὸν δόρυ 
ἔχων, πόνοισι μυρίοις ἀλώμενος, 

690 σμιχρῷ ξὺν ἀλκῇ τῶν λελειμμένων «φίλων. 

μάχῃ μὲν οὖν ἂν οὐχ ὑπερβαλοίμεϑα 
“Πελασγὸν Γργος- εἰ δὲ μαλϑαχοῖς λόγοις 

δυναίμεϑ", ἐνταῦθ᾽ ἐλπίδος προσήχομεν. 

σμιχροῖσι γὰρ τὰ μεγάλα πῶς ἕλοι τις ἂν 
695 πόγοισιν; ἀμαϑὲς χαὶ τὸ βούλεσϑαι τάδε. 

ὅταν γὰρ ἡβᾷ δῆμος, εἰς ὀργὴν πεσὼν, 
ὅμοιον ὥστε πῦρ χατασβέσαι λάβρον " 
εἰ δ᾽ ἡσύχως τις αὐτὸς ἐντείνοντι μὲν 

χαλῶν ὑπείχοι, χαιρὸν εὐλαβούμενος, 

100 ἴσως ἂν ἐχπνεύσει᾽ - ὅταν δ᾽ ἀνῇ πινοὰς, 
τύχοις ἂν αὐτοῦ ῥᾳδίως ὅσον ϑέλεις. 
ἔνεστι δ᾽ οἶχτος, ἔνι δὲ χαὶ ϑυμὸς μέγας, 
χαραδοχοῦντι χτῆμα τιμιώτατον. ] 

ἐλϑὼν δὲ Τυνδάρεών τέ σοι πειράσομαι 
106 πόλιν τε πεῖσαι τῷ λίαν χρῆσϑαι καλῶς. 

χαὶ ναῦς γὰρ ἐνταϑεῖσα πρὸς βίαν ποδὲ 

ἔβαψεν, ἔστη δ᾽ αὖϑις, ἢν χαλᾷ πόδα. 

μισεῖ γὰρ ὁ ϑεὸς τὰς ἄγαν προϑυμίας, 
μισοῦσι δ᾽ ἀστοί" δεῖ δέ μ᾽, οὐκ ἄλλως λέγω, 

710 σώζειν σὲ σοφίᾳ, μὴ βίᾳ τῶν κρεισσόνων. 

ἀλχῆ δὲ σ᾽ οὐκ ἂν. ἣ σὺ δοξάζεις ἴσως, 

σώσαιμ᾽ ἄν" οὐ γὰρ ῥάδιον λόγχη μιᾷ 
στῆσαι τροπαῖα τῶν χαχῶν, ἅ σοι πάρα. 
οὐ γάρ ποτ᾽ Ἤργους γαῖαν ἐς τὸ μαλϑαχὸν 

71ὅ προσηγόμεσϑθα: νῦν δ᾽ ἀναγχαίως ἔχει 
δούλοισιν εἴναι τοῖς σοφοῖσι τῆς τύχης. 

ΘΟΕ ΣΙ ΣΣ: 

ὦ πλὴν γυναιχὸς οὕνεχα στρατηλατεῖν 

τἄλλ οὐδὲν, ὦ χάχιστε τιμωρεῖν φίλοις, 
720 φεύγεις ἀποστραφείς με; τὰ δ᾽ ᾿Ἰγαμέμνονος 

φροῦδ᾽. ἄφιλος ἦσϑ᾽ ἄρ᾽, ὦ πάτερ, πράσσων 
χαχῶς. 

οἴμοι, προδέδομαι, κοὐκέτ᾽ εἰσὶν ἐλπείδες, 

ὅπη τραπόμενος ϑάνατον ᾿Ἱργείων (φύγω " 
οὗτος γὰρ ἣν μοι χαταρυγὴ σωτηρίας. 

725 ἀλλ εἰσορῶ γὰρ τόνδε φίλτατον βροτῶν, 
Πυλάδην, δρόμῳ στείχοντα «Ῥωχέων ἄπο, 
ἡδεῖαν ὄψιν" πιστὸς ἐν χαχοῖς ἀνὴρ 

χρείσσων γαλήνης ναυτίλοισιν εἰσορᾶν. ᾿ 
ΠΥΧΖΆΑΆΖΗΣ. 

ϑᾶσσον ἤ μὶ ἐχρῆν προβαίνων ἱχόμην δὲ ἄστεως, 
180 ξύλλογον πόλεως ἀχούσας, τὸν δ᾽ ἐδὼν αὐτὸς 

σαφῶς, 

ἐπὶ σὲ σύγγονόν τε τὴν σὴν, ὡς χκτενοῦγντας αὐὖ- 
τίχα. 

τί τάδε; πῶς ἔχεις; τί πράσσεις, φίλταϑ᾽ ἡλί- 

χων ἐμοὶ 
χαὶ φίλων καὶ ξυγγενείας; πάντα γὰρ τάδ᾽ εἶ 

σύ μοι. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

οἰχόμεσϑ᾽, ὡς ἐν βραχεῖ σοι τἀμὰ δηλώσω χεχί. 
ΤῸ 4 ΠΈΈΓΩΣΣ 

735 ξυγχατασχάπτοις ἂν ἡμᾶς" κοινὰ γὰρ τὰ τῶν 

«ίλων. 

ΟΡ ΣΎ ΈΠΣΙ 

ΔηΙενέλεως χάχιστος ἔς μὲ χαὶ κασιγνήτην ἐμήν. 
ΤΥ ΤΙΣΙ 

εἰχότως, χακχῆς γυναισὸς ἄνδρα γίγνεσθαι κακόν. 
ΟΡῈΣΟἝΓΈΓΣΙ 

ὥσπερ οὐχ ἐλϑὼν ἔμοιγε ταυτὸν ἀπέδωχεν μολών. 

ΠῪ 5.322 ΗῈΣ: 

ἢ γάρ ἐστιν ὡς ἀληϑῶς τήνδ᾽ ἀφιγμένος χϑόνω; 

ΟὟΊΒΕΣ ΜΓ ΈΕΣΣΟ 

γάρ χοόνιος" ἀλλ ὅμως τάχιστα καχὸς ἐφωράϑη 
φίλοις. 

ΤΡΥ ΧΗΣ 

χαὶ δάμαρτα τὴν καχίστην ναυστολῶν ἐλήλυϑεν; 

ΟἿΙΡΕΣΊΕΗΣΣΕ 

οὐκ ἐχεῖνος, ἀλλ᾿ ἐκείνη κεῖνον ἐνθάδ᾽ ἤγαγεν. 

ΤΡῪ ΖΦ. ΖΙΊΈΙΣ. 

ποῦ ᾽στιν ἣ πλείστους ᾿Ἰχαιῶν ὠλεσεν γυνὴ μία; 

ΟΥΈΣΈΤΕΓΣ: 

ἐν δόμοις ἐμοῖσιν, εἰ δὴ τούσδ᾽ ἐμοὺς χαλεῖν 
χρεών. ᾿ 

ὙΓΧΟΧΘΥΖΙΗΣΣ: 

710 σὺ δὲ τίνας λόγους ἔλεξας σοῦ κασιγνήτῳ πατούς; 
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ΟΡΕΣΤΗΣ. ΠΥῪΖ“ΆΑΖΗΣ. 
μή μ᾽ ἰδεῖν ϑανόνϑ᾽ ὑπ᾽ ἀστῶν χαὶ χασιγνήτην οὐ προσήχομεν κολάζειν τοῖσδε, «Ῥωχέων δὲ γῆ. 

ἐμήν. 
ἉΡῪ ΖΑ ΦΕΡΕ 

πρὸς ϑεῶν, τί πρὸς τάδ᾽ εἶπε; τόδε γὰρ εἰδέ- 
“αι ϑέλω. 

ΟΡΕΣΤΊΗΣ. 

ηὐλαβεῖϑ᾽, ὃ τοῖς φίλοισι δρῶσιν οὗ χαχοὶ φίλοι. 
ΤΥ..44Ζ4ΗΣ. 

σκῆψιν ἐς ποίων προβαίνων; τοῦτο πάντ᾽ ἔχω 
μαϑών. 
ΟΣ ΣΟΓΈΓΣ: 

7650 οὗτος ἢλ9᾽ ὃ τὰς ἀρίστας ϑυγατέρας σπείρων" 

πατήρ. 
ΤΠῪΥ.44ΗΣ. 

Τυνδάρεων λέγεις" ἴσως σοι ϑυγατέρος ϑυμού- 
μενος. 

ΟΡΈΣΤΗΣ. Ι 

αἰσϑάνει. τὸ τοῦδε χῆδος μᾶλλον εἵλετ᾽ ἢ πατρός. 
ΠΥ 44ΔΗΣ. 

κοὐκ ἐτόλμησεν πόνων σῶν ἀντιλάζυσϑαι παρών; 

ΘΡΕΣΤΖΤΉΗΣ. 

οὐ γὰρ αἰχμητὴς πέφυχεν, ἐν γυναιξὶ δ᾽ ἄλκιμος. 
Τέχε ΖΦ... 

δ ἐν χαχοῖς ἄρ᾽ εἶ μεγίστοις, καί σ᾽ ἀναγχαῖον 
θανεῖν. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 
ψῆφον ἀμφ᾽ ἡμῶν πολίτας ἐπὶ φόνῳ ϑέσϑαι 

χρεών. 
ὙΠ ΖΗΣ:. 

ἢ χρινεῖ τί χρῆμα, λέξον - διὰ φόβου γὰρ ἔρχομαι. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ἢ θανεῖν, ἢ ζῆν. ὁ μῦϑος οὐ μαχρὸς μαχρῶν 
. Ζέρι. 

ΤΟ ΦΧ {0{ΈΓΣ: 

φεῦγέ νυν λιπὼν μέλαϑρα σὺν χασιγνήτη σέϑεν., 
ΡΣ ΕΣ. 

1600 οὐχ ὁρᾷς; φυλασσόμεσϑα φρουρίοισι παν ταχῆ., 
ΠῪ ΔΜ ΑΖΗΣ. Ϊ 

εἶδον ἄστεως ἀγυιὰς τεύχεσιν πεφρραγμένας. 
ΟΡΕΣΤΉΣ: Ϊ 

ὡσπερεὶ πόλις πρὸς ἐχϑρῶν σῶμα πυργηρούμεϑα. 

ΤῪ ΖΩ“ΖΗΣ. ᾿ 
κἀμέ γυν ἐροῦ τέ πάσχω - χαὶ γὰρ αὐτὸς οἴχομαι. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. Ι 
πρὸς τίνος; τοῦτ᾽ ἂν προσείη τοῖς ἐμοῖς κακοῖς, 

χαχόν. | 
ΠῪ.“44ΉΗΣ. Ϊ 

106 Στρόφιος ἤλασέν μ᾽ ἀπ᾽ οἴχων φυγάδα ϑυμω- 
ϑεὶς πατήρ. 

ΟΥ̓ ΕΣ ΈΥΓΣ. ᾿ 

ἴδιον, ἢ χοιγὸν πολίταις ἐπιφέρων ἔγχλημώά τι; 
ΠῪ ΖΔΑ4ΖΔΗΣ. 

ὅτι συνηράμην φόνον σοι μητρὸς, ἀνόσιον λέγων. 
ΟΡΈΣΤΗΣ. ] 

ὦ τάλας, ἔοικε καὶ σὲ τἀμὰ λυπήσειν χαχά. | 
ΠῪ ΖΖΖῊΗΣ. ] 

οὐχὶ Μενέλεω τρόποισι χρώμεϑ'᾽ " οἰστέον τάδε. ὦ 
ΟΡΕΣΤΗΣ. ] 

110 οὐ φοβεῖ μή σ᾽ Ἄργος ὥσπερ κἄμ᾽ ἀποχτεῖναι 

ϑέλῃη; ἱ 

ΟΡΟΕΣΕΉΝΕΙΟΣ. 

δεινὸν οἱ πολλοὶ, χαχούργους ὅταν ἔχωσι σίρο-- 
στάτας. 

ΤΡΥΞΕΖΟ ΕΙΣ: 

ἀλλ ὅταν χρηστοὺς λάβωσι, χρηστὰ βουλεύουο᾽ ἀεί. 
ΟΡΕΣΤΉΗΣ: 

εἶεν. ἐς χοινὸν λέγειν χρή. 
ὙΟΥΖΙ ΧΙ ΖΙΕΙ͂ΣΣΗ 

τίνος ἀναγχαίου πέρι; 
ΟΡΈῈΈΞΣΞ ΤΊΣΙ 

7706 εἰ λέγοιμ᾽ ἀστοῖσι» ἐλϑὼν 
ΤΠ ΦΣΙΕΙΣΣ: 

ὡς ἔδρασας ἔνδιχα; 

ΟΡῈΞΣ ΤΈΓΣ. 

πατρὶ τιμωρῶν ἐμαυτοῦ; 
ΠῪ., 4Ζ4ΉΗΣ. 

μὴ λάβωσί σ᾽ ἄσμενοι. 
ὈΡΕΣΤΗ͂Σ. 

ἀλλ ὑποπτήξας σιωπῇ χατϑάνω; 
ΤΡΧΕΧ ΣΤΕΕΙΣΣ 

δειλὸν τόδε. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

πῶς ἂν οὖν δρῴην; 
ΠῪΖ.4ΠΖΠΗΣ. 

ἔχεις τίν᾽, ἢν μένῃς, σωτηρίον; 
ΟΡΕΣΤΉΣ. 

οὐχ ἔχω. 
ΠῪ 1.324. 

μολόντα δ᾽ ἐλπίς ἔστι σωϑῆναι χαχῶν;] 
ΟΡΈΣΤΗΣ. 

780 εἰ τύχοι, γένοιτ᾽ ἄν. 
ΠῪ 2 4ΖΗΣ. 

οὐχοῦν τοῦτο χρεῖσσον ἢ μιένειν. 
ΟΡΕΣΊΈΣΣ. 

ἀλλὰ δῆτ᾽ ἔλθω; 
ΠῪ 4.448 Σ. 

ϑανὼν γοῦν ὧδε χάλλιον ϑαγεῖ 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

χαὶ τὸ πρᾶγμά γ᾽ ἔνδιχόν μοι. 
ΠῪ Ζ.ΖΖΈΕΣ. 

τῷ δοχεῖν εὔχου μόνον." 
ΟΕ Σ:ΡΉΗΣΣ, 

εὖ λέγεις" φεύγω τὸ δειλὸν τῆδε. 
ΤΕΥ ΖΦ ΟΖ ΣΙ ΈΕΓΙΣ. 

μᾶλλον ἢ μέγων. 
ΟΙΡΞΕΣ ΤΗΣ. 

καί τις ἄν γέ μ᾽ οἱχτίσειε 

ΠῪ.24Ζ4ΗΣ. 

μέγα γὰρ ηὑγένειά σου. 
ΟΥΡΕΕΙΣΊΣΕΓΣ: 

785 ϑάνατον ἀσχάλλων πατρῷον. 
ἹΓῪ ΖΦΆ44ΉΗΣ. 

πάντα ταῦτ᾽ ἐν ὕμμασιν 
ΟἿΡΈῈΞΞ ΤΣ ΗΙΣΣ, 

ἰτέον, ὡς ἄνανδρον ἀχλεῶς χατϑανεῖν. 

ΠΥ Ζ44ΗΣ. 
᾿ αἰνῶ τόύϑε. 
ῬΕΡΣ ΕΣ 

ἢ λέγωμεν οὖν ἀδελφῇ ταῦτ᾽ ἐμκῆ; 

πτοττύπαεττι: τεσ: -ς - ἘΞ Ξ Ξ--- " 



410 ἘΚΎΔ ΚΑ ΘΕ 

ΠΥ 4.44ΗΣ. 
εἰὴ πρὸς ϑεῶν.. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

δάχρυα γοῦν γένοιτ᾽ ἄν. 
ΠῪΥῪ3.44ΖΗΣ. 

οὐχοῦν οὗτος οἱωγὸς μέγας." 

ΟΡΕΣΤΗῊΣ. 

δηλαδὴ σιγᾶν ἄμεινον. 
ΠΥΖΜ.44ΗΣ. 

τῷ χρόνῳ δὲ χερδαγεῖς. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

790 χεῖνό μοι μόνον πρόσαντες. 
ΠῪΖΧΑΖΗΣ: 

τί τόδε χαινὸν αὖ λέγεις; 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

μὴ ϑεαί μ᾽ οἴστρῳ κατάσχωσ᾽. 
ΠΥΖΆΑΔΗΣ. 

ἀλλὰ χκηδεύσω σ᾽ ἐγώ. 

ΟΡΈΕΈΣΤΗΣ. 

δυσχερὲς ψαύειν νοσοῦντος ἀνδρός. ] 
ΤΕῪ ΖΦ.ΦΖΖ,ΕΣ: ] 

οὐχ ἔμοιγε σοῦ. 

] 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

εὐλαβοῦ λύσσης μετασχεῖν τῆς ἐμῆς. 
ΠῪ.Μ..44ΗΣ. 

τόδ᾽ οὖν ἴτω. 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. Ϊ 

οὐχ ἄρ᾽ ὀκγήσεις; 
ΤΡῪ Χ,.Φ.ΖΉΣ: 

ὄκνος γὰρ τοῖς (φίλοις κακὸν μέγα. 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

7965 ἕρπε γυν, οἵἴαξ ποδός μοι. 
ΠΤῪ ΧΆ ΖΣ: 

φίλα γ᾽ ἔχων κηδεύματα.. 

ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

χαί μὲ πρὸς τύμβον πόρευσον πατρός. 
ΠῪ..3..ΔῊΣ:. 

ὡς τί δὴ τόδε; 
ΟΡΕΣΤΉΗΣ. ] 

ὡς νιν ἱχετεύσω μὲ σῶσαι. 
ὮΥ224ΖΗΣ: 

τό γε δίκαιον ὧδ᾽ ἔχει. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

μητέρος δὲ μηδ᾽ ἔδοιμι μνῆμα. 
ὙΓΟΥΟΣΥ ΤΥ ΖΙ ΈΓΩΣΟ 

πολεμία γὰρ ἦν. 

ἀλλ᾽ ἔπειγ, ὡς μή σε πρόσϑε ψῆφος ᾿Τργείων ἕλῃ, 
800 περιβαλὼν πλευροῖς ἐμοῖσι πλευρὰ γωχελῆ νόσῳ, 

ὡς ἐγὼ δι᾿ ἄστεώς σε σμιχρὰ φροντίζων ὄχλου 

οὐδὲν αἰσχυνϑεὶς ὀχήσω. ποῦ γὰρ ὧν δείξω «ίλος. 

εἴ σε μὴν δειναῖσιν ὄντα συμιοραῖς ἐπαρχέσω; 
ΟΡΈΣΤΗΣ. 

τοῦτ᾽ ἐχεῖνο, χτῶσϑ᾽ ἑταίρους, μὴ τὸ συγγενὲς 
μόνον" 

800 ὡς ἀνὴρ, ὅστις τρόποισι συντακῆ, ϑυραῖος ὧν, 
κυρίων χρείσσων ὁμαίμων ἀνδοὶ χεχτῆσϑαι φίλος. 

ΞΡ ΟΣΣΣ 

ὁ μέγας ὄλβος ἅ τ᾽ ἀρετὰ 

μέγα φοονοῦσ᾽ ἀν᾽ Ἑλλάδα χαὶ 
παρὰ Σιμουντίοις ὀχετοῖς 

810 πάλιν ἀνῆλϑ᾽ ἐξ εὐτυχίας ᾿“τρείδαις 
πάλαι παλαιᾶς ὠπὸ συμφορᾶς δόμων, 
ὁπότε χρυσέας ἔρις ἀρνὸς 

ἤλυϑε Τανταλίδαις, 
οἰχτρότατα ϑοινάματα χαὶ 

815 σφάγια γενναίων τεκέων " 

ὅϑεν φόνῳ φόνος ἐξαμεί- 
βων δι᾿ αἵματος οὐ προλεί- 
σει δισσοῖσιν ᾿Ἱτρείδαις. 

τὸ χαλὸν οὐ χαλὸν, τοχέων 
,. 820 πυριγενεῖ τέμνειν παλάμᾳ 

χοόα, μελάνδετον δὲ φόνῳ 
ξίφος ἐς αὐγὰς ἀελίοιο δεῖξαι" 

τὸ δ᾽ αὖ χαχουργεῖν ἀσέβεια μαινολὶς 
χακοφρόνων τ᾿ ἀνδρῶν παράγοια. 

825 ϑανάτου δ᾽ ἀμφὶ φόβῳ 
Τυνδαρὶς Ἰάχησε τάλαι-- 

γα" τέχνον, οὐ τολμᾷς ὅσια 
χτείνων σὰν ματέρα" μὴ πατρῴ- 
αν τιμῶν χάριν ἐξανά- 

830 ψῃ δύσκλειαν ἐσαεί. 

τίς νόσος ἢ τίνα δάκουα καὶ 

τίς ἔλεος μείζων χατὰ γῶν 

ἢ ματροχτόνον αἷμα χειρὶ ϑέσϑαι; 
οἷον ὃ γ᾽ ἔργον τελέσας 

836 βεβάχχευται μανίαις, 

Εὐμενίσιν ϑήραμα φόνῳ 
δρομάσι δινεύων βλειάροις 
᾿Ζγαμεμνόνιος παῖς. 
ὦ μέλεος, ματέρος ὅτε 

μαστὸν ὑπερτέλλοντ᾽ ἐσιδὼν 
810 ουσεοπηνήτων «(ἀρέων 

σφάγιον ἔϑετο ματέρα, πα- 

τρῴων παϑέων ἀμοιβάν. 
νε΄ ΕΝ ΓΦ απ  Ρ 

γυγαῖχες, ἢ που τῶνδ᾽ ἀφώρμηται δόμων 
815 τλήμων Ὀρέστης ϑεομανεῖ λύσσῃ δαμείς ; 

ΧΟΡΌΣ. 

ἥχιστα" πρὸς δ᾽ ᾿Ἵργεῖον οἴχεται λεὼν, 
ψυχῆς ἀγῶνα τὸν προχείμενον πέρι 

δώσων, ἐν ᾧ ζὴν ἢ ϑανεῖν ὑμᾶς χρεών. 
ἩΖΕΧΤΡ ἍΑ. 

οἴμοι" τί χρῆμ᾽ ἔδρασε; τίς δ᾽ ἔπεισέ νιν; 

ΧΟΡΟΣ. 

850 Πυλάδης, ἔοιχε δ᾽ οὐ μαχρὰν ὅδ᾽ ἄγγελος 
λέξειν τὰ χεῖϑεν σοῦ χασιγνήτου πέρι. 

ΤΤῈ ΔΌΣ, 
ὦ τλῆμον, ὦ δύστηνε τοῦ στρατηλάτου 
᾿γαμέμνονος παῖ, πότνι᾽ ᾿Ηλέχτρα, λόγους 
ἄχουσον οὕς σοι δυστυχεῖς ἥχω φέρων. 

ἨΛΈΚΤΡΑ. 
8δὅ αἴαῖ' διοιχύμεσθϑα - δῆλος εἶ λόγῳ. 

χαχῶν γὰρ ἥχεις, ὡς ἔοιχεν, ἄγγελος. 

ἌΠΠΕ ΤΩΣ, 
ψήφῳ Πελασγῶν σὸν χασίγνητον ϑανεῖν 
καὶ σ᾽, ὦ τάλαιν᾽, ἔδοξε τῇδ᾽ ἐν ἡμέρᾳ. 

ἍΓ ΒΚ ΤΑ. 

οἴμοι" προσῆλθεν ἐλπὶς, ἣν φοβουμένη 
807 --- 818. ΞΞΞΞ 819 --- 829. 



ΘΡΒΕ ΤΉΡΗΣΙΝ 
800 πάλαι τὸ μέλλον ἐξετηκόμην γόοις. 

Ξ το τς ἐκ οτος : : : 
ἀταρϑαίς ΩΨ: 57. ἐν ἀἹργείοις λόγοι 

χαϑεῖλον ἡμᾶς χἀπεχύρωσαν ϑανεῖν, 
ἊΣ 

λέγ᾽, ὦ γεραιὲ, πότερα λευσίμῳ χερὶ 
Ὰ , Ξ Ὡς Η 
ἢ διὰ σιδήρου πνεῦμ᾽ ἀπορρῆξαί με δεῖ, 

ον ᾿ ᾿ 
8θ6 κοινὰς ἀδελφῷ συμφορὰς χεστημένην. 

Μ{ΨἘΠ 1}Ὲ.23.0.Σ. 

ἐτύγχανον μὲν ἀγρόϑεν πυλῶν ἔσω 
βαίνων, πυϑέσϑαι δεόμενος τά τ᾽ ἀμφὺὶ σοῦ 
τά τ᾿ ἀμφ᾽ Ὀρέστου" σῷ γὰρ εὔνοιαν πατρὶ 
᾽ 2 τ 3. ᾿ν . ᾿ 

ἀεί ποτ᾽ εἶχον, χαί μ᾽ ἔφερβε σὸς δόμος 

870 πένητα μὲν, χρῆσϑαι δὲ γενναῖον φίλοις. 
ὁρῶ δ᾽ ὄχλον στείχοντα χαὶ ϑάσσοντ᾽ ἄχραν, 
οὗ φασι πρῶτον “1αναὸν Αἰγύπτῳ δίχας 
διδόντ᾽ ἀϑροῖσαι λαὸν ἐς κοινὰς ἕδρας. 

ἀστῶν δὲ δή τιν᾽ ἠρόμην ἄϑροισμ᾽ Ἰδὼν, 
876 τί χαινὸν ἥργει; μῶν τι πολεμίων πάρα 

ἄγγελμ᾽ ἀνεπτέρωχε «Ἰαναϊδῶν πόλιν; 
ε » ἊΣ ὙΦ, - » «ς - “' ὁ δ᾽ εἶπ᾽, ᾿θρέστην κεῖνον οὐχ ὁρᾷς πέλας 

στείχοντ᾽, ἀγῶνα θανάσιμον δραμούμενον; 
ὁρῶ δ᾽ ἄελπτον φάσμ᾽, ὃ μήποτ᾽ ὥφελον, 

880 Πυλάδην τε καὶ σὸν σύγγονον στείχονθ᾽ ὁμοῦ, 
τὸν μὲν χατηφῆ καὶ παρειμένον νόσῳ, 

τὸν δ᾽ ὥστ᾽ ἀδελφρὺν ἴσα φίλῳ λυπούμενον, 
νόσημα χηδεύοντα παιδαγωγίᾳ. 
ἐπεὶ δὲ πλήρης ἐγένετ᾽ ᾿ἀργείων ὄχλος, 

΄ -- ἥν ΄ 

886 κήρυξ ἀναστὰς εἶπε, τίς χρήζει λέγειν, 

πότερον Ὀρέστην χατϑανεῖν ἢ μὴ χρεὼν 
μητροχτονοῦντα ; χὠἀπὶ τῷδ᾽ ἀνίσταται 
Ταλθύβιος, ὃς σῷ πατρὶ συνεπόρϑει «Ῥρύγας. 
τ Ἐσδς ϑε Ἀὐναταςς ἈΕΕΊΣΙΣ 
ἔλεξε δ᾽, ὑπὸ τοῖς δυναμένοισιν ὧν ἀεὶ, 

890 διχύμυϑα, πατέρα μὲν σὸν ἐχπαγλούμενος, 
ΕἸἰῆν την -; ἢ 

σὸν δ᾽ οὐχ ἐπαινῶν σύγγονον, καλῶς χαχοὺς 
λόγους ἑλίσσων, ὅτι χαϑισταίη νόμους 

ἃς τοὺς τεχόντας οὐ καλοὺς, τὸ δ᾽ ὄμμ᾽ ἀεὶ 

φαιδρωπὸν ἐδίδου τοῖσιν “Ἰγίσϑου φίλοις. 
895 τὸ γὰρ γένος τοιοῦτον " ἐπὶ τὸν εὐτυχῆ 

πηδῶσ᾽ ἀεὶ χήρυχκες" ὅδε δ᾽ αὐτοῖς φίλος, 
τι ΕΝ ᾿ , »Ὦ ΨΨ5 - ΝΕ 
ὃς ἂν δύνηται πόλεος ἔν τ᾽ ἀρχαῖσιν ἢ- 
ἐπὶ τῷδε δ᾽ ἠγόρευε “΄πομήδης ἄναξ. 
--} »", τ 2, 

οὗτος χτανεῖν μὲν οὔτε σ᾽ οὔτε σύγγονον 
900 εἴα, φυγὴ δὲ ζημιοῦντας εὐσεβεῖν. 

ἐπεροόϑησαν δ᾽ οἵ μὲν ὡς χαλῶς λέγοι, 
ε Ε Ε, » ΑΝ ἊΝ ΕῚ . 

οἱ δ᾽ οὐχ ἐπήνουν. χἀπὶ τῶνδ᾽ ἀνίσταται 

ἀνήρ τις ἀϑυρόγλωσσος, ἰσχύων ϑράσει, 
᾿Αργεῖος οὐχ ᾿Ἱργεῖος, ἠναγχασμένος, 

᾿ " μ 
906 ϑορύβῳ τε πίσυνος κἀμαϑεῖ παρρησίᾳ, 

πιϑανὸς ἔτ᾽ αὐτοὺς περιβαλεῖν χαχῷ τινι. 

ὅταν γὰρ ἡδὺς τοῖς λόγοις, φρονῶν καχῶς, 
πείϑῃ τὸ πλῆϑος, τῇ πόλει χαχὸν μέγα - 
ὅσοι δὲ σὺν νῷ χρηστὰ βουλεύουσ᾽ ἀεὶ, 

910 χἂν μὴ παραυτίχ᾽, αὐϑίς εἶσι χρήσιμοι 
πόλει. ϑεᾶσθαι δ᾽ ὧδε χρὴ τὸν προστύτην 
ἰδόνϑ᾽ - ὅμοιον γὰρ τὸ χρῆμα γίγνεται 
ἘΞ , 

τῷ τοὺς λόγους λέγοντι καὶ τιμωμένῳ. 
« τ .» Ἢ 5 μὰ 
ὃς εἶπ᾽ Ὀρέστην καὶ σ᾽ ἀποκτεῖναι πέτροις 

915 βάλλοντας" ὑπὸ δ᾽ ἔτεινε Τυνδάρεως λόγους 

τῷ σφὼ χατακτείνοντι τοιούτους λέγειν. 
ἄλλος δ᾽ ἀναστὰς ἔλεγε τῷδ᾽ ἐναντία, 

μοριρῇ μὲν οὐκ εὐωπὸς, ἀνδρεῖος δ᾽ ἀνὴρ, 

ὀλιγάχις ἄστυ χἀγορᾶς χραίνων κύκλον, 
920 αὐτουργὸς, οἵπερ χαὶ μόνοι σώζουσι γῆν, 

ξυνετὸς δὲ χωρεῖν ὁμόσε τοῖς λόγοις ϑέλων 
ἀχέραιος, ἀνεπίληπτον ἠσχηκὼς βίον " “ὦ 

ὃς εἶπ᾽ Ὀρέστην παῖδα τὸν ᾿Ἱγαμέμνογος 
στεφανοῦν, ὃς ἠϑέλησε τιμωρεῖν πατρὶ, 

926 χαχὴν γυναῖχα χάϑεον χαταχτανὼν, 
ἢ χκεῖν᾽ ἀφήρει, μήϑ᾽ ὁπλίζεσθαι χέρα 
μήτε στρατεύειν ἐχλιπόντα δώματα, 
εἰ τὔνδον οἰχούρήμαϑ᾽ οἱ λελειμμένοι 
φϑείρουσιν, ἀνδοῶν εὐνίδας λωβώμενοι. 

930 χαὶ τοῖς γε χρηστοῖς εὖ λέγειν ἐφαίνετο, 

χοὐδεὶς ἔτ᾽ εἶπε. σὸς δ᾽ -ἐπῆλϑε σύγγονος, 
ἔλεξε δ᾽, ὦ γῆν ᾿Ινάχου χεχτημένοι, 

[πάλαι Πελασγοὶ, «Ἰαναΐίδαι δὲ δεύτερον. 

ὑμῖν ἀμύνων οὐδὲν ἧσσον ἢ πατρὶ 
936 ἔχτεινα, μητέρ᾽. εἰ γὰρ ἀρσένων «ρόνος 

ἔσται γυναιξὶν ὅσιος, οὐ φϑάνοιτ᾽ ἔτ᾽ ἂν 

ϑνήσχοντες, ἢ γυναιξὶ δουλεύειν χρεών " 
τοὐναντίον δὲ δράσετ᾽ ἢ δρᾶσαι χρεών. 
γῦν μὲν γὰρ ἡ προδοῦσα λέχτρ᾽ ἐμοῦ πατρὺς 

940 τέϑνηκεν" εἰ δὲ δὴ χαταχτενεῖτέ με, 
ὁ νόμος ἀνεῖται, κοὐ φϑάνοι ϑνήσχων τις ἂν, 
ὡς τῆς γε τόλμης οὐ σπάνις γενήσεται. 

ἀλλ οὐχ ἔπειϑ᾽ ὅμιλον, εὖ δοχῶν λέγειν. 
γιχᾷ δ᾽ ἐχεῖνος ὃ χαχὸς ἐν πλήϑει λέγων, 

945 ὃς ἠγόρευε σύγγονον σέ τε «ταγνεῖν. 

μόλις δ᾽ ἔπεισε μὴ πετρούμενος ϑανεῖν 
τλήμων Ὀρέστης " αὐτόχειρι δὲ σφαγῇ 
ὑπέσχετ᾽ ἐν τῆδ᾽ ἡμέρᾳ λείψειν βίον 
σὺν σοί. πορεύει δ᾽ αὐτὸν ἐκχλήτων ἄπο 

960 Πυλάδης δαχρύων" σὺν δ᾽ ὁμαρτοῦσιν φίλοι 

χλαίοντες, οἱχτείροντες " ἔρχεται δέ σοι 
πιχρὸν ϑέαμα χαὶ πρόσοψις ἀϑλία. 
ἀλλ εὐτρέπιζε φάσγαν᾽ ἢ βρόχον δέρῃ, 
ὡς δεῖ λιπεῖν σὲ φέγγος" ηὑὐγένεια δὲ 

90ὅ οὐδέν σ᾽ ἐπωφέλησεν, οὐδ᾽ ὁ Πύϑιος 

τρίποδα καϑίζων «Ροῖβος, ἀλλ ἀπώλεσεν. 

ἘΚ ΟΣ ΣΣ 

ὦ δυστάλαινα παρϑέν᾽, ὡς ξυνηρεφὲς 

πρόσωπον ἔς γῆν σὸν βαλοῦσ᾽ ἄφϑογγος εἶ, 
ὡς ἐς στεναγμοὺς καὶ γόους δραμουμένη. 

Ἡ.ΈΚΤΡ 2. 

960 χατάρχομαι στεναγμὸν. ὦ Πελασγία, 

τιϑεῖσα λευχὸν ὄνυχα διὰ παρηΐίδων, 
αἱματηρὸν ἄταν, 
χτύπον τε χρατὸς, ὃν ἔλαχ᾽ ἃ χατὰ χϑονὸς 
νερτέρων χαλλίπαις ϑεά. 

905 αχείτω δὲ γᾶ Κυχλωπία, 

σίδαρον ἐπὶ χάρα τιϑεῖσα κούριμον, 

πήματ᾽ οἴχων. 
ἔλεος ἔλεος ὅδ᾽ ἔρχεται 
τῶν ϑανουμένων ὕπερ 

970 στρατηλατῶν Ἑλλάδος ποτ᾽ ὄντων. 

βέβακε γὰρ βέβαχεν, οἴχεται τέχνων 
πρόπασα γέννα Πέλοπος, ὅ τ᾽ ἐπὶ μακαρίοις 

ζῆλος ὧν ποτ᾽ οἴχοις" 

φϑόνος νιν εἶλε ϑεόϑεν, ἅ τε δυσμενὴς 
975 φοινία ψῆφος ἐν πόλει. 

960 --- 970. --Ξ 971 --- 981. 



ἜΠΕΑ 

ἔϑνη πολύπονα,, λεύσσεϑ᾽, ὡς παρ᾽ ἐλπίδας 

οτος βαίνει. 

ἕτερα ὧι ἕτερος ἀμείβεται 

980 πήματ᾽ ἐν χρόνῳ μαχρῷ" 

βροτῶν δ᾽ ὁ πᾶς ἀστάϑμητος αἰών. 

μόλοιμι τὰν οὐρανοῦ 

μέσον χϑονός τε τειαμέναν 

αἰωρήμασι πέτραν 

ἁλύσεσι χρυσέαισι φερομένων 

δίναισι βῶλον ἐξ Ὀλύμπου, 

ἵν᾽ ἐν ϑρήνοισιν ἀμιβοάσω 

- Ἰὼ Ἰὼ, πανδάχρυτ᾽ ἐφαμέρων 

Ι 
Ϊ 

986 πατρδ:} γέροντι Ταντάλῳ 
ὃς ἔτεχεν ἔτεχε γενέτορας ἐμέϑεν δόμων, 
οἱ χατεῖδον ἄτας, 

ποταγὸν μὲν δίωγμα πώλων 
τεϑριπποβάμονι στόλῳ 

990 Πέλοψ ὁπότε πελάγεσι διε-- 
δίφρευσε, ΔΙυρτίλου φόνον 

διχὼν ἐς οἴδμα πόντου, 
λευχοχύμοσιν 

ἷ πρὸς Γεραιστίαις 

| ποντίων σάλων 
| ἠόσιν ἁρματεύσας. 

9965 ὅφεν δόμοισι τοῖς ἐμοῖς 

ἦλϑ ̓ ἀρὰ πολύστονος, 
λόχευμα ποιμνίοισι Μαιάδος τόχου, 
τὸ χρυσόμαλλον ἀρνὸς ὁπότ᾽ 
ἐγένετο τέρας ὀλοὸν ὀλοὸν 

"1000 τρέος ἱπποβώτα" 

ὅϑεν Ἔρις τό τε πτερωτὸν 
ἁλίου μετέβαλεν ἅρμα, 
τὰν πρὸς ἑσπέραν χέλευϑον 
οὐρανοῦ προσαρμόσασα 
μονόπωλ ον ἐς ᾿1ῶ, 

1905 ἑπταπόρου τε δρόμημα Πελειάδος 

εἰς ὁδὸν ἄλλαν Ζεὺς μεταβάλλει, 

τῶνδέ τ᾽ ϑανάτων, 

τά τ᾽ ἐπώνυμα δεῖπνα Θυέστου 
ἀμείβει ϑανάτους 

λέχτρα τε Κρήσσας ᾿Ἱερόπας δολί- 

1010 ας δολίοισι γάμοις. τὰ πανύστατα δ᾽ 
ἢ ᾿ ᾿ 

γενέταν ἐμὸν ἤλυϑε δόμων 
ἀνάγκαις. 

ΧΟΡΟΣ. 
ἈΠ ΔΝ ον δυο Ξ 

χαὶ μὴν ὅδε σὸς ξύγγονος ἕρπει 

τνήφῳ ϑανάτου χαταχυρωϑεὶς, 

εἷς ἐμὲ καὶ 
᾿ 

πολυποόγοις 

ὅ τε πιστότατος πάντων Πυλάδης 

1015 ἰσάδελφος ἀνὴρ, Ἐ ἰϑύνων 
γοσερὸν χῶλον 
ποδὶ χηδοσύνῳ παράσειρος. 

ἩΖΕΚΤΔ4. 

οἱ ᾽γώ. πρὸ τύμβου γάρ σ᾽ ὁρῶσ᾽ ἀναστένω, 
ἀδελφὲ, χαὶ πάροιϑε νερτέρων πυρᾶς. 

1090 οὐ ᾽γὼ μάλ᾽ αὖϑις. ὥς σ᾽ ᾿δοῦσ᾽ ἐν ὄμμασι 

παγυστάτην πρύσοιμιν ἐξέστην φρενῶν. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ἀφεῖσα τοὺς γυναιχείους γόους 

οἰχτρὰ μὲν τάδ᾽, 

έεῖσως, 
οὐ σὶγ 
στέρξεις τὰ χρανϑέντ᾽ ; 

ὅμως 
ξ ἘΝ ὃ ἡ ὃ 

φέρειν ἀνάγκη τὰς παρεστώσας τύχας. 

ἀλλ᾽ 

| ἩΖΕΚΤΡΑ. 
[1025 χαὶ πῶς σιωπῶ; φέγγος εἰσορῶν ϑεοῦ 

τόδ᾽ οὐχέϑ᾽ ἡμῖν τοῖς ταλαιπώροις μέτα. 
ΟΡΈΠΣ ΤΣ ΤΙΣ, 

σὺ μή μ᾽ ἀπόχτειν᾽ - ἅλις ὑπ᾽ ᾿Αἀργείας χερὸς 
τέϑνηχ᾽ ὃ τλήμων τὰ δὲ παρόντ᾽ ἔα χακά. 

ἯΓ“Ζ ἘΠ ΚΥΓῬ 4. 

ὦ μέλεος ἥβης σῆς, Ὀρέστα, καὶ πότμου 
1030 ϑανάτου τ᾿ ἀώρου. ζὴν ἐχρῆν σ᾽, ὅτ᾽ οὐχέτ᾽ εἶς 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

μὴ πρὸς ϑεῶν μοι περιβάλῃς ἀνανδρίαν, 
ἐς δάχρυα πορϑμεύουσ᾽ ὑπόμνησιν καχῶν. 

Ἡ 2ΖΕῸἸΈΆΡ.. 

ϑανούμεϑ᾽ " οὐχ οἷόν τε μὴ στένειν καχά. 
πᾶσιν γὰρ οἱχτρὸν ἡ φίλη ψυχὴ βροτοῖς. 

ΟΡΕΣΤΈΣ:. 

1086 τόδ᾽ ἦμαρ ἡμῖν χύριον - δεῖ δ᾽ ἢ βρόχους 
ἅπτειν χρεμαστοὺς, ἢ ξίφος ϑήγειν χερί. 

] ἩΖΜΈΕΚΤΡ 4. 

] σύ νύν μ᾽, ἀδελφὲ, μή τις ᾿Δργείων χτάνῃ, 
ὕβρισμα ϑέμενος τὸν ᾿“γαμέμνονος γόνον. 

ΟΡΕΣΕΈΞΗΙΣ. 

] ἅλις τὸ μητρὸς αἷμ᾽ " ἐγὼ δέ σ᾽ οὐ χτενῶ. 
1040 ἀλλ᾽ αὐτόχειρι ϑνῆσχ᾽ ὅτῳ βούλει τρόπῳ. 

ἩΖΕΚΤΡΑ. 
' ἔσται τάδ᾽ - οὐδὲν σοῦ ξίφους λελείψομαι» 

ἀλλ᾿ ἀμφιϑεῖναι σὴ δέρη ϑέλω χέρας. 

ΟΡΈΣΤΕΣ: 

τέρπου χενὴν ὄνησιν, εἰ τερπινὸν τόδε, 
ϑαγνάτου πέλας βεβῶσι περιβαλεῖν χέρας. 

ἩΔΕΚΤΡΑ. 
τοίσ ὦ φίλτατ᾽, ὦ ποϑεινὸν ἥδιστόν τ᾿ ἔχων 

τῆς σῆς ἀδελφῆς ὄνομα χαὶ τνυχὴν μίαν. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 
χαί σ᾽ ἀμείψασϑαι ϑέλω 

] φιλότητι χειρῶν. τί γὰρ ἔτ᾽ αἰδοῦμαι τάλας; 
] ὦ στέρν᾽ ἀδελφῆς, ὦ ΠΣ πρόσπτυγμ᾽ ἐμὸν, 
1050 τάδ᾽ ἀντὶ παίδων χαὶ γαμηλίου λέχους 

προσιϑέγματ᾽ ἀμφὶ τοῖς ταλαιπώροις πάρα. 

ἨἩΖΕΚΤΡΑ. 

Ἔ ἘΣ 
ἔχ τοί μὲ τήξεις 

φεῦ" 

πῶς ἂν ξίφος νῷ ταυτὸν, εἰ ϑέμις, χτάνοι, 
᾿ “- ΤΩ 3 ν ΄ , 4 

χαὶ μνῆμα δέξαιϑ᾽ ἕν, χέδοου τεχνάσματα. 

ΘΡΈΣΊἝΊΞΕΗΙΣ. 

ἂν εἴη ταῦϑ᾽ - ὁρᾷς δὲ δὴ φίλων 
10δὅ ὡς ἐσπανίσμεϑ᾽, ὥστε χοινωνεῖν τάφου 

] οὐδ᾽ εἶφ᾽ ὑπὲρ σοῦ, μὴ ϑανεῖν σπουδὴν ἔχων, 
Διενέλαος ὁ 
οὐδ᾽ 
τὴν ἐλπίϑ᾽, 

ἥδιστ᾽ 

χαχὸς, ὃ προδότης τοὐμοῦ παιρὺς, 
ὄμμ᾽ ἔδειξεν, ἀλλ᾿ ἐπὶ σχήπτροις ἔχων 

ηὐλαβεῖτο μὴ σώζειν φίλους. 

1060 ἀλλ εἶ᾽, ὅπως γενναῖα χἀγιωμέμνονος 
δράσαντε χατϑανούμεϑ᾽ ἀξιώτατα. 

χἀγὼ μὲν εὐγένειαν ἀποδείξω πόλει, 
Ι παίσας πρὸς ἧπαρ φασγάνῳ" σὲ δ᾽ αὖ χρεὼν 

ὅμοια πράσσειν τοῖς ἐμοῖς τολμήμασι. 
᾽1085 770 ΠΣ σὺ δ᾽ ἡμῖν τοῦ «φόνου γενοῦ βραβεὺς͵ 

χαὶ χαιϑανόντοιν εὖ περίστειλον δέμας, 

ϑάνον τε χοινῆῇ πρὸς πατρὸς τύμβον φέρων. 

χαὶ χαῖρ᾽ " ἐπ᾽ ἔργον δ᾽, ὡς ὁρᾷς, πορεύομαι. 



ΘΒ ΦΟΥΞῚ ΤΥ Ξ 

1ΠῪ.23.44ῊΣ. 

ἐπίσχες. ἕν μὲν πρῶτά σοι μομφὴν ἔχω, 
1070 εἰ ζῆν μὲ χρήζειν σοῦ ϑανόντος ἤλπισας. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

τί γὰρ προσήκει χατϑανεῖν σ᾽ ἐμοῦ μέτα; 

ΠΥ 444ΖΗΣ. 
ἤρου; τί δὲ ζῆν σῆς ἑταιρίας ἄτερ; 

ὉΡῈΣ ΤΈΣ. 

οὐκ ἔχτανες σὴν μητέρ᾽, ὡς ἐγὼ τάλας. 

ΠΥ ΖΆΑΖΔΗΣ. 
ξὺν σοί γε χοινῇ " ταὐτὰ χαὶ πάσχειν με δεῖ. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

1076 ἀπόδος τὸ σῶμα πατρὶ, μὴ ξύνϑνησχέ μοι. 
σοὶ μὲν γάρ ἔστι πόλις, ἐμοὶ δ᾽ οὐχ ἔστι δὴ, 
χαὶ δῶμα πατρὸς καὶ μέγας πλούτου λιμήν. 
γάμων δὲ τῆς μὲν δυσπότμου τῆσδ᾽ ἐσφάλης, 
ἣν. σοι χατηγγύησ᾽, ἑταιρίαν σέβων " 

1080 σὺ δ᾽ ἄλλο λέχτρον παιδοποίησαι λαβὼν, 
χῆδος δὲ τοὐμὸν χαὶ σὸν οὐκέτ᾽ ἐστὶ δή. 

ἀλλ ὦ ποϑεινὸν ὕνομ᾽ ὁμιλίας ἐμῆς, 
χαῖρ᾽ - οὐ γὰρ ἡμῖν ἔστι τοῦτο, σοί γε μήν" 
οἱ γὰρ ϑαγνόντες χαρμάτων τητώμεϑα. 

ἜΠΥ ΧΦ, ΕΓ. 

1086 ἢ πολὺ λέλειψαι τῶν ἐμῶν βουλευμάτων. 
μήϑ᾽ αἷμά μου δέξαιτο χάρπιμον πέδον, 
μὴ λαμπρὸς αἰϑὴρ,, εἴ σ᾽ ἐγὼ προδούς ποτε 
ἐλευϑερώσας τοὐμὸν ἀπολίποιμέ σε. 

καὶ ξυγκατέχτανον γὰρ, οὐκ ἀρνήσομαι, 
1090 χαὶ πάντ᾽ ἐβούλευσ᾽ ὧν σὺ νῦν τίνεις δίκας " 

χαὶ ξυνϑαγνεῖν οὖν δεῖ μὲ σοὶ καὶ τῇδ᾽ ὁμοῦ. 
ἐμὴν. γὰρ αὐτὴν, ἧς λέχος γ᾽ ἐπήνεσα, 
χρίνω δάμαρτα" τί γὰρ ἐρῶ χαλόν ποτε 
γῆν “Ιελφίδ᾽ ἐλθὼν «ωχέων ἀχρόπτολιν, 

1096 ὃς πρὶν μὲν ὑμᾶς δυστυχεῖν «φίλος παρῆν, 

νῦν δ᾽ οὐκέτ᾽ εἰμὶ δυστυχοῦντί σοι φίλος; 

οὐχ ἔστιν, ἀλλὰ ταῦτα μὲν χἀμοὶ μέλει. 
ἐπεὶ δὲ χατϑανούμεϑ᾽᾽, ἐς χοινοὺς λόγους 
ἔλθωμεν, ὡς ἂν Μενέλεως ξυνδυστυχῆ. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

1100 ὦ φίλτατ᾽, εἰ γὰρ τοῦτο κατϑάγοιμ᾽ ἰδών. 
ΤΧΟΑΣΑ͂ ΖΗ: 

πιϑοῦ νυν, ἀνάμεινον δὲ φασγάνου τομάς. 
ΟΡΕΣΤΉΣ. 

μενῶ, τὸν ἐχϑρὸν εἴ τι τιμωρήσομαι. 
ΧΟ Σ ..,. ΖΦ. [ΠΗ Σ.: 

σίγα νυν" ὡς γυναιξὶ πιστεύω βραχύ. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

μηδὲν τρέσης τάσδ᾽ - ὡς πάρεισ᾽ ἡμῖν φίλαι. 

ΠΥ ΖΔΑΖΔΗΣ. 
1105 Ἑλένην χτάνωμεν, ΜΙενέλεῳ λύπην πιχράν. 

ΟΡΈΣΤΗΣ. 

πῶς; τὸ γὰρ ἕτοιμόν ἔστιν, εἴ γ᾽ ἔσται χαλῶς. 

ΠΥ͂Μ.44ῊΗΣ. 

σφάξαντες. ἐν δόμοις δὲ χρύπτεται σέϑεν. 

ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

μάλιστα - καὶ δὴ πάντ᾽ ἀποσφραγίζεται. 

ΠΥ. 44ΔΗΣ. 

ἀλλ᾽ οὐχέϑ᾽, “Διδην νυμφίον κεχτημένη.. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

1110 χαὶ πῶς; ἔχει γὰρ βαρβάρους ὀπάονας. 

ΠΥ ΆΑΔΗΣ. 

τίνας; Φρυγῶν γὰρ οὐδέν᾽ ἂν τρέσαιμ᾽ ἐγώ. 
ΟΙΡΈΝΣΘΕΗΙΣ, 

οἵους ἐνόπτρων χαὶ μύρων ἐπιστάτας. 

ΠῪ.“.ΑΖΉῊΣ. 

τρυφὰς γὰρ ἥχει δεῦρ᾽ ἔχουσα Τρωικάς; 

ΟΡ Έ ΞΟ ΤΈΣ: 

ὥσϑ᾽ Ἑλλὰς αὐτῇ σμιχρὸν οἰκητήριον. 

ΣῪ ΖΑ ΖΦΈΓΣ. 

1116 οὐδὲν τὸ δοῦλον πρὸς τὸ μὴ δοῦλον γένος. 

ΘΟἸΡΕΕ ΣΕΙΣΕΓΙΕΣ: 

χαὶ μὴν τόδ᾽ ἔρξας δὶς ϑανεῖν οὐ χάζομαι. 

ΨΓῪ ΖΦ ΖΦ ΈΓΣ. 

ἀλλ οὐδ᾽ ἐγὼ μὴν, σοί γε τιμωρούμενος. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

τὸ πρᾶγμα δήλου καὶ πέραιν᾽, ὅπως λέγεις. 

ΠΥ.ΜΑ͂ΖΗΣ. 

εἴσιμεν ἐς οἴχους δῆϑεν, ὡς ϑαγούμενοι. 

ΟΡΈῈΞΣἝΤΉΗΣΣ: 

1120 ἔχω τοσοῦτον, τἀπίλοιπα δ᾽ οὐκ ἔχω. 

ΠῪ Ζ4ΖῊΗΣ. 

γόους πρὸς αὐτὴν ϑησόμεσϑ᾽ ἃ πάσχομεν. 

ΟΡΈΣΤΗΣ. 

ὥστ᾽ ἐκδαχρῦσαί γ᾽ ἔνδοϑεν κεχαρμένην. 

ΠΥΜΆΑΆΔΗΣ. 

χαὶ νῷν παρέσται ταῦϑ᾽ ἅπερ χείνῃ τότε. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

ἔπειτ᾽ ἀγῶνα πῶς ἀγωνιούμεθα; 

ΤΡῪ ΕΣΡΡΡΣΣ 

1126 χρύπτ᾽ ἐν πέπλοισι τοισίδ᾽ ἕξομεν ξίφη. 

ΟΥ̓ ΕΙΣΣ ὙΕΙ͂Σ: 

πρόσϑεν δ᾽ ὀπαδῶν τίς ὄλεθρος γενήσεται; 
ΡΥ ΖΑ ΕΙΕΙΣ. 

ἐχχλήσομεν σφᾶς ἄλλον ἄλλοσε στέγης. 
ΘΟΡΈΣΤΗΣ. 

χαὶ τόν γε μὴ σιγῶντ᾽ ἀποχτείνειν χρεών. 
ΠΥΜΆΑΆΠΖΗΣ. 

εἶτ᾽ αὐτὸ δηλοῖ τοὔργον ἣ τείνειν χρεών. 
ΟΡΕΣΤΗ.Σ. 

1130 Ἑλένην φονεύειν" μανϑάνω τὸ σύμβολον. 

ΤῪ2.4ΠΖΠΗΣ. 

ἔγνως" ἄχουσον δ᾽ ὡς χαλῶς βουλεύομαι. 
εἰ μὲν γὰρ ἐς γυναῖχα σωφρονεστέραν 

ξίφος μεϑεῖμεν, δυσχλεὴς ἂν ἦν φόνος" 
νῦν δ᾽ ὑπὲρ ἁπάσης Ἑλλάδος δώσει δίκην, 

1135 ὧν πατέρας ἔχτειν᾽, ὧν τ᾿ ἀπώλεσεν τέχνα, 
γύμφας τ᾽ ἔϑηκεν ὀρφανὰς ξυναόρων. 

ὀλολυγμὸς ἔσται, πῦρ τ᾽ ἀνάψουσιν ϑεοῖς, 
σοὶ πολλὰ χἀμοὶ κέδν᾽ ἀρώμενοι τυχεῖν, 
χακῆς γυναικὸς οὕνεχ᾽ αἷμ᾽ ἐπράξαμεν. 

1140 ὁ μητροφόντης δ᾽ οὐ χαλεῖ, ταύτην κτανὼν, 
ἀλλ᾽ ἀπολιπὼν τοῦτ᾽ ἐπὶ τὸ βέλτιον πεσεῖ, 
Ἑλένης λεγόμενος τῆς πολυχκτόνου φονεύς. 
οὐ δεῖ ποτ᾽ οὐ δεῖ Μηενέλεων μὲν εὐτυχεῖν, 
τὸν σὸν δὲ πατέρα καὶ σὲ κἀδελφὴν θανεῖν 

ΡῬΟΕΥΤ ΛΕ ΒΟΈΝΙΟΙ. 
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[146 μητέρα τ᾽, ἐῶ τοῦτ᾽, οὐ γὰρ εὐπρεπὲς λέγειν, 
δόμους τ᾽ ἔχειν σοὺς, δι᾽ ᾿Ἰγαμέμνονος δόρυ 
λαβόντα νύμφην" μὴ γὰρ οὖν ζῴην ἔτι, 
εἰ μὴ ᾽π᾿ ἐχείνῃη φάσγανον σπάσω μέλαν. 

] ἣν δ᾽ οὖν τὸν Ἑλένης μὴ κατάσχωμεν «όνον, 
1180 πρήσαντες οἴκους τούσδε κατϑανούμεϑα. 

ἑνὸς γὰρ οὐ σφαλέντες ἕξομεν κλέος, 
καλῶς ϑανόντες ἢ χαλῶς σεσωσμέργοι. 

ΧΟΡῸΣ: 

πάσαις γυναιξὶν ἀξία στυγεῖν ἔφυ 
ἡ Τυνδαρὶς παῖς, ἣ κατήσχυνεν γένος. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

φεῦ" 

1156 οὐχ ἔστιν οὐδὲν χρεῖσσον ἢ «ίλος σαφὴς, 
οὐ πλοῦτος, οὐ τυραννίς " ἀλόγιστον δέ τι 
τὸ πλῆϑος ἀντάλλαγμα γενναίου φίλου. 
σὺ γὸρ τά τ᾽ εἰς αἴγισϑον ἐξεῦρες κακὰ 

καὶ πλησίον παρῆσϑα κινδύνων ἐμοὶ, 
1160 »ῦν τ᾽ αὖ δίδως μοι πολεμίων τιμωρίαν. 

χοὐκ ἐκποδὼν εἰ. παύσομαί σ᾽ αἱνῶν., ἐπεὶ 
βάρος τι κἀν τῷδ᾽ ἐστὶν, αἱνεῖσϑαι λίαν. 
ἐγὼ δὲ πάντως ἐκπνέων ψυχὴν ἐμὴν 

δράσας τι χρήζω τοὺς ἐμοὺς ἐχϑροὺς θανεῖν, 
[1166 ἵν᾽ ἀνταναλώσωμεν οἵ μὲ προὔδοσων, 

στένωσι δ᾽ οἵπερ χίίμ᾽ ἔϑηχαν ἄϑλιον. 
ἁἹγαμέμνονός τοι παῖς πέφυχ᾽, ὃς Ἑλλάδος 
ἦρξ᾽ ἀξιωθεὶς, οὐ τύραννος, ἀλλ᾿ ὅμως 

ῥώμην ϑεοῦ τιν᾽ ἔσχ᾽ - ὃν οὐ χαταισχυνῶ 
1170 δοῦλον παρασχὼν ϑάνατον, ἀλλ᾿ ἐλευϑέρως 

ψυχὴν ἀφήσω. Δῆενέλεων δὲ τίσομαι. 

ἑνὸς γὰρ εἰ λαβοίμεϑ', εὐτυχοῖμεν ἂν, 
εἴ ποϑὲν ἄελπτος παραπέσοι σωτηρία 
χτανοῦσι, μὴ ϑανοῦσιν " εὔχομαι τάδε. 

1175 ὃ βούλομαι γὰρ ἡδὺ χαὶ διὰ στόμα 

πτηνοῖσι μύϑοις ἀδαπάνως τέρψαι φρένα. 

ἩΜΈΕΚΤΡ 4. 

ἐγὼ, κασίγνητ᾽, αὐτὸ τοῦτ᾽ ἔχειν δοχῶ, 
σωτηρίαν σοὶ τῷδέ τ᾿ ἐχ τρίτων τ᾽ ἐμοί, 

ΡῈ ΣΈΊΤΙΕΣ. 

ϑεοῦ λέγεις πρόνοιαν. ἀλλὰ ποῦ τόδε; 
1180 ἐπεὶ τὸ συνετόν γ᾽ οἶδα σῇ ψυχῆ παρόν. 

ΠΖΕΚΤΡΑ. 

ἄκουε δή νυν" καὶ σὺ δεῦρο νοῦν ἔχε. 

ΟΕ ΣΎ ΕΠΕΣΣ 

λέγ᾽" ὡς τὸ μέλλειν ἀγάϑ᾽ ἔχει τιν᾽ ἡδονήν, 

Ἡ.ΖΕΚΤΊΤΡ 4. 

Ἑλένης κάτοισϑα ϑυγατέρ᾽; εἰδότ᾽ ἠρόμην. 

ΟΡΕΣΤΗῊΣ. 

οἶδ᾽, ἣν ἔϑρεψεν ρμιόνην μήτηρ ἐμή. 

ΠΛΕΚᾺΚΤΡΑ. 

118ὅ οὕτη βέβηκε πρὸς Κλυταιμνήστρας τάφον. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

τί χρῆμα δράσουσ᾽ ; ὑποτίϑης τίν᾽ ἐλπίδα; 

ἩΜΕΚΤΡ ΔΑ. 

χοὰς κατασπείσουσ᾽ ὑπὲρ μητρὸς τάφου. 

ΟΡΕΣΤΗΙ͂Σ. 
Ϊ “- ἸΣ ΄ Ϊ καὶ δὴ τί μοι τοῦτ᾽ εἴπας ἐς σωτηρίαν; 

Ε; ὙΡῪ ὙΠῚ Ὁ Ο Ἑ 
ΠΥ Ν 

ἬΜΕΚΤΡ 4. 

ξυλλάβεϑ' ὅμηρον τήνδ᾽, ὅταν στείχη πάλιν. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

1190 τέγος τόδ᾽ εἶπας φάρμακον τρισσοῖς φίλοις ; 
ΠΙΑΙΕΚΤΡΑ. 

Ἑλένης ϑανούσης, ἤν τι Μῆενέλεώς σε δρᾷ, 
ἢ τόνδε κἀμὲ, πᾶν γὰρ ἕν φίλον τόδε, 
λέγ᾽ ὡς φονεύσεις Ἑρμιόνην " ξίφος δὲ χρὴ 
δέρῃ πρὸς αὐτῇ παρϑένου σπάσαντ᾽ ἔχειν. 

1196 χῶν μέν σε σώζηῃ μὴ θανεῖν χρήζων κύρην 
Μενέλαος, Ἑλένης πτῶμ᾽ ἰδὼν ἐν αἵματι, 
μέϑες σεπᾷσϑαι πατρὶ παρϑένου δέμας" 

ἣν δ᾽ ὀξυϑύμου μὴ κρατῶν φρονήματος 
χτείνῃ σε, καὶ σὺ σφάζε παρϑένου δέρην- 

1200 καί γι» δοκῶ, τὸ πρῶτον ἣν πολὺς παρῆ, 
χρόνῳ μαλάξειν σπλάγχνον. οὔτε γὰρ ϑρασὺς 
οἴτ᾽ ἄλκιμος πέφυχε. τήνδ᾽ ἡμῖν ἔχω 
σωτηρίας ἔπαλξιν. εἴρηται λόγος:͵ 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ὦ τὰς φρένας μὲν ἄρσενας κεχτημένη, 
1206 τὸ σῶμα δ᾽ ἐν γυναιξὶ ϑηλείαις πρέπον; 

ὡς ἀξία ζὴν μᾶλλον ἢ ϑανεῖν ἔφυς. 

ΠΙυλάδη,, τοιαύτης ἄρ᾽ ἁμαρτήσει τάλας 
γυναιχὸς, ἧς ζῶν μακάριον χτήσει λέχος; 

ΠῪ ΖΦ ΖΖΕΕΝΣ, 

εἰ γὰρ γένοιτο. «Ῥωχέων δ᾽ ἔλϑοι πόλιν, 
1210 χαλοῖσι» ὑμεναίοισιν ἀξιουμένη. 

ὉΡΕῈΣΤΈΣ,: 

ἥξει δ᾽ ἐς οἴχους Ἑομιόνη τίνος χρόνου; 
ὡς τἄλλα γ᾽ εἶπας, εἴπερ εὐτυχήσομεν, 
χάλλισϑ᾽, ἑλόντες σκύμνον ἀνοσίου πατρός. 

Ἢ ΖΕ ΚΊΤΕΡΟΣ 

χαὶ δὴ πέλας νιν δωμάτων εἶναι δοχῶ" 
121ὅ τοῦ γὰρ χρόνου τὸ μῆχος αὐτὸ συντρέχει. 

ΟΡΕΣΊΗΣ. 

χαλῶς" σὺ μέν νυν, σύγγον᾽ ᾿Ηλέχτρα, δόμων 
πάρος μένουσα παρϑένου δέχου πόδα" 
φύλασσε δ᾽, ἣν τις, πρὶν τελευτηϑῇ φόνος, 
ἢ ξύμμαχός τις ἢ κασίγνητος πατρὸς 

1220 ἐλθὼν» ἐς οἴχους φϑῆ, γέγωνέ τ᾽ ἐς δόμους, 
ἢ σανίδα παίσασ᾽ ἢ λόγους πέμεινασ᾽ ἔσω. 
ἡμεῖς δ᾽ ἔσω στείχοντες ἐπὶ τὸν ἔσχατον 
ἀγῶν᾽ ὁπλιζώμεσϑα φασγάνῳ χέρας, 
Πυλάδη" σὺ γὰρ δὴ συμπονεῖς ἐμοὶ πόνους. 

122ὅ ὦ δῶμα ναίων νυχτὸς ὀρφναίας πάτερ, 
καλεῖ σ᾽ Ὀρέστης παῖς σὸς ἐπίχουρον μολεῖν 

τοῖς δεομένοισι. διὰ σὲ γὰρ πάσχω τάλας 
ἀδίχως - προδέδομει δ᾽ ὑπὸ χασιγνήτου σέϑεν, 
δίκαια πράξας" οὗ ϑέλω δάμαρϑ᾽ ἑλὼν 

1280 χτεῖναι" σὺ δ᾽ ἡμῖν τοῦδε συλλήπτωρ γενοῦ. 

ΠΊΜΕΚΤΡΖ. 

ὦ πάτερ, ἱχοῦ δῆτ᾽, εἰ κλύεις ἔσω χϑονὸς 
τέκνων καλούντων, οἱ σέϑεν ϑνήσκουσ᾽ ὕπερ. 

ΠΥ͂ 2.4ΖΔΗΣ. 
Ἅ , ᾿ - ΒΕ ΟῚ 5 ὦ συγγένεια πατρὸς ἐμοῦ, χἀμὰς λιτὰς, 
᾿γάμεμνον,, εἰσάκουσον, ἔκσωσον τέχνα. 



ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

1288 ἔχτειγα μητέρ᾽, 
ΠΥΔΜΆΑΆΖΗΣ. 

ἡψάμην δ᾽ ἐγὼ ξίφους. 
ἩἨ.ΜΕΚΤΡ Α. 

ἐγὼ δέ γ᾽ ἐπεχέλευσα χἀπέλυσ᾽ ὄκνου. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

σοὶ, πάτερ, ἀρήγων. 
ἩΖΕΚΤΡ 4. 

οὐδ᾽ ἐγὼ προὔδωχά σε. 
ΠΥΖΆΑΠΖΗΣ. 

οὐκοῦν ὀνείδη τάδε κλύων ῥῦσαι τέχνα. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

δακρύοις χατασπένδω σ᾽. 
ΠΩΕᾺΧΚΤΡΑ. 

ἐγὼ δ᾽ οἴχτοισί γε. 
ΠΥ 2.448 Σ. 

1240 παύσασϑε, χαὶ πρὸς ἔργον ἐξορμώμεϑα. 

εἴπερ γὰρ εἴσω γῆς ἀὠχοντίζουσ᾽ ἀραὶ, 

κλύει. σὺ δ᾽, ὦ Ζεῦ πρόγονε, καὶ “ίκης σέβας, 
δότ᾽ εὐτυχῆσαι τῷδ᾽ ἐμοί τε τῆδέ τε" 
τρισσοῖς φίλοις γὰρ εἷς ἀγὼν, δίκη μία, 

1246 ἢ ζῆν ἅπασιν ἢ θανεῖν ὀςείλεται. 

ἩΜΈΕΚΤΡΑ. 

Μιυχηνίδες ὦ φίλαι, 

τὰ πρῶτα χατὰ Πελαπγὸν ἕδος ᾿“ργείων. 

ΧΟΡΟΣ. 
τίνα ϑροεῖς αὐδὰν, 

πότνια; παραμένει γὰρ ἔτι σοι τόδ᾽ ἐν 
1260 τωναϊδῶν πόλει. 

ἩΜΕΚΤΡΑ͂. 
στῆϑ᾽ αἵ μὲν ὑμῶν τόνδ᾽ ἁμαξήρη τρίβον, 
αἱ δ᾽ ἐνθάδ᾽ ἄλλον οἷμιον ἐς φρουρὰν δόμων. 

ΧΟΡΟΣ. 

τί δέ με τόδε χρέος ἀπύεις, 
ἔνεπέ μοι, φίλα. 

ἩΖΕΚΤΡ.Α. 

1286 (όβος ἔχει με μή τις ἐπὶ δώμασι 
σταϑεὶς ἐπὶ «φοίνιον αἷμα 
πήματα πήμασιν ἐξεύρη. 

ἩΜΙΧΟΡΙ͂ΟΝ. 

χωρεῖτ᾽, ἐπειγώμεσϑ᾽- ἐγὼ μὲν οὖν τρίβον 
τόνδ᾽ ἐχφυλάξω, τὸν πρὸς ἡλίου βολάς. 

ΠΗΜΠΙΧΟΡΙΟΝ. 

1260 χαὶ μὴν ἐγὼ τόνδ᾽, ὃς πρὸς ἑσπέραν φέρει. 

ἩΜΤΕΚΤΡ ΖΑ. 

δόχμιά νυν χύρας διάφερ᾽ ὀμμάτων 
ἐχεῖϑεν ἐνθάδ᾽, εἶτα παλινσχοπιάν. 

ΠΠΜΊΧΟΡΙΟ ΔΝ. 

1266 ἔχομεν ὡς ϑροεῖς. 
ἩΜΖΜΕΚΤΡΑ. 

ἑλίσσετέ νυν βλέφαρα, 
κύρας διάδοτε διὰ βοτρύων παντᾶ. 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

ὅδε τίς ἐν τρίβῳ; 
ἘῈ τίς ὅδ᾽ ἄρ᾽ ἀμφὶ μέλαϑρον τπιολεῖ 

1270 σὸν ἀγρότας ἀνήρ; 

1246 --- 1265. --ΞΞΞ 1266 --- 1286. 

ἬἨΖΜΕΚΤΡἍ. 

ἀπωλόμεσϑ᾽ ἄρ᾽, ὦ φίλαι" χεχρυμμένους 
ϑῆρας ξιφήρεις αὐτίκ᾽ ἐχϑροῖσιν φανεῖ. 

ΠΗΓΙΓΧΟΡΙΟΝ. 

ἄφοβος ἔχε" κενὸς, ὦ φίλα 
στίβος, ὃν οὐ δοκεῖς. 

ΠΩΕΚΤΡ,. 

1270 τί δέ; τὸ σὸν βέβαιον ἔτι μοι μένει; 
δὸς ἀγγελίαν ἀγαϑάν τιν᾽, 
εἰ τάδ᾽ ἔρημα τὰ πρόσϑ᾽ αὐλᾶς. 

ΠΙΠΙΙΧΟΡΙΟΝ. 

χαλῶς τά γ᾽ ἐνθένδ᾽" ἀλλὰ τἀπὶ σοῦ σκόπει" 
ὡς οὔτις ἡμῖν “Ιαναϊδῶν πελάζεται. 

ἨΠΠΙΠΙΊΧΟΡΙΟΝ. 

1280 ἐς ταυτὸν ἥκεις " χαὶ γὰρ οὐδὲ τῇδ᾽ ὄχλος. 

Ἡ.ΜΕῈΕΚΤΎΡ “4. 

φέρε νυν ἐν πύλαισιν ἀκοὰν βάλω " 
τί μέλλεϑ᾽ οἱ κατ᾽ οἶχον ἐν ἡσυχίᾳ 

1285 σφάγια φοινίσσειν ; 
οὐχ εἰσακούουσ᾽" ὦ τάλαιν᾽ ἐγὼ κακῶν. 
ἄρ᾽ ἐς τὸ κάλλος ἐκχεκώφηται ξίφη; 
τάχα τις ᾿ἡργείων ἔνοπλος ὁρμήσας 

1290 ποῦδὺὲ βοηδρόμῳ μέλαϑρα προσμίξει. 
σχέψασϑέ νυν ἄμεινον" οὐχ ἕδρας ἀγών" 
ἀλλ αἱ μὲν ἐνθάδ᾽, αἱ δ᾽ ἐχεῖσ᾽ ἑλίσσετε," 

ΣΞΙΟΣΡΊΟΥΣ: 

1296 ἀμείβω κέλευϑον σχοποῦσα παντᾶ. 
ἘΖ“ΕΝΗ. 

ἰὼ Πελασγὸν ἼἼργος, ὄλλυμαι κακῶς. 
Ἡ.ΕΚΤΡ 2. 

ἠκούσαϑ᾽; ἅνδρες χεῖρ᾽ ἔχουσιν ἐν φόνῳ" 
Ἑλένης τὸ χώκυμ᾽ ἐστὶν, ὡς ἀπεικάσαι. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦ “ιὸς, ὦ “Διὸς ἀέναον χράτος, 

1800 ἔλϑ᾽ ἐπίκουρον ἐμοῖς φίλοισι πάντως. 

ἘΖΕΝΗ. 
Λιενέλαε, ϑνήσχω " σὺ δὲ παρών μ᾽ οὐχ ὠφελεῖς." 

Π2ΕΚΤΡ Ζ. 

φονεύετε, καίνετε, ϑείνετε, ὕλλυτε, 
δίσπιτυχα, δίστομα φάσγανα πέμπετε 

ἐχ χερὸς ἱέμενοι 
1306 τὰν λιποπάτορα λιπόγαμόν ϑ᾽, ἃ πλείστους 

ἔχανεν Ἑλλάνων 
δορὶ παρὰ ποταμὸν ὀλομένους, 
ὅϑι δάχρυα δάκρυσι 
συνέπεσεν σιδαρέοισι 

1810 βέλεσιν ἀμφὶ τὰς Σχαμάνδρου δίνας. 

ΧΟΡΟΣ. 

σιγῶιτε σιγᾶτ᾽ " ἠσϑόμην κτύπου τινὸς 
χέλευϑον ἐσπεσόντος ἀμφὶ δώματα. 

Π͵΄ΖΕΚΤΡ 4. 

ὦ «ἰλταται γυναῖχες, ἐς μέσον «ὐνον 
ἥδ᾽ Ἑρμιόνη πάρεστι" παύσωμεν βοήν. 

1316 στείχει γὰρ ἐσπεσοῦσα δικτύων βρόχους. 
χαλὸν τὸ ϑήραμ᾽, ἢν ἁλῷ, γενήσεται. 
πάλιν χατάστηϑ᾽ ἡσύχῳ μὲν ὄμματι, 
χοός δ᾽ ἀδήλῳ τῶν δεδραμένων πέρι" 

χἀγὼ σχυϑρωποὺς ὀμμάτων ἕξω κόρας, 
1320 ὡς δῆϑεν οὐκ εἰδυῖα τἀξειργασμένα. 
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ὦ παρϑέν᾽, ἥκεις τὸν Κλυταιμνήστρας τάφον 
στέψασα χαὶ σπείσασα νερτέρων χοάς. 

ἙἘΡΜΠΙΟΝΗ. 

ἥχω. λαβοῦσα πρευμένειαν. ἀλλά με 
φύβος τις εἰσελήλυϑ᾽, ἥντιν᾽ ἐν δόμοις 

1326 τηλουρὸς οὖσα δωμάτων χλύω βοήν. 
ἩἨ.“ΈῈΈΚΤΡΦΤ 4. 

τί δ᾽; ἄξι᾽ ἡμῖν τυγχάνει στεναγμάτων. 
ἘΡΜΊΙΟΔΝΗ. 

εὔφημος ἴσϑι" τί δὲ νεώτερον λέγεις ; 
ἩΖ“ΈΧΤΡ 4. 

ϑανεῖν Ὀρέστην χώμ᾽ ἔδοξε τῆδε γῆ. 
ἘΡΜΊΙΟΜΔΝΗ. 

μὴ δῆτ᾽, ἐμούς γε συγγενεῖς πειρυχότας. 
ΓΖ ἘΠῚ ΡΟ. 

1380 ἄραρ᾽" ἀνάγκης δ᾽ ἐς ζυγὸν χαϑέσταμεν. 
| ἘΡΜΙΟΝΗ. 
] ἦ τοῦδ᾽ ἕχατι χαὶ βοὴ κατὰ στέγας; 
| ἩΖΕΚΤΡΑ. 

ἱκέτης γὰρ Ἑλένης γόνασι προσπεσὼν βοᾷ 

ἘΡΜΠΙΟΜΝΗ. 

τίς; οὐδὲν οἶδα μᾶλλον, ἢν σὺ μὴ λέγης. 
ἩΖΈΕΚΤΡ.. 

τλήμων Ὀρέστης μὴ ϑανεῖν, ἐμοῦ δ᾽ ὕπερ. 
ἘΡΜΙΟΔΝΗ. 

1335 ἐπ᾿ ἀξίοισί τῴρ᾽ ἀνευφημεῖ δόμος. 
ἨἩ.ΕΚΤ 4. 

περὶ τοῦ γὰρ ἄλλου μᾶλλον ἂν φϑέγξαιτό τις; 
ἀλλ ἐλϑὲ καὶ μετάσχες ἱχεσίας φίλοις, 

σῆ μητρὶ προσπεσοῦσα τῇ μέγ᾽ ὀλβίᾳ, 

ΔΊ᾽ενέλαον ἡμᾶς μὴ ϑανόντας εἰσιδεῖν. 
1840 ἀλλ ὦ τραςεῖσα μητρὸς ἐν χεροῖν ἐμῆς, 

οἴχτειρον ἡμᾶς χἀποκούφισον χαχῶν. 
ἴϑ᾽ εἷς ἀγῶνα δεῦρ᾽, ἐγὼ δ᾽ ἡγήσομαι" 

σωτηρίας γὰρ τέρμ᾽ ἔχεις ἡμῖν μόνη. 

ἘΡΜΤΙΟΝΗ. 
ἰδοὺ, διώκω τὸν ἐμὸν ἐς δόμους πόδα. 

1346 σώϑηϑ᾽ ὅσον γε τοὐπ᾿ ἔμ᾽. 

ἩΖΕΚΤΡΑ. 

ὦ κατὰ στέγας 

φίλοι ξιφήρεις, οὐχὶ συλλήψεσϑ᾽ ἄγραν; 

ἘΡΜΙΟΝΗ. 

οἵ ᾽γώ" τίνας τούσδ᾽ εἰσορῶ; 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

σιγῶν χρεών" 
ἡμῖν γὰρ ἥκεις, οὐχὶ σοὶ, σωτηρία. 

ἩΜΈΚΤΡΑ. 
ἔχεσϑ᾽ ἔχεσϑε" φάσγανον δὲ πρὸς δέρη 

1850 βαλόντες ἡσυχάζεϑ'᾽, ὡς εἰδὴ τόδε 

Μενέλαος, οὕνεχ᾽ ἄνδρας, οὐ «Φρύγας κακοὺς, 
εὑρὼν ἔπραξεν οἷα χρὴ πράσσειν χακούς. 

Ἰὼ Ἰὼ φίλαι, κτύπον ἐγείρετε, 
χτύπον χαὶ βοὰν 
σιρὸ μελάϑρων, ὅπως ὃ πραχϑεὶς φόνος 

1856 μὴ δεινὸν ᾿ἡργείοισιν ἐμβάλῃ «φόβον, 
βοηδρομῆσαι πρὸς δόμους τυραννιχοὺς, 

πρὶ» ἐτύμως ἴδω τὸν Ἑλένας φόνον 
χαϑαιμαχτὸν ἐν δόμοις κείμενον, 

᾿ 1858 -- Ἰ866. -ξξΞ 1587 --- 1548. 

ἢ χαὶ λόγον του προσπόλων πυϑώμεϑα" 
1360 τὰς μὲν γὰρ οἶδα συμιρορὰς, τὰς δ᾽ οὐ σαφῶς. 

ΧΟΡΟΣ. 

διὰ δίχας ἔβα 

ϑεῶν νέμεσις ἐς Ἑλέναν. 

δαχρύοισι γὰρ Ἑλλάδ᾽ ἅπασαν ἔπλησε, 
διὰ τὸν ὀλόμενον ὀλόμενον ᾿Ιδαῖον 

1306 Πάριν. ὃς ἄγαγ᾽ Ἑλλάδ᾽ εἰς Ἴλιον. 

ἀλλὰ χτυπεὶῖ γὰρ χλῆϑρα βασιλείων δόμων, 
σιγήσατ᾽" ἔξω γάρ τις ἐκβαίνει «τρυγῶν, 

οὗ πευσόμεσϑα τἀν δόμοις ὅπως ἔχει. 

ΦΦΡΎΥΞ. 

᾿ργεῖον ξίφος ἐχ ϑανάτου πέφευγα 
1370 βαρβάροις ἐν εὐμαρίσιν, 

χεδρωτὰ παστάδων ὑπὲρ τέρεμγα 
“«Ἰωριχάς τε τριγλύφους. 
φοοῦδα φροῦδα, γῶ γᾶ, 

βαρβάροισι δρασμοῖς. 

1375 αἰαῖ" πᾶ φύγω, ξέναι, 
πολιὸν αἰϑέρ᾽ ἀμπτάμενος ἢ 

πόντον. ᾿Ωχεανὸς ὃν Ϊ 

ταυρόχρανος ἀγχάλαις Ι 

ἑλίσσων κυχλοῖ χϑόνα; 

ΧΟΡΟΣ. 

1380 τί δ᾽ ἔστιν, Ἑλένης πρόσπολ᾽, ᾿Ιδαῖον χάρε; 
ΦΡΥΕΞ. 

Ἴλιον Ἴλιον, ὥμοι μοι, 

«Ρρύγιον ἄστυ χαλλίβωλον, Ὑ- 
δὰς ὅρος ἱερὸν, ὥς σ᾽ ὀλόμενον στένω, 

1385 ἁρμάτειον ἁρμάτειον 
μέλος βαρβάρῳ βοᾷ, 
δι᾿ ὀρνιϑόγονον ὄμμα χυχνόπτερον ] 
χαλλοσύνας «Τήδας σχύμνου, δυσελένας, 

ξεστῶν περγάμων ᾿Ἵπολλωνίων 
1890 ἐρινύν - ὀτοτοῖ " 

Ἰαλέμων ἰαλέμων, 

«Ἰαοδανία τλάμων Τανυμήδεος 

ἱπποσύνας. “]ιὸς εὐνέτα. 
ΧΟΡΟΣ. 

σαφῶς λέγ᾽ ἡμῖν αὖϑ᾽ ἕκαστα τὰν δόμοις" 
τὰ γὰρ πρὶν οὐκ εὔγνωστα συμβαλοῦσ᾽ ἔχω. 

«ΡΥΞ. 

1396 αἵλινον αἴλινον ἀρχὰν ϑανάτου 
βάρβαροι λέγουσιν, αἰαῖ, 

᾿Ἡσιάδι φωνῷᾷ, βασιλέων 

ὅταν αἷμα χυϑὴ κατὰ γῶν ξίφεσιν 
σιδαρέοισιν “Ἴδα. 

1400 ἦλθον ἐς δόμους, ἵν᾽ αὔϑ᾽ ἕχαστά σοι λέγω, 
λέοντες Ἕλλανες δύο διδύμω. 
τῷ μὲν ὁ στρατηλάτας πατὴρ ἔκλήζετο" 
ὁ δὲ παῖς Στροφίου, κακομήτας, 
οἷος Ὀδυσσεὺς. σιγᾷ δόλιος, 

1406 πιστὸς δὲ φίλοις, ϑοασὺς εἰς ἀλκὰν, 

ξυνετὸς πολέμου, «φόνιός τε δράχων. 

ἔρροι τᾶς ἡσύχου προνοίας, 
χαχοῦργος ὦν. οἵ δὲ πρὸς ϑρόνους ἔσω 
μολόντες ἃς ἔγημ᾽ ὃ τοξότας Πάρις 

1410 γυναικὸς, ὄμμα δϑαχρύοις 
περυρμένοι, ταπεινοὶ 

ἕζονϑ᾽, ὃ μὲν τὸ χεῖϑεν, ὁ δὲ 
β 
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τὸ χεῖϑεν, ἄλλος ἄλλοϑεν πεφραγμένοι. 
περὶ δὲ γόνυ χέρας ἱχεσίους 

1416 ἔβαλον ἔβαλον Ἑλένας ἄμφω. 
ἀνὰ δὲ δρομάδες ἔϑορον ἔϑορον 
ἀμφίπολοι «Ῥρύγες " 

προσεῖπε δ᾽ ἄλλος ἄλλον πεσὼν ἐν φόβῳ, 
μή τις εἴη δόλος. κἀδόχει 

1420 τοῖς μὲν οὔ, τοῖς δ᾽ ἐς ἀρκυστάταν 
μηχανὰν ἐμπλέχειν παῖδα τὴν 
Τυνδαρίδ᾽ ὃ μητροφόντας δράκων. 

ΟΡ ΌΣ, 

1425 σὺ δ᾽ ἦσϑα ποῦ τότ᾽, ἢ πάλαι φεύγεις φόβῳ; 
«Ῥ ΡΎῪΞ. 

«Ρρυγίοις ἔτυχον «Ῥρυγίοισι νόμοις 
παρὰ βόστρυχον αὔραν αὔραν 
Ἑλένας Ἑλένας εὐπᾶγι κύκλῳ 
πτερίνῳ πρὸ παρηίδος ἄσσων 

1430 βαρβάροις νόμοισιν. 
ἁ δὲ λίνον ἠλαχάτᾳ 
δαχτύλοις ἕλισσε, 
γήματα δ᾽ ἵετο πέδῳ, 
σχύλων Φρυγίων ἐπὶ τύμβον ἀγάλ-- 

1435 ματα συστολίσαι χρήζουσα λίνῳ, 
φάρεα πορφύρεα, δῶρα Κλυταιμνήστρᾳ. 
προσεῖπε δ᾽ ὧδ᾽ Ὀρέστας “άχαιναν χόραν" 
ὦ “ιὸς παῖ, ϑὲς ἴχνος πέδῳ 

1440 δεῦρ᾽ ἀποστᾶσα χλισμοῦ, Πέλοπος 
ἐπὶ προπάτορος παλαιᾶς ἕδραν 

ἑστίας, ἵν᾽ εἰδῆς λόγους ἐμούς. 

ἄγει δ᾽ ἄγει νιν" ἁ δ᾽ ἐφεί- 
1446 πετ᾽, οὐ πρόμαντις ὧν ἔμελ-- 

λὲν" ὃ δὲ συνεργὸς ἄλλ ἔπρασσ᾽ 
ἰὼν χαχὸς «Ῥωχεὺς, 

οὐχ ἐχποδὼν ἔτ᾽, ἀλλ᾿ ἀεὶ χακοὶ «Ῥρύγες; 

ἐχλῆσε δ᾽ ἄλλον ἄλλοσε στέγης " 
τοὺς μὲν ἐν σταϑμοῖσιν ἱππικοῖς, 

τοὺς δ᾽ ἐν ἐξέδραισι, τοὺς δ᾽ ἐχεῖσ᾽ ἐκεῖθεν, 
1450 ἄλλον ἄλλοσε διαρμόσας ἀποπρὸ δεσπιοίνας. 

ΧΟΡΟΣ. 

τί τοὐπὶ τῷδε συμφορᾶς ἐγίγνετο; 
ΦΡΥΞ. 

᾿Ιδαία μᾶτερ, μᾶτερ, 
ὀβρίμα ὀβρίμα, αἱαῖ, 

1466 φονίων παϑέων, ἀνόμων τε χαχῶν 

ἅπερ ἔδραχον ἔδραχον 
ἐν δόμοις τυράννων. 
ἀμφὶ πορφυρέων πέπλων ὑπὸ σχότου 
ξίφη σπάσαντες ἐν χεροῖν, 
ἄλλος ἄλλοσε 
δίνασεν ὄμμα, μή τις παρὼν τύχοι. 

1460 ὡς χάπροι δ᾽ ὀρέστεροι γυ- 
γαιχὸς ἀντίοι σταϑέντες 

ἐνγέπουσι, χατϑαγεῖ 

χκατϑαγεῖ, κακός σ᾽ ἀποχτείνει πόσις, 

τὸν κασιγνήτου προδοὺς ἐν Ἴάργει ϑανεῖν γόνον. 
1466 ἁ δ᾽ ἔαχεν ἴαχεν, ὦμοι μοι" 

λευχὸν δ᾽ ἐμβαλοῦσα πῆχυν στέρνοις, 
χτύπησε χρᾶτα μέλεον πλαγάν " 
φυγᾷ δὲ ποδὶ τὸ χρυσεοσάνδαλον 
ἴχνος ἔφερεν ἔφερεν " 

ἃς χόμας δὲ δακτύλους δικὼν Ὀρέστας, 
1470 ΠΠυχηνίδ᾽ ἀρβύλαν προβὰς, 

ὦμοις ἀριστεροῖσιν ἀνακλάσας δέρην, 
παίειν λαιμῶν ἔμελλεν εἴσω μέλαν ξίφος. 

ΧΟΡΟΣ. 

ποῦ δῆτ᾽ ἀμύνειν οἱ χατὰ στέγας Φρύγες; 
ΦΡΥΣ. 

Ἰαχᾷ δόμων ϑύρετρα καὶ σταϑμοὺς 
μοχλοῖσιν ἐχβαλόντες, ἔνϑ᾽ ἐμίμνομεν, 

1476 βοηδρομοῦμεν ἄλλος ἄλλοϑεν στέγης, 
ὁ μὲν πέτρους, ὃ δ᾽ ἀγκύλας, 
ὁ δὲ ξίρος πρόκωπον ἐν χεροῖν ἔχων. 
ἔναντα δ᾽ ἦλθεν 3 

Πυλάδης ἀλίαστος, οἷος οἷος 
1480ἜἝχτωρ ὁ «Ῥρύγιος, ἢ τρικόρυϑος «Αἴας, 

ὃν εἶδον εἶδον ἐν πύλαισι Πριαμίσιν" 
φασγάνων δ᾽ ἀχμὰς ξυνήψαμεν. 
τότε δὴ τότε διαπρεπεῖς 

ἐγένοντο «Ῥρύγες, ὅσον “ἄρεος ἀλχὰν 

1485 ἥσσονες “Ἑλλάδος ἐγενόμεϑ᾽ αἰχμᾶς. 
ὁ μὲν οἰχόμενος φυγὰς, ὁ δὲ νέκυς ὧν, 
ὁ δὲ τραῦμα φέρων, ὁ δὲ λισσόμενος, 
ϑανάτου προβολάν" 

ὑπὸ σχότον δ᾽ ἐφεύγομεν" 
γεχροὶ δ᾽ ἔπιπτον, οἱ δ᾽ ἔμελλον, οἱ δ᾽ ἔκειντ᾽. 

« 
1490 ἔμολε δ᾽ ἁ τάλαιν᾽ Ἑρμιόνα δόμους 

ἐπὶ φόνῳ χαμαιπετεῖ ματρὸς, ἃ 
γι» ἔτεχεν τλάμων. 
ἄϑυρσοι δ᾽ οἷά νιν δραμόντε βάχχω 
σκύμνον ἐν χεροῖν ὀρείαν 
ξυνήρπασαν" πάλιν δὲ τὰν “ιὸς κόραν 
ἐπὶ σφαγὰν ἔτεινον" 

1495 ἁ δ᾽ ἐκ ϑαλάμων ἐγένετο 
διαπρὸ δωμάτων ἄφαντος, 

ὦ Ζεῦ χαὶ γᾷ χαὶ φῶς χαὶ νὺξ, 

ἤτοι φαρμάχοισιν ἢ μάγων 
τέχναισιν ἢ ϑεῶν χλοπαῖς. 
τὰ δ᾽ ὕστερ᾽ οὐχέτ᾽ οἶδα " δρα- 
πέτην γὰρ ἐξέχλεπτον ἐκ δόμων πόδα. 

1500 πολύπονα δὲ πολύπονα πάϑεα 
ΔΙενέλαος ἀνασχόμενος 
ἀνόνητον ἀπὸ Τροίας 

ἔλαβε τὸν Ἑλένας γάμον. 
ΧΟΡΟΣ. 

χαὶ μὴν ἀμείβει χαινὸν ἔχ καινῶν τόδε" 
ξιφηφόρον γὰρ εἰσορῶ πρὸ δωμάτων 

1505 βαίνοντ᾽ ᾿Ορέστην ἐπτοημένῳ ποϑί. 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

ποῦ ᾽στιν οὗτος ὃς πέφευγε τοὐμὸν ἐκ δόμων 

ξίφος; 

ΦΡΎΞ. 

προσχυνῶ σ᾽, ἄναξ, νόμοισι βαρβάροισι προσ-- 

σπίτνων. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

οὐχ ἐν Ἰλίῳ τάδ᾽ ἐστὶν, ἀλλ᾿ ἐν ᾿Δργείᾳ χϑονί- 
ΦΡῪΞ. 

πανταχοῦ ζῆν ἡδὺ μᾶλλον ἢ ϑανεῖν τοῖς σώ- 
φροσιν. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

1510 οὔτι που χραυγὴν ἔϑηκας Μενέλεῳ βοηδρομεῖν; 
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ΦΡΥΞ. 

σοὶ μὲν οὖν ἔγωγ᾽ ἀμύνειν" ἀξιώτερος γὰρ εἰ. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ἐνδίχως ἡ Τυνδάρειος ἄρα παῖς διώλετο; 
ἉΨΡΥΞ. 

ἐνδικώτατ᾽, εἴ γε λαιμοὺς εἶχε τριπτύχους ϑανεῖν. 
ΟΡΈΣΤΗΣ. 

δειλίᾳ γλώσσῃ χαρίζει, τἄνδον οὐχ οὕτω φρονῶν. 

ΦΡῪΥΞ. 

1616 οὐ γὰρ, ἥτις Ελλάδ᾽ αὐτοῖς «Ῥρυξὶ διελυμήνατο; 
Ξ ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ὄμοσον, εἰ δὲ μὴ, χτενῶ σε, μὴ λέγειν ἐμὴν χάριν. 
ἯΕΡΥΞ. 

τὴν ἐμὴν ψυχὴν κατώμοσ᾽, ἣν ἂν εὐορχοῖμ᾽ ἐγώ. 
ΟΡΕΣΤΉΣ. 

ὧδε κἀν Τροίᾳ σίδηρος πᾶσι «Ῥρυξὶν ἣν φόβος; 
«ΦΡΎΞ. 

ἄπεχε φάσγανον" πέλας γὰρ δεινὸν ἀνταυγεῖ 
φόνον. 

ΟΡΕΣΤΉῊΉΣ. 

1620 μὴ πέτρος γένῃ δέδοικας, ὥστε Γοργόν᾽ εἰσιδών; 
ΦΡᾧὈΡΥΞ. 

μὴ μὲν οὖν γεχρύς" τὸ Γοργοῦς δ᾽ οὐ χκάτοιδ᾽ 
ἐγὼ χάρα. 

ΟΡΕΣΤΗῊΗΣ. 

δοῦλος ὧν φοβεῖ τὸν “ιδην, ὕς σ᾽ ἀπαλλάξει 
χκαχῶν ; 

ΦΡΥΞ. 

πᾶς ἀνὴρ, κἄν δοῦλος ἢ τις, ἥδεται τὸ φῶς ὁρῶν. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

εὖ λέγεις " σώζει σε σύνεσις. ἀλλὰ βαῖν᾽ εἴσω δόμων. 
ΦΡΎΥΞ. 

[1626 οὐχ ἄρα κτενεῖς μ᾽; 

ΟΡΕΣΤΉΣ:. 

| ἀφεῖσαι. 

ΦΡῪΞ. 

καλὸν ἔπος λέγεις τόδε. 
ΟΡΈ ΣΎΕΣ. 

ἀλλὰ -“μεταβουλευσόμεσϑα. 

ΨΦΡΎΞ. 

τοῦτο δ᾽ οὐ καλῶς λέγεις. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

μῶρος, εἰ δοχεῖς μὲ τλῆναι σὴν καϑαιμάξαι δέρην " 

οὔτε γὰρ γυνὴ πέφυχας οὔτ' ἐν ἀνδράσιν σύ γ᾽ εἶ. 
τοῦ δὲ μὴ στῆσαί σε κραυγὴν οὕνεκ᾽ ἐξῆλθον 

δόμων " 

1680 ὑξὺ γὰρ βοῆς ἀκοῦσαν ἴργος ἐξεγείρεται. 

Μενέλεων δ᾽ οὐ τάρβος ἡμῖν ἀναλαβεῖν εἴσω 
ξέφους" 

ἀλλ ἴτω ξανϑοῖς ἐπ᾿ ὦμων βοστρύχοις γαυρού- 
μενος " ᾿ 

] εἰ γὰρ ᾿ἡργείους ἐπάξει τοῖσδε δώμασιν λαβὼν, 

| τὸν Ἑλένης φόνον διώχων, κἀμὲ μὴ σώζειν ϑέλει 
1585 σύγγονόν τ᾿ ἐμὴν Πυλάδην τε τὸν τάδε ξυν- 
| δοῶντά μοι, 

παρϑένον τε χαὶ δάμαρτα δύο νεχρὼ χατόψεται. 
ΧΟΡΟΣ. 

Ἰὼ Ἰὼ τύχα, ἕτερον εἰς ἀγῶν᾽ 
ἕτερον αὖ δόμος 

Ϊ φοβεοὺν ἀμφὶ τοὺς ᾿ἀτρείδας πίτνει. 

-“---φ-.ςτἅτοὸὺοθΠὸΠθΠ͵Π͵Π͵͵ 

τ πὸ Ὁ 

ΠΙΗΠΙΧΟΡΙΟΝ. 

τί δρῶμεν; ἀγγέλλωμεν ἐς πόλιν τάδε; 
1640 ἢ σῖγ᾽ ἔχωμεν; 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

ἀσφαλέστερον, φίλαι. 

ἩΜΠΙΧΟΡΙΟΝ. 

ἴδε πρὸ δωμάτων ἴδε προχηούσσεε 
ϑοάζων ὅδ᾽ αἰϑέρος ἄνω χαπνός. 

ἩΜΊΙΧΟΡΙΟΝ. 

ἅπτουσι πεύχας, ὡς πυρώσοντες δόμους 

τοὺς Τανταλείους, οὐδ᾽ ἀφίστανται φόνου. 

ΧΟΡΟΣ. 

1645 τέλος ἔχει δαίμων 
βροτοῖς τέλος ὅπα ϑέλει. 

μεγάλα δέ τις ἃ δύναμις" δι᾿ ἀλάστορ᾽ 

ἔπεσ᾽ ἔπεσε μέλαϑρα τάδε δι᾿ αἱμάτων 
διὰ τὸ ΜΠυρτίλου πέσημ᾽ ἐχ δίφρου. 
ἀλλὰ μὴν χαὶ τόνδε λεύσσω Μήῆενέλεων δόμων πέλας 

1660 ὀξύπουν, ἠσϑημένον που τὴν τύχην ἣ νῦν πάρα. 
οὐκέτ᾽ ἂν φϑάνοιτε χλῆϑρα συμπεραίνοντες 

μοχλοῖς, 

ὦ χατὰ στέγας ᾿Ἵτρεῖδαι. δεινὸν εὐτυχῶν ἀνὴρ 
πρὸς χακῶς πράσσοντας, ὡς σὺ νῦν, Ὀρέστα, 

δυστυχεῖς. 

ΜΕΝΕ.“Ζ424ΟΣ. 

ἥχω χλύων τὰ δεινὰ χαὶ δραστήρια 

1555 δισσοῖν λεόντοιν " οὐ γὰρ ἄνδρ᾽ αὐτὼ καλῶ. 
ἤχουσα γὰρ δὴ τὴν ἐμὴν ξυνάορον 
ὡς οὐ τέϑνηχεν, ἀλλ᾽ ἄφαντος οἴχεται, 
χενὴν ἀκούσας βάξιν, ἣν φόβῳ σφαλεὶς 
ἤγγειλέ μοί τις. ἀλλὰ τοῦ μητροχκτόνου 

1560 τεχγάσματ᾽ ἐστὶ ταῦτα χαὶ πολὺς γέλως. 

ἀνοιγέτω τις δῶμα" προσπόλοις λέγω 

ὠϑεῖν πύλας τάσδ᾽, ὡς ἂν ἀλλὰ παῖδ᾽ ἐμὴν 
ῥυσώμεϑ᾽ ἀνδρῶν ἐκ χερῶν μιαιφόνων, 

χαὶ τὴν τάλαιναν ἀϑλίαν δάμαρτ᾽ ἐμὴν 
1606 λάβωμεν, ἣ δεῖ ξυνϑανεῖν ἐμῇ χερὶ 

τοὺς διολέσαντας τὴν ἐμὴν ξυνάορον. 
ΟΡΕΣΤΗῊΣ. 

οὗτος σὺ, χλήϑρων τῶνδε μὴ ψαύσῃς χερὶ, 
ΛΙενέλαον εἶπον, ὃς πεπύργωσαι ϑράσει" 

ἢ τῷδε ϑριγχῷ χρᾶτα συνϑραύσω σέϑεν, 

1570 δήξας παλαιὰ γεῖσα, τεχτόνων πόνον.- 
μοχλοῖς δ᾽ ἄραρε χλῆϑρα, σῆς βοηδρόμου 
σπουδῆς ἅ σ᾽ εἴρξει. μὴ δόμων ἔσω περᾶν. 

ΜΈΕΝΕ.4ΟΣ. 

ἔα, τί χρῆμα; λαμπάδων ὁρῶ σέλας, 
δόμων δ᾽ ἐπ᾿ ἄχρων τούσδε πυργηρουμένους, 

1575 ξίφος δ᾽ ἐμῆς ϑυγατρὸς ἐπίφρουρον δέρῃ. 

ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

πότερον ἐρωτᾶν ἢ κλύειν ἐμοῦ ϑέλεις; 

ΜΕΝΕΚΛΟΣ. 
οὐδέτερ᾽" ἀνάγκη δ᾽, ὡς ἔοιχε, σοῦ κλύειν. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 
μέλλω χτενεῖν σου ϑυγατέρ᾽, εἰ βούλει μαϑεῖν. 

ΜΕΝΕ.40ΟΣ. 

Ἑλένην φονεύσας ἐπὶ φύνῳ πράσσεις φόνον; 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

1680 εἰ γὰρ κατέσχον μὴ ϑεῶν χλεφϑεὶς ὕπο. 



ΟΡ ΕΞ Ψὰ ἩΚῈΣ, 

ΜΕΝΕ.Ζ4ΟΣ. 
ἀρνεῖ χαταχτὰς κἀφ᾽ ὕβρει λέγεις τάδε; 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

Ι λυπράν γε τὴν ἄρνησιν" εἰ γὰρ ὥφελον 
Ϊ ΜΕΝΕΟ.4ΟΣ. 

| τί χρῆμα δρᾶσαι; παραχαλεῖς γὰρ ἐς (φόβον. 
ΟῬΙΕΩΣΕΓΎΓΕΣ: 

] τὴν Ἑλλάδος μιάστορ᾽ εἰς ἽΔιδου βαλεῖν. 

Ι ΜΕΝΕ.Δ4ΟΣ. 
158ὅ ἀπόδος δάμαρτος νέχυν, ὅπως χώσω τάφῳ. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ϑεοὺς ἀπαίτει" παῖδα δὲ χτενῶ σέϑεν. 
ΜΕΝΕ..4ΟΣ. 

ὁ μητροφόντης ἐπὶ φόνῳ πράσσει φόνον. 
ΟΡΕΣΈΗΣ. 

ὁ πατρὸς ἀμύντωρ, ὃν σὺ προὔδωχας θανεῖν. 
ΜΕΝΕΜ..ΟΣ. 

οὐχ ἤρχεσέν σοι τὸ παρὸν αἷμα μητέρος; 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

1690 οὐχ ἂν χάμοιμι τὰς κακὰς κτείνων ἀεί. 
ΜΕΝΕΟ..4ΟΣ. 

ἢ καὶ σὺ, Πυλάδη, τοῦδε χοινωγεῖς φόνου; 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

φησὶν σιωπῶν " ἀρχέσω δ᾽ ἐγὼ λέγων. 
ΜΕΝΕ..40ΟΣ. 

ἀλλ οὔτι χαίρων, ἤν γε μὴ φύγης πτεροῖς. 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

οὐ φευξόμεσϑα" πυρὶ δ᾽ ἀνάψομεν δόμους. 
ΜΕΝΕ.ΖΑΟΣ. 

1596 ἢ γὰρ πατρῷον δῶμα πορϑήσεις τόδε; 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ὡς μή γ᾽ ἔχης σὺ, τήνδ᾽ ἐπισφάξας πυρί. 
ΜΕΝΕΑ͂ΔΟΣ. 

χτεῖν᾽" ὡς κτανών γε τῶνδέ μοι δώσεις δίκην. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 
ἔσται τάδ᾽. 

ΜΈΝΕ. ΟΣ. 

ἃ ἃ, μηδαμῶς δράσῃς τάδε. 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

σίγα νυν, ἀνέχου δ᾽ ἐνδίκως πράσσων κακῶς. 
ΜΕΝΕΖΛΟΣ. 

1600 γὰρ δίκαιον ζῆν σε; 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

χαὶ χρατεῖν γε γῆς- 

ΜΕΝΕ.Ζ.Μ4ΟΣ. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

ἂν Ἄργει τῷδε τῷ Πελασγιχῷ. 
ΜΕΝΕ.ΖΜ4ΟΣ. 

εὖ γοῦν ϑίγοις ἂν χεονίβων. 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

τί δὴ γὰρ οὔ; 
ΜΠΕΝΕ..0ΟΣ. 

χαὶ σφάγια πρὸ δορὸς καταβάλοις. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

' σὺ δ᾽ ἂν χαλῶς; 
ΜΕΝΕ..0ΟΣ. 

ἁγνὸς γάρ εἶμι χεῖρας. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ἀλλ οὐ τὰς φρένας. 

ΜΕΝΕ..40Σ. 

1006 τίς δ᾽ ἂν προσείποι σ᾽; 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ὅστις ἐστὶ φιλοπάτωρ. 
ΔΠΕΝΕ..ΔΟΣ. 

ὕστις δὲ τιμᾷ μητέρ᾽; 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

εὐδαίμων ἔφυ. 

ΜΕΝΕΟ..,ΟΣ. 

οὔκουν σύ γ᾽. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

οὐ γὰρ ἁνδάνουσιν αἱ κακαί, 
ΜΕΝΕΟ..4ΟΣ. 

ἅπαιρε ϑυγατρὸς φάσγανον. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ψευδὴς ἔφυς. 

ΜΕΝΕ..0Σ. 

ἀλλὰ χτενεῖς μου ϑυγατέρ᾽; 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

οὐ ψευδὴς ἔτ᾽ εἴ. 
ΜἍΕΝΕ...4ΟΣ. 

1010 οἴμοι, τέ δράσω; 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

πεῖϑ᾽ ἐς ᾿Ἱργείους μολὼν 
ΜΕΝΕΟ..4ΟΣ. 

πειϑὼ τίν᾽; 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

ἡμᾶς μὴ χτανεῖν αἰτοῦ πόλιν. 

ΜΕΝΕ..4ΟΣ. 

ἢ παῖδά μου φονεύσεϑ᾽; 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

ὧδ᾽ ἔχει τάδε. 
ΜΕΝΕ..4ΟΣ. 

ὦ τλῆμον Ἑλένη. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

τἀμὰ δ᾽ οὐχὶ τλήμονα; 

ΠΕΝΕ...40 Σ. 

σοὶ σφάγιον ἐχόμισ᾽ ἐκ «Φρυγῶν 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

εἰ γὰρ τόδ᾽ ἤν. 

ΜΠΕΝΕ..40ΟΣ. 

1601ὅ πόνους πονήσας μυρίους. 
ΟΡΕΣΤΉῊΣ. 

πλήν γ᾽ εἷς ἐμέ. 

ΜΕΝΕ.ΛΔΟΣ. 

πέπονθα δεινά. 
ΟΡΕΣΤῊΗΣ. 

τότε γὰρ ἦσϑ᾽ ἀνωφελής. 
ΜΕΝΕΚ.ΜΔΟΣ. 

ἔχεις με. 
ΟΡΕΣΤΗῊΗΣ. 

σαυτὸν σύ γ᾽ ἔλαβες χακὸς γεγώς. 

ἄλλ εἴ᾿, ὕφαπτε δώματ᾽, ᾿Ηλέκτρα, τάδε" 
σύ τ᾽, ὦ φίλων μοι τῶν ἐμῶν σαφέστατε, 

1020 πυλάδη, κάταιϑε γεῖσα τειχέων τάδε. 

ἼΕΝΕ.4Ο0ΟΣ. 

ὦ γαῖα “Ιανκῶν ἱππέου τ᾽ Ἄργους χτίται, 

οὐκ εἴἶ᾽ ἐνόπλῳ ποδὲ βοηδρομήσετε; 
πᾶσων γὰρ ὑμῶν ὅδε βιάζεται πόλιν 
ζῆν, αἷμα μητρὸς μυσαρὸν ἐξειργασμένος. 
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“4Π0.41.4. Ν. 

1625 Μενέλαε, παῦσαι λῆμ᾽ ἔχων τεϑηγμένον, 
«Φοῖβός σ᾽ ὁ “Τητοῦς παῖς ὅδ᾽ ἐγγὺς ὧν καλῶ, 

σύ 9’, ὃς ξιφήρης τῇδ᾽ ἐφεδρεύεις χόρῃ, 

Ὀρέσϑ᾽, ἵν᾿ εἰδῇς οὗς φέρων ἥχω λόγους" 

Ἑλένην μὲν ἣν σὺ διολέσαι πρόϑυμος ὧν 

1020 ἥμαρτες, ὀργ ὴν Μενέλεῳ ποιούμενος, 

ἥδ᾽ ἐστὶν, ἣν ὁρᾶτ᾽ ἐν αἰϑέρος πτυχαῖς, 

σεσωσμένη τε χοὺ ϑανοῦσα πρὸς σέϑεν. 
ἐγώ νιν ἐξέσωσα κἀπὸ φασγάνου 
τοῦ σοῦ κελευσϑεὶς ἥρπασ᾽ ἐκ “Ἰιὸς πατρός. 

1036 Ζηνὸς γὰρ οὖσαν ζῆν νιν ἄφϑιτον χρεὼν, 

Κάστορί τε Πολυδεύκει τ᾽ ἐν αἰϑέρος πτυχαῖς 

ξύνϑαχος ἔσται, ναυτίλοις σωτήριος. 

ἄλλην δὲ νύμφην ἐς δόμους κτῆσαι λαβὼν, 
ἐπεὶ ϑεοὶ τῷ τῆσδε χαλλιστεύματι 

1640 Ἕλληνας εἰς ἕν χαὶ Φρύγας ξυνήγαγον. 
ϑανάτους τ᾽ ἔϑηχαν, ὡς ἀπαντλοῖεν χϑονὸς 

ὕβρισμα θνητῶν ἀφϑόνου τ το 

τὰ μὲν καϑ᾽ Ἑλένην ὧδ᾽ ἔχει" σὲ δ᾽ 
Ὀρέστα, γαίας τῆσδ᾽ ὑπερβαλόνϑ᾽ ὅρους 

1045 Παρράσιον οἰχεῖν δάπεδον ἐνιαυτοῦ κύχλον. 
χεχλήσεται δὲ σῆς φυγῆς ἐπώνυμον 
᾿Ἰζᾶσιν ᾿Ἰρχάσιν τ᾽ Ὀρέστειον χαλεῖν. 
ἐνθένδε δ᾽ ἐλθὼν τὴν ᾿ϑηναίων πόλιν 

δίχην ὑπόσχες ὕματος μητροκτόνου 
1660 Εὐμενίσι τρισσαῖς " ϑεοὶ δέ σοι δίχης βραβῆς 
] πάγοισιν ἐν ᾿Δρείοισιν εὐσεβεστάτην 
] ψῆφον διοίσουσ᾽, ἔνϑα νικῆσαί σὲ χρή. 

ἐφ᾽ ἧς δ᾽ ἔχεις, Ὀρέστα, φάσγανον δέρῃ, 
| γῆμαι πέπρωταί σ᾽ ἝἙἭ,μιόνην " ὃς δ᾽ οἴεται 

[1665 Νεοπτόλεμος γαμεῖν νιν. οὐ γαμεῖ ποτε. 

] ϑανεῖν γὰρ αὐτῷ μοῖρα “Ἰελφιχῷ ξίφει, 
δίχας ᾿ἀχιλλέως πατρὸς ἐξαιτοῦντί ἐμ 

Πυλάδη δ᾽ ἀδελφῆς λέχτρον, ᾧ ποτ᾽ 

] 
] 
! ΕΣ 

] ἤνεσας, 

] δός" ὁ δ᾽ ἐπιών νιν βίοτος εὐδαίμων μένει. 

,10θ0Ἴργους δ᾽ ᾿Ὀρέστην, Μηενέλεως, ἔα χρατεῖν, 

Ι 

] 
᾿ 

ἐλθὼν δ᾽ ἄνασσε Σπαρτιάτιδος χϑονὸς, 

φερνὰς ἔχων δάμαρτος, ἢ σε μυρίοις 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΌΥ. ΟΡΕΣΤΆΉΗ͂Σ. 

εὖ χρεὼν, 

πόνοις διδοῦσα δεῦρ᾽ ἀεὶ διήνυσε. 
τὰ πρὸς πόλιν δὲ τῷδ᾽ ἐγὼ ϑήσω καλῶς, 

1665 ὅς γι» φονεῦσαι μητέρ᾽ ἐξηνάγχασα. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ὦ «“1οξία μαντεῖε, σῶν ϑεσπισμάτων 
οὐ ψευδόμαντις ἦσϑ᾽ ἄρ᾽, ἀλλ᾽ ἐτήτυμος. 
χαίτοι μ᾽ ἐσήει δεῖμα μή τινος κλύων 
ἀλαστόρων δόξαιμι σὴν χλύειν ὅπα. 

1670 ἀλλ᾽ εὖ τελεῖται, πείσομαι δὲ σοῖς λόγοις. 
ἰδοὺ μεϑίημ᾽ ἙἭ,»μιόνην ἀπὸ σφαγῆς, 
χαὶ λέχτρ᾽ ἐπήνεσ᾽, ἡνίχ᾽ ἂν διδῷ πατήρ. 

ΜΕΝΕ.“.40Σ. 

ὦ Ζηνὸς Ἑλένη χαῖρε παῖ" ζηλῶ δέ σε 

ϑεῶν χατοιχήσασαν ὄλβιον δόμον. 
1076 Ὀρέστα, σοὶ δὲ παῖδ᾽ ἐγὼ κατεγγυῶ, 

«Ῥοίβου λέγοντος " εὐγενὴς δ᾽ ἀπ᾽ εὐγενοῦς 
γήμας ὄναιο χαὶ σὺ χὠ διδοὺς ἐγώ. 

4ΠΟ.4.4.2 Ν. 

χωρεῖτέ νυν ἕχαστος οἱ προστάσσομεν, 
γνείχους τε διαλύεσϑε. 

ΜΕΝΕ.“Ζ4ΟΣ. 

πείϑεσϑαι χρεών. 
ΟΡΕΣΤΗῊΣ. 

1080 κἀγὼ τοιοῦτος " σπένδομαι δὲ συμφοραῖς, 

Μενέλαε, καὶ σοῖς, «Τοξία, ϑεσπίσμασιν. 

ΑΠΠΟ0..42, Ν. 

ἔτε νυν χαϑ᾽ ὁδὸν, τὴν χαλλίστην 

ϑεῶν Εϊρήνην τιμῶντες " ἐγὼ δ᾽ 

Ἑλένην Ζηνὸς μελάϑροις πελάσω, 
1086 λαμπρῶν ἄστρων πόλον ἐξανύσας, 

ἔνϑα παρ᾽ Ἥρᾳ τῇ ϑ᾽ Ἡραχλέους 

ἽΠβη πάρεδρος ϑεὸς ἀνθρώποις 

ἔσται, σπονδαῖς ἔντιμος ἀεὶ, 

σὺν Τυνδαρίδαις, τοῖς “Τιὸς υἱοῖς, 

1690 ναύταις μεδέουσα ϑαλάσσης. 
ΙΧΟΡΟΣ. 

ὦ μέγα σεμνὰ Νίχα, τὸν ἐμὸν 
βίοτον κατέχοις 

χιὰ μὴ λήγοις στεφανοῦσα.} 



ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ. 

ΤᾺ ΤΟ ΑΡΑΜΑΤῸΟΣΞ ΠΡῸ ΞΌΣΤΑ 

ΦΙΓΕΝΕΙ͂ἍΜ. ΒΟΥΚΟΟ.ΟΣ. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. ΘΟΑ͂Σ. 

ΠΥ“Ζ4ΠΖΗΣ. “ΤΓΕ.0Ο Σ. 

ΧΟΡΟΣ ἘΠ.ΜΗΝΙΖΩΝΓΥΝΑ͂ΙΧΚΩ Ν. «ΑΘΗΝ Δ. 

7.9 ΘΕ ΞΌΧΤΟΣΣ: 

Ὀρέστης χατὰ χρησμὸν ἐλθὼν εὶς Ταύρους τῆς “ΣΣχυϑίας μετὰ Πυλάδου παρακινηϑεὶς τὸ παρ᾽ αὐτοῖς 

τιμώμενον τῆς ᾿Ἱρτέμιδος ξόανον ὑιρελέσϑαι προῃρεῖτο. προελθὼν δ᾽ ἀπὸ τῆς νεὼς χαὶ φανεὶς, ὑπὸ τῶν 

ἐντοπίων ἅμα τῷ φίλῳ συλληφϑεὶς ἀνήχϑη κατὰ τὸν παρ᾽ αὐτοῖς ἐθισμὸν, ὅπως τοῦ τῆς ᾿ἀρτέμιδος 

ἱεροῦ σφάγιον γένωνται. τοὺς γὰρ καταπλεύσαντας ξένους ἀπέσφαττον. 

Ἡ μὲν σκηνὴ τοῦ δράματος ὑπόχειται ἐν Ταύροις τῆς Σχυϑίας " ὁ δὲ χορὸς συνέστηκεν ἐξ Ἕλλη- 

γνίδων γυναικῶν ϑεραπαινίδων τῆς ᾿Ιφιγενείας. 

ΡΟΕΤΑΕ ΒΟΕΝΙΟΙ. 0Ι 



ἣν 

ΙΦΙΓΕΝΈΜΙΑ 

ΣΦΊΓΕΝΕΙ. 4. 

Π]Ὼ οψ ὁ Ταντάλειος ἐς Πῖσαν μολὼν 
ϑοαῖσιν ἵπποις Οἰνομάου γαμεῖ κόρην, 
ἐξ ἧς ᾿“τρεὺς ἔβλαστεν " ̓“τρέως δὲ παῖς 

Μενέλαος ᾿γαμέμνων τε" τοῦ δ᾽ ἔφυν ἐγὼ 
δτῆς Τυνϑδαρείας ϑυγατρὸς ᾿Ιφιγένεια παῖς, 

ἣν ἀμφὶ δίναις, ἃς ϑάμ᾽ Εὔριπος πυχναῖς 

αὔραις ἑλίσσων χυανέαν ἅλα στρέφει, 
ἔσφαξεν Ἑλένης οὕνεχ᾽, ὡς δοχεῖ, πατὴρ 
᾿Ἰρτέμιδι κλειναῖς ἐν πτυχαῖσιν «Αὐλίδος. 

10 ἐνταῦϑα γὰρ δὴ χιλίων ναῶν στόλον 
᾿Ἑλληνιχὸν συνήγαγ᾽ ᾿γαμέμνων ἄναξ, 
τὸν καλλίνικον στέφανον ᾿Ιλίου ϑέλων 

λαβεῖν ᾿Ἰχαιοὺς, τούς ϑ᾽ ὑβρισϑέντας γάμους 
Ἑλένης μετελθεῖν, Μενέλεῳ χάριν φέρων. 

16 δεινῆς δ᾽ ἀπλοίας πνευμάτων τ᾽ οὐ τυγχάνων 
ἐς ἔμπυρ᾽ ἦλϑε, “αὶ λέγει Κάλχας τάδε" 
ὦ τῆσδ᾽ ἀνάσσων Ἑλλάδος στρατηγίας, 

᾿ἡγάμεμνον. οὐ μὴ ναῦς ἀφοομίσῃ χϑονὸς, 

πρὶν ἂν χύρην σὴν ᾿Ιφριγένειαν ᾿Ἴρτεμις 

20 λάβῃ σφαγεῖσαν " ὅ τι γὰρ ἐνιαυτὸς τέχοι 

χάλλιστον, ηὔξω «φωσφόρῳ ϑύσειν ϑεῷ. 
παῖδ᾽ οὖν ἐν οἴχοις σὴ Κλυταιμνήστρα δάμαρ 
τίχτει, τὸ χαλλιστεῖον εἷς ἔμ᾽ ἀναφέρων, 

ἣν χρή σε ϑῦσαι. χαί μ᾽ Ὀδυσσέως τέχναις 
26 μητρὸς παρείλοντ᾽ ἐπὶ γάμοις ᾿Ἰχιλλέως. 

ἐλθοῦσα δ᾽ αΑὐλίδ᾽ ἡ τάλαιν᾽ ὑπὲρ πυρᾶς 
μεταρσία ληφϑεῖσ᾽ ἐχαινόμην ξίφει" 

ἀλλ ἐξέχλεψεν ἔλαιρον ἀντιδοῦσά μου 
Ὠρτεμις ᾿Ἰχαιοῖς, διὰ δὲ λαμπρὸν αἰϑέρα 

30 πέμψασά μ᾿ ἐς τήνδ᾽ ᾧχισεν Ταύρων χϑόγα, 
οὗ γῆς ἀνάσσει βαρβάροισι βάρβαρος 
Θύας. ὃς ὠχὺν πόδα τιϑεὶς ἴσον σιτεροῖς 

ἐς τοὔνομι᾽ ἦλθε τόδε ποδωχείας χάριν. 

ναοῖσι δ᾽ ἐν τοῖσδ᾽ ἱερίαν τιϑησί μὲ, 
30 ὅϑεν νόμοισι τοισίδ᾽ ἥδεται ϑεὰ 

Ὠρτεμις ἑορτῆς, τοὔνομ᾽ ἧς καλὸν μόνον" 
τὰ δ᾽ ἄλλα σιγῶ, τὴν ϑεὸν «φοβουμένη. 
ϑύω γὰρ ὄντος τοῦ γόμου χαὶ πρὶν πόλει, 
ὃς ἂν χατέλϑη τήνδε γῆν Ἕλλην ἀνήρ. 

40 χατάρχομαι μὲν, σφάγια δ᾽ ἄλλοισιν μέλει 
ἄρρητ᾽ ἔσωϑεν τῶνδ᾽ ἀναχτόρων ϑεῶς. 
ἃ χαινὰ δ᾽ ἥχει νὺξ φέρουσα φάσματα, 
λέξω πρὸς αἰϑέρ᾽, εἴ τι δὴ τόδ᾽ ἔστ᾽ ἄχος. 
ἔδοξ᾽ ἐν ὕπνῳ τῆσδ᾽ ἀπαλλαχϑεῖσα γῆς 

46 οἰχεῖν ἐν ργει, παρϑένοισι δ᾽ ἐν μέσαις 
εὕδειν, χϑονὸς δὲ νῶτα σεισϑῆναι σάλῳ, 
φεύγειν δὲ κἄξω στῶσα ϑριγχὸν εἰσιδεῖν 

δόμων πίτνοντα, σιῶν δ᾽ ἐρείψιμον στέγος 
βεβλημένον πρὸς οὖδας ἐξ ἄχρων σταϑμῶν. 

ὅ0 μόνος δ᾽ ἐλείρϑη στῦλος, ὡς ἔδοξέ μοι, 

Η ΡΝ ΤΑΥΡΘΥΞ.: 

δόμων πατρῴων, ἐκ δ᾽ ἐπιχράνων χόμας 
ξανϑὰς χαϑεῖναι, φϑέγμα δ᾽ ἀνθρώπου λαβεῖν, 
χἀγὼ τέχνην τήνδ᾽ ἣν ἔχω ξενοχτόνον 
τιμῶσ᾽ ὑδραίνειν αὐτὸν, ὡς ϑανούμενον, 

δ5 χλαίουσα. τοὔναρ δ᾽ ὧδε συμβάλλω τόδε" 
τέϑνηχ᾽ Ὀρέστης, οὗ χατηρξάμην ἐγώ. 
στῦλοι γὰρ οἴχων εἰσὶ παῖδες ἄρσενες " 

ϑνήσχουσι δ᾽ οὗς ἂν χέρνιβες βάλωσ᾽ ἐμαί. 
οὐδ᾽ αὖ συνάψαι τοὔναρ ἐς φίλους ἔχω" 

60 Στροφίῳ γὰρ οὐχ ἦν παῖς, ὅτ᾽ ὠλλύμην ἐγώ. 
γὺν οὖν ἀδελφῷ βούλομαι δοῦναι χοὰς 
παροῦσ᾽ ἀπόντι, ταῦτα γὰρ δυναίμεθ᾽ ἂν, 
σὺν προσπόλοισιν, ἃς ἔδωχ᾽ ἡμῖν ἄναξ 
᾿Ελληνίδας γυναῖχας. ἀλλ᾿ ἐξ αἰτίας 

θὅ οὔπω τινὸς πάρεισιν ἔς μ᾽ εἴσω δόμων, 

ἐν οἷσι ναίω, τῶνδ᾽ ἀναχτόρων ϑεῶς. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

ὅρα, φυλάσσου μή τις ἐν στίβῳ 
Ἴ Χ 5.24 ΖΙΝΕΙ͂ΟΣ: 

σχοποῦμαι δ᾽ ὄμμα πανταχοῦ στρέφων. 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

Πυλάδη, δοχεῖ σοι μέλαϑρα ταῦτ᾽ εἶναι ϑεᾶς, 
10 ἔνϑ᾽ ᾿“ργόϑεν ναῦν ποντίαν ἐστείλαμεν ; 

ΤΡ δΥ 2, ἜΣ 

ἔμοιγ᾽, Ὀρέστα" σοὶ δὲ συνδοχεῖν χρεών. 
ΟΡΕΣΤΉῊΣ. 

χαὶ βωμὸς, Ἕλλην οὗ χαταστάζει φόνος; 
ΠῪ 1.2] ΗΣΣ.: 

ἐξ αἱμάτῳν γοῦν ξάνϑ᾽ ἔχει ϑριγκώματα. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ϑοιγχοῖς δ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῖς σχῦλ: ὁρᾷς ἠοτημένω; 
ΠΥΜΆΑΆΖΗΣ. 

δ τῶν χατϑανόντων τἀχροϑίνια ξένων. 
ΟΡΈῈΣΊΙΤΊΜΣΙ 

ἀλλ ἐγχυχλοῦντ᾽ ὀφϑαλμὸν εὖ σχοπεῖν χρεών. 
ὦ «δοῖβε, ποῖ μ᾽ αὖ τήνδ᾽ ἐς ἄρκυν ἤγαγες 

χρήσας, ἐπειδὴ πατρὸς αἷμ᾽ ἐτισάμην, 

μητέρα χαταχτάς; διαδοχαῖς δ᾽ ᾿Βρινύων 
80 ἠλαυνόμεσϑα φυγάδες, ἔξεδροι χϑονὸς, 

δρόμους τὲ πολλοὺς ἐξέπλησα χαμπίμους. 

βροτῶν. 

ὁρῶ, Ὺ 

ἐλϑὼν δὲ σ᾽ ἠρώτησα πῶς τροχηλάτου 
μανίας ἂν ἔλϑοιμ᾽ ἐς τέλος πόνων τ᾽ ἐμῶν, 

[ος ἐξεμόχϑουν περιπολῶν χαϑ' λλάδα.] 
86 σὺ δ᾽ εἶπας ἐλϑεῖν Ταυριχῆς μ᾽ ὅρους χϑογὸς, 

ἔνϑ᾽ Ἴρτεμις σὴ σύγγονος βωμοὺς ἔχει, 
λαβεῖν τ᾿ ἄγαλμα θεᾶς, ὅ φασιν ἐνθάδε 
ἐς τούσδε ναοὺς οὐρανοῦ πεσεῖν ἄπο" 
λαβόντα δ᾽ ἢ τέχναισιν ἢ τύχη τινὶ, 

90 χίνδυνον ἐχπλήσαντ᾽, ᾿Ιϑηναίων χϑονὶὴ 

δοῦναι" τὸ δ᾽ ἐνθένδ᾽ οὐδὲν ἐρρήϑη πέρα" 
χαὶ ταῦτα δράσαντ᾽ ἀμπνοὰς ἕξειν πόνων. 
ἥκω δὲ πεισϑεὶς σοῖς λόγοισιν ἐνθάδε 



ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ ΣΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ. 

ἄγνωστον ἐς γῆν, ἄξενον. σὲ δ᾽ ἱστορῶ, 
96 Πυλάδη, σὺ γάρ μοι τοῦδε συλλήπτωρ πόνου, 

τί δρῶμεν; ἀμφίβληστρα γὰρ τοίχων ὁρᾷς 
ὑψηλά. πότερα δωμάτων προσαμβάσεις 
ἐχβησόμεσϑα; πῶς ἂν οὖν λάϑοιμεν ἄν; 
ἢ χαλχότευχτα χλῆϑρα λύσαντες μοχλοῖς; 

100 ὧν οὐδὲν ἔσιιεν. ἣν δ᾽ ἀνοίγοντες πύλας 
ληρϑῶμεν ἐσβάσεις τε μηχανώμενοι, 
ϑανούμεϑ᾽. ἀλλὰ πρὶν θανεῖν, γεὼς ἔπι 
φεύγωμεν, ἧπερ δεῦρ᾽ ἐναυστολήσαμεν. 

ΠΥῪΥΜΆΑΆΖΗΣ. 

φεύγειν μὲν οὐκ ἀνεχτὸν, οὐδ᾽ εἰώϑαμεν " 
106 τὸν τοῦ ϑεοῦ δὲ χρησμὸν οὐ χαχιστέον. 

γαοῦ δ᾽ ἀπαλλαχϑέντε χρύψωμεν δέμας 
χατ᾽ ἄντρ᾽, ἃ πόντος νοτίδι διακλύζει μέλας, 

γεὼς ἄπωθεν, μή τις εἰσιδὼν σχώφος 

βασιλεῦσιν εἴπῃ. χᾷτα ληφϑῶμεν βίᾳ. 

110 ὅταν δὲ γυχτὸς ὄμμα λυγαίας μόλῃ, 
τολμητέον τοι ξεστὸν ἐκ ναοῦ λαβεῖν 
ἄγαλμα πάσας προσφέροντε μηχανάς. 
ὥρα δέ γ᾽ εἴσω τριγλύφων ὅποι χενὸν 
δέμας καθεῖναι" τοὺς πόνους γὰρ ἀγαϑοὶ 

11ὅ τολμῶσι, δειλοὶ δ᾽ εἰσὶν οὐδὲν οὐδαμοῦ. 

οὔτοι μαχρὸν μὲν ἤλϑομεν χώπῃ πόρον, 
ἐχ τερμάτων δὲ νόστον ἀροῦμεν πάλιν; 

ΟΡΕΣΤΉΣ. 

ἀλλ εὖ γὰρ εἶπας, πειστέον " χωρεῖν χρεὼν 
ὅποι χϑογὸς χρύψαντε λήσομεν δέμας. 

120 οὐ γὰρ τὸ τοῦ ϑεοῦ γ᾽ αἴτιον γενήσεται 
πεσεῖν ἄχρηστον ϑέσφατον " τολμητέον " 
μόχϑος γὰρ οὐδεὶς τοῖς νέοις σχῆψιν φέρει. 

ΧΟΡΟΣ. 

εὐφαμεῖτ᾽, ὦ πόντου 
δισσὰς συγχωρούσας πέτρας 

125 Τὐξείνου ναίοντες. 

ὦ παῖ τᾶς “ατοῦς, 

“ἰχτυνν᾽ οὐρεία, 
σιρὸς σὰν αὐλὰν, εὐστύλων 
γαῶν χρυσήρεις ϑριγκοὺς, 

130 πόδα παρϑένιον ὅσιον ὁσίας 
χλῃδούχου δούλα πέμπω, 
Ἑλλάδος εὐίππου πύργους 
καὶ τείχη χύρτων τ᾿ εὐδένδρων 

136 ἐξαλλάξασ᾽ Εὐρώπαν, 

πατρῴων οἴχων ἕδρας. 

ἔμολον - τέ νέον ; τίνα φροντίδ᾽ ἔχεις; 
τί μὲ πρὸς ναοὺς ἄγαγες ἄγαγες; 
ὦ παῖ τοῦ τὰς Τροίας πύργους 

1410 ἐλθόντος χλεινᾷ σὺν χώπᾳ 

χιλιοναύτᾳ μυριοτευχεῖ 
τῶν ᾿ἀτρειδᾶν τῶν κλεινῶν, 

ΙΦΙΓΕΝΕΙ͂ἍΖΖ. 

ὦ δμωαὶ, δυσϑρηνήτοις 
ὡς ϑρήνοις ἔγκειμαι, 

146 τὰς οὐκ εὐμούσου μολπῶς [βοᾶν] 

ἀλύροις ἐλέγοις, ὃ ἢ, 
ἐν χηδείοις οἴχτοις, 

αἵ μοι συμβαίνουσ᾽ ἅται, 
σύγγονον ἀμὸν χαταχλαιομένα 

150 [ζωᾶς], οἵαν ἰδόμαν ὄψιν ὀνείρων 

γ»υχτὸς, τῶς ἐξῆλϑ᾽ ὄρφνα. 
ὀλόμαν ὀλόμαν " 
οὐχ εἴσ᾽ οἶχοι πατρῷοι" 

οἴμοι φροῦδος γένγα. 

166 φεῦ φεῦ τῶν ἴάργει μόχϑων. 
Ἰὼ δαίμων, ὃς τὸν 
μοῦνόν μὲ χασίγνητον συλῷς 

ἅτ πέμψας, ᾧ τάσδε χοὰς 
100 μέλλω χρατῆρά τε τὸν φϑιμένων 

ὑδραίνειν γαίας ἂν γώτοις 
πηγάς τ᾽ οὐρείων ἐχ μόσχων 
“Βάκχου τ᾽ οἰνηρὰς λοιβὰς, 

106 ξουϑᾶν τὲ πόνημα μελισσῶν, 
ἃ νεχροῖς ϑελχτήρια κεῖται. 
ἀλλ ἔνδος μοι πάγχρυσον 
τεῦχος χαὶ λοιβὰν “Διδᾳ- 

170 ὦ χατὰ γαίας ᾿ἀγαμεμνόνιον 
θάλος, ὡς φϑιμένῳ τάδε σοι πέμπω" 
δέξαι δ᾽" οὐ γὰρ πρὸς τύμβον σοι 
ξανϑὰν χαίταν, οὐ δάκρυ᾽ οἴσω. 

175 τηλόσε γὰρ δὴ σᾶς ἀπενάσϑην 
πατρίδος χαὶ ἐμᾶς, ἔνϑα δοχήμασι 
κεῖμαι σιραχϑεῖσα τλάμων. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀντιψάλμους δὰς ὕμινον τ᾿ 
180 “σιήταν σοι βάρβαρον ἰαχὰν 

δεσποίνᾳ ᾿ξαυδάσω, 

τὰν ἐν ϑρήνοις μοῦσαν 
γνέχυσι μελομέναν ἐν μολπαῖς 

185: 1|δὰς ὑμνεῖ δίχα παιάνων. 

οἴμοι, τῶν ᾿Ατρειδῶν οἴκων, 
ἔρρει φῶς σχήπτρων, οἴμοι. 
οἴμοι πατρῴων οἴχων- 
τίς δ᾽ ἐκ τῶν εὐόλβων 

190΄2ργει βασιλέων ἀρχώ; 
μόχϑους δ᾽ ἐκ μόχϑων ᾧσσει 
δινευούσαις ἵπποις 

πταναῖς ἀλλάξας ἐξ ἕδρας 

ἱερὸν Ἐ Ὲ ὄμμ᾽ αὐγᾶς 
196 ἅλιος. ἄλλοις δ᾽ ἄλλα προσέβα 

χρυσέας ἀρνὸς μελάϑροις ὀδύγνα, 
φόνος ἐπὶ φόνῳ, χεώ τ᾽ ἄχεσιν" 
ἔνϑεν τῶν πρόσϑεν διιαϑέντων 
Τανταλιδὰν ἐχβαίνει 

200 ποινὰ ἐς οἴχους" σπεύδει δ᾽ 
ἀσπούδαστ᾽ ἐπὶ σοὶ δαίμων. 

ἸΤΦΙΓΕΝΕΙ͂ΑΩ. 

ἐξ ἀρχᾶς μοι δυσδαίμων 

δαίμων τᾶς ματρὸς ζώνας " 
206 χαὶ γυχτὸς χείνας ἐξ ἃς 

λοχίαν στεροὰν παιδείαν 
Μοῖραι συντείνουσιν ϑεαὶ, 

ἃ μναστευϑεῖσ᾽ ἐξ “Ἑλλάνων, 
" Ὰ ᾿ 
ἃν πρῤωτόγονο» ϑάλος ἐν ϑαλάμοις 

210.72ήδας ἁ τλάμων κούρα 
σφάγιον πατρῴᾳ λώβᾳ 
καὶ ϑῦμ᾽ οὐκ εὐγάϑητον 
ἔτεχεν, ἔτρειρεν, εὐχταίαν 

ἱππείοις ἐν δίφροις 



484 Ἐ; Ἔ ΡῈ ῚΣ ἈΡΌΟΤΥ 

2156 ψαμάϑων «Αὐλίδος ἐπέβασαν 
γύμφαν, οἴμοι, δύσνυμφον 
τῷ τᾶς Νηρέως χούδας, αἴαῖ. 

γὺῦν δ᾽ ἀξείνου πόντου ξείνα 
δυσχόρτους οἴχους ναίω 

220 ἄγαμος, ἄτεκνος, ἄπολις, ἄφιλος, 
οὐ τὰν Ἴργει μέλπουσ᾽ Ἥραν, 
οὐδ᾽ ἱστοῖς ἐν χαλλιφϑόγγοις 
χερχίδι Παλλάδος ᾿1τϑίδος εἰχὼ 

χαὶ Τιτάνων ποιχίλλουσ᾽, ἀλλ᾽ 
226 αἱμορράντων δυσι(όρμιγγα 

ξείνων αἱμοῦσ᾽ ἄταν βωμοὺς, 

οἴχτράν τ᾿ αἰαζόντων αὐδὰν, 
οἰχτρόν τ᾽ ἐχβαλλόντων δάχρυον. 
χαὶ γῦν κείνων μέν μοι λάϑα, 

280 τὸν δ᾽ Ἤργει δμαϑέντα χλαίω 
σύγγονον, ὃν ἔλιπον ἐπιμαστίδιον 
ἔτι βρέφος; ἔτι νέον, ἔτι ϑάλος 

ἂν χερσὶν ματρὸς πρὸς στέρνοις τ᾿ 
285 ἥργει σκηπτοῦχον Ὀρέσταν. 

ΧΟΡῸΣ. 
χαὶ μὴν ὅδ᾽ ἀχτὰς ἐχλιπὼν θαλασσίους 
βουφορβὸς ἥκει, σημανῶν τί σοι νέον. 

ΒΟΎΥΎΚΟΜ.ΜΟΣ. 

᾿ἡγαμέμνονος παῖ καὶ Κλυταιμνήστρας τέκνον, 

ἄκουε καινῶν ἐξ ἐμοῦ χηρυγμάτων. 
ΙΦΙΓΈΕΈΝΕΙἍἉ(Ω͂’. 

240 τί δ᾽ ἔστι τοῦ παρόντος ἐχπλῆσσον λόγου; 
ΒΟΥΚΟ.ΟΣ. 

ἥχουσιν ὃς γῆν χυανέαν Συμπληγάϑδα 

πλάτῃ φυγόντες δίπτυχοι νεανίαι, 

ϑεᾷ φίλον πρόσφαγμα καὶ ϑυτήριον 
Ἀρτέμιδι. χέρνιβας δὲ χαὶ κατάργματα 

2410 οὐχ ἂν φϑάνοις ἂν εὐτρεπὴ ποιουμένη. 
ΙΦΙΓΕΝΕΙ͂Ἅ« . 

| ποδαποί; τίνος γῆς ὕνομι᾽ ἔχουσιν οἱ ξένοι; 

᾿ ΒΟΥΚΟ.ΜΟΣ. 

“Ἕλληνες, ἕν τοῦτ᾽ οἶδα κοὐ περαιτέρω. 
ΤΦΙΓΕΝΕΙ͂ἍΔ. 

οὐδ᾽ ὄνομ᾽ ἀχούσας οἶσϑα τῶν ξένων φράσαι; 

ΒΟΥΚΟ.ΟΣ. 

ΤΙυλάδης ἐκλήζεϑ᾽ ἅτερος πρὸς ϑατέρου. 

ΙΦΙΓΈΕΝΕΙΑ. 
2ὅ0 τῷ ξυζύγῳ δὲ τοῦ ξένου τί τοὔνομ᾽ ἦν; 

ΒΟΥΚΟΜ.ΜΖΟΣ. 

] οὐδεὶς τόδ᾽ οἶδεν - οὐ γὰρ εἰσηκούσαμεν. 
Ϊ ΤΡΙΓΕΝΕΙ͂Ζ. 

πῶς δ᾽ εἴδετ᾽ αὐτοὺς χαὶ τυχόντες εἵλετε; 
ΒΟΥΧἝ ΘΟ ΖΘ. 

ἄχραις ἐπὶ ῥδηγμῖσιν ἀξένου πόρου. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΖ(. 
καὶ τίς ϑαλάσσης βουχόλοις κοινωνία; 

ΠΒΟΎΚΟ.ΟΣ. 

255 βοῦς ἤλϑομεν γένψοντες ἐναλίᾳ δρόσῳ. 
ΤΦΙΓΕΝΕΙ͂ 4. 

ἐχεῖσε δὴ ᾽πάνελϑε, πῶς νιν εἵλετε 

τρόπῳ ϑ᾽ ὁποίῳ" τοῦτο γὰρ μαϑεῖν ϑέλω. 
χρόνιοι γὰρ ἥκουσ᾽, οὐδέ πω βωμὸς ϑεῶς 
ἱἙλληνιχαῖσιν ἐξεφοινίχϑη ῥοαῖς. 

ΒΟΥΚΟΜ.ΟΣ. 
260 ἐπεὶ τὸν ἐσρέοντα διὰ Συμπληγάδων 

ἀξξες οἰ ὐπῶνεις 

βοῦς ὑλοφορβοὶ πόντον εἰσεβάλλομεν, 
ἦν τις διαρρὼξ χυμάτων πολλῷ σάλῳ 
χοιλωπὸς ἀγμὸς, πορᾳυρευτιχαὶ στέγαι. 
ἐνταῦϑα δισσοὺς εἶδέ τις νεανίας 

2θ6 βουφορβὸς ἡμῶν͵, χἀπεχώρησεν πάλιν 
ἄχροισι δαχτύλοισι πορϑ μεύων ἴχνος. 
ἔλεξε δ᾽, οὐχ ὁρᾶτε; δαίμονές τινες 
ϑάσσουσιν οἵδε. ϑεοσεβὴς δ᾽ ἡμῶν τις ὧν 
ἀνέσχε χεῖρα χαὶ προσηύξατ᾽ εἰσιδὼν, 

270 ὦ ποντίας παῖ “Τευχοϑέας, νεῶν φύλαξ, 

δέσποτα Παλαῖμον. ἵλεως ἡμῖν γενοῦ, 

εἴτ᾽ οὖν ἐπ᾿ ἀχταῖς ϑάσσετον “Ἰιοσχόρω, 

ἢ Νηρέως ἀγάλμαϑ᾽, ὃς τὸν εὐγενῆ 
ἔτιχτε πεντήκοντα Νηρήδων χορόν. 

276 ἄλλος δέ τις μάταιος, ἀνομίᾳ ϑρασὺς, 

ἐγέλασεν εὐχαῖς, ναυτίλους δ᾽ ἐφϑαρμένους 
ϑάσσειν φἀραγγ᾽ ἔφασχε τοῦ νόμου «φόβῳ, 
χλύοντας ὡς ϑύοιμεν ἐνθάδε ξένους. 
ἔδοξε δ᾽ ἡμῶν εὖ λέγειν τοῖς πλείοσι, 

280 ϑηρᾶν τε τῇ ϑεῷ σφάγια τἀπιχώρια. 

χἀν τῷδε πέτραν ἅτερος λιπὼν ξένοιν 

ἔστη, χάρα τε διετίναξ᾽ ἄνω χάτω 
χἀπεστέναξεν ὠλένας τρέμων ἄχρας, 

μανίαις ἀλαίνων.. χαὶ βοᾷ χυναγὸς ὧς, 

285 Πυλάδη, δέδορχεις τήνδε; τήνδε δ᾽ οὐχ ὁρᾷς 

Ἅιδου δράχαιναν, ὡς μὲ βούλεται χτανεῖν 
δειναῖς ἐχίδναις εἰς ἔμ᾽ ἐστομωμένη ; 
ἡ δ᾽ ἐχ χιτώνων πῦρ πνέουσα χεὰ φόνον 
πτεροῖς ἐρέσσει. μητέρ᾽ ἀγχάλαις ἐμὴν 

290 ἔχουσα. πέτρινον ὄχϑον ὡς ἐπεμβάλη. 
οἴμοι" χτενεῖ με. ποῖ φύγω; παρῆν δ᾽ ὁσῶν 
οὐ ταὐτὰ μορφῆς σχήματ᾽, ἀλλ᾽ ἠλλάσσετο 
ᾳϑογγάς τε μόσχων χαὶ χυνῶν ὑλάγματω," 
ἅ φασ᾽ ᾿πρινῦς ἱέναι μιμήματα. 

296 ἡμεῖς δὲ συσταλέντες, ὡς ϑαγνούμενοι, 
σιγῆ καϑήμεϑ᾽ - ὃ δὲ χερὶ σπάσας ξίφος, 
μόσχους ὀρούσας ἐς μέσας λέων ὅπως, 
παίει σιδήρῳ λα)όνας ἐς πλευρὰς ἱεὶς, 

δοχῶν ᾿Πρινῦς ϑεὰς ἀμύνεσθαι τάδε, 

300 ὡς αἱματηρὸν τέέλανον ἐξανϑεῖν ἁλός. 

χἀν τῷδε πᾶς τις, ὡς ὁρᾷ βουφύρβια 
πίπτοντα χαὶ ποῤϑούμεν᾽, ἐξωπλίζετο, 
χόχλους τε (φυσῶν συλλέγων τ᾿ ἐγχωρίους" 

πρὸς εὐτραφεῖς γὰρ χαὶ νεανίας ξένους 

306 φαύλους μάχεσθαι βουχόλους ἡγούμεϑα. 
πολλοὶ δ᾽ ἐπληρώϑημεν ἐν μιχρῷ χρόνῳ. 

πίπτει δὲ μανίας πίτυλον ὁ ξένος μεϑεὶς, 

στάζων ἀφρῷ γένειον " ὡς δ᾽ ἐσείδομεν 
προὔργου πεσόντα, πᾶς ἀνὴρ ἔσχεν πόνον 

810 βάλλων, ἀράσσων " ἅτερος δὲ τοῖν ξένοιν 

ἀφρόν τ᾿ ἀπέψη σώματός τ᾽ ἐτημέλει 
πέπλων τε προὐχάλυπτεν εὐπήγνους ὑφ ὰς, 
χαραδοχῶν μὲν τἀπιόντα τραύματα, 
φίλον δὲ ϑεραπείαισιν ὥνδρ᾽ εὐεργετῶν. 

816 ἔμφρων δ᾽ ἀνῴξας ὁ ξένος πεσήματος 
ἔγνω χλύδωνα πολεμίων προσχείμενον 
χαὶ τὴν παροῦσαν συμφορὰν αὐτοῖν πέλας, 
ᾧμωξέ ϑ᾽ - ἡμεῖς δ᾽ οὐχ ἀνίεμεν πέτρους 
βάλλοντες, ἄλλος ἄλλοϑεν προσχείμενοι. 

820 οὗ δὴ τὸ δεινὸν παραχκέλευσμ᾽ ἠκούσαμεν, 



ΙΦΙΓΈΝΕΙΑ Η ΕΝ ῬΑΎΡΟΙΣ. 

ΤΙυλάδη, ϑανούμεϑ᾽ " ἀλλ᾽ ὅπως ϑανούμεϑα 
κάλλισϑ'᾽, ἕπου μοι, φάσγανον σπάσας χερί, 
ὡς δ᾽ εἴδομεν δίπαλτα πολεμίων ξίφη, 
φυγὴ λεπαίας ἐξεπίμπλαμεν νάπας. 

826 ἀλλ᾽ εἰ φύγοι τις, ἅτεροι προσχείμενοι 
ἔβαλλον αὐτούς" εἰ δὲ τούσδ᾽ ὠσαίάατο, 
αὖσις τὸ νῦν ὑπεῖχον ἤρασσον πέτροις. 
ἀλλ᾽ ἦν ἄπιστον " μυρίων γὰρ ἐκ. χερῶν 
τ ΕΙΣ Ἐἰμένης ἢ. Ὁ 9.» ᾿ 

οὐδεὶς τὰ τῆς ϑεοῦ ϑύματ᾽ εὐτύχει βαλών. 

3880 μόλις δέ νιν τόλμη μὲν οὐ χειρούμεϑα, 
χύχλῳ δὲ περιβάλλοντες ἐξεκλέψαμεν 
πέτροισι χειρῶν «τάσγαν᾽, ἐς δὲ γῆν γόνυ 

, ΕἸ ΥΝ ἀπο Ὁ, - Ξ 
χαμάτῳ χαϑεῖσων. πρὸς δ᾽ ἀἄναχτα τῆσδε γῆς 

χομίζομέν νιν. ὁ δ᾽ ἐσιδὼν ὅσον τάχος 
8385 ἐς χέρνιβάς τε καὶ σφαγεῖ ἔπεμιπεέ σοι. 

εὔχου δὲ τοιάδ᾽, ὦ νεῶνι, σοὶ ξένων 

σφάγια παρεῖναι" κἂν ἀναλίσχης ξένους 

τοιούσδε, τὸν σὸν “Πλλὰς ἀποτίσει «νον, 
δίχας τίνουσα τῆς ἐν «4ὐλίδι σφαγῆς. 

ΧΟΡΟΣ. 

340 ϑαυμάστ᾽ ἔλεξας τὸν φανένϑ᾽, ὅστις ποτὲ 

Ἕλληνος ἐκ γῆς πόντον ἦλϑεν ἄξενον. 

ΙΤΙΦΡΙΓΕΝΕΙ͂ἍΖΖ 

εἶεν. σὺ μὲν χόμιζε τοὺς ξένους μολών " 
τὰ δ᾽ ἐνθάδ᾽ ἡμεῖς οἷα φροντιούμεϑα. 
ὦ καρδία τάλαινα, πρὶν μὲν ἐς ξένους 

816 γαληνὸς ἦσϑα καὶ φιλοιχτίρμων ἀεὶ, 
ἐς ϑοὐμόφυλον ἀναμετρουμένη δάχρυ, 
Ἕλληνας ἐνδρας ἡνίκ᾽ ἐς χέρας λάβοις. 
γῦν δ᾽ ἐξ ὀνείρων οἷσιν ἠγριώμεϑα, 
δοχοῦσ᾽ Ὀρέστην μηκέϑ'᾽ ἥλιον βλέπειν, 

860 δύσνουν με λήινεσϑ᾽, οἵτινές ποϑ' ἥκετε. 
χαὶ τοῦτ᾽ ἄρ᾽ ἦν ἀληϑὲς, ἠσθόμην, «ίλαι, 

οἱ δυστυχεῖς γὰρ τοῖσιν εὐτυχεστέροις 
αὐτοὶ χακῶς πράξαντες οὐ φρονοῦσιν εὖ. 
ἀλλ᾽ οὔτε πνεῦμα “ΤΠόϑεν ἦλϑε πώποτε, 

866 οὐ πορϑμὶς, ἥτις διὰ πέτρας Συμπληγάδας 
Ἑλένην ἂν ἤγαγ᾽ ἐνθάδ᾽, ἢ μ᾽ ἀπώλεσε, 
Μηενέλεών ϑ᾽, ἵν᾿ αὐτοὺς ἀντετιμωρησάμην, 
τὴν ἐνϑάδ᾽ «Αὖλιν ἀντιϑεῖσα τῆς ἐχεῖ, 
οὗ μ᾽ ὥστε μόσχον «“Ἰαναΐδαι χειρούμενοι 

860 ἔσιαζον, ἱρεὺς δ᾽ ἦν ὃ γεννήσας πατήρ. 
οἴμοι" καχῶν γὰρ τῶν τότ᾽ οὐκ ἀμνημονῶ, 
ὅσας γενείου χεῖρας ἐξηκόντισει, 
γονάτων τε τοῦ τεκόντος ἐξαρτωμένη, 

λέγουσα τοιάδ᾽ " ὦ πάτερ, νυμφεύομαι 
805 γυμφεύματ᾽ αἰσχρὰ πρὸς σέϑεν " μήτηρ δ᾽ ἐμὴ. 

σέϑεν καταχτείνοντος, ᾿Ἵργεῖαί τέ νιν 
ὑμνοῦσιν ὑμεναίοισιν, αὐλεῖται δὲ πᾶν 
μέλαθρον" ἡμεῖς δ᾽ ὀλλύμεσϑα πρὸς σέϑεν. 
“Ἅιδης ᾿Αχιλλεὺς ἦν ἄρ᾽, οὐχ ὁ Πηλέως, 

Ἂ ἔ " 
870 ὅν μοι προσεῖπας πόσιν" ἐν ἁρμάτων δ᾽ ὄχοις 

ἐς αἱματηρὸν γάμον ἐπόρϑμευσας δόλῳ. 

ἐγὼ δὲ λεπτῶν ὄμμα διὰ χαλυμμάτων 
ἔχουσ᾽, ἀδελφὸν οὔτ᾽ ἀνειλόμην χεροῖν, 
ὃς νῦν ὄλωλεν, οὐ κασιγνήτη στόμα 

376 συνῆνψν᾽ ὑπ᾽ αἰδοῦς, ὡς Ἰοῦσ᾽ ἐς Πηλέως 

μέλαϑρα" πολλὰ δ᾽ ἀπεϑέμην ἀσπάσματα 
ἐσαῦϑις, ὡς ἥξουσ᾽ ἐς Γάργος αὖ πάλιν. 

Ὰ - , -» 
ὦ τλῆμον, εἰ τέϑνηχας, ἐξ οἵων καλῶν 
ἔρρεις, ᾿Ορέστα, καὶ πατρὸς ζηλωμάτων. 

380 τὰ τῆς ϑεοῦ δὲ μέμφομαι σοφίσματα, 
τ Ξ ν Ξ 
ἥτις, βροτῶν μὲν ἣν τὶς ἅψηται φόνου, 
ἢ χαὶ λοχείας, ἢ νεχροῦ ϑίγη χεροῖν, 
βωμῶν ἀπείργει, μυσαρὸν ὡς ἡγουμένη, 

ΕΣ Ὁ κο ᾧ ἡ 
αὐτὴ δὲ ϑυσίαις ἥδεται βροτοχτόνοις. 

386 οὐχ ἔσϑ᾽ ὅπως ἔτεχεν ἂν ἡ “1ὸς δάμαρ 
“ Ἐ, 

«Τητὼ τοσαύτην ἀμαϑίαν. ἐγὼ μὲν οὖν 
τὰ Ταντάλου ϑεοῖσιν ἑστιάματα 
Ξ ᾿ ἀετε τα - 
ἄπιστα χρίνω, παιδὸς ἡσϑῆναι βορῷ, 

τοὺς δ᾽ ἐνθάδ᾽, αὐτοὺς ὄντας ἀνϑρωποχτόνους, 
890 ἐς τὸν ϑεὸν τὸ «αὖλον ἀναφέρειν δοχῶ" 

οὐδένα γὰρ οἶμαι δαιμόνων εἶναι χαχόν. 
ΧΌΣΡΟΣ. 

χυάνεαι κυάνεαι σύνοδοι ϑαλάσσας, 

ἃν οἶστρος ὁ ποτώμενος ᾿Ἰργόϑεν 

396 Εὔξενον ἐπ᾿ οἴδμα διεπέρασεν ᾿Ιοῦς, 
᾿Ἰσιήτιδα γαῖαν 
Ἑὐρώπας διαμείψας. 
τίνες ποτ᾽ ἄρω τὸν εὔυδρον 

400 δοναχόχλοα λιπόντες Εὐρώταν 
ἢ ῥεύματα σεμνὰ “Ἰίρκας 

ἔβασαν ἔβασαν ἄμικτον αἶαν, ἔνϑα χούρᾳ 
δία τέγγει 

405 βωμοὺς καὶ περιχίονας 

γαῶν αἷμα. βρότειον ; 
ἢ ῥοϑίοις εἰλατίναις διχρότοισι χώπαις 

ἔπλευσαν ἐπὶ πόντια χύματα 

410 νάώϊον ὄχημα λινοπόροισιν αὔραις, 
φιλόπλουτον ἅμιλλαν 
αὔξοντες μελάϑροισιν; 
φίλα γὰρ ἐλπὶς ἐγένετ᾽ ἐπὶ 

416 πήμασι βροτῶν ἄπληστος ἀνθρώποις, 
ὄλβου βάρος οἱ φέρονται 
πλάνητες ἐπ᾿ οἴδμα πόλεις τε βαρβάρους περῶντες 
χεινᾷ δόξᾳ. 

γνώμα δ᾽ οἷς μὲν ἄχαιρος δλ- 

420 βου, τοῖς δ᾽ εἷς μέσον ἥκει. 
πῶς τὰς συνδρομάδας πέτρας, 
πῶς «Ρινείδας 

ἀύΐπνους ἀκτὰς ἐπέρα- 
42ὅ σαν, παράλιον αἰγιαλὸν 

ἐπ᾿ ᾿᾿μφιτρίτας δοϑίῳ δραμόντες ; 
ὅπου πεντήκοντα κορᾶν 
τῶν Νηρήϑων χοροὶ 
μέλπουσιν ἐγπύκλιοι" 

4820 χαὶ πλησιστίοισι. πνοαῖς, 

συριζόντων κατὰ πρύ- 

ἕναν εὐναίων πηδαλίων, 
αὔραις ἂν γοτίακις 

ἢ πνοιαῖσι Ζεφύρου, 
48 τὰν πολυόρνιϑον ἐπ᾿ αἶαν, 

λευχὰν ἀχτὰν, ᾿ἀχιλῆ-- 
ος δρόμους χκαλλισταδίους, 

Εὔξεινον χατὰ πόντον. 
εἴθ᾽ εὐχαῖσι δεσποσύνοις 

4410.1ηδὰς Ἑλένα 
8392 - 406. --Ξ- 107 -- 420. 
421. 438. τξξΖξῷ 439 -- 450. 

485 



4886 ΕΤῸ τ ΗΠ νΙ͂. Δε ΘΟ 

φίλα παῖς ἐλϑοῦσα τύχοι 

τὰν. Τρῳάδα λιποῦσα πόλιν, 
ἕν᾿ ἀμφὶ χαίταν δρόσον αἱματηρὰν 
ἑλιχϑεῖσα λαιμοτόμῳ 

446 δεσποίνας χεοὶ ϑάνη 
ποινὰς δοῦσ᾽ ἀντιπάλους. 

ἥδιστ᾽ ἂν τήνδ᾽ ἀγγελίαν 
δεξαίμεσϑ᾽, Ἑλλάδος ἐκ 
γῶς πλωτήρων εἴ τις ἔβα, 

4δ0 δουλείας ἐμέϑεν 
δειλαίας παυσίπονος " 

χαὶ γὰρ ὀνείρασι συμβαίην 
οἴχοις πόλει τε πατρῴ-- 
ᾳ τερπνῶν ὕμνων ἀπολαύ- 

ἠδὅ εἰν, χοινὰν χάριν ὄλβῳ. 

ἀλλ᾽ οἵδε χέρας δεσμοῖς διδύμοις 

συνερεισϑέντες χωροῦσι, νέον 

πρόσφαγμα ϑεᾶς σιγᾶτε, φίλαι. 
τὰ γὰρ “Ἑλλήνων ἀχκροϑίνια δὴ 

4θ0 ναοῖσι πέλας τάδε βαίνει" 
οὐδ᾽ ἀγγελίας ψευδεῖς ἔλαχεν 

βουφορβὺς ἀνήρ. 
ὦ πότνι᾽, εἴ σοι τάδ᾽ ἀρεσχόντως 
πόλις ἣδε τελεῖ, δέξαι ϑυσίας, 

465 ἃς ὁ παρ᾽ ἡμῖν νόμος οὐχ ὁσίας 

Ἕλλησι διδοὺς ἀναφαίν εἰ. 

ΙΤΙΦΙΓΕΝΕΙἍΦΖ. 
εἶεν " 
τὰ τῆς ϑεοῦ μὲν πρῶτον ὡς χαλῶς ἔχη 

φοοντιστέον μοι. μέϑετε τῶν ξένων χέρας, 

ὡς ὄντες ἱροὶ μηχέτ᾽ ὦσι δέσμιοι. 
470 ναοῦ δ᾽ ἔσω στείχοντες εὐτρεπίζετε 

ἃ χρὴ ᾽πὶ τοῖς παροῦσι χαὶ νομίζεται. 

φεῦ" 
τίς ἄρα μήτηρ ἡ τεχοῦσ᾽ ὑμῶς ποτε 
πατήρ τ᾽ ἀδελφή τ᾽, εἰ γεγῶσα τυγχάνει; 
οἵων στερεῖσα διπτύχων νεανιῶν 

476 ἀνάδελιος ἔσται. τὰς τύχας τίς οἶδ᾽ ὅτῳ 

τοιαίδ᾽ ἔσονται; πάντα γὰρ τὰ τῶν ϑεῶν 
ἐς ἀφανὲς ἕρπει, κοὐδὲν οἶδ᾽ οὐδεὶς χαχόν" 

ἡ γὰρ τύχη παρήγαγ᾽ ἐς τὸ δυσμαϑές. 
πόϑεν ποϑ᾽ ἥχετ᾽, ὦ ταλαίπωροι ξένοι; 

480 ὡς διὰ μαχροῦ μὲν τήνδ᾽ ἐπλεύσατε χϑόνα, 
μαχρὸν δ᾽ ἀπ᾽ οἴχων χρόνον ἔσεσϑ᾽ ἀεὶ χάτω. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

τί ταῦτ᾽ ὀδύρει, χἀπὶ τοῖς μέλλουσι νῷ 
χακοῖσι λυπεῖς, ἥτις εἶ ποτ᾽, ὦ γύναι; 

οὔτοι νομίζω σοφὸν, ὃς ἂν μέλλων ϑανεῖν 
4865 οἴχτῳ τὸ δεῖμα τοὐλέϑρου νικᾶν ϑέλῃ" 

οὐχ ὕστις “Ἵιδην ἐγγὺς ὄντ᾽ οἰχτίζεται, 
σωτηρίας ἄνελπις " ὡς δύ᾽ ἐξ ἑνὸς 

χαχὼ συνάπτει, μωρίαν τ᾽ ὀφλισχάνει 
ϑνήσχει ϑ᾽ ὁμοίως " τὴν τύχην δ᾽ ἐᾶν χρεών. 

400 ἡμᾶς δὲ μὴ θρήνει σῴ" τὰς γὰρ ἐνθάδε 
ϑυσίας ἐπιστάμεσθϑα καὶ γιγνώσχομεν. 

ΤΡΙΓΕΝΕΙ͂ἍΔ. 

πότερος ἄρ᾽ ὑμῶν ἐνθάδ᾽ ὠνομασμένος 
Πυλάδης χέχληται; τόδε μαϑεῖν πρῶτον ϑέλω. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 
ΠΟ ; τ ᾿ 5: 
ὅδ᾽, εἴ τι δή σοι τηῦτ᾽ ἐν ἡδονῇ μαϑεῖν. 

ΞΘ ὐσυν ! 

ἹἸΦΙΓΕΝΕΙ͂Ἅ. 

495 ποίας πολίτης πατρίδος Ἕλληνος γεγώς; 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

τί δ᾽ ἂν μαϑοῦσα τόδε πλέον λάβοις, γύναι; 
ΙΙΦΙΓΕΝΕΙ͂Ζ. 

πότερον ἀδελφὼ μητρός ἔστον ἐκ μιᾶς; 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

φιλότητί γ᾽, ἐσμὲν δ᾽ οὐ χασιγνήτω, γύναι. 
ΙΦΙΓΈΝΕΞ.Ι4. 

σοὶ δ᾽ ὄνομα ποῖον ἔϑεϑ᾽ ὁ γεννήσας πατήρ; 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ὅ00 τὸ μὲν δίχαιον δυστυχεῖς χαλοίμεϑ᾽ ἄν. 
ΤΟΡΙΓΕΝΕ.ΙἍΔ. 

οὐ τοῦτ᾽ ἐρωτῶ" τοῦτο μὲν δὸς τῇ τύχῃ. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ἀνώνυμοι ϑανόντες οὐ γελῴμεϑ᾽ ἄν. 
ΙΦΡΙΓΕΝΕ.Ι4. 

τί δὲ φϑονεῖς τοῦτ᾽. ἢ φρονεῖς οὕτω μέγα; 
ΟΡΕΣΤῊΣ. 

τὸ σῶμα ϑύσεις τοὐμὸν, οὐχὶ τοὔνομα. 
ΙΦΡΙΓΕΝΕ. 4. 

ὅ06 οὐδ᾽ ἂν πόλιν φράσειας ἥτις ἐστέ σοι; 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ζητεῖς γὰρ οὐδὲν κέρδος, ὡς ϑανουμένῳ. 
ΙΦΡΙΓΕΝΕΙἍ. 

χάριν δὲ δοῦναι τήνδε κωλύει τί σε; 
ΟΡΕΣΤΕΗΣ.: 

τὸ χλεινὸν "ἄργος πατρίδ᾽ ἐμὴν ἐπεύχομαι. 
ΤΡΙΓΕΝΕ.Δ. 

πρὸς ϑεῶν ἀληϑῶς, ὦ ξέν᾽, εἶ κεῖϑεν γεγώς; 
ΟΡΕΣΤΑΕΗΣ. 

8510 ἐχ τῶν Πυχηνῶν, αἵ ποτ᾽ ἦσαν ὄλβιαι. 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΔἍΜΩ. 

φυγὰς δ᾽ ἀπῆρας πατρίδος, ἢ ποίᾳ τύχῃ; 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

φεύγω τρόπον γε δή τιν᾽ οὐχ ἑκὼν ἑχών. 
ΙΦΙΓΕΝΕΙ͂Α’ 

ἀρ’ ἄν τί μοι φράσειας ὧν ἐγὼ ϑέλω; 

ΟΡΕΣΤῊΣ. 

ὡς ἐν παρέργῳ τῆς ἐμῆς δυσπραξίας. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙ͂ἍΦ. 

δ1ὅ χαὶ μὴν ποϑεινός γ᾽ ἦλϑες ἐξ ΄ργους μολών. 
ΟΡΕΣΤΗῊΣ. 

οὔχουν ἐμαυτῷ γ᾽. εἰ δὲ σοὶ, σὺ τοῦδ᾽ ἔρα. 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑἍΑ. 

Τροίαν ἴσως οἶσϑ᾽, ἧς ἁπανταχοῦ λόγος. 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

ὡς μήποτ᾽ ὥφελόν γε, μηδ᾽ ἰδὼν ὄναρ. 
ΙΤΦΙΓΕΝΕΙ͂ἍΑ. 

φασίν νιν οὐκέτ᾽ οὖσαν οἴχεσϑαε δορέ. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

520 ἔστιν γὰρ οὕτως, οὐδ᾽ ἄχραντ᾽ ἠκούσατε. 
ΙΦΙΓΕΝΕ.ΜἍΜ(. 

Ἑλένη δ᾽ ἀφῖχται δῶμα Μενέλεω πάλιν; 
ΟΡΕΣΤΉῊΣ. 

ἥκει, χαχῶς γ᾽ ἐλθοῦσα τῶν ἐμῶν τινι. 
ΤΡΙΓΕΝΕΙ͂.. 

χαὶ ποῦ ᾽στι; κἀμοὶ γάρ τι προὐφείλει χαχόν. 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

Σπάρτῃ. ξυνοιχεῖ τῷ πάρος ξυνευνέτη. 
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ΤΡΙΓΕΝΕΠΙ.«Ἅ. 

526 ὦ μῖσος εὶς Ἕλληνας, οὐκ ἐμοὶ μόνῃ. 

Ι ΟΡΕΣΤΗΣ. 
ἀπέλαυσα χἀγὼ δή τι των χείνης γάμων. 

ΤΦΡΙΓΕΝΕΤΙἍ“Ζώ. 

γόστος δ᾽ ᾿Ἰχαιῶν ἐγένεθ᾽, ὡς χηρύσσεται; 
ΟΡΕΣΤΎΗΣ. 

ὡς πάνϑ᾽ ἅπαξ μὲ συλλαβοῦσ᾽ ἀνιστορεῖς. 

ΙΦΙΓΕΝΕῚ.Ὶ .“. 

πρὶν γὰρ ϑανεῖν σὲ τοῦδ᾽ ἐπαυρέσϑαι ϑέλω. 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

ὅ80 ἔλεγχ᾽, ἐπειδὴ τοῦδ᾽ ἐρᾷς" λέξω δ᾽ ἐγώ, 
ἸΦΙΓΕΝΕΙ͂ἍΖ. 

Κάλχας τις ἦλϑε μάντις ἐκ Τροίας πάλιν; 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ὄλωλεν, ὡς ἦν ὃν Πυχηναίοις λόγος. 
ΙΤΙΦΙΓΕΝΕ.ΙΖΔ. 

ὦ πότνι᾽, ὡς εὖ. τί γὰρ ὁ ““αέρτου γόνος; 
ΟΡΕΣΤῊΗΣ. 

οὔπω νενόστηκ᾽ οἶχον, ἔστι δ᾽, ὡς λόγος. 
ΤΡΙΓΕΝΈΕΈΤΑ. 

ὅϑούλοιτο, νόστου μήποτ᾽ ἐς πάτραν τυχών. 
ΟΡΕΣΤΉῊΣ. 

μηδὲν κατεύχου" πώντα τἀκείνου γοσεῖ. 
ἸΦΙΓΕΝΕΙ͂Ἅ. 

Θέτιδος δ᾽ ὁ τῆς Νηρῆδος ἔστι παῖς ἔτι; 
ΟΒΕΞΤΉΣ. 

οὐχ ἔστιν - ἄλλως λέχτρ᾽ ἔγημεν «Αὐλίδι. 
ἸΦΙΓΕΝΕ ΙἍ4. 

δόλια γὰρ, ὥς γέ φασιν οἱ πεπονϑότες. 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

510 τίς εἶ ποϑ᾽; ὡς εὖ πυνϑάνει τάφ᾽ Ἑ,.λάδος. 
ΤΡΙΓΕΝΕΤΙἍ. 

ἐχεῖϑέν εἶμι" παῖς ἔτ᾽ οὖσ᾽ ἀπωλόμην. 

ὍΡΕΣΤΗ Σ. 

ὀρϑῶς ποϑεῖς ἄρ᾽ εἰδέναι τἀκεῖ, γύναι. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙἍ“. 

τί δ᾽ ὁ στρατηγὸς, ὃν λέγουσ᾽ εὐδαιμονεῖν ; 
ΟΡΈΕΈΣΤΗΣ. 

τίς; οὐ γὰρ ὅν γ᾽ ἐγῴδα τῶν εὐδαιμόνων. 
ΤΦΙΓΕΝΕΙἍ. 

ὅ15᾽ “τρέως ἐλέγετο δή τις ᾿γαμέμνων ἄναξ. 

ΟΡ ΞΥΓΕΓΙΣ: 

οὐχ οἷδ᾽ " ἄπελϑε τοῦ λόγου τούτου; γύναι. 
ΤΙΦΙΓΕΝΕΙ͂.Ζ. 

μὴ πρὸς ϑεῶν, ἀλλ᾽ εἴφ᾽, ἵν᾿ εὐφρανϑῶ, ξένε. 

ΟΡΕΣΤῊΣ. 

τέϑνηχ᾽ ὃ τλήμων, πρὸς δ᾽ ἀπώλεσέν τινα. 
ΤΡΙΓΕΝΕΙἍΖΙ. 

τέϑνηχε; ποίᾳ συμφορᾷ; τάλαιν᾽ ἐγώ. 

ΟΡΈΣΤΗΣ. 

ὅ60 τί δ᾽ ἐστέναξας τοῦτο; μῶν προσῆχέ σοι; 
ἹἸΦΙΓΕΝΕΙΑ͂. 

τὸν ὄλβον αὐτοῦ τὸν πάροιϑ᾽ ἀναστένω. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

δεινῶς γὰρ ἔκ γυναιχὸς οἴχεται σφαγείς. 
τ ΙΦΙΓΕΝΕΤΙΑ͂. 
ὦ πανδάχρυτος ἡ χ«ταγοῦσᾳ χὠ ϑανών. 

ΟΡΕΣΤΉΣ. 

παῦσαΐ γυν ἤδη, μηδ᾽ ἐρωτήσῃς πέρα. 

ἸΤΦΙΓΕΝΕΙ͂ἍΖ 

ὅδὅ τοσόνδε γ᾽, εἰ ζῇ τοῦ ταλαιπώρου δάμαρ. 
ΘΡΈΣΤΗΣ. 

οὐχ ἔστι" παῖς νιν, ὃν ἔτεχ᾽, οὗτος ὥλεσεν. 
ἸΤΦΙΓΕΝΕΙ: 4. 

ὦ συνταρεχϑεὶς οἴχος. ὡς τί δὴ θέλων; 

ΟΡΕΣΤΉῊΣ.: 

πατρὸς ϑανόντος τήνδε τιμωρούμενος. 

ἥ ΤΦΠΙΓΕΝΕΙἍ(. 
φεῦ" 
ὡς εὖ χαχκὸν δίχαιον εἰσεπράξατο. 

ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 
560 ὠλλ᾽ οὐ τὰ πρὸς ϑεῶν εὐτυχεῖ, δίκαιος ὧν. 

ΤΦΡΙΓΕῈΝΕ. «Ἅ. 

λείπει δ᾽ ἐν οἴκοις ἄλλον ᾿“γαμέμνων γόνον; 
ΟἿΙΕΣ ΤΗΣ. 

λέλοιπεν ᾿Ηλέχτραν γε παρϑένον μίαν. 
ΤΡΙΓΕΝΕΙἍ . 

τί δὲ, σφαγείσης ϑυγατρὸς ἔστι τις λόγος; 
ΟΡΈΞΣΞΈΤΉΗΣΣ. 

οὐδείς γε, πλὴν ϑανοῦσαν οὐχ ὁρῶν φάος. 
ΤΡΙΓΕΝΕΓΙΑ. 

ὅθ6 τάλαιν᾽ ἐκείνη χὠ χτανὼν αὐτὴν πατήρ. 
ΟΡΕΣΤΉῊΣ. 

χαχῆς γυναιχὸς χάριν ἄχαριν ἀπώλετο. 

ΤΡΠΙΓΕΝΕΙἍ. 

ὁ τοῦ ϑανόντος δ᾽ ἔσιι παῖς άργει πατρός; 

ΟΕ ΣΤΉΝ 

ἔστ᾽, ἄϑλιός γε, κοὐδαμοῦ καὶ πανταχοῦ. 

ΤΦΙΓΕΝΕΙΑ. 
ψευδεῖς ὄνειροι, χαίρετ᾽ " οὐδὲν ἤτ᾽ ἄρα. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 
ὅ70 οὐδ᾽ οἱ σοιροί γε δαίμονες χεκλημένοι 

πιτηνῶν ὀνείρων εἰσὶν ἀψευδέστεροι. 

πολὺς ταραγμὸς ἔν τε τοῖς ϑεοῖς ἔνι 

χἀν τοῖς βροτείοις " ἕν δὲ λείπεται μόνον, 
ὅτ᾽ οὐκ ἄφρων ὧν μάντεων πεισϑεὶς λόγοις 

ὅ7ῦ ὕλωλεν ὡς ὕλωλε τοῖσιν εἰδόσιν. 

ΣΧ ΘΙΡΙΊΘΙΣ. 

φεῦ φεῦ" τί δ᾽ ἡμεῖς οἵ τ᾽ ἐμοὶ γεννήτορες; 

ἄρ᾽ εἰσίν; ἄρ᾽ οὐχ εἰσί; τίς φράσειεν (ν᾽; 

ΤΦΙΓΕΝΕΙΔἍ. 

ἀχούσατ᾽ " ἐς γὰρ δή τιν᾽ ἥκομεν λόγον, 
ὑμῖν τ᾽ ὄνησιν, ὦ ξένοι, σπεύδουσ᾽ ἅμα 

δ80 κἀμοί. τὸ δ᾽ εὖ μάλισιά γ᾽ οὕτω γίγνεται, 
εἰ πᾶσι ταυτὸν πρᾶγμ᾽ ἀρεσχόντως ἔχει. 

ϑέλοις ἂν, εἰ σώσαιμί σ᾽, ἀγγεῖλαί τί μοι 

πρὸς ργος ἐλϑὼν τοῖς ἐμοῖς ἐχεῖ φίλοις, 

δέλτον τ᾽ ἐνεγχεῖν, ἣν τις οἰχτείρας ἐμὲ 
ὅ86 ἔγραψεν αἰχμάλωτος, οὐχὶ τὴν ἐμὴν 

φονέα νομίζων χεῖρα, τοῦ νόμου δ᾽ ὕπο 
ϑνήσχειν γε, τῆς ϑεοῦ τάδε δίκαι᾽ ἡγουμένης; 

οὐδένα γὰρ εἶχον ὅστις ἀγγείλαι μολὼν 
ἐς Ἄργος αὖϑις, τάς τ᾽ ἐμὰς ἐπιστολὰς 

ὅ90 πέμψειε σωϑεὶς τῶν ἐμῶν φίλων τινί. 

σὺ δ᾽, εἶ γὰρ, ὡς ἔοιχας, οὔτε δυσγενὴς 
χαὶ τὰς Μυκήνας οἶσθα χοῦς χἀγὼ ϑέλω, 
σώϑητι καὶ σὺ, μισϑὸν οὐχ αἰσχρὸν λαβὼν 

χούφων ἕχατι γραμμάτων σωτηρίαν. 

----- --ὄἕ ἰ 
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ὅ96 οὗτος δ᾽, ἐπείπερ πόλις ἀναγχάζει τάδε, 

ϑεᾷ γενέσθω θῦμα, χωρισϑεὶς σέϑεν. 

ΘΡΕΣΊΎΤΗΣ. 

χαλῶς ἔλεξας τἄλλα, πλὴν ἕν, ὦ ξένη" 

τὸ γὰρ σφαγῆναι τόνδ᾽ ἐμοὶ βάρος μέγα. 
ὃ ναυστολῶν γάρ εἰμ᾽ ἐγὼ τὰς ξυμφοράς " 

600 οὗτος δὲ συμπλεῖ τῶν ἐμῶν μόχϑων χάριν. 
οὔχουν δίχαιον ἐπ᾿ ὀλέϑρῳ τῷ τοῦδ᾽ ἐμὲ 
χάριν τίϑεσϑαι, καὐτὸν ἐχδῦναι καχῶν" 

ἀλλ᾽ ὡς γενέσθω, τῷδε μὲν δέλτον δίδου " 
πέμψει γὰρ ἼἼργος, ὥστε σοι καλῶς ἔχειν " 

606 ἡμᾶς δ᾽ ὁ χρήζων χτεινέτω. τὰ τῶν φίλων 
αἴσχιστον ὕστις καταβαλὼν ἐς ξυμφορὰς 
αὐτὸς σέσωσται" τυγχάνει δ᾽ ὅδ᾽ ὧν φίλος, 
ὃν οὐδὲν ἧσσον ἢ ̓ μὲ φῶς ὁρᾶν ϑέλω. 

ΤΦΙΓΕΝΕΙΔἍΔ. 

ὦ λῆμ᾽ ἄριστον, ὡς ἀπ᾿ εὐγενοῦς τινος 
610 ῥίζης πέφυχας, τοῖς φίλοις τ᾽ ὀρϑῶς φίλος. 

τοιοῦτος εἴη τῶν ἐμῶν ὁμοσπόρων 
ὅσπερ λέλειπται. καὶ γὰρ οὐδ᾽ ἐγὼ, ξένοι, 

ἀνάδελιρξός εἶμι, πλὴν ὅσ᾽ οὐχ ὁρῶσά γιν. 
ἐπεὶ δὲ βούλει ταῦτα, τόνδε πέμψομεν 

6165 δέλτον φέροντα, σὺ δὲ ϑανεῖ" πολλὴ δέ τις 
προϑυμία σὲ τοῦδ᾽ ἔχουσα τυγχάνει. 

ΟΥΡΙ ΡΣ ΤΏΡ: 

ϑύσει δὲ τίς με χαὶ τὰ δεινὰ τλήσεται; 
ἸΦΙΓΕΝΕΙ͂ΑἍἪΑ. 

ἐγώ: ϑεῶς γὰρ τῆσδε προστροπὴν ἔχω. 

ΘΙΡΈΣ ΤΉΝ. 

ἄζηλά γ᾽, ὦ νεῶνι, κοὺχ εὐδαίμονα. 
ΤΡΙΓΕΝΕ ΑΜ, 

620 ἀλλ᾽ εἰς ἀνάγκην κείμεϑ᾽, ἣν φυλαχτέον. 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

αὐτὴ ξίφει ϑύουσα ϑῆλυς ἄρσενας; 

ΙΦΙΓΕΝΕΙ͂ἍΜΔ. 

οὔκ, ἀλλὰ χαίτην ἀμφὶ σὴν χερνίψομαι. 
ΟΡ ΈΣ ΤΣ ΞΗΣΣΙ 

ὁ δὲ σφαγεὺς τίς; εἰ τάδ᾽ ἱστορεῖν μὲ χρή. 
ΙΤΦΙΓΕΝΕΙΔἍΔ. 

εἴσω δόμων τῶνδ᾽ εἰσὶν οἷς μέλει τάδε. 
ΟΡ ΟΡ ΓῚ: 

Ο2οτάφος δὲ ποῖος δέξεταί μ᾽, ὅταν ϑάνω; 

ΙΦΙΓΕΝΕΙἍ. 

πῦρ ἱρὸν ἔνδον χάσμα τ᾽ εὐρωπὸν πέτρας. 

᾿ ὈΡΈΣΤΗΣ: 
φεῦ" 
πῶς ἄν μ᾽ ἀδελφῆς χεὶρ περιστείλειεν ὥν. 

ΤἸΦΙΓΕΝΕΙΔΜΑ. 

μάταιον εὐχὴν, ὦ τάλας, ὅστις ποτ᾽ εἶ, 
ηὔξω" μαχρὰν γὰρ βαρβάρου ναίει χϑονός. 

680 οὐ μὴν, ἐπειδὴ τυγχάνεις ᾿Ἱργεῖος ὦν, 
ἀλλ᾽ ὧν γε δυνατὸν οὐδ᾽ ἐγὼ λείψω χάριν. 
πολύν τὲ γάρ σοι χύσμον ἐνθήσω τάφῳ, 
ξανϑῷ τ᾽ ἐλαίῳ σῶμα σὸν χατασβέσω, 

καὶ τῆς ὀρείας ἀνθεμόρρυτον γάνος 
086 ξουϑῆς μελίσσης ἐς πυρὰν βαλῶ σέϑεν. 

ἀλλ᾽ εἶμι, δέλτον τ᾿ ἐχ ϑεᾶς ἀναχτόρων 
οἴσω" τὸ μέντοι δυσμενὲς μή μου λάβης. 
φυλάσσετ᾽ αὐτοὺς, πρόσπολοι, δεσμῶν ἄτερ. 
ἴσως ἄελπτα τῶν ἐμῶν «φίλω» τινὶ 

{αῦιανε...5.... ἐν τα Ξ 

ΕΥΎ Ρ α ἽΠῚῚ ἌΓΞΟΣ ἢ: 

πέμψω πρὸς Ἄργος, ὃν μάλιστ᾽ ἐγὼ φιλῶ, 
Θ40 χαὶ δέλτος αὐτῷ ζῶντας, οὃς δοχεῖ θανεῖν, 

λέγουσα πιστὰς ἡδονὰς ἀπαγγελεῖ. 
ΧΟΡΟΣ. 

χατολοφύρομαι σὲ τὸν χερνίβων 
ῥανίσι Ἐ μελόμενον αἱμακχταῖς. 

ΟΡΕΣΤΗῊΗΣ. 

6046 οἶκτος γὰρ οὐ ταῦτ᾽, ἀλλὰ χαίρετ᾽, ὦ ξέναι. 
τὸ ΟὟΙΘΣΣ: 

σὲ δὲ τύχας μάχαρος, Ἰὼ νεανία, 
σεβόμεϑ᾽ εἰς πάτραν ὅτι ποτ᾽ ἐπεμβάσει. 

ΤΡΧ ΖΑ 

650 ἄζηλα τοῖς φίλοισι, ϑνησχόντων φίλων. 
ΧΟΡΟΣ. 

ὦ σχέτλιοι πομπαί. 

φεῦ φεῦ, διόλλυσαι. 
αἰαῖ αἰαῖ. 

πότερος ὃ μέλλων; 

666 ἔτι γὰρ ἀμφίλογα δίδυμα μέμονε φρὴν, 
σὲ πάρος ἢ σ᾽ ἀναστενάξω γόοις. 

ΟΡΕΣΤΉΣ. 

Πυλάδη, πέπονθας ταὐτὸ πρὸς ϑεῶν ἐμοί; 

ἹΓΕΥ ΖΌΗΣ. 

οὐχ οἶδ᾽ " ἐρωτᾷς οὐ λέγειν ἔχοντά με. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

660 τίς ἐστὶν ἡ νεᾶνις; ὡς Ἑλληνιχῶς 
ἀνήρεϑ᾽ ἡμᾶς τούς τ᾽ ἐν ᾿Ιλίῳ πόνους 

γόστον τ᾿ ᾿Ἰχαιῶν τόν τ᾽ ἐν οἵωνοῖς σοφὸν 
Κάλχαντ᾽ ᾿᾿χιλλέως τ᾽ ὄνομα, καὶ τὸν ἄϑλιον 
᾿ἡγαμέμνον᾽ ὡς ᾧχτειρ᾽, ἀνηρώτα τέ μὲ 

6θό γυναῖκα παῖδάς τ᾿. ἔστιν ἡ ξένη γένος 

ἐχεῖϑεν ᾿Ἱργεία τις " οὐ γὰρ ἄν ποτε 
δέλτον τ᾽ ἔπεμπε καὶ τάδ᾽ ἐξεμάνϑανεν, 
ὡς κοινὰ πράσσουσ᾽, άργος εἰ πράσσει χαλῶς. 

ΣῪ: 23. Ἡ ΖΙΊΉΣΣ. 

ἔφϑης μὲ μικρόν " ταὐτὰ δὲ φϑάσας λέγεις, 
610 πλὴν ἕν" τὰ γὰρ τῶν βασιλέων παϑήματα 

ἴσασι πάντες, ὧν ἐπιστροφή τις ἦν. 
ἀτὰρ διῆλϑε χἄτερον λόγον τινά. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

τίν᾽ ; ἐς τὸ χοινὸν δοὺς ἄμεινον ἂν μάϑοις. 
ΠΧ ΦΦΦἜΖΙΟΣΣ 

αἰσχρὸν ϑανόντος σοῦ βλέπειν ἡμᾶς φάος" 
67ὅ χοινῇ δὲ πλεύσας, δεῖ μὲ καὶ χοινῇ ϑανεῖν. 

χαὶ δειλίαν γὰρ καὶ χάχην χεχτήσομαι 
ἴἄργει τὲ «φωχέων τ᾿ ἐν πολυπτύχῳ χϑονὶ, 
δόξω δὲ τοῖς πολλοῖσι, πολλοὶ γὰρ κακοὶ, 
προδοὺς σὲ σώζεσϑ᾽ αὐτὸς εἰς οἴχους μόνος, 

680 ἢ καὶ φονεύσας ἐπὶ νοσοῦσι δώμασι 
ῥάψαι μόρον σοι σῆς τυραννίδος χάριν, 
ἔγκληρον ὡς δὴ σὴν κασιγνήτην γαμῶν. 
ταῦτ᾽ οὖν φοβοῦμαι χαὶ δι᾿ αἰσχύνης ἔχω, 
χοὐχ ἔσϑ᾽ ὅπως οὐ χρὴ συνεχπνεῦσαί μέ σοι 

086 καὶ συσφαγῆναι καὶ πυρωϑῆναι δέμας, 

φίλον γεγῶτα καὶ φοβούμενον ψόγον. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

εὔφημα φώνει" τἀμὰ δεῖ φέρειν χαχά" 
ἁπλᾶς δὲ λύπας ἐξὸν, οὐχ οἴσω διπλᾶς. 

ὃ γὰρ σὺ λυπρὸν χἀπονείδιστον λέγεις, 
090 ταὔτ᾽ ἐστὲν ἡμῖν, εἴ σε συμμοχϑοῦντ᾽ ἐμοὶ 



ἸΦΙΠΕΝΗΙΤΑ Η ἘΝ ΠΛΑΎΡΟΙΣ. 

χτεγῶ" τὸ μὲν γὰρ εἷς ἔμ᾽ οὐ χαχῶς ἔχει | 
πράσσονϑ᾽ ἃ πράσσω πρὸς ϑεῶν λύειν βίον. 
σὺ δ᾽ Ὀλβιός τ᾽ εἶ, χαϑαρά τ᾽ οὐ νοσοῦντ᾽ ἔχεις: 
μέλαϑρ᾽, ἐγὼ δὲ δυσσεβὴ καὶ δυστυχῆ. Ϊ 

696 σωϑεὶς δὲ παῖδας ἐξ ἐμῆς ὁμοσπόρου 

χτησάμενος, ἣν ἔδωχά σοι δάμαρτ᾽ ἔχειν, 
ὄνομά τ᾽ ἐμοῦ γένοιτ᾽ ἂν, οὐδ᾽ ἄπαις δόμος 
πατρῷος οὑμὸς ἐξαλείφϑείη ποτ᾽ ἄν. 
ἀλλ ἕρπε καὶ ζῆ χαὶ δόμους οἴχει πατρός. 

700 ὅταν δ᾽ ἐς Ἑλλάδ᾽ ἵππιόν τ᾽ Ἴἄργος μόλῃς, 

πρὸς δεξιᾶς σε τῆσδ᾽ ἐπισχήπτω τάδε - 
τύμβον τε χῶσον χἀπίϑες μνημεῖά μοι, 
χαὺ δάχρυ᾽ ἀδελιρὴ καὶ κόμας δότω τάφῳ. 
ἄγγελλε δ᾽ ὡς ὕλωλ ὑπ᾽ ᾿“ργείας τινὸς 

706 γυναιχὸς, ἀμφὶ βωμὸν ἁγνισϑεὶς φόγῳ. 
χαὶ μὴ προδῷς μου τὴν κασιγνήτην ποτὲ, 
ἔρημα κήδη καὶ δόμους ὁρῶν πατρύς. 
χαὶ χαῖρ᾽" ἐμῶν γὰρ φίλτατον σ᾽ εὗρον φίλων. 
ὦ συγχυναγὲ καὶ συνεχτραφεὶς ἐμοὶ, 

710 ὦ πόλλ᾽ ἐνεγκὼν τῶν ἐμῶν ἄχϑη καχῶν. 
ἡμᾶς δ᾽ ὁ «Ῥοῖβος, μάντις ὧν, ἐψεύσατο " 
τέχνην δὲ ϑέμενος ὡς προσώταϑ᾽ Ἑλλάδος 

ἀπήλασ᾽ αἰδοῖ τῶν πάρος μαντευμάτων. 
ᾧ πάντ᾽ ἐγὼ δοὺς τἀμὰ χαὶ πεισϑεὶς λόγοις, 

716 μητέρα καταχτὰς, αὐτὸς ἀνταπόλλυμαι. 
ΠΥ ΦΧ ἜΠΙΩΣ. 

ἔσται τάφος σοι, χαὶ κασιγνήτης λέχος 
οὐχ ἂν προδοίην, ὦ τάλας, ἐπεί σ᾽ ἐγὼ 
ϑανόντα μᾶλλον ἢ βλέπονϑ᾽ ἕξω φίλον. 
ἀτὰρ τὸ τοῦ ϑεοῦ γ᾽ οὐ διέφϑορέν σέ πω 

720 μάντευμα, καίτοι γ᾽ ἐγγὺς ἕστηκας φόνου. 
ἀλλ ἔστιν ἔστιν ἡ λίαν δυσπραξία 

λίαν διδοῦσα μεταβολὰς, ὅταν τύχῃ. 
ΟὈΡΕΣΤΗΣ. 

σίγα " τὰ «Ῥοίβου δ᾽ οὐδὲν ὠφελεῖ μ᾽ ἔπη" 
γυνὴ γὰρ ἥδε δωμάτων ἔξω περᾷ. 

ΤΦΙΓΕΝΕΤΙ͂Α͂. 

726 ἀπέλϑεϑ᾽ ὑμεῖς καὶ παρευτρεπίζετε 
τἄνδον μολόντες τοῖς ἐξφεστῶσι σφαγῆ. 
δέλτου μὲν αἵδε πολύϑυροι διαπτυχαὶ, 
ξένοι, πάρεισιν " ἃ δ᾽ ἐπὶ τοῖσδε βούλομαι, 
ἀχκούσατ᾽" οὐδεὶς αὑτὸς ἐν πόνοις ἀνὴρ 

780 ὅταν τε πρὸς τὸ ϑάρσος ἐκ φόβου πέσῃ. 

ἐγὼ δὲ ταρβῶ μὴ ᾿πονοστήσας χϑονὸς 
ϑῆται παρ᾽ οὐδὲν τὰς ἐμὰς ἐπιστολὰς 
ὁ τήνδε μέλλων δέλτον εἰς “Ἴργος φέρειν. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

τέ δῆτα βούλει; τίνος ἀμηχανεῖς πέρι; 

ἹΦΙΓΕΝΕΙ͂Ζ. 

736 ὕρχον δότω μοι τάσδε πορϑμεύσειν γραιρὼς 
πρὸς “ἥργος, οἷσι βούλομαι πέμψαι «φίλων. 

ΟΡΕΣΈΤΈΓΣ. 

ἢ κἀντιδώσεις τῷδε τοὺς αὐτοὺς λόγους; 

ἹἸΘΦΙΓΕΝΕΙἍ. 

τί χρῆμα δράσειν ἢ τί μὴ δράσειν. λέγε. 

ΟΕ ΣΙ ΓΈ: 

ἐκ γῆς ἀφήσειν μὴ ϑανόντα βαρβάρου. 

ΤΡΙΓΕΝΕΙ͂Δ. 
Σ Εν τ 

710 δίκαιον εἴπας" πῶς γὰρ ἀγγείλειεν αν: 

ῬΟΞ ΔῈ Β5Ο0ΕΝΊΟΙ, 

ΟΡΈΕΣΤΗΣ. 

ἦ καὶ τύραννος ταῦτα συγχωρήσεται; 

ΤΦΙΓΕΜΝΕΙ͂Ἅ4. 
ναὶ" 

πείσω σφε, χαὐτὴ ναὸς εἰσβήσω σχάφος. 
ΟΡῈΞ ΠΈΓΣ. 

ὄμνυ" σὺ δ᾽ ἔξαρχ᾽ ὅρκον ὅστις εὐσεβής. 
ΤΦΙΓΕΝΕ ΙΔ. 

δώσω, λέγειν χρὴ, τήνδε τοῖς ἐμοῖς φίλοις. 
ΖΕ ΖΑ ΖΙΉΗΣΣ: 

746 τοῖς σοῖς φίλοισι γράμματ᾽ ἀποδώσω τάϑε. 
ΤΡΊΓΕΝΕΙ 4. 

κἀγὼ σὲ σώσω Κυανέας ἔξω πέτρας. 

ΠῪΖΦΜ4ΖΗΣ. 

τίν᾽ οὖν ἐπόμνυς τοισίδ᾽ ὕρχιον ϑεῶν; 
ΤΡΙΓΕΝΕΙ͂ἍΖ. 

Ἄρτεμιν, ἐν ἧσπερ δώμασιν τιμὰς ἔχω. 
ΠΥ“ ΆΑΖΗΣ. 

ἐγὼ δ᾽ ὥνακτώ γ᾽ οὐρανοῦ, σεμνὸν “ία. 
ΤΡΙΓΕΝΕΙ͂ἍΖ. 

7650 εἰ δ᾽ ἐκλιπὼν τὸν ὅοχον ἀδιχοίης ἐμέ; 
ΠΥ. ΆΑΖΔΗΣ. 

ἄνοστος εἴην" τί δὲ σὺ, μὴ σώσασί με; 
ΤΡΙΓΈΝΕΙ «Ἅ. 

μήποτε χατ᾽ ἔάργος ζῶσ᾽ ἴχνος ϑείην ποϑός. 
ΠΥ 4Ζ4ΗΣ. 

ἄχουε δή γυν ὃν παρήλθομεν λόγον. 
ΙΤΙΦΡΙΓΈΕΈΝΕΙΖ. 

ἀλλ αὖϑις ἔσται χαιρὸς, ἢν καλῶς ἔχη. 
ΠΥΚΖ“ΆΖΗΣ. 

706 ἐξαίρετόν μοι δὸς τόδ᾽, ἤν τι ναῦς πάϑη, 
χὴ δέλτος ἐν κλύδωνι χρημάτων μέτα 
ἀφανὴς γένηται, σῶμα δ᾽ ἐχσώσω μόνον, 
τὸν ὅρχον εἶναι τόνδε μηχέτ᾽ ἔμπεδον. 

ΤΦΙΓΕΝΕΙἍ. 

ἀλλ οἷσϑ᾽ ὃ δράσω; πολλὰ γὰρ πολλῶν χυρεῖ 
760 τἀνόντα χἀγγεγραμμέν᾽ ἐν δέλτου πτυχαῖς " 

λόγῳ φράσω σοι πάντ᾽ ἀναγγεῖλαι φίλοις 

ἐν ἀσφαλεῖ γάρ" ἢν μὲν ἐχσώσῃς γραφὴν, 
αὐτὴ φράσει σιγῶσα τἀγγεγραμμένα, 
ἢν δ᾽ ἐν ϑαλάσσῃ γράμματ᾽ ἀφανισϑῆ τάδε, 

Τρ τὸ σῶμα σώσας τοὺς λύγους σώσεις ἐμοί. 

ΠῪ ΜΔ 4ΑΖΗΣ. 

καλῶς ἔλεξας τῶν ϑεῶν ἐμοῦ 9᾽ ὕπερ. 
σήμαινε δ᾽ ᾧ χρὴ τάσδ᾽ ἐπιστολὰς φέρειν 
πρὸς ργος, ὅ τι τε χρὴ κλύοντά σου λέγειν. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙἍΖ. 

ἄγγελλ Ὀρέστῃ, παιδὲ τἀγαμέμνονος " 

70 ἡ ̓ν «Αὐλίδι σφαγεῖσ᾽ ἐπιστέλλει τάδε 

ζῶσ᾽ Ἰφιγένεια, τοῖς ἐχεῖ δ᾽ οὐ ζῶσ᾽ ἔτι. 

ΟΡΕΣΤΉΣ. 

ποῦ δ᾽ ἔστ᾽ ἐχείνη; χατϑανοῦσ᾽ ἥκει πάλιν; 

ΤΡΙΓΕΝΕ :Ζ. 
εὐ δὰ 

ἥδ᾽ ἣν δρᾷς σύ" μὴ λόγοις ἔσπλησσέ με. 
χόμισαί μ᾽ ἐς Ἴάργος, ὦ σύναιμε, πρὶν θανεῖν, 

770 ἐχ βαρβάρου γῆς καὶ μετάστησον. ϑεᾶς 
σφαγίων, ἐφ᾽ οἷσι ξενοφόνους τιμὰς ἔχω. 

ΟΡΈΖΣΤΗΣ. 

Πυλάδη, τί λέξω; ποῦ ποτ᾽ ὥνϑ᾽ εὑρήμεϑα; 
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ΙΦΙΓΈΝΕΙΤΙΑ. 

ἢ σοῖς ἀραία δώμασιν γενήσομαι, 

Ὀρέσϑ᾽, ἵν᾿ αὖϑις ὄνομα δὶς χλύων μάϑης. 

ΠΥΜΆΑΖ4ΗΣ. 

780 ὦ 9εοί. 
ΤΡΙΓΕΝΕΙΑἍΖ. 

τί τοὺς ϑεοὺς ἀναχαλεῖς ἐν τοῖς ἐμοῖς; 

ΤΕΥ ΖΓ: 

οὐδέν" πέραινε δ᾽. ἐξέβην γὰρ ἄλλοσε. 
τάχ᾽ οὖν ἐρωτῶν σ᾽ εἷς ἄπιστ᾽ ἀφίξομαι. 

ΤΡΙΓΕΝΕΙἍΖΦ. 

λέγ᾽ οὕνεχ᾽ ἔλαφον ἀντιδοῦσάώ μου ϑεὰ 
ἄρτεμις ἔσωσέ μ᾽, ἣν ἔϑυσ᾽ ἐμὸς πατὴρ, 

78ὅ δοχῶν ἐς ἡμᾶς ὀξὺ φάσγανον βαλεῖν, 
ἃς τήνδε δ᾽ ᾧχισ᾽ αἴαν. αἵδ᾽ ἐπιστολαὶ, 
τάδ᾽ ἐστὶ τὰν δέλτοισιν ἐγγεγραωμμένα. 

ΠΎΥ.Ζ4ΠΖΗΣ. 

ὦ ῥᾳδίοις ὅρκοισι περιβαλοῦσά με, 
χάλλιστα δ᾽ ὀμύσασ᾽, οὐ πολὺν σχήσω χρόνον, 

790 τὸν δ᾽ ὅρκον ὃν χατώμοσ᾽ ἐμπεδώσομεν. 
ἰδοὺ, φέρω σοι δέλτον ἀποδίδωμίέ τε, 
Ὀρέστα, τῆσδε σῆς χασιγνήτης πάρα. 

ΟΡΈΣΤΗΣ.: 

δέχομαι" παρεὶς δὲ γραμμάτων διαπτυχὰς, 
τὴν ἡδονὴν πρῶτ᾽ οὐ λόγοις αἱρήσομαι. 

᾿ 796 ὦ φιλτάτη μοι σύγγον᾽, ἐχπεπληγμένος 
ὅμως σ᾽ ἀπίστῳ περιβαλὼν βραχίονι 

ἐς τέρψιν εἶμι, πυϑόμενος ϑαυμάστ᾽ ἐμοί. 
ΧΟΡΟΣ: 

ξεῖν᾽, οὐ δικαίως τῆς ϑεοῦ τὴν πρόσπολον 
χραίγνεις ἀϑίχτοις περιβαλὼν πέπλοις χέρα. 

ΟἿΈΣΣ ἹΚΈΤΙΣ 

800 ὦ συγχασιγνήτη τε χἀκ ταὐτοῦ πατρὸς 

᾿ἡγαμέμνονος γεγῶσα, μή μ᾽ ἀποστρέφου, 
ἔχουσ᾽ ἀδελφὸν, οὐ δοκοῦσ᾽ ἕξειν ποτέ. 

ΤΡΙΓΕΝΕΙ͂ “4. 

ἐγώ σ᾽ ἀδελφὸν τὸν ἐμόν; οὐ παύσει λέγων; 
τὸ δ᾽ Γάργος αὐτοῦ μεστὸν ἣ τε Ναυπλία. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

806 οὐχ ἔστ᾽ ἐχεῖ σὸς, ὦ τάλαινα, σύγγονος. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙ͂ἍἉΖ 

ἀλλ ἡ «““άκαινα Τυνδαρίς σ᾽ ἐγείνατο; 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

Πέλαπός γε παιδὴ παιδὸς, οὗ ᾿χπέφυχ᾽ ἐγώ. 
ΤΦΡΙΓΕΝΕΙ͂Ἅ. 

τί φής; ἔχεις τε τῶνδέ μοι τεχμήριον; 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

ἔχω - πατρῴων ἐκ δόμων τι πυγνϑάνου. 

ΙΡΙΓΕΝΕΙΔἍ. 

810 οὐχοῦν λέγειν μὲν χρὴ σὲ, μανϑάνειν δ᾽ ἐμέ. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

λέγοιμ᾽ ἂν ἀχοῆ πρῶτον ᾿Ηλέχτρας τάδε" 
᾿ἀτρέως Θυέστου τ᾽ οἶσϑα γενομένην ἔριν; 

ΙΡΙΓΕΝΕΣΙἍ“. 

ἤκουσα, χρυσῆς ἀρνὸς ἡνίχ᾽ ἦν πέρι. 

ΟΡΈΣΤΗΣ. 

ταῦτ᾽ οὖν ὑφήνασ᾽ οἶσθ᾽ ἐν εὐπήνοις ὑφαῖς; 

ζ ΤΡΙΓΕΝΕΤΙΆΑ. 

8165 ὦ «ἰλτατ᾽, ἐγγὺς τῶν ἐμῶν χάμπτει φρενῶν. 

ΟΡΕΣΤΗΉΗΣ. 

εἰχώ τ᾽ ἐν ἱστοῖς, ἡλίου μετάστασιν; 
ἸΦΡΙΓΕΝΕΙΜ. 

ὕφηνα καὶ τόδ᾽ εἶδος εὐμίτοις πλοχαῖς. 
ΟΡΈΕΞΣΤΈΓΣ. 

χαὶ λούτρ᾽ ἐς Αὖλιν μητρὸς ἀνεδέξω πάρα; 
ΙΦΙΓΕΜΝΕΙ͂ἍΖ(.. 

οἶδ᾽" οὐ γὰρ ὃ γάμος ἐσϑλὸς ὧν μ᾽ ἀφείλετο. 
ΟἿΡ ΣΙ ἘΠῚ: 

820 τί γάρ; κόμας σὰς μητοὶ δοῦσα σῇ φέρειν; 
ΙΦΡΙΓΕΜΝΕΤΙ͂ἍΑ 

μνημεῖά γ᾽ ἀντὶ σώματος τοὐμοῦ τάφῳ. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

δ δ᾽ εἶδον αὐτὸς, τάδε φράσω τεχμήρια" 
Πέλοπος παλαιὰν ἐν δόμοις λόγχην πατρὸς, 
ἣν χερσὶ πάλλων παρϑένον Πισάτιδα 

8265 ἐχτήσαϑ᾽ Ἱπποδάμειαν, Οἰνόμαον χταγνὼν, 
ἐν παρϑενῶσι τοῖσι σοῖς χεχουμμένην-. 

ΙΤΙΦΙΓΕΝΕΙΔΜ(η. 

ὦ φίλτατ᾽, οὐδὲν ἄλλο, «φίλτατος γὰρ εἶ, 
ἔχω σ᾽, Ὀρέστα, τηλύγετον χϑονὸς ἀπὸ πατρίδος, 

880᾽ “ργόϑεν, ὦ φίλος. 
ΟΡΕΣΤΗῊΗΣ. 

χἀγώ σε τὴν θανοῦσαν, ὡς δοξάζεται. 
χατὰ δὲ δάχρυ᾽ ἀδάχρυα, χατὰ δὲ γόος ἅμα χαρᾷ 
τὸ σὸν γοτίζει βλέφαρον, ὡσαύτως δ᾽ ἐμόν. 

ΤΡΙΓΕΝΕΙ͂Α. 

τόδ᾽ ἔτι τόδ᾽ ἔτι βρέφος 
885 ἔλιπον ἀγχάλαισι νεαρὸν τροφοῦ 

νεαρὸν ἂν δόμοις. 

ὦ χρεῖσσον ἢ λόγοισιν εὐτυχῶν [ἐμοῦ] τύχαι" 
τί φῶ; ϑαυμάτων πέρα χαὶ λόγου 

840 πρόσω τάδ᾽ ἀπέβα. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

τὸ λοιπὸν εὐτυχοῖμεν ἀλλήλων μέτα. 
ΤΦΡΙΓΕΝΕΙ͂ΔΛ. 

ἄτοπον ἡδονὰν ἔλαβον, ὦ φίλαι" 
δέδοικα δ᾽ ἐχ χερῶν μὲ μὴ πρὸς αἰϑέρα 
ἀμπτάμενος «ύγη" 

845 ὦ Κυχλωπίδες ἑστίαι, ὦ πατρὶς, 

Μηυχήνα φίλα, 
χάριν ἔχω ζόας, χάριν ἔχω τροφᾶς, 
ὅτι μοι συνομαίμονα τόνδε δόμοις 
ἐξεϑρέψω φάος. 

ΟΡΕΣΤῊΣ. 

850 γένει μὲν εὐτυχοῦμεν, ἐς δὲ συμφορὰς, 
ὦ σύγγον᾽, ἡμῶν δυστυχὴς ἔφυ βίος. 

ΤΡΙΓΕΝΕ.ΙΔ4Δ. 

ἐγὼ δ᾽ ἃ μέλεος οἶδ᾽, ὅτε φάσγανον 
δέρᾳ ϑῆχέ μοι μελεόφρων πατήρ. 

ΟΡΕΣΤΕἝΗ͂Σ. 

865 οἴμοι. δοχῶ γὰρ οὐ παρών σ᾽ ὁρῶν ἐκεῖ. 
ΙΦΙΓΕΝΕ.ΙΖ. 

ἀνυμέναιος, ὦ σύγγον᾽, ᾿Αχιλλέως 
εἷς χλισίαν λέχτρων 

δολίαν ὅτ᾽ ἀγόμαν" 
800 παρὰ δὲ βωμὸν ἦν δάκρυα καὶ γόοι. 

φεῦ φεῦ χερνίβων τῶν ἐχεῖ. 
ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

ᾧμωξα κἀγὼ τόλμαν ἣν ἔτλη πατήρ. 



ΙΦΙΓῈΝ ΕἸΑ Ἡ ῈΝ ΤΆΑΥΡΟΙΣ. 
ΤΡΙΓΕΝΕΙΤ4Ἅ. 

ἀπάτορ᾽ ἀπάτορα πότμον ἔλαχον. 
8θὅ ἄλλα δ᾽ ἐξ ἄλλων κυρεῖ. 

ΟΡΈΕΣΈΊἝΗΣ. 

εἰ σόν γ᾽ ἀδελιρὸν, ὦ τάλαιν᾽, ἀπώλεσας 
δαίμονος τύχᾳ τινός. 

ΤΦΙΓΕΝΕΙ͂ἍΖ. 

ὦ μελέα δεινῶς τόλμας. δείν᾽ ἔτλαν 
870 δείν᾽ ἔτλαν, ὥμοι σύγγονε. 

παρὰ δ᾽ ὀλίγον ἀπέφρυγες ὄλεθρον ἀνόσιον 
ἐξ ἐμιᾶν δαϊχϑεὶς χερῶν. 

ἁ δ᾽ ἐπὶ αὐτοῖς τίς τελευτώ; 
τίς τύχα μοι συγκυρήσει; 

876 τίνα σοι πόρον εὑρομένα 
΄ ὅ ᾿. ᾿ “- δ," τ , ᾿ 

πάλιν ἀπὸ πόλεως, ἀπὸ φόνου πέμψω 
πατρίδ᾽ ἐς ᾿4ργείων, 

880 πρὶν ἐπὶ ξίφος αἵτιατι σῷ 

παλαῖσαι; τόδε σὸν, ὦ μελέα ψυχὰ, 
χοέος ἀνευρίσκειν, 

, ἢ » » 
πότερον κατὰ χέρσον, οὐχὶ ναὶ; Ϊ 

885 ἀλλὰ ποδῶν ῥιπᾷ 
ϑανάτῳ πελάσεις ἄρα βάρβαρα φῦλα 
χαὶ δὲ ὁδοὺς ἀνόδους στείχων; διὰ χυανέας μὴν 

890 στεγοπόρου πέτρας 
μαχρὰ χέλευϑα ναΐοισιν δρασμοῖς. 

τόλαινα τάλαινα. 
896 τίς ἂν οὖν τάδ᾽ ἂν ἢ ϑεὸς ἢ βροτὸς ἤ 

τι τῶν ἀδοχήτων 
πόρον ἄπορον ἐξανύσας 
δυοῖν τοῖν μόνοιν ᾿Ἱτρείδαιν φαγεῖ 
καχῶν ἔχλυσιν; 

᾿ 
᾿ 
] 

ΧΟΡΟΣ. 

900 ἐν τοῖσι ϑαυμαστοῖσι καὶ μύϑων πέρα 
τάδ᾽ εἶδον αὐτὴ κοὺ χλύουσ᾽ ἀπαγγελῶ. 

ΠῪ , ΑΠΖ4ΗΣ. 

τὸ μὲν (ίλους ἐλθόντας εἰς ὕψιν φίλων, 
Ὀρέστα, χειρῶν περιβολὰς εἰχὸς λαβεῖν" 
λήξαντα δ᾽ οἴχτων κἀπ᾽ ἐχεῖν ἐλϑεῖν χρεὼν, 

906 ὅπως τὸ χλεινὸν ὄνομα τῆς σωτηρίας 
λαβόντες ἐκ γῆς βησόμεσϑα βαρβάρου. 
σοιῶν γὰρ ἀνδρῶν ταῦτιι, μὴ ᾿κβάντας τύχης, 
χαιρὸν λαβόντας, ἡδογὰς ἄλλας λαβεῖν. 

ΟΥ̓ΕΣΕΙΣ ΤΟΙΣ. 

χαλῶς ἔλεξας" τῇ τύχη δ᾽ οἶμαι μέλειν 
φιρτοῦδε ξὺν ἡμῖν" ἢν δέ τις πρόϑυμος ἢ, 

σϑένειν τὸ ϑεῖον μᾶλλον εἰχότως ἔχει. 

ΤΡΙΓΕΝΕΙ͂Ἅ. 

οὐδέν μὐ ἐπίσχει γ᾽ οὐδ᾽ ἀποστήσει λόγου 
πρῶτον πυϑέσϑαι τίνα ποτ᾽ ᾿Ηλέχτρα πότμον 
εἴληχε βιότου" φίλα γὰρ ἔσται πάντ᾽ ἐμοί. 

ΟΡ ΈΣΤΉΗΣ,; 

916 τῷδε ξυνοικεῖ βίον ἔχουσ᾽ εὐδαίμονα. 

ΤΓΡΙΓΕΝΕΙ͂ “. 

οὗτος δὲ ποδαπὺς, χαὶ τίνος πέφυχε παῖς; 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

“Στρόφιος ὁ «Ῥωχεὺς τοῦδε χλήζεται πατήρ. 

ΤΡΙΓΕΝΕΙ͂ “. 

ὁ δ᾽ ἐστί γ' ̓ Ἱτρέως ϑυγατρὸς, ὁμογενὴς ἐμός; " 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 
ἀνειψιός γε, μόνος ἐμοὶ σαιὴς φίλος. 

ΤΦΙΓΕΝΕΙΑ. 

920 οὐχ ἦν τόϑ᾽ οὗτος ὅτε πατὴρ ἔχτεινέ με. 
ΟἿ ΣΕΊΕΤΙΣ. 

οὐχ ἦν" χρόνον γὰρ Στρό(ιος ἦν ἄπαις τινα. 
ΤΡΙΓΈΝΕΙ 4. 

χαῖρ᾽ ὦ πόσις μοι τῆς ἐμῆς ὁμοσπόρου. 
ΟΡ ΤΙΣ, 

χάμός γε σωτὴρ, οὐχὶ συγγενὴς μόνον. 
ΤΟΡΙΓΕΝΕΙ͂ἍΖ. 

ἣ ἣ Σ Ἐπρίζες 
τὰ δεινὰ δ᾽ ἔργα πῶς ἔτλης μητρὸς πέρι; 

ΟΣ ΟΣ ΤΟΙΣ, 

926 σιγῶμεν αὐτά" πατρὶ τιμωρῶν ἐμῷ. 

ΤΡΙΓΕΝΕΙ͂Ἅ. 

ἡ δ᾽ αἰτίᾳ τίς ἀνὺ! ὅτου κτείνει πόσιν; 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

ἔα τὰ μητρός" οὐδὲ σοὶ κλύειν χαλόν. 
ΤΡΙΓΕΜΝΕΙ͂Δ. 

σιγῶ" τὸ δ᾽ [λργος πρὸς σὲ νῦν ἀποβλέπει; 
ΘΒ ΕΣΞΥΓ ΉΣΣ, 

Μενέλαος ἄρχει" φυγάδες ἐσμὲν ἔχ πάτρας. 
ΤΟΙΓΕΝΕ Δ. 

980 που νοσοῦντας ϑεῖος ὕβοισεν δόμους; 

ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

οὔχ, ἀλλ᾿ Ἐρινύων δεῖμιά μὲ ἐχβάλλει χϑονός. 
ΤΡΙΓΕῈΝΕΙΑἍ. 

ταῦτ᾽ ἀρ ἐπὶ ἀχταῖς κἀνθάδ᾽ ἠγγέλϑης μανείς 
ΟἿΒΈΕΕΣ ΞΎΧΖΩΣ. 

ὦφϑημεν οὐ νῦν πρῶτο» ὄντες ἄϑλιοι. 
ΤΡΙΓΕΝΕΙ͂ἍΖΖ. 

ἔγνωκα, μητρός σ᾽ οὕνεχ᾽ ἠλάστρουν ϑεαί, 
ΟΡΕΣΤΆΗΣ. 

985 ὥσϑ᾽ αἱματηρὰ στόμ ἐπεμβαλεῖν ἐμοί. 
ΙΦΙΓΕΝΕΙἍΦ4. 

τί γάρ ποτ ἐς γὴν τήνδ᾽ ἐπόρϑμευσας πόδα; 
ΟΡ ΈΣΣΊΤΈΓΣΣ. 

«Ῥοίβου χκελευσϑεὶς ϑεσιράτοις ἀφικόμην. 
ΙΤΙΡΙΓΕΝΕΙ«Ἅ. 

τί χρῆμα δρᾶσαι; δητὸν ἢ σιγώμεγον ; 
ΟΡΕΈΣΤΗΣ. 

λέγοιιὐ ἄν. ἀρχαὶ δ᾽ αἷϑε μοι πολλῶν πόνων. 
940 ἐπεὶ τὰ μητρὸς ταῦϑ' ἃ σιγῶμεν κακὰ 

ἐς χεῖρας ἦλθε, μεταδρομαῖς ᾿Ερινύων 

ἠλαυνόμεσϑα φυγάδες, ἔνϑεν μοι πόδα 
ἐς τὰς ᾿ϑήνας ἘἜ ἔπεμπε “οξίας, 

δίχην παρασχεῖν ταῖς ἀνωνύμοις ϑεαῖς. 

940 ἐστὶν γὰρ ὁσία τϑῆφξος, ἣν «ρει ποτὲ 
Ζεὺς εἴσατ᾽ ἔχ του δὴ χερῶν μιάσματος. 
ἐλθὼν δ᾽ ἐχεῖσε, πρῶτα μέν μὐ οὐδεὶς ξένων 
ἐἑχὼν ἐδέξαϑ;, ὡς ϑεοῖς στυγούμενον " 
οἱ δ᾽ ἔσχον αἰδῶ, ξένια μονοτράπεζά μοι 

950 παρέσχον, οἴχων ὄντες ἐν ταὐτῷ στέγει, 

σιγῇ δ᾽ ἐτεχτήνανι. ἀπόφϑεγατόν μὐ, ὅπως 
δαιτὸς γενοίμην πώματός τ᾿ αὐτῶν δίχα, 
ἐς δ᾽ ἄγγος ἴδιον ἴσον ἅπασι βαχχίου 
μέτρημα πληρώσαντες εἶχον ἡδονήν. 

955 κἀγὼ ᾿ξελέγξαι μὲν ξένους οὐχ ἠξίουν, 

ἤλγουν δὲ σιγὴ κἀδόκουν οὐχ εἰδέναι, 
μέγα στενάζων, οὕνεκ ἦν μητρὸς φονεύς. 



ἘΣ. 

χλύω δ᾽ ᾿4ϑηναίοισι τἀμὰ δυστιχῆ 
τελετὴν γενέσθαι, χάώτι τὸν νόμον μένειν, 

960 χοῆρες ἄγγος Παλλάδος τιμᾶν λεών. 
ὡς δ᾽ εἷς Γρειον ὄχϑον ἦχον ἐς δίχην τ᾿ " 

ἔστην, ἐγὼ μὲν ϑ ϑάτερον λαβὼν βάϑρον, 

ΠΈΣ. Οοε ας 

χομίσαι μ᾿ ἄγαλμα ϑεᾶς πόλισμ᾽ ἐς Παλλάδος 

1016 χαὶ σὸν πρόσωπον εἰσιδεῖν ; ἅπαντα γὰρ 
συνϑεὶς τάδ᾽ εἰς ἕν νόστον ἐλπίζω λαβεῖν. 

ΤΦΙΓΈΕΈΝΕῈΕΞΙ4. 

πῶς οὖν γένοιτ᾽ ἂν ὥστε μήϑ᾽ ἡμᾶς ϑανεῖν, 
τὸ δ᾽ ἄλλο προέσβειρ᾽ ἥπερ ἦν ᾿Ερινύων, 

λαβεῖν ϑ᾽ ἃ βουλόμεσϑα; ; τῆδε γὰρ νοσεῖ 
εἰπὼν ἀχούσας ϑ᾽ αἵματος μητρὸς πέρι, ΠΣ Ἔσηρ ες 

ΠΟΙ » - , , ᾿ στος πρὸς οἴχους " ἡ δὲ βούλησις πάρα 
9065 «Ῥοῖβός μ᾿ ἔσωσε μαρτυρῶν " ἴσας δέ μοι γόστος πρὸς θε: ἢ ω θα: 

ιτνήφους ϑιηρίϑμησε ΤΠΙῈαλλὰς ὠλένῃ, ΟΡΕΣΤΗΣ. 
ὃ ᾿ Ἢ 

γιχῶν ὃ ἀπῆρα φόνια σειρατηρια. 1020 ἀρ᾽ ὧν τύραννον διολέσαι δυναίμεθ᾽ ἄν; 
ε ἶ ΞΕ Ξ 
ὅσαι μὲν οὖν ἕζοντο πιεισϑεῖσαι δίχη, ] ᾿ 
Ξϑ 9. ἢ ἐ βάνα τ ἘΝΕΤ.ΆΑ. 

τῆνον παρ᾽ αὐτὴν ἱρὸν ὡρίσαντ᾽ ἔχειν" Ν ΤΟΊΗ Β 
970 ὅσαι δ᾽ ᾿Βοινύων οὐχ ἐπείσϑησαν νόμῳ, δεινὸν τόδ εἶπας, ξενοι ονεῖν ἐπήλυδας. 

δρόμοις ἀνιδρύτοισιν ἠλάστρουν μ᾿ ἀεὶ, ΟΡΕΣΤΉῊΣ. 
- ε , ᾿ “Ὁ 
{ δ᾿ ψ , βου »" ἕως ἐς ἁγνὸν ἤλϑον αὖ «Ῥοίβου πέδον : ἀλλ᾽ εἰ σὲ σώσει κἀμὲ, χινϑυνευτέον. 

χαὶ πρύσϑεν ἀδύτων ἐχταϑεὶς, νῆστις βορᾶς, 
] ΤΦΙΓΈΝΕΣῚΥ ἍΑ. ἐπώμοσ᾽ 

᾿ 975 εἰ μή με σώσει «Ροῖβος, ὅς μ᾽ 
ντεῦ ὃ ὑδὴ ΐ ς ἐχ χρυσοῦ λαχὼν ἐντεῦϑεν αὐδὴν τρίποδος ἐκ χρι 0 ὃ Ι ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ἔπεμινε δεῦρο, διοπετὲς λαβεῖν 

᾿ϑηνῶν τ᾿ ἐγκαϑιδοῦσαι χϑονί. 

ἀλλ᾽ ἥνπερ ἡμῖν ὥρισεν σωτηρίαν, 
, Ρ̓ 3. 5 ἘΞ η 

980 σύμιπραξον " ἣν γὰρ ϑεᾶς χατάσχωμεν βρέτας, 

μανιῶν τὲ λήξω χαὶ σὲ πολυχώπῳ σκάφει 

αὐτοῦ βίον ἀπορρήξειν ϑανὼν, Ι 
κὸ Ε) Η͂ Ἵ ἀπώλεσεν. | οὐκ ἂν δυναίμην, τὸ δὲ πρόϑυμον ἤνεσα. 

ἘΕΊΉΡΙς τί δ᾽, εἴ με νάῳ τῷδε χρύψειας λάϑρα; 

ΙΙΦΡΙΓΈΝΕΙΑἍΑ. 

1026 ὡς δὴ σχότος λαβόντες ἐχσωϑεῖμεν ἂν; 

ΟΡΈΣΟΕΙΈΣΙ 

δ᾽ ἀληϑείας τὸ «ὥς. 

-, 
ἄγαλμ᾽ 

στείλας Λ͵υχήναις ἐγχαταστήσω πιάλιν. 
τ Ε - Σ Ὶ , ἡ νὺξ, τῆς ἀλλ᾽, ὦ φιληϑεῖσ᾽, ὦ χασίγνητον χάρα, χλεπτῶν γὰρ ἡ νὺξ, τῆς 

σῶσον πατρῷον οἶχον, ἔχσωσον δ᾽ ἐμέ" ] ΤΡΙΓΕΝΕ ΙΖ. 
ΘΡΜΕ ΤΣ, πστα ῇ ἌΡ ἊΣ ΐ ᾿ 

985 ΟΣ ὕλωλε πάντα χαὶ τὰ Πελοπιδῶν, εἴσ᾽ ἔνϑον ἱροὶ φύλακες, ος οὐ λήσομεν. 

οὐράνιον εἰ μὴ ληνψνόμεσϑα ϑεᾶς βρέτας. 
ΟΡῈΣ ΤῊΣ. 

ΣΧ ΟἿΡΌΣΣ: ] Υ 
Ἂν . ὃ . ο ᾿ - δεινή τις ὀργὴ δαιμόνων ᾿ οἴμοι" διεφρϑάρμεσθα" πῶς σωϑεῖμεν αν; 

ΤΦΡΙΓΈΝΕΙἍΖ. 

ἔχειν δοχῶ μοι χαινὸν ἐξεύρημά τι. 

ΟΡΈΣΤΗΣ: 

1030 ποῖόν τι; δόξης μετάδος, ὡς χἀγὼ μάϑω. 

ΤΡΙΓΕῈΝΕΙΖ. 

ταῖς σαῖς ἀνίαις χοήσομαι σοφίσμασιν. 

ΟΡΈΣἜἝΠΈΕΣΣ. 

δειναὶ γὰρ αἵ γυναῖχες εὑρίσχειν τέχνας. 

ΤΟΡΙΓῈΝΈΕΤΑ, 

«φονέας σὲ φήσω μητρὸς ἐξ [ργους μολεῖν. 

ΟἿΣ ΣΟΙ͂Σ ΕΙΕΣΣ 

χοῆσαι χαχοῖσι τοῖς ἐμοῖς, εἰ χερδαγεῖς. 

ΤΡΙΓΕΝΕΤΙἍ. 

1030 ὡς οὐ ϑέμις σὲ λέξομεν ϑύειν ϑεῷ. 

ἐπέζεσε 

τὸ Τανιάλειον σπέρμα διὰ πόνων τ᾿ ἄγει. ] 
ΤΡΙΓΕΝΕΤΙΑ. 

τὸ μὲν πρόϑυμον πρίν σε δεῦρ᾽ ἐλϑεῖν ἔχω ] 
990 Ἤ7ργει γενέσθαι χιὼὶ σὲ, σύγγον᾽, εἰσιδεῖν. 

θέλω δ᾽ 

γοσοῦντά τ᾽ 

ἅπερ σὺ, σέ τε μεταστῆσαι σιόν, ΟΝ ! ] 
οἶχον, οὐχὶ τῷ χτανόντι με ᾿ 
πατοῷον ὀρϑῶσαι ϑέλω" ] 

σφαγῆς τε γὰρ σῆς χεῖρ᾽ ἀπαλλάξαιμεν ἂν 
9959 σώσαιμί τ᾽ οἴχους " τὴν ϑεὸν δ᾽ 

ΠΣ, χαὶ τύραννον, 

Ι ϑυμουμένη,, 7 

ὅπως λάϑω 

ἂν χενὰς 
χρηπῖϑας εἴρη λαΐνας ἀγάλματος. Ι 
πῶς δ᾽ οὐ ϑανοῦμαι; τίς δ᾽ ἔνεστί μοι λόγος; ] 
ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἕν τι τοῦϑ᾽ ὁμοῦ “γενήσεται, ] 

1000 ἄγαλμά τ᾿ ᾿ ἐπ᾽ εὐπρύμνου νεως 
ἄξεις, τὸ χινδύνει μα γίγνεται χαλόν" 
τούτου δὲ χωρισϑεῖσ᾽ ἐγὼ μὲν ὔλλυμαι, 
σὺ δ᾽ ἂν τὸ σοῖπον ΦΡΕΣ εὖ νόστου τύχοις. 

ἡνίχ᾽ 

ν , 
οἰσεις χαμ 

| ΟἹΡΈΞΣΈΤΉῊΣΣ: 
οὐ μήν τι φεύγ ω 2: οὐδέ Τὰ εἰ ϑανεῖν χρεὼν, | δ, γος ἐῶ αιρϑ δὰ δ τὶ ὶ ᾿ 

1000 σώσασα σ᾽" οὐ γὰρ τ). ἀνὴρ μὲν ἐκ δόμων τίν᾽ αἰτίαν ἔχουσ᾽ ; ὑποπτεύω τι γάρ. 

ϑανὼν ποϑεινὸς. τὰ δὲ γυναιχὸς ἀσϑενῆ. ΓΦΡΙΓΕΝΕΤΙΑ. 

ΟΡΈΣΩΈΗΣ. οὐ χαϑαρὸν ὄντα, τὸ δ᾽ ὅσιον δώσω φόνῳ. 

οὐχ ἂν γενοίμην. σοῦ τὲ χαὶ μητρὸς «ονεὺς, ΟΡΈΣΤΗΣ. 

ἅλις τὸ χείνης αἷμα, κοινόφροων δὲ σοὶ τί δῆτα μᾶλλον ϑεῶς ἄγαλμ᾽ ἁλίσχεται; , 
ΤΡΙΓΕΝ ΕΤΙἍ. 

καὶ ζὴν ϑέλοιμ" ἂν χαὶ ϑανὼν λωχεῖν ἴσον. 
γ, 1010 ἥξω δέ γ᾽, ἢνπε 9 καὐτὸς ἐνταυϑοῖ πέσω, ] 

πρὸς οἶχον, ἢ σοῦ χατϑανὼν μενῶ “έτα:] 
γνώμης δ᾽ 

πόντου σὲ πηγαῖς ἁγνίσαι βουλήσομαι. 

ΟΡ ΕΞΣΣ ΜΈΣ: ἄχουσον " εἰ πρόσαντες ἦν τόδε ᾿ 
1040 ἔτ᾽ ἐν δόμοισι βρέτας, ἐφ᾽ Ἀρτέμιδι, πῶς ἂν «1οξίας ἐϑέσπισε 

ΤΥ , 
ᾧ πεπλευχαμεν. 



ΤΦΙΓΈΝΕΙΖ. 

χἀχεῖνο γίψαι, σοῦ ϑιγόντος ὡς, ἐρῶ. 

ΟΡΕΣΈΗΣ. 

ποῖ δῆτα πόντου νοτερὸν εἶπας ἔχβολον; 

ΤΟΡΙΓΕΜΝΕΙ͂ΖΖ. 

οὗ γαῦς χαλινοῖς λινοδέτοις δρμεῖ σέϑεν. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

σὺ δ᾽ ἢ τις ἄλλος ἐν χεροῖν οἴσει βρέτας; 

ΤΦΙΓΕΝΕΙἍΑ. 

1010 ἐγώ- ϑιγεῖν γὰρ ὅσιόν ἐστ᾽ ἐμοὶ μόγῃ. 

ΟΡΈΕΈΣΤΗΙΣ. 

Πυλάδης δ᾽ ὅδ᾽ ἡμῖν ποῦ τετάξεται πόνου; 

ΤΡΙΓΕΝΕΙ͂ Ἅ“. 

ταυτὸν χεροῖν σοὶ λέξεται μίασμ᾽ ἔχων. 

ΟΡΕΣΤΉΣ. 

λάϑρα δ᾽ ἄναχτος ἢ εἰδότος δράσεις τάδε; 

ΤΟΡΙΓΕΝΕΙΜΖ. 

πείσασα μύϑοις " οὐ γὰρ ἂν λάϑοιμέ γε. 

ΟΡΕΣΤΉΣ.:. 

1000 χαὶ μιὴὴν γεώς γε πίτυλος εὐήρης πάρα. 

ΤΦΙΓΕΝΕΙ Ἅ“. 

σοὶ δὴ μέλειν χρὴ τἄλλ ὅπως ἕξει χαλῶς. 

ΟΡΕΣΤΗΣ:. 

ἑνὸς μόνου δεῖ, τύώσδε συγχρύψαι τάδε. 
ἀλλ ἀντίαζε χαὶ λόγους πειστηρίους 

εὕρισχ᾽ - ἔχει τοι δύναμιν εἴς" οἶχτον γυγή. 
1066 τὰ δ᾽ ἄλλ ἴσως ἂν πάντα συμβαίη χαλῶς. 

ἸΤΘΟΙΓΕΝΕ.ΙΔΜΖ. 

ὦ φίλταται γυναῖχες, ὡς ὑμᾶς βλέπω, 
χαὶ τἄμ᾽ ἐν ὑμῖν ἔστιν ἢ χαλῶς ἔχειν 
ἢ μηδὲν εἶναι καὶ στερηϑῆναι πάτρας 
φίλου τ᾿ ἀδελφοῦ φιλτάτης τε συγγόνου. 

1000 καὶ πρῶτα μέν μοι τοῦ λόγου τάδ᾽ ἀρχέτω " 
γυναῖχές ἐσμεν, φιλόφρον ἀλλήλων γένος, 
σώζειν τε κοινὰ πράγματ᾽ ἀσφαλέσταται. 
σιγήσαϑ'᾽ ἡμῖν χαὶ συνεχπονήσατε 
φυγάς. καλόν τοι γλῶσσ᾽ ὅτῳ πίστις παρῇ. 

10θ6 ὁρᾶτε δ᾽ ὡς τρεῖς μία τύχη τοὺς φιλτάτους 

ἢ γῆς πατρῴας νόστος ἢ ϑανεῖν ἔχει. 
σωϑθϑεῖσα δ᾽, ὡς ἂν καὶ σὺ χοινωνὴς τύχης, 

σώσω σ᾽ ἐς Ἑλλάδ᾽. ἀλλὰ πρός σε δεξιᾶς, 

σὲ χαὶ σ᾽ ἱχνοῦμαι, σὲ δὲ φίλης παρηΐδος 

1070 γονάτων τε χαὶ τῶν ἐν δόμοισι «φιλτάτων, 
μητρὸς πατρός τε χαὶ τέχνων, ὅτῳ χυρεῖ. 
τέ φατέ; τίς ὑμῶν φησιν, ἢ τίς οὐ ϑέλει, 

φϑέγξασϑε, ταῦτα. μὴ γὰρ αἰνουσῶν λόγους 
ὄλωλα χἀγὼ χαὶ κασίγνητος τάλας. 

ΧΟΡΟΣ. 

1076 ϑάρσει, (φίλη δέσποινα, καὶ σώζου μόνον" 
ὡς ἔκ γ᾽ ἐμοῦ σοι τιάντα σιγηϑήσεται, 
ἴστω μέγας Ζεὺς, ὧν ἐπισχήπτεις πέρι. 

ΤΦΡΙΓΕΝΕΤΙΛΜ. 
᾿ ἕ 

ὄναισϑε μύϑων χαὶ γένοισϑ᾽ εὐδαίμονες. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ. 

᾿ 
Ϊ 

σὸν ἔργ, ον ἤδη καὶ σὸν ἐσβαίνειν δόμους" 
[1080 ὡς αὐτίχ᾽ ἥξει τῆσδε χοέίρανος χϑονὺς, 

ϑυσίαν ἐλέγχων; εἰ “ατείργασται, ξένων. 
ὦ πότνι᾽, ἥπερ μ᾽ «Αὐλίδος χατὰ πτύχας 
δεινῆς ἔσωσας ἐκ πατροκτόμου χερὸς, 
σῶσόν μὲ χαὶ νῦν τούσδε τ᾿" ἢ τὸ “Ζοξίου 

1085 οὐχέτι βροτοῖσι διά σ᾽ ἐτήτυμον στόμα. 
ἀλλ εὐμενὴς ἔχβηϑιε βαρβάρου χϑονὸς 
ἐς τὰς ᾿᾿ϑήνας" χαὶ γὰρ ἐνθάδ᾽ οὐ πρέπει 
ψαίειν, παρόν σοι πόλιν ἔχειν εὐδαίμονα. 

ΧΟΡΟΣ. 
ὄρνις, ἃ παρὰ τὰς πετρίνας 

1090 πόντου δειράδας, ἀλκυὼν, 
ἔλεγον οἶτον ἀείδεις, 
εὐξύνετον ξυνετοῖσι βοὰν, 

ὅτι πόσιν χκελαδεῖς ἀεὶ μολπαῖς, 
ἐγώ σοι παραβάλλομαι 

1096 ϑρήνους, ἄπτερος ὕρνις, 
ποϑοῦσ᾽ Ἑλλάνων ἀγόρους, 
ποϑοῦσ᾽ Ἴάρτεμιν λοχίαν, 
ἃ παρὰ Κύνϑιον ὄχϑον οἰχεῖ 
φοίνιχά 8᾽ ἁβροκόμαν 

1100 δάφγαν τ᾽ εὐερνέα καὶ 
γλαυχᾶς θαλλὸν ἱρὸν ἐλαί- 
ας, «Τατοῦς ὠδῖνα φίλαν, 

λίμναν ϑ᾽ εἱλίσσουσαν ὕδωρ 
κύχλον, ἔνϑα χύκνος μελῳ-- 

1106 δὸς ΠΙούσας ϑεραπεύει. 

ὦ πολλαὶ δαχρύων λιβάδες, 
αὐ παρηίδας εἰς ἐμὰς 

ἔπεσον, ἁνίκα πύργων 
ὀλλυμένων ἐνὶ ναυσὶν ἔβαν 

.1110 πολεμίων ἐρετμοῖσι καὶ λόγχαις. 
ζαχρύσου δὲ δι᾿ ἐμπολᾶς 

΄ δ Σ 

γόστον βάρβαρον ἦλϑον, 
ἔνϑα τᾶς ἐλαφοχτόνου 

ϑεᾶς ἀμφίπολον κούραν 
[1116 παῖδ᾽ ᾿Ἰγαμεμνονίαν λατρεύω 

βωμούς τε μηλοϑύτας, 
ζηλοῦσ᾽ ἄταν διὰ παν- 
τὸς δυσδαίμον᾽ - ἐν γὰρ ἀνάγ- 
χαις οὐ κάμνει σύντροφος ὦν. 

1120 μεταβάλλει δυσδαιμονία" 
τὸ δὲ μετ᾽ εὐτυχίας χακοῦ-- 
σϑαι ϑνατοῖς βαρὺς αἰών. 
χαὶ σὲ μὲν, πότνι᾽, ᾿Δργεία 

πεντηχόντορος οἶχον ἄξει" 
1125 συρίζων δ᾽ ὁ χκηροδέτας 

χάλαμος οὐρείου Πανὸς 
κώπαις ἐπιϑωΐύξει, 

ὃ «Ῥοῖβός ϑ᾽ ὁ μάντις ἔχων 
χέλαδον ἑπτατόνου λύρας 

1180 ἀείδων ἐ ἄξει λιπαρὰν 

εὖ σ᾽ ᾿4ϑηναίων ἐπὶ γᾶν. 

ἐμὲ δ᾽ αὐτοῦ Ἐ λιποῦ- 
σα βήσει ῥοϑίοις πλάταις" 
ἀέρι δὲ πρότονοι κατὰ πρῷραν ὑπὲρ στύλον ἐχ- 

πετάσουσι πόδα 
1089. -Τ105. Ξξξ 1108 --- 1122. 

1124 1186. 1187 ---Τ101. 
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γαὺὸς ὠχυπόμπου. 
λαμπρὸν ἱππόδρομον βαίην, 

ἔνϑ᾽ εὐάλιον ἔρχεται πῦρ" 

οἱἰχείων δ᾽ ὑπὲρ ϑαλάμων 

1140 πτέρυγας ἐν νώτοις ἀμοῖς 

λήξαιμι ϑοάζουσα. 

χοροῖς δὲ σταίην., ὅϑε καὶ 
παρϑένος εὐδοκίμων γάμων, 

1145 παρὰ πόδ᾽ εἱλίσσουσα φίλας 

ματρὸς ἡλίχων ϑιάσους. 
ἐς ἁμίλλας χαρίτων, 

χαίτας ἁβοόπλουτον ἐς ἔριν 

1160 ὀργυμένα, πολυποίκιλα φάρεα καὶ πλοχάμους͵ 

περιβαλλομένα 

γένυσιν ἐσχίαζον. 

ΘΟΑ͂Σ. 

ποῦ ᾽σϑ᾽ ἡ πυλωρὸς τῶνδε δωμάτων γυνὴ 

1166 Ἑλληνίς; ἤδη τῶν ξένων κατήρξατο, 

ἀδύτοις τ᾽ ἐν ἁγγοῖς σῶμα λάμπονται πυρί; 

ΧΟΡΟΣ. 

ἥδ᾽ ἐστὶν, ἥ σοι πάντ᾽, ἄναξ, ἐρεῖ σαιρῶς. 

ΘΟΖ4“Σ. 

ἔα" 
τί τόδε μεταίρεις ἐξ ἀχινήτων βάϑρων," 
᾿ἀγαμέμνονος παῖ, ϑεᾶς ἄγαλμ᾽ ἐν ὠλέναις; 

ΙΦΙΓΕΝΕΙ͂ἍΖ. 

ἄναξ, ἔχ᾽ αὐτοῦ πόδα σὸν ἐν παραστάσιν. 

ΘΟΑ͂Σ. 

1160 τί δ᾽ ἔστιν, ᾿Ιφιγένεια, καινὸν ἐν δόμοις; 

ΤΦΙΓΕΝΕΙ͂ἍΖ. 

ἀπέπτυσ᾽ " ὁσίᾳ γὰρ δίδωμ᾽ ἔπος τόδε. 

ΘΟΑ“Σ. 

τὶ φροιμιάζει γεοχμὸν, ἐξαύδα σαφῶς. 

ΤΦΡΙΓΕΝΕΙ͂ἉἍ. 

οὐ χαϑαρά μοι τὰ ϑύματ᾽ ἠγρεύσασϑ᾽, ἄναξ. 

ΘΟΑΣ. 

τί τοὐχδιδάξαν τοῦτό σ᾽; ἢ δόξαν λέγεις ; 

ΦΙΓΕΝΕΙ͂Ἅ. 

116ὅ βρέτας τὸ τῆς ϑεοῦ πάλιν ἕδρας ἀπεστράφη. 

ΘΟΑ͂Σ. 

αὐτόματον, Ἶ νιν σεισμὸς ἔστρεψε χϑονός ; 

ΙΦΙΓΕΝΕΙ͂Δ. 

αὐτόματον " ὄψιν δ᾽ ὀμμάτων ξυνήρμοσεν. 

ΘΟΑ“Σ. 

ἡ δ᾽ αἰτία τίς; ἢ τὸ τῶν ξένων μύσος; 

ΙΦΙΓΕΝΕΤΙἍΖ. 

ἥδ᾽, οὐδὲν ἄλλο: δεινὰ γὰρ δεδράχατον. 

ΘΟΑ͂Σ. 

1170 ἀλλ ἢ τιν᾽ ἔχανον βαρβάρων ἀκτῆς ἔπι; 

] ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ. 
“- δ: " οἰχεῖον ηλϑὸν τὸν «τόνον χεχτημένοε. 

τίν᾽ ; εἰς ἔρον γὰρ τοῦ μαϑεῖν πεπτώχαμεν. 

ΤΦΙΓΕΝΈΤΙΑἍΑ. 

᾿ μητέρα χατειργάσαντο κοινωνῷ ξίφει. 

ΘΟΑΣ. 
ἤμπολλον, οὐδ᾽ ἐν βαρβάροις [τόδ] ἔτλη τις ἄν. 

ΙΤΙΦΙΓΕΝῈ 14. 

᾿117ὅ πάσης διωγμοῖς ἠλάϑησαν Ἑλλάδος. 

ΘΟΑΣ. 
ἡ τῶνδ᾽ ἕχατι δῆτ᾽ ἄγαλμ᾽ ἔξω φέρεις; 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΜΖ. 

σεμνόν γ᾽ ὑπ᾿ αἰϑέρ᾽, ὡς μεταστήσω φόνου. 

ΘΟ.“ΖΣ. 

| μίασμα δ᾽ ἔγνως τοῖν ξένοιν ποίῳ τρόπῳ; 

ΤΦΙΓΕΝΈΤΙΔ. 
] ἤλεγχον, ὡς ϑεᾶς βρέτας ἀπεστράφη πάλιν. 

Ι ΘΟ “4Σ. 

1180 σοφήν σ᾽ ἔϑρεψεν Ἑλλὰς, ὡς ἤσϑου καλῶς. 

ΤΡΙΓΕΝΕ.ΙΜΖ. 

καὶ νῦν καϑεῖσαν δέλεαρ ἡδύ μοι φρενῶν. 

ΘΟΑ͂Σ. 

τῶν ᾿Ἵργόϑεν τι φίλτρον ἀγγέλλοντέ σοι; 

ΙΦΙΓΕΝΕΙ͂Ἅ«Ζι. 

τὸν μόνον Ὀρέστην ἐμὸν ἀδελφὸν εὐτυχεῖν. 

ΘΟ4Σ. 

ὡς δή σφε σώσαις ἡδοναῖς ἀγγελμάτων; 

] ΙΦΙΓΕΝΕΙΑἍΑ͂. 

1186 καὶ πατέρα γε ζῆν χαὶ χαλῶς πράσσειν ἐμόν. 

ΘΟΑΣ. 
σὺ δ᾽ ἐς τὸ τῆς ϑεοῦ γ᾽ ἐξένευσας εἰκότως. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙἍΜΦ. 

] πᾶσάν γε μισοῦσ᾽ Ἑλλάδ᾽, ἣ μ᾽ ἀπώλεσεν. 

᾿ ΘΟΑΣ. 

τί δῆτα δρῶμεν, φράζε, τοῖν ξένοιν πέρι. 

ΙΤΡΙΓΈΝΕΙἍ“. 

τὸν νόμον ἀνάγκη τὸν προκείμενον σέβειν. 

] ΘΟ ἍΣ. 

.1190 οὐχοῦν ἐν ἔργῳ χέρνιβες ξίφος τε σόν; 

ΙΦΙΓΕΝΕΓΙἉἍ. 

ἁγνοῖς καϑαρμοῖς πρῶτά νιν νίψαι ϑέλω. 

ΘΟ «Ἅ“4Σ. 

] πηγαῖσιν ὑδάτων ἢ ϑαλασσίᾳ δρόσῳ; 

] ΙΦΙΓΕΝΕΙΔΜ. 
ϑάλασσα κλύζει πάντα τἀνϑρώπων χακά. 

| ΘΟΑ͂Σ. 

] ὁσιώτερον γοῦν τῇ ϑεῷ πέσοιεν ἄν. 

] ΤΦΙΓΕΝΕΙΔΑ. 
1196 χαὶ τἀμά γ᾽ οὕτω μᾶλλον ἂν καλῶς ἔχοι. 
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ΘΟΑ͂Σ. 

οὐχοῦν πρὸς αὐτὸν ναὸν ἐχπίπτει χλύδων. 

ΤΦΙΓΕΝΕΙ Ἅ4. 

ἐρημίας δεῖ" καὶ γὰρ ἄλλα δράσομεν. 

ΘΟΑ4“4Σ. 

ἄγ᾽ ἔνϑα χοήζεις" οὐ φιλῶ τἄρρηϑ᾽ ὁρᾶν. 

ΤΡΙΓΕΜΝΕΙ͂ΑἍΚΖ. 

᾿ ἁγνιστέον μοι χαὶ τὸ τῆς ϑεοῦ βρέτας. 

ΘΟΑ͂Σ. 

[1200 εἴπερ γε κηλὶς ἔβαλέ νιν μητροχτόνος. 

ΤΦΙΓΕΝΕΙΖ. 

οὐ γάρ ποτ᾽ ἄν γιν ἠράμην βάϑρων ὅπο. 

ΘΟΑ͂Σ. 

δίκαιος ηὑσέβεια καὶ προμηϑία, 
ὡς εἰχότως σε πᾶσα θαυμάζει πόλις. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙἍ. 

οἶσϑά νυν ἅ μοι γενέσϑω; 

ΘΟΑΣ. 

σὸν τὸ σημαίνειν τόδε. 

ΤΦΙΓΈΕΝΕΙ͂ΑἍ. 

δεσμὰ τοῖς ξένοισι πρόσϑες. 

ΘΟΖἍΑ͂Σ. 

ποῖ δέ σ᾽ ἐχφύγοιεν ἄν; 

ΤΡΙΓΕΝΕΙ͂ΛΑ. 
1205 πιστὸν Ἑλλὰς οἷδεν οὐδέν. 

ΘΟΑ͂Σ. 

ἔτ᾽ ἐπὶ δεσμὰ, πρόσπολοι. 

ΤΦΙΓΕΝΕΙ͂Ἅ. 

χἀχχομιζόντων γε δεῦρο τοὺς ξένους 

ΘΟΑ͂Σ. 

ἔσται τάδε. 

ΙΤΦΙΓΕΝΕΙ͂ 4. 

κρᾶτα χρύψαντες πέπλοισι». 

ΘΟΑ͂Σ. 

ἡλίου πρόσϑεν φλογός; 

ΤΦΙΓΕΝΕΙ͂ΔἍ. 

σῶν τέ μοι σύμπεμπ᾽ ὀπαδῶν. 

ΘΟΑ͂Σ. 

οἵδ᾽ ὁμαρτήσουσί σοι. 

ΤΡΙΓΕΝΕΙ “4. 

καὶ πόλει πέμψον τιν᾽ ὅστις σημανεῖ 

ΘΟΑ͂Σ. 

ποίας τύχας; 

ΤΟΙΓΕΝΕΙ͂Ἅ“Ζ. 

ἐν δόμοις μίμνειν ἅπαντας. 

ΘΟ ἍΣ. 

μὴ συναντῷεν φόνῳ; 

ΤΡΙΓΕΝΕΙ͂Α͂. 

1210 μυσαρὰ γὰρ τὰ τοιάδ᾽ ἐστί. 
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ΘΟΑ͂Σ. 

στεῖχε καὶ σήμαινε σὺ 

ΤΦΙΓΕΝΕΈΕΙΔἍ. 

μηδέν᾽ εἰς ὄψιν πελάζειν. 

ΘῸΟΑ͂Σ. 

εὖ γε κηδεύεις πόλιν. 

ΤΡΙΓΕΝΕΙΑἍΖ. 

χαὶ φίλων γ᾽ οὐ δεῖ μάλιστα. 

ΘΟΑ͂Σ. 

τοῦτ᾽ ἔλεξας εἰς ἐμέ. 

ΤΦΡΙΓΈΝΕΤΙΑ͂. 

1215 σὺ δὲ μένων αὐτοῦ πρὸ ναῶν τῇ ϑεῷ 

ΘΟΑ͂Σ. 

τί χρῆμα δρῶ; 

ΤΦΙΓΕΜΝΕΙ͂ΔἍ.Ζ. 

ἅγνισον πυρσῷ μέλαϑοον. 

ΘΟΑΣ. 

χαϑαρὸν ὡς μόλῃς πάλιν; 

ΤΡΙΓΕΝΕΙ͂ἍΑ. 

ἡνίκ᾽ ἂν δ᾽ ἔξω περῶσιν οἱ ξένοι, 

ΘΟΔΑΣ. 

τί χρή μὲ δρῶν; 

ΤΡΙΓΕΝΕΙ͂.Ἅ,. 

πέπλον ὀμμάτων προϑέσϑαι. 

ΘΟΑἍΣ. 

μὴ παλαμναῖον λάβω; 

ΤΦΙΓΕΝΕΙ͂«Ἅ. 

ἢν δ᾽ ἄγαν δοχῶ χρονίζειν, 

ΘΟΑἉ“Ω͂Σ. 

τοῦδ᾽ ὅρος τίς ἐστί μοι; 

ΤΦΡΙΓΕΜΝΕΙΑἍΖ. 

1220 ϑαυμάσης μηδέν. 

ΘΟΑ͂Σ. 

τὰ τῆς ϑεοῦ πρᾶσσ᾽ ἐπὶ σχολῆς χαλῶς. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΔ. 

εἰ γὰρ ὡς ϑέλω χαϑαρμὸς ὅδε πέσοι. 

ΘΟΑ͂Σ. 

συνεύχομαι. 

ΤΡΙΓΕΝΕΤΓΙΑ͂. 

τούσδ᾽ ἄρ᾽ ἐχβαίνοντας ἤδη δωμάτων ὁρῶ ξέ- 
γους 

χαὶ ϑεᾶς χύσμους νεογνούς τ᾽ ἄρνας, ὡς φόνῳ 
φόνον 

μυσαρὸν ἐχνένψω, σέλας τε λαμπάδων τά τ᾽ ἄλλ ὅσα 

1225 προὐϑέμην ἐγὼ ξένοισι, χαὶ ϑεᾷ καϑάρσια. 
χποδὼν δ᾽ αὐδῶ πολίταις τοῦδ᾽ ἔχειν μιάσματος. ΑΞ ᾿ 

εἴ τις ἢ ναῶν πυλωρὸς χεῖρας ἁγγνεύει ϑεοῖς, 
5 ᾿ ΞΡ ᾿ 

ἢ γάμον στείχει συνάψων, ἢ τόχοις βαρύνεται, 
φεύγεϊ, ἐξίστασϑε, πη τῳ προσπέση ἐυο8 τόδε. 

Ἶ ε ν 5 " 
220 ὦ «“Πιὸς .Ζητοῦς τ᾽ ἄνασσα παρϑέν ν γίνω 2 ς «“ητους ᾿ 

φόνον 
τῶνδε χαὶ ϑύσωμεν οὗ χρὴ, χαϑαρὸν οχήσεις 

δόμον, 
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εὐτυχεῖς δ᾽ ἡμεῖς ἐσόμεθα. τἄλλα δ᾽ οὐ λέγουσ᾽ 
Ξ ] 
ὅμως ] 

τοῖς τὰ πλείον᾽ εἰδόσιν» ϑεοῖς σοί τε σημαίνω, θεά." 
ΧΟΡΟΣ. 

εὔὕπαις ὁ “Ἰατοῦς γόνος, ' 

[1235 ὅν ποτε “]ηλιὰς ἐν ] 

χκαρποφύροις γυάλοις 

«Ῥοῖβον τὸν χρυσοκόμαν ] 

ἂν χιϑάρᾳ σοφὸν, ἅ τ᾽ ἐπὶ τόξων 

εὐστοχία γάνυται, 
1240 φέρεν νιν ἀπὸ δειράδος εἰναλίας, 

λοχεῖα χλεινὰ λιποῦσα 
ἀστάχτων μάτηρ ὑδάτων, 
τὰν βαχχεύουσαν “]ιονύ-- 
σῳ Παρνάσιον χορυιςρὰν, 

1245 ὅϑι ποικιλόνωτος οἰνωπὸς δράχων 

σχιερᾷ χατάχαλχος εὐφύλλῳ δάφνᾳ, | 
γᾶς πελώριον τέρας, ἄμφεπε Ἐ Ϊ 

Ἂ μαντεῖον χϑόνιον. 
1250 ἔτι μὲν ἔτι βρέφος, ἔτι φίλας 

ἐπὶ ματέρος ἀγκάλαισι ϑρώσχων 
ἔχανες, ὦ «Φοῖβε, μαντείων δ᾽ ἐπέβας ζαϑέων, 

τρίποδί τ ἐν χρυσέῳ ϑάσσεις, ἐν ἀψευδεῖ ϑρόνῳ, 

] 
] ] 

Ϊ 
! 

] 
] 

1265 μαντείας βροτοῖς ᾿ 

ϑεσιξάτων νέμων Ϊ 

ἀδύτων ὕπο Κασταλίας δεέϑρων 

γείτων, μέσον γᾶς ἔχων μέλαϑρον. 

Θέμιν δ᾽ ἐπεὶ γᾶς Ἰὼν 

1200 παῖδ᾽ ἀπενάσσατο Ἐ 
ἊΠἋ ἀπὸ ζαϑέων 

χρηστηρίων, νύχια ] 

χϑὼν ἐτεχνώσατο (φάσματ᾽ ὀνείρων, 

οἱ πολέσιν μερόπων ] 

τά τε πρῶτα τά τ᾽ ἔπειϑ᾽ ἅ τ᾽ ἔμελλε τυχεῖν 
[1206 ὕπνου χατὰ δνοφερὼς γᾶς 

εὐνὰς φράζον- Γαῖα δὲ τὰν 
μαντείων ἀφείλετο τι- 

μὰν «Φοῖβον φϑόνῳ ϑυγατρός " | 

ταχύπους δ᾽ ἐς Ὄλυμισιον δρμαϑεὶς ἄναξ 

1270 χέρα παιδνὸν ἕλιξεν ἐκ “ιὸς θρόνων 

Πυϑίων δόμων χϑονίαν ἀφελεῖν 
ϑεᾶς μῆνιν νυχίους τ᾽ ἐνοπάς. 

γέλασε δ᾽, ὅτι τέκος ἄφαρ ἔβα 
1275 πολύχρυσα ϑέλων λατρεύματα σχεῖν" 

ἐπὶ δ᾽ ἔσεισεν χόμαν, παῦσε νυχίους ὀνείρους, 

ἀπὸ δὲ μαντοσύναν νυχτωπὸν ἐξεῖλεν βροτῶν, 
1280 χαὶ τιμὰς πάλιν 

ϑῆχκε «“Τοξίᾳ, 

πολυάνορι δ᾽ ἐν ξενόεντι ϑρύνῳ | 

ϑάρση βροτοῖς ϑεσιάτων ἀοιδαῖς. 
ΑΓΓΕΜΖΟΣ. | 

ὦ ναοφύλαχες βώμιοί τ᾽ ἐπιστάται. ] 

1285 Θόας ἄναξ γῆς τῆσδε ποῦ κυρεῖ βεβώς; ] 
χαλεῖτ᾽ ἀναπτύξαντες εὐγόμφους πύλας 

᾿ 

Ϊ 

ἔξω μελάϑρων τῶνδε χοίρανον χϑονός. 
ΧΟΡΟΣ. 

τί δ᾽ ἔστιν, εἰ χρὴ μὴ κελευσϑεῖσαν λέγειν; 
ΑΓΤΙΤῈΕ ΟΣ. 

βεβᾶσι φοοῦδοι δίπτυχοι νεανίαι 

᾿ 12834- 1258. 1289 -- 1288. 

: 

Ι 
᾿ 

! 

1290᾽7γαμεμνονείας παιδὸς ἔχ βουλευμάτων 

φεύγοντες ἐκ γῆς τῆσδε χαὶ σεμνὸν βρέτας 
λαβόντες ἐν χόλποισιν Ἑλλάδος γεώς. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἄπιστον εἶπας μῦϑον - ὃν δ᾽ ἰδεῖν ϑέλεις 
ἄνακτα χώρας, φροῦδος ἐκ ναοῦ συϑείς. 

ΑΥΓΓΙΓΕΖΟΣ. 

1296 ποῖ; δεῖ γὰρ αὐτὸν εἰδέναι τὰ δρώμενα. 

ΧΟΡΟΣ: 

οὐκ ἴσμεν - ἀλλὰ στεῖχε καὶ δίωχέ νιν 
ὅπου χυρήσας τούσδ᾽ ἀπαγγελεῖς λόγους. 

ΦΓΤΈΣΨΧΟΣ. 

ὁρᾶτ᾽, ἄπιστον ὡς γυναικεῖον γένος, 
μέτεστί ϑ᾽ ὑμῖν τῶν πεπραγμένων μέρος. 

ΧΟΡΟΣ. 

1900 μαίνει; τέ δ᾽ ἡμῖν τῶν ξένων δρασμοῦ μέτα; 
οὐχ εἶ χρατούντων πρὸς πύλας ὅσον τάχος; 

Ὡ4ΓΓΕ.ΖΟΣ. 

γ᾽ ἂν εἴπῃ τοὔπος ἑρμηνεὺς τόδε, 
ἔνδον εἴτ᾽ οὐκ ἔνδον ἀρχηγὸς χϑονός. 

ὠὴ, χαλᾶτε χλῆϑρα, τοῖς ἔνδον λέγω, 

1206 χαὶ δεσπότη σημήναϑ'᾽ οὕνεχ᾽ ἐν πύλαις 
πάρειμι, καινῶν φόρτον ἀγγέλλων καχῶν. 

ΘΟΑ͂Σ. 

τίς ἀμφὶ δῶμα ϑεῶς τόδ᾽ ἵστησιν βοὴν, 
πύλας ἀράξας καὶ φόβον πέμψας ἔσω; 

ΖΦΓΓΕΜΖΟΣ. 

ψευδῶς ἔλεγον αἷδε καί μ᾽ ἀπήλαυνον δόμων, 
1910 ὡς ἐχτὸς εἴης: σὺ δὲ χατ᾽ οἶχον ἦσϑ᾽ ἄρα. 

ΘΟΑ͂Σ. 

τί προσδοχῶσαι χέρδος ἢ ϑηρώμεναι; 

ΑΓΤΈ.ΦΟΣ: 
δ - - 

αὖϑις τὰ τῶνδε σημανῶ" τὰ δ᾽ ἐν ποσὶ 

παρόντ᾽ ἄχουσον. ἡ νεᾶνις, ἣ ̓νϑάδε 
βωμοῖς παρίστατ᾽, ᾿πριγένει᾽ ἔξω χϑονὸς 

ΠΣ ΣΟ 
οὐ πρίν 
γ5 

ξὶτ 

.1316 σὺν τοῖς ξένοισιν οἴχεται, σεμνὸν θεᾶς 

ἄγαλμ᾽ ἔχουσα: δόλια δ᾽ ἣν χαϑάρματα. 

ΘΟΑΣ. 

πῶς φής; τί πνεῦμα συμφορᾶς χεχτημένη; 

{0 ΡΈΞΙΟΣΣ, 

σώζουσ᾽ Ὀρέστην" τοῦτο γὰρ σὺ ϑαυμάσει. 

ΘΟΑ͂Σ. 
" - δ ΄ 

τὸν ποῖον; ἀρ᾽ ὃν Τυνδαρὶς τίχτει χόρη; 

ΦΓΓΈΟ“ΟΣ. 

1320 ὃν τοῖσδε βωμοῖς ϑεᾷ καϑωσιώσατο. 

ΘΟΑ͂Σ. 

ὦ ϑαῦμα. πῶς σε μεῖζον ὀνομάσας τύχω; 

ΑΓΓΕ.ΖΟΣ. 

μὴ ᾿νταῦϑα τρέψης 

σαφῶς δ᾽ ἀϑρήσας 

διωγμὸὺς ὅστις τοὺς 

σὴν φρέν᾽, ἀλλ ἄχουέ μου. 
χαὶ χλύων ἐχφοόντισον 
ξένους ϑηράσεται. 



ΘΟΑ«Α͂Σ. 

1826 λέγ᾽ " εὖ γὰρ εἶπας" οὐ γὰρ ἀγχίπλουν πόρον 
φεύγουσιν, ὥστε διαφυγεῖν τοὐμὸν δόρυ. 

ΑΥΤΕῈ.2ΟΣ. 

ἐπεὶ πρὸς ἀχτὰς ἤλθομεν ϑαλασσίας, 

οὗ γαῦς Ὀρέστου χρύφιος ἦν ὡρμισμένη, 
ἡμᾶς μὲν, οὗς σὺ δεσμὰ συμπέμπεις ξένων 

1880 ἔχοντας, ἐξένευσ᾽ ἀποστῆναι πρόσω 

᾿ἡγαμέμνονο: παῖς, ὡς ἀπόρρητον φλόγα 
ϑύσουσα καὶ χαϑαρμὸν, ὃν μετῴχετο. 

αὐτὴ δ᾽ ὄπισϑε δέσμ᾽ ἔχουσα τοῖν ξένοιν 
ἔστειχε χερσί. καὶ τάδ᾽ ἣν ὕποπτα μιὲν, 

1885 ἤρεσχε μέντοι σοῖσι προσπόλοις, ἄναξ. 

χρόνῳ δ᾽, ἵν᾽ ἡμῖν δρᾶν τι δὴ δοχοῖ πλέον, 
ἀνωλόλυξε καὶ κατῆδε βάρβαρα 
μέλη μαγεύουσ᾽, ὡς φόνον γίζουσα δή. 
ἐπεὶ δὲ δαρὸν ἦμεν ἥμενοι χρόνον, 

1840 ἐσῆλθεν ἡμᾶς μὴ λυϑέντες οἱ ξένοι 
χτάνοιεν αὐτὴν δραπέται τ᾽ οἰχοίατο. 
φόβῳ δ᾽ ἃ μὴ χρῆν εἰσορᾶν χαϑήμεϑα 
σιγῇ, τέλος δὲ πᾶσιν ἦν αὑτὸς λόγος, 

στείχειν ἵν᾿ ἦσαν, καίπερ οὐκ ἐωμένοις. 
1846 χἀνταῦϑ᾽ ὁρῶμεν Ἑλλάδος νεὼς σκά(ρος 

ταρσῷ κατήρει πίτυλον ἐπτερωμένον, 

ναύτας τὲ πεντήκοντ᾽ ἐπὶ σχαλμῶν πλάτας 

ἔχοντας, ἐκ δεσμῶν δὲ τοὺς νεανίας 

ἐλευϑέρους πρύμνηϑεν ἑστῶτας νεώς. 

1360 χοντοῖς δὲ πρῷραν εἶχον, οἱ δ᾽ ἐπωτίδων 
ἄγχυραν ἐξανῆπτον, οἱ δὲ χλίμακας 
σπεύδοντες ἦγον διὰ χερῶν πρυμνήσια, 
πόντῳ δὲ δόντες τοῖν ξένοιν χαϑίεσαν. 

ἡμεῖς δ᾽ ἀφειδήσαντες, ὡς ἐσείδομεν 
1855 δόλια τεχνήμαϑ'᾽᾽, εἰχόμεσϑα τῆς ξένης 

πρυμνησίων τε, καὶ δι᾿ εὐθυντηρίας 

οἴαχας ἐξῃροῦμεν εὐπρύμνου νεώς. 

λόγοι δ᾽ ἐχώρουν, τίνι λόγῳ πορϑμεύετε 
χλέπτοντες ἐχ γῆς ξόανα καὶ ϑυηπόλους; 

1860 τέγος τίς ὧν σὺ τήνδ᾽ ἀπεμπολᾷς χϑονός; 
ὁ δ᾽ εἶπ᾽, Ὀρέστης, τῆσδ᾽ ὅμαιμος, ὡς μάϑης, 
᾿“γαμέμνονος παῖς, τήνδ᾽ ἐμὴν κομίζομαν 

λαβὼν ἀδελφὴν, ἣν ἀπώλεο᾽ ἐκ δόμων. 
ἀλλ᾿ οὐδὲν ἧσσον εἰχόμεσϑα τῆς ξένης, 

1865 χαὶ πρός σ᾽ ἕπεσϑαι διεβιαζόμεσϑά νιν" 
ὅϑεν τὰ δεινὰ πλήγματ᾽ ἦν γενειάδων. 
χεῖνοί τε γὰρ σίδηρον οὐκ εἶχον χεροῖν 
ἡμεῖς τε. πυγμαὶ δ᾽ ἦσαν ἐγχροτούμεναι, 
ΡΟΥΘ ἀκσνεοις τ ΞΣ ᾿ 

χαὶ χῶλ᾽ ἀπ᾿ ἀμφοῖν τοῖν νεανίαιν ἅμα 
1370 ἐς πλευρὰ καὶ πρὸς ἧπαρ ἠποντίζετο, 

ὡς ξύν τ᾽ ἀπειπεῖν χαὶ ξυναποχαμεῖν μέλη. 

δεινοῖς δὲ σημάντροισιν ἐσφραγισμένοι 
ἐφεύγομεν πρὸς κρημνὸν, οἱ μὲν ἐν χάρᾳ 

, γν , 5 π᾿ αν ὅ, 
χάϑαιμ᾽ ἔχοντες τραὐύμαϑ᾽, οἱ δ᾽ ἐν ὄμμασιν" 

1375 ὕχϑοις δ᾽ ἐπισταϑέντες εὐλαβεστέρως 

ἐμαρνάμεσϑα καὶ πέτρους ἐβάλλομεν. 
ἀλλ εἴργον ἡμᾶς τοξόται πρύμνης ἔπι 
σταϑέντες ἰοῖς, ὥστ᾽ ἀναστεῖλαι πρόσω. 

ΕΣ ᾿ἧρ; ᾿" 5 , ΕΙΣ - 

χἀν τῷδε, δεινὸς γὰρ χλύδϑων ὠχειλε ναῦν 
- ΄ ΠἘ - 

1880 πρὸς γῆν, φόβος δ᾽ ἦν ὥστε μὴ τέγξαι πόδα, 
" εῚ δι ᾿ " 

λαβὼν ᾿Ορέστης ὦμον εἰς ἀριστερὸν, 

ΡῬΟΕΤΑΔῈ ΒΟΕΝΊΟΙΣς 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΤΑΥ͂ΡΟΙΣ. 

βὰς ἐς θάλασσαν κἀπὶ χλίμαχος ϑορὼν, 

ἔϑηκ᾽ ἀδελφὴν ἐντὸς εὐσέλμου νεὼς, 
τό τ᾽ οὐρανοῦ πέσημα, τῆς “]Πιὸς κόρης 

1385 ἔγαλμα. νηὸς δ᾽ ἐχ μέσης ἐφϑέγξατο 
βοή τις, ὦ τῆς Ἑλλάδος ναῦται νεὼς, 
λάβεσθε χώπης ῥόϑιά τε λευχαίνετε " 
ἔχομεν γὰρ ὧνπερ οὕνεχ᾽ Εὔξενον πόρον 
“Συμπληγάδων ἔσωϑεν εἰσεπλεύσαμεν. 

1890 οἱ δὲ στεναγμὸν ἡδὺν ἐχβουχώμενοι 

ἔπαισαν ἅλμην. ναῦς δ᾽, ἕως μὲν ἐντὸς ἦν 
λιμένος, ἐχώρει, στόμια διαπερῶσα δὲ 
λάβρῳ κλύδωνι συμπεσοῦσ᾽ ἠπείγετο" 
δεινὸς γὰρ ἐλϑὼν ἄνεμος ἐξαίφνης νεὼς 

1895 ὥϑει πάλιν πρυμνήσι᾽ - οἱ δ᾽ ἐχαρτέρουν 
πρὸς κῦμα λαχτίζοντες" ἐς δὲ γῆν πάλιν 

χλύδων παλίρρους ἦγε ναῦν. σταϑεῖσα δὲ 
᾿ἀγαμέμνονος παῖς ηὔξατ᾽, ὦ .«Ἰητοῦς κόρη, 
σῶσόν με, τὴν σὴν ἱερίαν, πρὸς Ἑλλάδα 

1400 ἐκ βαρβάρου γῆς, καὶ χλοπαῖς σύγγνωϑθ᾽ ἐμαῖς. 
φιλεῖς δὲ καὶ σὺ σὸν χασίγνητον, ϑεώ" 
φιλεῖν δὲ κἀμὲ τοὺς ὁμαίμονας δόκει. 
γαῦται δ᾽ ἐπευφήμησαν εὐχαῖσιν κόρης 
παιᾶνα, γυμνὰς ἐξ ἐπωμίδων χέρας 

1106 κώπῃ προσαρμόσαντες ἐκ κελεύσματος. 

μᾶλλον δὲ μᾶλλον πρὸς πέτρας ἤει σχάφος" 

χὠ μέν τις ἐς ϑάλασσαν ὡρμήϑη ποσὶν, 
ἄλλος δὲ πλεχτὰς ἐξανῆπτεν ἀγκύλας. 
χἀγὼ μὲν εὐθὺς πρὸς σὲ δεῦρ᾽ ἀπεστάλην, 

1410 σοὶ τὰς ἐχεῖϑεν σημανῶν, ἄναξ, τύχας. 
ἀλλ ἕρπε, δεσμὰ καὶ βρόχους λαβὼν χεροῖν" 
εἰ μὴ γὰρ οἴδμα νήνεμον γενήσεται, 
οὐκ ἔστιν ἐλπὶς τοῖς ξένοις σωτηρίας. 

πόντου δ᾽ ἀνάκτωρ ᾿Ἰλιόν τ᾿ ἐπισκοπεῖ 
1416 σεμνὸς Ποσειδῶν, Πελοπίδαις δ᾽ ἐναντίος. 

χαὶ νῦν παρέξει τὸν ᾿ἡγαμέμνονος γόνον 
σοὶ χαὶ πολίταις, ἐς ἔοικεν, ἐν χεροῖν 
λαβεῖν ἀδελφήν ϑ᾽, ἢ φόνον τὸν «Αὐλίδι 
ἀμνημόνευτον ϑεᾷ προδοῦσ᾽ ἁλίσχεται. 

ΧΟΡΟΣ. 

[1420 ὦ τλῆμον ᾿Ιφιγένεια, συγγόνου μέτα 
ϑανεῖ πάλιν μολοῦσα δεσποτῶν χέρας. 

ΘΟ .4Σ. 

ὦ πάντες ἀστοὶ τῆσδε βαρβάρου χϑονὸς, 
οὐχ εἶα πώλοις ἐμβαλόντες ἡνίας 
παράχτιοι δραμεῖσϑε, κἀχβολὰς νεὼς 

1425 Ἑλληνίδος δέξεσϑε, σὺν δὲ τῇ ϑεῷ 
σπεύδοντες ἄνδρας δυσσεβεῖς ϑηράσετε, 
οἱ δ᾽ ὠκυπόμπους ἕλξετ᾽ ἐς πόντον πλάτας ; 

ὡς ἐκ ϑαλάσσης ἔκ τε γῆς ἱππεύμασι 
λαβόντες αὐτοὺς ἢ χατὰ στύφλου πέτρας 

1430 ῥίψωμεν, ἢ σκόλοψι πήξωμεν δέμας. 
ὑμᾶς δὲ τὰς τῶνδ᾽ ἴστορας βουλευμάτων 

γυναῖχας, αὖϑις, ἡνίκ᾽ ἂν σχολὴν λάβω, 
ποινασόμεσθϑα" νῦν δὲ τὴν προχειμένην 

σπουδὴν ἔχοντες οὐ μενοῦμεν ἥσυχοι. 

ΑΘΗ͂Ν 4. 

143ὅ ποῖ ποῖ διωγμὸν τόνδε πορϑμεύεις, ἄναξ 
Θόας; ἄκουσον τῆσδ᾽ ᾿Αϑηναίας λόγους. 
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παῦσαι διώκων ῥεῦμά τ᾽ ἐξορμῶν στρατοῦ ν 

πεπρωμένοις γὰρ ϑεσ(άτοισι Ἱοξίου 
- τ Ξ , 

δεῦρ᾽ ἦλϑ᾽ Ὀρέστης, τόν τ᾽ ᾿Ππρινύων χόλον 
; Ὡ μ Σ ; 

1440 φεύγων ἀδελφῆς τ᾽ Ἴργος ἐσπέμιψψων δέμας 
τ Ἐαισασιο σα ἐα Ὁ ΚΝ καρ οΣ ἢ 
ἄγαλμά ϑ᾽ ἱρὸν εἷς ἐμὴν ἄξων χϑόνα, 

τῶν νῦν παρόντων πημάτων ἀναψυχός. 
" Η͂ ν᾿ [ ΠῚ « -- “ἢ « ὍΝ ΕῚ τε 

πρὸς μὲν σ᾽ ὅδ᾽ ἡμῖν μῦϑος" ὃν δ᾽ ἀποχτενεῖν 
δοχεῖς Ὀρέστην, ποντίῳ λαβὼν σάλῳ, 

ἤδη Ποσειδῶν χάριν ἐμὴν ἀκύμονα 

1446 πόντου τίϑησι νῶτα πορϑμεύων πλάτη. 

μιαϑὼν δ᾽, Ὀρέστα, τὰς ἐμὰς ἐπιστολὰς, 

χλύεις γὰρ αὐδὴν, καίπερ οὐ παρὼν, ϑεῶς, 

χώρει λαβὼν ἄγαλμα σύγγονόν τε σήν. 
ὅταν δ᾽ ᾿Ιϑήνας τὰς ϑεοδιήτους μόλης, 

1450 χῶρός τίς ἔστιν ᾿1τϑίδος ποὺς ἐσχάτοις 
ὅροισι, γείτων δειράδος Καρυστίας, 
τοάροτρ τ πῖνα ΣΕΡΟΕΥΤΟΣ ῊΣ : 
ἱερὸς, «(λάς νιν οὐμὸς ὀνομάζει. λεὼς " 

ἐνταῦϑα τεύξας ναὸν ἵδρυσαι βρέτας, 
ἐπώνυμον γῆς Ταυρικῆς πόνων τε σῶν, 

1456 οὃς ἐξεμόχϑεις περιπολῶν χαϑ᾽ Ἑλλάδα 
οἴστροις ᾿Βρινύων. Ὥρτεμιν δέ νιν βροτοὶ 

Ἶ ΤΕ ΝΕ ΟΣ ; ἘΣ 
τὸ λοιπὸν ὑμνήσουσι Ταυροπόλον ϑείν. 
γόμον τε ϑὲς τόνδ᾽ " ὅταν ἑορτάζη λεὼς 

τῆς σῆς σφαγῆς ἄποιν᾽, ἐπισχέτω ξίφος 

1400 δέρῃ πρὸς ἀνδρὸς αἷμά τ᾽ ἐξανιέτω 

ὁσίας ἕχατι ϑεᾶς, ὅπως τιμὰς ἔχῃ. 

σὲ δ᾽ ἀμφὶ σεμνὰς, ᾿Ιριγένεια,, χλίμαχας 
Βραυρωνίας δεῖ τῆσδε χληδουχεῖν ϑεῶς" 

οὗ χαὶ τεϑάινει χατϑανοῦσα, καὶ πέπλων 

1100 ἀγαλμά σοι ϑήσουσιν εὐπήνους ὑφὰς, 
ἃς ἂν γυναῖχες ἐν τόχοις ψυχορραγεῖς 
ΟἹ ΄, ͵ ᾿ } λείπωσ᾽ ἐν οἴχοις. τάσδε δ᾽ ἐχπέμπειν χϑογὸς 
᾿Πλληνίδας γυναῖχας ἐξεφίεμαι 

γνώμης διχαίας οὕνεχ᾽, ἐχσώσασά σὲ 

1470 καὶ πρίν γ᾽ ᾿Δρείοις ἐν πάγοις ψήφους ἴσας 
χρίνασ᾽, Ὀρέστα, καὶ νόμισμ᾽ ἐς ταὐτό γε, 
γικᾶν, Ἰσήρεις ὅστις ἂν ψήφους λάβῃ. 
ἀλλ ἐχχομίζου σὴν χασιγνήτην χϑονὸς, 
Ἡγαμέμνογνος παῖ, χαὶ σὺ μὴ ϑυμοῦ, Θόας. 

ΘΟΑ͂Σ. 

1476 ἄνασσ᾽ ᾿Ιϑάνα, τοῖσι τῶν ϑεῶν λόγοις 

ὅστις χλύων ἄπιστος, οὐκ ὀρϑῶς φρονεῖ. 

ἐγὼ δ᾽ Ὀρέστῃ τ᾽, εἰ φέρων βρέτας ϑεᾶς 
βέβηκ᾽, ἀδελφῇ τ᾽ οὐχὶ ϑυμοῦμαι" τέ γὰρ 

πρὸς τοὺς σϑένοντας ϑεοὺς ἁμιλλᾶσθαι καλόν; 

1480ἴτωσαν ἐς σὴν σὺν ϑεᾶς ἀγάλματι 
γαῖαν, χαϑιδρύσαιντό τ᾿ εὐτυχῶς βρέτας. 
πέμψω δὲ χαὶ τάσδ᾽ Ἑλλάδ᾽ εἷς εὐδαίμονα 

γυναῖχας, ὥσπερ σὸν χέλευσμ᾽ ἐφίεται. 
παύσω δὲ λόγχην, ἣν ἐπαίρομαι ξένοις, 

1486 γηῶν τ΄ ἐρετμὰ, σοὶ τάδ᾽ ὡς δοκεῖ, ϑεά. 

ΑΘΗΝ 4. 

αἰνῶ" τὸ γὰρ χρεὼν σοῦ τε χαὶ ϑεῶν χρατεῖ" 
ἔτ᾽, ὦ πνοαὶ, ναυσϑλοῦσϑε τὸν ᾿ἡγαμέμνονος 
παῖδ᾽ εἰς ᾿ϑήνας" συμπορεύσομαι δ᾽ ἐγὼ, 
σώζουσ᾽ ἀδελφῆς τῆς ἐμῆς σεμνὸν βρέτας. 

ΧΟΡΟΣ. 

1490 ἔτ᾽ ἐπ᾿ εὐτυχίᾳ τῆς σωζομένης 
μοίρας εὐδαίμονες ὄντες. 
ἀλλ, ὦ σεμνὴ παρά τ᾽ ἀϑανάτοις 
χαὶ παρὰ ϑνητοῖς Παλλὰς ᾿Αϑάνα, 

δοάσομεν οὕτως ὡς σὺ χελεύεις. 

1496 μάλα γάρ τερπνὴν χἀνέλπιστον 

φήμην ἀχοαῖσι δέδεγμαι. 
[ὦ μέγα σεμνὰ Νίχα, τὸν ἐμὸν 
βίοτον χατέχοις 

χαὶ μὴ λήγοις στεφανοῦσι. 



ἙΥΡΙΠΙΔΟΥ͂ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ἘΝ ΑΥ̓ΛΙΔΙ. 

ῬΑ ΠΟΥ ΑΡΑΜΆΑΤΟΣ ΠΡΌΣΦΗΤΑ 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 
ἹΓΡῈ ΣΒΎΤΗΣ. 
ΧΟΡΟΣ. 
ΜΕΝΕΑ͂ΖΟΣ. 
ΚΑΥΤΑΙΜΙΝΗΣΤΡΑ. 
ΤΦΙΓΕΝΕΤΙΑ. 
ΑΧΙΑΜἍΕΥΣ. 
[ΘΕΡΑΠΩ Ν.] 
ΑΓΓΕ.ΟΣ. 



ΓΑΜΕΜΝΩΝ. 

Ηρ) πρέσβυ, δόμων τῶνδε πάροιϑεν 
στεῖχε. 

ὙΓΡΕ ΣΙ ΒΧ ΠΤ: 

στείχω. τί δὲ χαινουργεῖς, 
᾿ἡγάμεμνον ἄναξ; 

ΑΔΓΙΓΑΜΕΙΝΩ Ν. 

πεύσει. 
ἹΓΡΊΕΩΣΗΒ᾽ Χ ΠΤ ΠΣ: 

σπεύδω. 
μάλα τοι γῆρας τοὐμὸν ἄϊπνον 

ὅ χαὶ ἐπ᾿ ὀφθαλμοῖς ὀξὺ πάρεστιν. 
ΔΓΑΜΕΜΝΩ Ν. 

τίς ποτ᾽ ἄρ᾽ ἀστὴρ ὅδε πορϑμεύει 

ΓΕ ΣΈΒΟΥ ΤΣ, 

“Σείριος, ἐγγὺς τῆς ἑπταπόρου 

Πλειάδος ἔσσων ἔτι μεσσήρης. 

ΑΙΑΜΕΜΝΩΝ. 
οὔχουν φϑόγγος γ᾽ οὔτ᾽ ὀρνίϑων 

10 οὔτε ϑαλάσσης " σιγαὶ δ᾽ ἀνέμων 
τόνδε χατ᾽ Εὔριπον ἔχουσιν. 

ΠΡΕΣΒΎΤΗΣ. 

τί δὲ σὺ σχηνῆς ἐχτὸς ἀΐσσεις, 

᾿ἡγάμεμνον ἄναξ; 
ἔτι δ᾽ ἡσυχία τῇδε χατ᾿ «4ὕλιν, 

158 χαὶ ἀχίνητοι φυλακαὶ τειχέων. 

στείχωμεν ἔσω. 

“4ΓΑΜΕΜΝΩ Ν. 

ζηλῶ σὲ, γέρον, 

ζηλῶ δ᾽ ἀνδρῶν ὃς ἀχίνδυνον 

βίον ἐξεπέρασ᾽ ἀγνὼς, ἀχλεής " 

20 τοὺς δ᾽ ἐν τιμαῖς ἧσσον ζηλῶ. 

ΓΡΈΣΙΒΥΤΉΣ. 

χαὶ μὴν τὸ καλόν γ᾽ ἐνταῦϑα βίου. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 
τοῦτο δέ γ᾽ ἐστὶν τὸ χαλὸν σφαλερόν" 
τό τε φιλότιμον 
γλυχὺ μὲν, λυπεῖ δὲ προσιστάμενον. 

τοτὲ μὲν τὰ ϑεῶν οὐχ ὀρϑωϑέντ᾽ 
25 ἀνέτρεψε βίον, τοτὲ δ᾽ ἀνθρώπων 

γνῶμαι πολλαὶ 

χαὶ δυσάρεστοι διέχναισαν. 

ἹΓΡΈΞΣ ΒῪ ΤΎΓΣ: 

οὐχ ἄγαμαι ταῦτ᾽ ἀνδρὸς ἀριστέως " 

οὐχ ἐπὶ πᾶσίν σ᾽ ἐφύτευσ᾽ ἀγαϑοῖς, 
80᾿᾽7γάμεμνον, ᾿Ἱτρεύς. 

δεῖ δέ σε χαίρειν χαὶ λυπεῖσθαι" 

ϑνητὸς γὰρ ἔφυς. χἂν μὴ σὺ ϑέλης, 
τὰ ϑεῶν οὕτω βουλόμεν᾽ ἔσται. 

σὶ δὲ λαμπτῆρος φάος ἀμπετάσας 

“. 

ΤΦΙΓΕΝΑ ΗΠ ΝΘ ΑΒ 

85 δέλτον τε γράφεις 
΄ γο ᾿. - »ν ᾿- 

τηνδ᾽, ἣν πρὸ χερῶν ἔτι βαστάζεις, 

χαὶ ταὐτὰ πάλιν γράμματα συγχεῖς, 
καὶ σφραγίζεις λύεις τ᾿ ὀπίσω, 
ε : Ἶ : ῥίπτεις τε πέδῳ πεύχην, ϑαλερὸν 

40 χατὰ δάχρυ χέων, 
ΤΆΞΙΣ ΘΟ ΜΕ ΕΚ, τ Ξ 

χαὶ τῶν ἀπόρων οὐδενὸς ἐνδεῖς 
μὴ οὐ μαίνεσθαι. τί πονεῖς τί πονεῖς ; 
τί νέον τί νέον περί σοι, βασιλεῦ; 

φέρε χοίνωσον μῦϑον ἐς ἡμᾶς. 
4δ πρὸς δ᾽ ἄνδο᾽ ἀγαϑὸν πιστόν τε φράσεις" 

σῆ γάρ μ᾽ ἀλόχῳ τότε Τυνδάρεως 
πέιιπεν (φερνὴν 

; 
συνγυμκφοκόμον τε δίχαιον. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩ Ν. 

ἐγένοντο .«Τήδᾷ Θεστιάδι τρεῖς παρϑένοι, 

ὅ0 «Λοίβη Κλυταιμνήστρα τ᾽, ἐμὴ ξυνάορος, 
« ΕΥ̓ ΥΔΟΣ ἜΝ ΞΘ ς 
λένη τε ταύτης οἱ τὰ πρῶτ ὠλβισμένοι 

- ἈΕΡΕΣ: : 
μνηστῆρες ηλϑον Ἑλλάδος νεανίαι. 

δειναὶ δ᾽ ἀπειλαὶ χαὶ χατ᾽ ἀλλήλων φόνος 

ξυνίσταϑ'᾽, ὕστις μὴ λάβοι τὴν παρϑένον. 
δ τὸ πρᾶγμα δ᾽ ἀπόρως εἶχε Τυνδάρεῳ πατρὶ, 

δοῦναί τε μὴ δοῦναί τε, τῆς τύχης ϑ᾽ ὅπως 
ε Η ΩΣ ; 
ἅνναιτ᾽ ἄριστα, χαί νιν εἰσῆλθεν τάδε, 
ὅρχους συνάψαι δεξιάς τε συμβαλεῖν 

- ᾿ , 2 , 

μνηστῆρας ἀλλήλοισι, καὶ δι᾿ ἐμπύρων 

60 σπονδὰς χαϑεῖνκαι χἀπαράσασϑαι τάδε, 

ὅτου γυνὴ γένοιτο Τυνδαρὶς χόρη, 

τούτῳ συναμυνεῖν,, εἴ τις ἐχ δόμων λαβὼν 
οἴχοιτο τόν τ᾿ ἔχοντ᾽ ἀπωϑοίη λέχους, 

χἀπιστρατεύσειν χαὶ χκατασχάνειν πόλιν 

65 Ἕλλην᾽ ὁμοίως βάρβαρόν. ϑ᾽ ὅπλων μέτα. 
ἐπεὶ δ᾽ ἐπιστώϑησαν., εὖ δέ πως γέρων 

ὑπῆλθεν αὐτοὺς Τυνδάρεως πυχνὴ φρενὶ, 

δίδωσ᾽ ἑλέσϑαι ϑυγατρὶ μνηστήρων ἕνα, 
ἢ ; 

ὅτου πνοαὶ φέροιεν ᾿Ἱφροδίτης φίλαι. 

70 ἡ δ᾽ εἵλεϑ᾽, ὡς γε μήποτ᾽ ὠφελεν λαβεῖν, 
Μιενέλαον. ἐλθὼν δ᾽ ἐκ Φρυγῶν ὁ τὰς ϑεὰς 

χρίνας ὅδ᾽, ὡς ὃ μῦϑος ἀνθρώπων ἔχει, 
«Ἱκαχεδαίμον᾽, ἀνθηρὸς μὲν εἱμάτων στολῆ, 

δ : ἦ Ἔ 
χρυσῷ τε λαμπρὸς, βαρβάρῳ χλιδήματι, 

75 ἐρῶν ἐρῶσαν ᾧχετ᾽ ἐξαναρπάσας 

Ἑλένην πρὸς Ἴδης βούσταϑμ᾽, ἔχϑημον λαβὼν 
: ἘΝ , : 

Μενέλαον " ὁ δὲ χαϑ᾽ Ἑλλάδ᾽ οἱστρήσας μόνος 
ὅρχους παλαιοὺς Τυνδάρεω μαρτύρεται, 

ὡς χοὴ βοηϑεῖν τοῖσιν ἠδιχημένοις. 
- ΜΙ “" 

80 τοὐντεῦϑεν οὖν Ἕλληνες ἄξαντες δορὶ, 
τεύχη λαβόντες, στενόπορ᾽ «Αὐλίδος βάϑρα 
ἥκουσι τῆσδε, ναυσὶν ἀσπίσιν ϑ᾽ ὁμοῦ 
ἵπποις τε πολλοῖς ἅρμασίν τ᾿ ἠσχημένοι. 

Ξ ὃ ᾿ Ε 
χἀμὲ στρατοῦ γ᾽ ἄνακτα Μενέλεω χάριν 

86 εἵλοντο, σύγγογόν γε. τἀξίωμα δὲ 



ἅλλος τις ὥφελ᾽ ἀντ᾽ ἐμοῦ λαβεῖν τόδε. 
ἠϑροισμένου δὲ χαὶ ξυνεστῶτος στρατοῦ 

ἥμεσϑ᾽ ἀπλοίᾳ χρώμενοι χατ᾿ Αὐλίδα. 
Κάλχας δ᾽ ὁ μάντις ἀπορίᾳ χεχρημένγοις 

90 ἀνεῖλεν ᾿κριγένειαν ἣν ἔσπειρ᾽ ἐγὼ 
᾿πρτέμιδι ϑῦσαι τῇ τόδ᾽ οἱχούσῃ πέδον, 
χαὶ πλοῦν τ᾽ ἔσεσϑαι χαὶ κατασχαιφὰς «Ῥρυγῶν 
ϑύσασι, μὴ ϑύσασι δ᾽ οὐχ εἶναι τάδε. 
χλύων δ᾽ ἐγὼ ταῦτ᾽ ὀρϑίῳ χηρύγματι 

96 Ταλϑύβιον εἶπον πάντ᾽ ἀφιέναι στρατὸν, 
ὡς οὔποτ᾽ ἂν τλὰς ϑυγατέρα χτανεῖν ἐμήν. 
οὗ δή μ᾽ ἀδελφὸς πάντα προσφέρων λόγον 
ἔπεισε τλῆναι δεινά. χἀν δέλτου πτυχαῖς 

γράψας ἔπεμψα πρὸς δάμαρτα τὴν ἐμὴν 

100 πέμπειν ᾿χιλλεῖ ϑυγατέρ᾽ ὡς γαμουμένην, 
τὸ τ᾽ ἀξίωμα τἀνδρὸς ἐχγαυρούμενος, 

συμπλεῖν τ᾿ ᾿Αχαιοῖς οὕνεχ᾽ οὐ ϑέλοι λέγων, 
εἰ μὴ παρ᾽ ἡμῶν εἶσιν ἐς «Ῥϑίαν λέχος " 
πειϑὼ γὰρ εἶχον τήνδε πρὸς δώμαρτ᾽ ἐμὴν, 

106 ψευδῆ συνάψας ἀμφὶ παρϑένου γάμον. 
μόνοι δ᾽ ᾿Ἰχαιῶν ἴσμεν ὡς ἔχει τάδε 
Κάλχας, Ὀδυσσεὺς, ΜΙενέλεώς 9". ἃ δ᾽ οὐ χαλῶς 
ἔγνων τότ᾽, αὖϑις μεταγράφω χαλῶς πάλιν 
ἐς τήνδε δέλτον, ἣν κατ᾽ εὐφρόνης σκιὰν 

110 λύοντα χαὶ συνδοῦντά μ᾽ εἰσεῖδες, γέρον, 
ἀλλ εἴα χώρει τάσδ᾽ ἐπιστολὰς λαβὼν 
πρὸς “ργος. ἃ δὲ χέχευϑε δέλτος ἐν πτυχαῖς, 

λόγῳ φράσω σοι πάντα τἀγγεγραμμένα" 
πιστὸς γὰρ ἀλόχῳ τοῖς τ᾽ ἐμοῖς δόμοισιν εἶ, 

ΤΕΡΙΒΕΣΟΒΕΧ ΤΠ ΠΣ; 

115 λέγε χαὶ σήμαιν᾽, ἵνα χαὶ γλώσσῃ 

σύντονα τοῖς σοῖς γοάμμασιν αὐδῶ. 
4ΓΑΜΕΜΝΩΝ., 

πέμπω σοι πρὸς ταῖς πρόσϑεν 
δέλτοις, ὦ «1ήδὰς ἔρνος, 
μὴ στέλλειν τὰν σὰν ἶνιν πρὸς 

120 τὰν κολπώδη πτέρυγ᾽ Εὐβοίας, 
«Αὖλιν ἀκλύσταν. 
εὶς τὰς ἄλλας ὥρας γὰρ δὴ 
παιδὺς δαίσομεν ὑμεναίους 

ἹΓΡΕΣΒΙ ΤΙ 

καὶ πῶς ᾿Ἱχιλεὺς λέχτρων ἀπλαχὼν 
1256 οὐ μέγα φυσῶν ϑυμὸν ἐπαρεῖ 

σοὶ σὴ τ᾽ ἀλόχῳ; 
τόδε καὶ δεινόν. σήμαιν᾽ ὅ τι φής. 

ΔΑΔΓΑΜΕΜΝΩΝ. 

ὄνομ᾽, οὐχ ἔργον, παρέχων ᾿Αχιλεὺς 
οὐχ οἶδε γάμους, οὐδ᾽ ὅ τι πράσσομεν, 

180 οὐδ᾽ ὅτι χείνῳ παῖδ᾽ ἐπεφήμισα 
γυμφείους εἰς ἀγχώνων 

εὐνὰς ἐχδώσειν λέχτροις. 
ΤΓΡΊΒΣΣ ΒΥΥ Τ 2. 

δεινά γε τολμᾷς, ᾿ἡγάμεμνον ἄναξ, 
ὃς τῷ τῆς ϑεᾶς σὴν παῖδ᾽ ἄλοχον 

185 φατίσας ἦγες σφάγιον «“Ἰαναοῖς. 
ΠΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 

οἴμοι, γνώμας ἐξέσταν, 
αἰαῖ, πίπτω δ᾽ εἰς ἄταν. 

ἀλλ 1ϑ᾽ ἐρέσσων σὺν πόδα, γήρᾳ 
110 μηδὲν ὑπείκων. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Ἡ ἘΝ ΑΥ̓ΛΙΔΙ. 

ΤΡΈΕΞΣΡΟΥ ΤΗΣ. 

σπεύδω, βασιλεῦ. 

4ΓΆΑΜΕΛΜΙΝΩ Ν. 

μή νυν μήτ᾽ ἀλσώδεις ἵζου 
χρήνας μήϑ᾽ ὕπνῳ ϑελχϑῆς. 

ΠΡΈΕΈΣΒΎΥΤΗΞΕ 

εὔφημα ϑρόει. 
4ΙΓΡΑΜΕΙΠΝΩ Ν. 

πάντη δὲ πόρον σχιστὸν ἀμείβων 
146 λεῦσσε, φυλάσσων μή τίς σὲ λάϑῃ 

τροχάλοισιν ὕχοις παραμειψαμένη 

παῖδα χομίζουσ᾽ ἐνθάδ᾽ ἀπήνη 
“Ἰαναῶν πρὸς ναῦς. 

ΠΡΕΣΒΎΤΗΣ. 

ἔσται τάδε. 
ΑΓ ΑΜΕΜΝΩ Ν. 

χλήϑρων δ᾽ ἐξόρμους, 

180 ἢν γάρ νιν πομπαῖς ἀντήσης, 
πάλιν ἐξόρμα,, σεῖε χαλινοὺς, 
ἐπὶ Κυκλώπων ἱεὶς ϑυμέλας. 

ἹΓΡΕΣΒΎΥΤΩΣΣ. 

πιστὸς δὲ φράσας τίδε πῶς ἔσομαι, 
λέγε, παιδὴ σέϑεν τῇ σῆ τ᾽ ἀλόχῳ. 

4ΓΑΜΕΜΝΩ Ν. 

1855 σφραγῖδα φύλασσ᾽ ἣν ἐπὶ δέλτῳ 
τήνδε κομίζεις. ἔϑι. λευκαίνει 
τόδε φῶς ἤδη λάιμπουσ᾽ ἠὼς 
πῦρ τε τεϑρίππων τῶν ᾿Δελίου" 

160 σύλλαβε μόχϑων. 
ϑνητῶν δ᾽ ὄλβιος εἷς τέλος οὐδεὶς 
οὐδ᾽ εὐδαίμων " 

οὔπω γὰρ ἔφυ τις ἄλυπος. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἔμολον ἀμφὶ παραχτίαν 
166 ψάμαϑον «ὐλίδος ἐναλίας, 

Εὐρίπου διὰ χευμάτων 
χέλσασα,, στενόπορϑμον 
“Χαλχίδα, πόλιν ἐμὰν, προλιποῦσ᾽., 
ἀγχιάλων ὑδάτων τροφὸν 

170 τᾶς χλεινῶς ᾿Ἱρεϑούσας, 

᾿ἠχαιῶν στρατιὰν ὡς κατιδοίμαν 

᾿Ἰχαιῶν τε πλάτας ναυσιπόρους 

ἡμιϑέων,, οὃς ἐπὶ Τροί- 
αν ἐλάταις χιλιόναυσιν 

175 τὸν ξανϑὸν ΠΙενέλαον 

ἁμέτεροι πόσεις 
ἐνέπουσ᾽ ᾿γαμέμνονά τ᾽ εὐπατρίδαν 
στέλλειν ἐπὶ τὰν Ἑλέναν, 

ἀπ᾿ Εὐρώτα δοναχοτρόφου 
180 Πάρις ὁ βουχόλος ἃν ἔλαβεν, 

δῶρον τᾶς ᾿Ἱφροδίτας, 

ὅτ᾽ ἐπὶ πρηναίαισι δρόσοις 

Ἥρᾳ Παλλάδι τ᾽ ἔριν ἔριν 
μορφᾶς ἃ Κύπρις ἔσχεν. 

18ὅ πολύϑυτον δὲ δι᾿ ἄλσος ᾽41ς- 

τέμιδος ἤλυϑον ὀρομένα, 
φοινίσσουσα παρῆδ᾽ ἐμὰν 
αἰσχύνᾳ νεοϑαλεῖ, 
ἀσπίδος ἔρυμα καὶ κλισίας 

108 --- 184. -ΞΞΞ 18ὅ --- 205. 



190 ὁπλοφόρους “1«ναῶν ϑέλουσ᾽ 
ἵππων τ᾽ ὄχλον ᾿δέσϑαι. 
χατεῖδον δὲ δύ᾽ Αἴαντε συνέδρω 
τὸν Οἱλέως Τελαμῶνός τε γόνον, 
τῶς Σαλαμῖνος στέανον. 

196 Πρωτεσίλκόν τ᾽ ἐπὶ ϑάχοις 

πεσσῶν ἡδομένους μου-- 
«αῖσι πολυπλύχοις, 

Παλαμήδεά 8᾽, ὃν τέχε παῖς ὁ Ποσει- 
δᾶνος, “ιομήδεά 9 ἡ- 

200 δοναῖς δίσχου χεχαρημένον, 
παρὰ δὲ Π]ηριόνην., ἥρεως 

ζον, ϑαῦμα βροοτοῖσι, 

τὸν ἀπὸ νησαίων τ᾿ ὀρέων 
«Ἰαέρτα τόχον, ἅμα δὲ Νι- 

20 ρέα, χάλλιστον ᾿Ἰχαιῶν" 
τὸν ᾿σάνεμόν τε ποδοῖν 
λαιψηροδρόμον ᾿χιλῆα, 
τὸν ἃ Θέτις τέχε χαὶ 
“Χείρων ἐξεπόνασεν, 

210 εἶδον αἰγιαλοῖσι 
παρά τε χροχάλαις δρόμον ἔχοντα σὺν ὅπλοις" 
ἅμιλλαν δ᾽ ἐπόνει ποδοῖν 
πρὸς ἅρμα τέτρωρον 

216 ἑλίσσων περὶ νίχας. 

ὁ δὲ δι( ηλάτας ἐβοᾶτ᾽ 

Ἑὔμηλος «»ερητιάδας, 
ᾧ καλλίστους Ἰδόμαν 
χουσοδαιδάλτους στομίοισι. πώλους 

220 χέντρῳ ϑεινομένους, 

τοὺς μὲν μέσους ζυγίους, 
λευχοστίχτῳ τοιχὶ βαλιοὺς, 
τοὺς ὃ ἔξω σειροφόρους, 
ἀντήρεις χαμπαῖσι δρόμων, 

226 πυρρότριχας, μογόχαλα δ᾽ ὑπὸ σφυρὰ 
ποιχιλοδέρμονας " οἷς παρεπάλλετο 

Πηλείδας σὺν ὅπλοισι πιαρ᾽ ἄντυγα 

230 χαὶ σύριγγας ἁρματείους. 

γαῶν δ᾽ εἰς ἀριϑμὸν ἤλυϑον 

χαὶ ϑέαν ἀϑέσιρατον, 
τὰν γυναικείαν ὄνψψιν ὀμμάτων 
ὡς πιλήσαιμι, μείλινον ἁδονάν. 

28ὅ χαὶ χέρας μὲν ἦν δεξιὸν πλάτας ἔχων 

«Ὀϑιώτας ὁ Μιυρμιδόνων Ἄρης 

πεντήχοντα ναυσὶ ϑουρίαις. 

χουσέαις δ᾽ εἰχόσιν 
240 χατ᾽ ἄχρα Νηρῆδες ἕστασαν ϑεαὶ, 

πρύμναις σῆμ᾽ ᾿ἡχιλλείου στρατοῦ. 

᾿Τργείων δὲ ταῖσδ᾽ ἰσήρετμοι 
γᾶες ἕστασων πέλας " 

ὧν ὁ ΠηΙηχιστέως στρατηλάτας 
246 παῖς ἦν, Ταλαὺς ὃν τρέφει πατήρ" 

Καπανέως τε παῖς Σϑένελος " ̓Ατϑίδος δ᾽ ἄγων 

ἑξήχοντα ναῦς ὁ Θησέως 
παῖς ἑξῆς ἐναυλόχει ϑεὰν 

260 ΠΠ|ἀλλάδ᾽ ἐν μωνύχοις 
ἔχων πτερωτοῖσιν ἅρμασιν ϑετὸν 
εὔσημιόν τε φάσμα ναυβάταις. 
τῶν Βοιωτῶν δ᾽ ὅπλισμα, ποντίας 

281.-- 241. -Ξ- 242 --- 252. 

ἘΠῚ Ὁ χπ τῪ ΘΟ 

πεντήχοντα νῆας εἰδόμαν 
256 σημείοισιν ἐστολισμένας " 

τοῖς δὲ Κάδμος ἦν χρύσεον δράχοντ᾽ ἔχων 
ἀμφὶ ναῶν χόρυμβω" 
«Ἴἠιτος δ᾽ ὃ γηγενὴς 

200 ἄρχε γαΐου στρατοῦ " 
«»ωχίδος τ᾿ ἀπὸ γχϑογός" 
«-Ἰοχρῶν δὲ τοῖσδ᾽ ἴσας ἄγων 
ναῦς ἦλθ Οἰλέως τόκος κλυτὰν 
Θρονιάδ᾽ ἐχλιπὼν πόλιν. 

2606 ἐκ ΠΠυχήνας δὲ τῶς Κυχλωπίας 

παῖς ᾿Ἱτρέως ἔπεμιπε ναυβάτας 

γκῶν ἑχατὸν ἠϑροϊσμένους. 
σὺν δ᾽ Ἤδραστος ἦν ταγὸς, ὡς φίλος φίλῳ, 

270 τᾶς φυγούσας μέλαϑρα 

βαρβάρων χάριν γάμων 
πρᾶξιν Ἑλλὰς ὡς λάβοι. 

ἐχ Πύλου δὲ Νέστορος 

Τερηνίου χατειδόμαν 
276 πρύμνας σῆμα ταυρύπουν ὁρῶν, 

τὸν πάροιχον ᾿1λῳεόν. 
«Ἱϊνιάνων δὲ δώδεχα στόλοι 
γαῶν ἦσαν, ὧν ἄναξ Γουγεὺς 
ἄρχε: τῶνδε δ᾽ αὖ πέλας 

280 Πλιδὸς δυνάστορες, 
οὗς Ἐπειοὺς ὠνόμαζε πᾶς λεώς" 

Ἑὔρυτος δ᾽ ἄνασσε τῶνδε" 
λευχκήρετμον δ᾽ Ἴρη 
Τάφιον ἦγεν, ὧν ΜΙέγης 

285 ἄνασσε, «υλέως λόχευμα, 

τὰς ᾿πχινάδας λιπὼν 
γήσους ναυβάταις ἀπροσφύρους. 

«ἀἴας δ᾽ ὁ Σαλαμῖνος ἔντροφος 
290 λαιῷ ξύναγε δεξιὸν χέρας 

τῶν ἄσσον ὥρμει πλάταις 

ἐσχάταισι συμτιλέχων 
δώδεχ᾽ εὐστροφ ὠτάταισι ναυσίν " ὡς 
ἄϊον χαὶ ναυβάταν 

296 εἰδόμιαν λεών" 

ᾧ τις εἰ προσαρμόσει 

βαρβάρους βάριδας, 
γόστον οὐκ ἀποίσεται. 

ἔνϑα δάϊον εἰδόμαων 

800 νάϊον πόρευμα, 
τὼ δὲ χατ᾽ οἴχους χλύουσα συγκλήτου 
τνήμην σώζομαι στρατεύματος. 

ΠΡΕΣΒΎΤΗΣ. 

ΔΙεγέλαε, τολμᾷς δείν᾽, ὥ σ᾽ οὐ τολμᾶν χρεών 

ΜΕΝΕΑΆΑ͂ΛΟΣ. 
ἄπελϑε" λίαν δεσπόταισι πιστὸς εἶ. 

ΠΡῈΣΒΥΜΝΉΗΣ: 

805 χαλόν γέ μοι τοὔνειδος ἐξωνείδισας. 

ΜΕΝΕΟ..40ΟΣ. 

χλαίοις ἂν, εἰ πιράσσοις ἃ μὴ πράσσειν σὲ δεῖ. 

ΠΡΕΣΒΎΤΗΣ, 
οὐ χρῆν σὲ λῦσαι δέλτον, ἣν ἐγὼ ᾽φερον- 

258 -- 2θά. 208 --- 278. 

277 --- 288. 289 ---802. ΙΓ} 



ΜΕΝΕ..0ΟΣ. 

ουδὲ σὲ φέρειν δεῖ πᾶσιν Ἕλλησιν κακά. 
ΡΈΕΙ ΉΗΣ., 

ταῦτ᾽ - ἄφες δὲ τήνδ᾽ ἐμοί. 
ΜΕΝΕ..40ΟΣ. 

810 οὐχ ἄν μεϑείμην. 
ΤΕΡΕΣΞΒΎΥΤΗΣ. 

οὐδ᾽ ἔγωγ᾽ ἀφήσομαι. 
ΜΜΕΝΕ...4ΟΣ. 

σχήπτρῳ τάχ᾽ ἄρα σὸν χκαϑαιμάξω χάρα. 
ΧΕΒΕΣΞΒΎΥΊἽΞΕΣ. 

ἀλλ᾽ εὐκλεές τοι δεσποτῶν ϑνήσχειν ὕπερ. 
ΜΕΝΕΟ.,.4ΟΣ. 

μέϑες" μαχροὺς δὲ δοῦλος ὧν λέγεις λόγους. 
ΡῈ ΣΙΒΥ ἝΕΙΓΣ. 

ὦ δέσποτ᾽, ἀδιχούμεσθϑα. σὰς δ᾽ ἐπιστολὰς 

816 ἐξαρπάσας ὅδ᾽ ἐκ χερῶν ἐμῶν βίᾳ, 
᾿“γάμεμνον, οὐδὲν τῇ δίχη χρῆσϑαι ϑέλει. 

ΑΓΔΠΜΕΙΝΩ Ν. 

ἄλλοις ἁμιλλῶ 

ἔα" 
τίς ποτ᾽ ἐν πύλαισι ϑόρυβος χαὶ λόγων ἀκοσμία; 

ΖΕΡΈΞ' ΒΥ ΤῊΣ. 

οὑμὸς, οὐχ ὁ τοῦδε μῦϑος χυριώτερος λέγειν. 
ΦΓΡΓΑΜΕΜΝΩ Ν. 

σὺ δὲ τί τῷδ᾽ ἐς ἔριν ἀφῖξαι, Μενέλεως, βίᾳ 
τ᾽ ἄγεις; 

ΜἼΕΝΕ.4ΟΣ. 

820 βλέψον εἰς ἡμᾶς, ἵν᾿ ἀρχὰς τῶν λόγων ταύτας 
λάβω. 

“4ΤΑΜΕΜΝΩΝ. 

μῶν τρέσας οὐχ ἀναχαλύψω βλέφαρον, ᾿Ἵτρέως 

γεγώς; 
ἼΕΝΕ..4ΟΣ. 

τήνδ᾽ ὁρᾷς δέλτον, χακίστων γραμμάτων ὑπη- 
ρέτιν; 

ΦΓΑΜΈΕΈΜΝΩ Ν. 

εἰσορῶ, χαὶ πρῶτα ταύτην σῶν ἀπάλλαξον χερῶν. 
ΕΝΕ.140 Σ. 

οὔ, πρὶν ἂν δείξω γε “αναοῖς πᾶσι τάγγε- 
γραμμένα. 

4“ Φ ΔΜ ΕΙΚΝΩ Ν. 

926 ἢ γὰρ οἶσϑ᾽ ἃ μή σε χαιρὸς εἰδέναι, σήμαντρ᾽ 
ἀνείς; 

ΜἽΈΕΝΕΖΜ4ΟΣ. 

ὥστε σ᾽ ἀλγῦναί γ᾽, ἀνοίξας, ἃ σὺ χάκ᾽ εἰργάσω 
λάϑρα. 

“4ΓΙΓΑΜΕΜΝΩ Ν. 

ποῦ δὲ χίλαβές νιν; ὦ ϑεοὶ, σῆς ἀγναισχύντου 
«ρενός. 

ΜΠΕΝΕ.ΖΜ4ΖΟΣ. 

προσδοχῶν σὴν παῖδ᾽ ἀπ᾽ "Ἴργους, εἰ στράτευμ᾽ 
ἀφίξεται. 

ΑΤ ΑΛΓΕΙΓΝῺΩ Ν. 

τί δέ σε τἀμὰ δεῖ φυλάσσειν ; οὐκ ἀνκισχύντου 
τύδε; 

ΜἼΕΝΕ.1 40 Σ. 

380 ὅτι τὸ βούλεσθαί μ᾿ ἔχνιζε, σὸς δὲ δοῦλος οὐκ 
ἔφυν. 

ΑΙΑΜΕΙΝΩ Ν. 

οὐχὶ δεινά; τὸν ἐμὸν οἰκεῖν οἶχον οὐκ ἐάσομαι; 

ῃ 
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ΜΕΝΕ..0ΟΣ. 

πλάγια γὰρ φρονεῖς, τὰ μὲν νῦν, τὰ δὲ πάλαι, 
τὰ δ᾽ αὐτίχα. 

4ΓΡΓΑΜΕΜΝΩ Ν. 

ἐχχεχόμψευσαι πονηρόν " γλῶσσ᾽ ἐπίφϑονον σοιρή. 
ΜΕΝΕ...240Σ. 

γοῦς δέ γ᾽ οὐ βέβαιος ἄδιχον χτῆμα, κοὐ σαιὲς 
φίλοις. 

386 βούλομαι δέ σ᾽ ἐξελέγξαι, καὶ σὺ μήτ᾽ ὀργῆς ὕπο 
ἀποτρέπου τἀληϑὲς, οὔτε χατατενῶ λίαν ἐγώ. 
οἶσθ᾽ ὅτ᾽ ἐσπούδαζες ἄρχειν “Ιαναΐϑαις πρὸς 

Ἴλιον, 
τῷ δοχεῖν μὲν οὐχὶ χρήζων, τῷ δὲ βούλεσϑαι 

θέλων, 

ὡς ταπεινὸς ἦσϑ᾽, ἁπάσης δεξιᾶς προσϑιγγάνων, 
840 καὶ ϑύρας ἔχων ἀχλήστους τῷ ϑέλοντι δημοτῶν, 

χαὶ διδοὺς πρόσρησιν ἑξῆς πᾶσι, κεὶ μή τις 

ϑέλοι, 

τοῖς τρόποις ζητῶν πρίασϑαι τὸ φιλότιμον ἐκ 
μέσου; 

χᾷτ᾽ ἐπεὶ χατέσχες ἀρχὰς, μεταβαλὼν ἄλλους 
τρόπους 

τοῖς φίλοισιν οὐκέτ᾽ ἦσθα τοῖς πρὶν ὡς πρόσϑεν 
φίλος, 

3416 δυσπρόσιτος, ἔσω τε χλήϑρων σπάνιος. ἄνδρα 
δ᾽ οὐ χρεὼν 

τὸν ἀγαϑὸν πράσσοντα μεγάλα τοὺς τρόπους 

μιεϑιστάναι, 
ἀλλὰ χαὶ βέβαιον εἶναι τότε μάλιστα τοῖς φίλοις 
ἡνίχ᾽ ὠφελεῖν μάλιστα δυνατός ἔστιν εὐτυχῶν. 
ταῦτα μέν σὲ πρῶτ᾽ ἐπῆλθον, ἵνα σὲ πρῶϑ᾽ 

εὗρον χαχόν. 
860 ὡς δ᾽ ἐς Αὖλιν ἦλθες αὖϑις, χὠ Πανελλήνων 

στρατὸς, 
οὐδὲν ἦσϑ᾽, ἀλλ᾽ ἐξεπλήσσου τῇ τύχη τῇ τῶν 

ϑεῶν, 

οὐρίας ποιιπῆς σπανίζων. “Ἰαναΐίδαι δ᾽ ἀφιέναι 
γαῦς διήγγελλον, μάτην δὲ μὴ πονεῖν ἐν «Αὐλίδι. 
ὡς δ᾽ ἄνολβον εἶχες ὄμμα σύγχυσίν τε, μὴ νεῶν 

855 χιλίων ἄρχων Πριάμου τε πεδίον ἐμπλήσας δορός. 
χἀμὲ παρεχάλεις, τί δράσω; τίγα δὲ πόρον εὕρω 

πόϑεν; 
ὥστε μὴ στερέντα σ᾽ ἀρχῆς ἀπολέσαι καχὸν χλέος. 
χᾷτ᾽ ἐπεὶ Κάλχας ἐν ἱροῖς εἶπε σὴν ϑῦσαι κόρην 
᾿ἀρτέμιδι, χαὶ πλοῦν ἔσεσϑαι «Ἱαναΐδαις, ἡσϑεὶς 

φρένας 

8600 ἄσμενος ϑύσειν ὑπέστης παῖδα" καὶ πέμπεις 
ἑχὼν, 

οὐ βίᾳ, μὴ τοῦτο λέξης, σῇ δάμαρτι, παῖδα σὴν 

δεῦρ᾽ ἀποστέλλειν, ᾿Ἵχιλλεῖ πρόφασιν ὡς γαμου-- 
μένην. 

χᾷϑ'᾽ ὑποστρέψας λέληψαι μεταβαλὼν ἄλλας 
γραφὰς, 

ὡς φονεὺς οὐκέτι ϑυγατρὸς σῆς ἔσει. κάλλιστώ γε. 
806 οὗτος αὑτός ἐστιν αἰϑὴρ ὃς τάδ᾽ ἤκουσεν σέϑεν. 

μυρίοι δέ τοι πεπόνϑασ᾽ αὐτὸ πρὸς τὰ πράγ- 
ματα" 

ἐχπονοῦσ᾽ ἑχόντες, εἶτα δ᾽ ἐξεχώρησαν χαχῶς, 
τὰ μὲν ὑπὸ γνώμης πολιτῶν ἀσυνέτου, τὰ δ᾽ 

ἐνδίχως, 
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ἀδύνατοι γεγῶτες αὐτοὶ διαφυλάξασϑαι πόλιν. 

370 Ἑλλάδος μάλιστ᾽ ἔγωγε τῆς ταλαιπώρου στένω, 

ἣ ϑέλουσα δρᾶν τι χεδνὸν βαρβάρους τοὺς οὐ- 

δένας 

χαταγελῶντας ἐξανήσει διὰ σὲ καὶ τὴν σὴν κόρην. 

μηδέν᾽ ἂν χρέους ἕχατι προστάτην ϑείμην χϑονὸς, 

μηδ᾽ ὅπλων ἄρχοντα - νοῦν χρὴ τὸν στρατηλά- 

την ἔχειν 

375 πόλεος. ὡς ἄρχων ἀνὴρ πᾶς, ξύνεσιν ἢν ἔχων 

τύχῃ. 
ΧΟΡΟΣ. 

δεινὸν χασιγνήτοισι γίγνεσθαι λόγους 

μάχας ϑ᾽, ὅταν ποτ᾽ ἐμπέσωσιν εἷς ἔριν. 

ἈΓΑΜΈΜΝΩΝ. 

βούλομαί σ᾽ εἰπεῖν χαχῶς εὖ, βραχέα, μὴ λίαν 

ἄνω 

βλέφαρα πρὸς τἀναιδὲς ἀγαγὼν, ἀλλὰ σωφρο- 

γεστέρως, 

8380 ὡς ἀδελφὸν ὄντ᾽. ἀνὴρ γὰρ χρηστὸς αἱδεῖσϑαι 

φιλεῖ. 

εἶπέ μοι, τί δεινὰ φυσᾷς, αἱματηρὸν ὄμμ᾽ ἔχων; 

τίς ἀδιχεὶ σε; τοῦ κέχρησαι; λέχτρα χρήστ᾽ 

ἐρᾷς λαβεῖν; 

οὐκ ἔχοιμ᾽ ἄν σοι παρασχεῖν " ὧν γὰρ ἐκτήσω, 

χαχῶς 

ἐγὼ δίχην δῶ σῶν χαχῶν, ὁ μὴ 

σφαλείς ; 

δ ἧς Σ μεν ἢ 
ηρχέὲς. εἰτ 

386 ἢ δάχνει σε τὸ φιλότιμον τοὐμόν; ἀλλ᾽ ἐν ἀγ- 

χάλαις 

εὐπρεπῆ γυναῖχα χοήζεις, τὸ λελογισμένον παρεὶς 

πονηροῦ «φωτὸς ἡδοναὶ, 
χαὶ τὸ καλὸν, ἔχειν; 

χαχαί. 
νι ν᾿ ΄ Ἴ ὃ 

εἰ δ᾽ ἐγὼ γνοὺς πρόσϑεν οὐκ εὖ μετετέϑην εὐ- 

βουλίᾳ, 

μαίνομαι; σὺ μᾶλλον, ὅστις, ἀπολέσας χαχὸν 

λέχος, 

890 ἀναλαβεῖν ϑέλεις, ϑεοῦ σοι τὴν τύχην διδόντος εὖ. 

ὥμοσαν τὸν Τυνδάρειον ὅρχον οἱ χαχόφρονες 

φιλόγαμοι μνηστῆρες. ἡ δέ γ᾽ ἐλπὶς, οἶμαι μὲν, 

ϑεὸς 

χἀξέπραξεν αὐτὸ μᾶλλον ἢ σὺ χαὶ τὸ σὸν σϑένος. 

οὗς λαβὼν σιράτευέ γ᾽, οἴμαι δ᾽, εἴσῃ μωρίᾳ 

φρενῶν" 

οὐ γὰρ ἀσύνετον τὸ ϑεῖον., ἀλλ᾽ ἔχει συνιέναι 

δούτοὺς χαχῶς παγέντας ὅρκους καὶ συνηναγχασμέ- 

ςν ἐϑεσεγτο ; ΠΝ , 
παρὰ δίχης ἔσται, καχίστης εὐνίδος τιμωρία, 

ἐμὲ δὲ συντήξουσι νύχτες ἡμέραι τε δακρύοις, 

400 ταῦτά σοι βοαχέα λέλεχται χαὶ σαφῆ καὶ ῥάδια' 

εἰ δὲ μὴ βούλει φρονεῖν εὖ, τἄμ᾽ ἐγὰ ϑήσω 

χαλῶς. 

ΧΟΡΟΣ. 

οἵδ᾽ αὖ διάφοροι τῶν πάρος λελεγμένων 

μύϑων, καλῶς δ᾽ ἔχουσι, φείδεσθαι τέκνων. 

ΜΕΧΕΚ.ΔΑΟΣ, 
᾿: ᾿ ς , 

αἰαῖ, «φίλους ἄρ᾽ οὐχὶ χεχτήμην τάλας. 

Αι Ξ ὃ Ἂ 
ἄνομα δρῶντα χοὺ δίχαια παῖδας οὗς ἐγεινάμην.. 

ΑΙΑΜΕΜΝΩΝ. 

408 εἰ τοὺς φίλους γε μὴ ϑέλεις ἀπολλύναι- 
ΜΕΝΕ...ΑΟΣ. 

δείξεις δὲ ποῦ μοι πατρὸς ἐκ ταὐτοῦ γεγώς; 

ΑΓΙΓΑΜΕΜΝΩΝ. 

συσσωφρονεῖν γὰρ, οὐχὶ συννοσεῖν ἔφυν. 

ΜΕΝΕ..ΔΟΣ. 

ἐς χοινὸν ἀλγεῖν τοῖς φίλοισι χοὴ φίλους. 

ΑΓΙΑΜΕΜΝΩΝ. 

εὖ δρῶν παραχάλει μ᾽. ἀλλὰ μὴ λυπῶν ἐμέ. 

ΜΕΝΕ.ἍΟΣ. 

το οὐκ ἄρα δοχεῖ σοι τάδε πονεῖν σὺν Ἑλλάδι; 

ΑΓΙΓΔΑΜΕΜΝΩ Ν. 

«Ελλὰς δὲ σὺν σοὶ κατὰ ϑεὸν νοσεῖ τινγᾶ- 

ΜΕΝΕΟ.ΔΟΣ. 

σχήπτρῳ νυν αὔχει, σὸν κασίγνητον προδούς" 

ἐγὼ δ᾽ ἐπ᾽ ἄλλας εἶμι μηχανάς τινας, 

φίλους τ᾽ ἐπ᾽ ἄλλους. 
[4ΤΓΈΟΣ. 

ὦ Πανελλήνων ἄναξ, 

415 “γάμεμνον , ἕω παῖδά σοι τὴν σὴν ἄγων, 

ἣν ᾿Ιφιγένειαν ὠνόμαξας ἐν δόμοις. 

μήτηρ δ᾽ ὁμαρτεῖ, σῆς Κλυταιμνήστρας δέμας 

χαὶ παῖς Ὀρέστης, ὥστε τερφϑείης ἰδὼν, 

χρόνον παλαιὸν δωμάτων ἔχδημος ὦν. 

420 ἀλλ᾽ ὡς μαχρὰν ἔτεινον, εὔρυτον παρὰ 

χρήνην ἀναψύχουσι ϑηλύπουν βάσιν, 

αὐταί τε πῶλοί τ᾽" ἐς δὲ λειμώνων χλόην 

χαϑεῖμεν αὐτὰς, ὡς βορᾶς γευσαίατο. 

ἐγὼ δὲ πρόδρομος σῆς παρασχευῆς χάριν 

425 ἥχω " πέπυσται γὰρ στρατὸς, ταχεῖα δὲ 

διῆξε φήμη, παῖδα σὴν ἀφιγμένην- 

πᾶς δ᾽ ἐς θέαν ὅμιλος ἔρχεται δρόμῳ, 

σὴν παῖδ᾽ ὕπως ἴδωσιν" οἱ δ᾽ εὐδαίμονες 

ἐν πᾶσι χλεινοὶ χαὶ περίβλεπτοι βροτοῖς. 

430 λέγουσι δ᾽, ὑμέναιός τις, ἢ τί πράσσεται; 

ἢ πόϑον ἔχων ϑυγατρὸς ᾿ἡγαμέμνων ἄναξ 

ἐχόμισε παῖδα; τῶν δ᾽ ἂν ἤχουσας τάδε" 

᾿ἀρτέμιδι προτελίζουσι τὴν γεάνιδα, 

Αὐλίδος ἀνάσση. τίς νιν ἄξεταί ποτε; 

435 ἀλλ᾽ εἶα, τἀπὶ τοισίδ᾽ ἐξάρχου χανῶ, 

στεφανοῦσϑε χρᾶτα. καὶ σὺ, Διενέλεως ἄναξ, 

ὑμέναιον εὐτρέπιζε, καὶ χατὰ στέγας 

λωτὸς βοάσϑω καὶ ποδῶν ἔστω χτύπος " 

φῶς γὰρ τόδ᾽ ἥχει μαχάριον τῇ παρϑένῳ.Ἱ 

ἉΓΑΜΕΜΝΩΝ. 

ΦΟΣΣ 
΄ ᾽ ᾿ 5 , ᾿ 

ὺ 5 ἡ . νεσ΄. ἀλλὰ στεῖλ μάτων ἔσω" 

τἀμὰ δ᾽ οὐχ ἀποχτενῶ ᾿γὼ τέχνα" χαὶ τὸ σὸν 440 [ἐπήνεσ᾽ ποις τεῖχε ϑωι {τι ἔ ᾿ 

μὲν εὖ 
τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἰούσης τῆς τύχης ἔσται χαλῶς. 

οἴμοι, τί φῶ δύστηνος ; ἄρξομαι πόϑεν; 

ἐς οἷ᾽ ἀνάγκης ζεύγματ᾽ ἐμπεπτώχειμεν. 

ὑπῆλθε δαίμων, ὥστε τῶν σοφισμάτων 

445 πολλῷ γενέσϑαι τῶν ἐμῶν σοφώτερος. 

ἡ δυσγένεια δ᾽ ὡς ἔχει τι χρήσιμον. 

χαὶ γὰρ δαχρῦσαι ῥᾳδίως αὐτοῖς ἔχει; 

ἄνολβά τ᾽ εἰπεῖν, τῷ δὲ γενναίῳ «ὖσιν 

ἅπαντα ταῦτα. προστάτην γε τοῦ βίου 

440 τὸν ὄγκον ἔχομεν, τῷ τ᾽ ὄχλῳ δουλεύομεν. 

ἐγὼ γὰρ ἐχβαλεῖν μὲν αἰδοῦμαι δάχρυ, 

τὸ μὴ δαχρῦσαι δ᾽ αὖϑις αἰδοῦμαι τάλας, 

ἐς τὰς μεγίστας συμφορὰς ἀφιγμένος. 



εἶεν, τί φήσω πρὸς δάμαρτα τὴν ἐμήν; 
4ἀδδ πῶς δέξομαί νιν; ποῖον ὄμμα συμβαλῶ; 

χαὶ γάρ μ᾽ ἀπώλεσ᾽ ἐπὶ καχοῖς ἅ μοι πάρος 
ἘΝ χοὴ ἢ ἘΜ, ον 

ἐλϑοῦσ᾽ ἄχλητος. εἰχύτως δ᾽ ἅμ᾽ ἕσπετο 
ϑυγατοὶ γυμφεύσουσα, καὶ τὰ φίλτατα 

δώσουσ᾽, ἵν᾽ ἡμᾶς ὄντας εὑρήσει χαχούς. 3 ἐΐ Ὗ 
ν᾿ μεὶ ΄ ΄ ΄ 

ἀθο τὴν δ᾽ αὖ τάλαιναν παρϑένον. τί παρϑέγνον; 
“Διδὴς νιν, ὡς ἔοιχε, νυμφεύσει τύχα, 

ὡς ᾧχτισ᾽- οἶμαι γάρ νιν ἱκετεῦσαι τάδε" 
ὦ πάτερ, ἀποχτενεῖς με; τοιούτους γάμους 

γήμειας αὐτὸς χώστις ἐστί σοι «ίλος. 
405 παρὼν δ᾽ ᾿Ορέστης ἐγγὺς ἀναβοήσεται 

ἐκ. δ Ἴ 
οὐ συνετὰ συνετῶς" ἔτι γάρ ἔστι νήπιος. 

π ἈΚ ὩΡΊΡΕ ἐ ρα το ρ κλυ οτὸ 
αἰαῖ, τὸν Ἑλένης ὥς μ᾽ ἀπώλεσεν γάμον 

, ς ᾿ , ἴω Σ ἢ 
γήμας ὃ Ποιάμου 1]ὲ6ρις, ὃς εἴργασται τάδε. 

ΟΥΡΊΘΙΕΣΣ 

χἀγὼ χατῴχτειρ᾽, ὡς γυναῖχα δεῖ ξένην 
470 ὑπὲρ τυράννων συμιορῶς χαταστέγειγ. 

ΜῈ ΝΕ.42.20Σ. 

ἀδελφὲ, δός μοι δεξιᾶς τῆς σῆς ϑιγεῖν. 
ΑΤΓΙΑΜΈΕΈΜΓΝΩ Ν. 

δίδωμι" σὸν γὰρ τὸ κράτος, ἄϑλιος δ᾽ ἐγώ. 
ΜΜῈΝΕ“4ΖΟΣ. 

Πέλοπα κατόμνυμ᾽, ὃς πατὴρ τοὐμοῦ πατρὸς 
τοῦ σοῦ τ᾽ ἐχλήϑη, τὸν τεχόντα τ᾽ ᾿Ἵτρέα, 
δὰ . - Ἵ ὝἼὝΨΥ δά .ἢ -- 

ἀγὅ ἡ μὴν ἐρεῖν σοι τἀπὸ καρδίας σαφῶς, 

χαὶ μὴ ᾿πίτηδες μηδὲν, ἀλλ᾽ ὕσον φοονῶ. τεὸν βοὴ ὙΠ ΟΡ» ΡΝ ( 5 
ἐγώ σ᾽ ἀπ᾿ ὕσσων ἐχβαλόντ᾽ ἰδὼν δάχρυ 
ᾧχτειρα, καὐτὸς ἀνται ἢχά σοι πάλιν, 
χαὶ τῶν παλαιῶν ἐξαφίσταμαι λόγων, 

480 οὐχ ἐς σὲ δεινός - εἶμι δ᾽ οὗπερ εἶ σὺ νῦν" 
χαί σοι παραινῶ μήτ᾽ ἀποχτείνειν τέχνον 

μήτ᾽ ἀνϑελέσϑαι τοὐμόν. οὐ γὰρ ἔνδικον 
σὲ μὲν στενάζειν, τἀμὰ δ᾽ ἡδέως ἔχειν, 
ϑνήσχειν τε τοὺς σοὺς, τοὺς δ᾽ ἐμοὺς ὑρῶν φάος. 

485 τέ βούλομαι γάρ; οὐ γόώμοιυς ἐξαιρέτους 

ἄλλους λάβοιμ᾽ ὧν, εἰ γάμων ἱμείρομαι; ἄλλους λάβοιμε᾽ ὧν, γάμων ἱμεέρομαι; 

ἀλλ᾽ ἀπολέσας ἀδελφὸν, ὅν μ᾽ ἥκιστ᾽ ἐχρῆν, 
Ἶ ι δι κὲ : Β 

Ἑλένην ἕλωμαι, τὸ χαχὺν ἀντὶ τἀγαθοῦ; 
" τ ξ - 

ἄφρων γέος τ᾽ ἦν, πρὶν τὰ πράγματ᾽ ἐγγύθεν 
490 σχοπῶν ἐσεῖδον οἷον ἣν χτείνειν τέχνα. 

Ὁ, Ξ Ξ μ ; 
ἄλλως τέ μ᾽ ἔλεος τῆς ταλαιπώρου χόρης 

ἐσῆλϑε, συγγένειαν ἐννοουμένῳ, 

ἢ τῶν ἐμῶν ἕχατι ϑύεσϑαι γάμων 
μέλλει. τί δ᾽ Ἑλένης παοϑένῳ τῇ σῆ μέτα; 

ἀθο ἴτω στρατεία διαλυϑεῖσ᾽ ἐξ Αὐλίδος. 

σὺ δ᾽ ὄμμα παῦσαι δαχρύοις τέγγων τὸ σὸν, 

ἀδελφὲ, χἀμὲ παραχαλῶν ἐς δάχρυα. 
εἰ δέ τι χύρης σῆς ϑεσιῥάτων μέτεστί μοι, 

μή μοι μετέστω" σοὶ νέμω τοὐμὸν μέρος. 
800 ἀλλ᾽ ἐς μεταβολὼς ἦλϑον ἀπὸ δεινῶν λόγων. 

ὑὸς τὰ πετοῦν Ὰ 
εἶχος πέπονθα " τὸν ομοὕεν πειρυχότα 

στέργων μετέπεσον. ἀνδρὸς οὐ χαχοῦ τρόποι 
τοιοίδε, χρῆσϑαι τοῖσι βελτίστοις ἀεί. 

ΧΟΡΟΣ. 

γενναῖ ἔλεξας Ταντάλῳ τε τῷ “]ιὸς 

ὅ05 πρέποντα " προγόνους οὐ χαταισχύγεις σέϑεν. 

ΑΓ ΑΠΜΙΕΙΙΓΝΩ Ν. 

αἰνῶ σε, Δενέλα᾽, ὅτε παρὰ γνώμην ἐμὴν 
: ἔπος παι νον - ἊΠ 
ὑπέϑηχας ὀρϑῶς τοὺς λόγους σοῦ τ᾽ ἀξίως. 

ῬΟΕΤΑΕ 5Ο6ΕΝΙΟΙς 

ΓΦΙΓΊΈΝ ΤΣῊ ἘΝ ἈΠ Ψ ΤΆΣ: 50 

[ΠΕΝΕ.440ΟΣ. 
ταραχή γ᾽ ἀδελιρῶν τις δι᾿ ἔρωτα γίγνεται 
σιλεονεξίαν τε δωμάτων " ἀπέπτυσα 

510 τοιάνδε συγγένειαν ἀλλήλων πιχράν. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩ Νη 
ἀλλ᾽ ἥκομεν γὰρ εἰς ἀναγκαίας τύχας, 

ϑυγατρὸς αἱματηρὸν ἐχπρᾶξαι φόνον. 

ΜΜΈΝΕ..20 Σ. 

πῶς; τίς δ᾽ ἀναγχάσει σὲ τήν γε σὴν χταγεῖν; 

ΔΡΑΜΕΙ͂Ν Ω Ν. 

ἅπας ᾿“χαιῶν σύλλογος στρατεύματος. 

ΜΕΝΕ.1ΔΟΣ. 
ὅ15 οὔκ, εἴ γιν εἰς “ργος γ᾽ ἀποστελεῖς πάλιν. 

ΦΙΓΑΜΕΜΔΝΩ Ν. 

λάϑοιμι τοῦτ᾽ ἄν" ἀλλ᾽ ἐκεῖν᾽ οὐ λήσομεν. 

ΜΕΝΕ...400 Σ. 

τὸ ποῖον; οὔτοι χρὴ λίαν ταρβεῖν 

ΔΙΓΔΑΜΈΕΠΙΝΩ Ν. 

Κάλχας ἐρεῖ μαντεύματ᾽ ᾿Ἱργείων στρατῷ. 

ΜΠΕΝΕ.Ζ4ΟΣ. 

οὔχ, ἢν ϑάνῃ γε πρόσϑε" τοῦτο δ᾽ εὐμαρές. 

ΑΙ ΑΜΕΜΝΩΝ. 
520 τὸ μαγτιχὸν πᾶν σπέρμα φιλότιμον χαχόγ. 

ἽἼΕΝΕ.4.40 Σ. 

χοὐδέν γε χρηστὸν οὐδὲ χρήσιμον παρόν. 

ΦΤΑΠΜΕΙΙΝΩ Ν. 

ἐχεῖνο δ᾽ οὐ δέδοικας ὅ τι μ᾽ εἰσέρχεται; 

ΠΕΝΕ.2,40 Σ. 

ὃν μὴ σὺ φράζεις, πῶς ὑπολάβοιμ᾽ ἂν λόγον; 

ΔΓΑΠΕΙΊΝΩ Ν. 

τὸ Σισύφειον σπέρμα πάντ᾽ οἶδεν τάδε. 

ΜΕΝΕ“Μ.4ΟΣ. 

525 οὐκ ἔστ᾽ Ὀδυσσεὺς ὅ τι σὲ κἀμὲ πημαγεῖ. 

ὩὩΓΑΜΕΜΠΙΝΩ Ν. 

ποικίλος ἀεὶ πέρυκε τοῦ τ᾿ ὄχλου μέτα. 

ΜΕΝΕ..40 Σ. 

φιλοτιμίᾳ μὲν ἐνέχεται, δεινῷ χαχῷ. 

Δ͵ΓΑΜΕΈΕΙΙΝΩ Ν. 

οὐχοῦν δύχει γιν στάντ᾽ ἐν ᾿Τργείοις μέσοις 

λέξειν ἃ Κάλχας ϑέσιρατ᾽ ἐξηγήσατο, 
ὅ80 χἄμ᾽ ὡς ὑπέστην ϑῦμα, κᾷτα ψεύδομαι, 

᾿ἀρτέμιδι ϑύσειν " οἷς ξυναρπάσας στρατὸν, 

σὲ κίμ᾽ ἀποκτείναντας ᾿Ἰργείους χόρην 
σφάξαι χελεύσει. χῶν σπιρὸς “Ἷργος ἐχιρύγω, 

ἐλθόντες αὐτοῖς τείχεσιν Κυχλωπίοις 

ὕχλον. 

ὅ85 ἀναρπάσουσι χαὶ χατασχάννουσι γῆν. 
τοιαῦτα τἀμὰ πήματ᾽. ὦ τάλας ἐγὼ, 
ὡς ἠπόρημαι πρὸς ϑεῶν τὰ νῦν τάδε. 
ἕν μοι φύλαξον, Διενέλεως, ἀνὰ στρατὸν 

ἐλθὼν, ὅπως ἂν μὴ Κλυταιμνήστρα τάδε 
δ40 μάϑῃ, πρὶν “δὴ παῖδ᾽ ἐμὴν προσϑῶ λαβὼν, 

ὡς ἐπ᾿ ἐλαχίστοις δαχρούοις πράσσω χαχῶς. 
ε - . τ 

ὑμεῖς τε σιγὴν, ὦ ξέναι, φυλάσσετε. 

ΧΟΡΟΣ. 
- ς ΟΣ ΥᾺ 

μάχαρες οἱ μετρίας ϑεοῦ 

5423.- - 557. --ΞξΞ 658 --- 572. 



δ06 ἘΠῚῪ; ἘΒΣ ΤΕ ΑΣ μὴ 

δ46 μετά τε σωφροσύνας μετέ- 
σχον λέχτρων ᾿Περροδίτας, 

γαλανείᾳ χρησάμενοι 
μαινομένων οἴστρων, ὅϑι δὴ 
δίδυμ᾽ Ἔρως ὁ χρυσοχόμας 

ὅ00 τόξ᾽ ἐντείνεται χαρίτων, 
τὸ μὲν ἐπ᾿ εὐαίωνι. πότμῳ, 
τὸ δ᾽ ἐπὶ συγχύσει βιοτᾶς. 

ἀπενέπω νιν ἁμετέρων, 
Κύπρι καλλίστα, ϑαλάμων, - 

ὅ55 εἴη δέ μοι μετρία μὲν 

χάρις, πόϑοι δ᾽ ὅσιοι, 
χαὶ μετέχοιμι τᾶς ᾿ἀφροδέ- 
τας, πολλὰν δ᾽ ἀποϑείμαν. 

διάφοροι δὲ «ύσεις βροτῶν, 
ὅ00 διάτροποι δὲ τρόποις" ὁ δ᾽ ὁρ- 

ϑὸς ἐσθλὸν σαφὲς ἀεί. 
τροφαί ϑ᾽ αἱ παιδευόμεναι 
μέγα φέρουσιν εἷς ἀρετὰν, 
τό τὲ γὰρ αἰδεῖσϑαι σο(ία, 

δθό τάν τ᾽ ἐξαλλάσσουσαν ἔχει 

χάριν ὑπὸ γνώμας ἐσορᾶν 
τὸ δέον, ἔνϑα δόξα φέρει 
χλέος ἀγήρατον βιοτᾷ. 
μέγα τι ϑηρεύειν ἀρετὰν, 

570 γυναιξὶν μὲν χατὰ Κύπριν 

χρυπτὰν, ἐν ἀνδράσι δ᾽ αὖ 
χόσμος ἐνὼν ὁ μυριοπλη- 
ϑὴς μείζω πόλιν αὔξει. 

ἔμολες, ὦ Πάρις, τε σύ γε 
ὅ76 βουχύλος ἀργενγαῖς ἐτράφης 

Ἰδαίαις παρὰ μόσχοις. 

βάρβαρα συρίζων, «Ῥρυγίων 

αὐλῶν Οὐλύμπου χαλάμοις 

μιμήματα πνείων. 

ὅ80 εὔϑηλοι δὲ τρέφοντο βόες, 
ὅτε σὲ “χρίσις ἔμαινε ϑεᾶν, 

ἅ σ᾽ εἰς Ἑλλάδα πέμπει 
ἐλεφαντοδέτων πάροι-- 
ϑὲν δόμων, ὃς τῶς Ἑλένας 

585 ἐν ἀντωποῖς βλεφάροισιν 
ἔρωτα δέδωχας, 

ἔρωτι δ᾽ αὐτὸς ἐπτοάϑης. 
ὅϑεν ἔρις ἔρις Πλλάδα σὺν δορὶ ναυσί τ᾿ ἄγει 

ἐς πέργαμα Τροίας. 
590 ἰὼ Ἰώ. 

μεγάλαι μεγάλων εὐδαιμονίαι. 
τὴν τοῦ βασιλέως 

ἔδετ᾽ Ἰφιγένειαν, ἄνασσαν ἐμὴν, 
τὴν Τυνδάρεώ τε Κλυταιμνήστραν, 

ὅ96 ὡς ἐχ μεγάλων ἐβλαστήχασ᾽ 
ἐπέ τ᾽ εὐμήχεις ἥκουσι τύχας. 

ϑεοί γ᾽ οἱ χρείσσους οἵ τ᾿ ὀλβοφόροι 
τοῖς οὐχ εὐδαίμοσι ϑνατῶν. 
[στῶμεν Χαλχίδος ἔχγονα ϑρέμματα, 

600 τὴν βασίλειαν δεξώμεϑ᾽ ὄχων 

ἄπο, μὴ σφαλερῶς ἐπὶ τὴν γαῖαν, 
ἀγανῶς δὲ χεροῖν μαλαχῇῆ γνώμῃ, 
μὴ ταρβήση νεωστί μοι μολὸν 

τὸ χλεινὸν τέκνον ᾿“γαμέμνονος, 

μηδὲ ϑόρυβον μηδ᾽ ἔχπληξιν 
606 ταῖς ᾿“ργείαις 

ξεῖναι ξείναις παρέχωμεν.} 

ΚΑῪΎῪΤΑΙΜΝΗΣΤΡ.Α. 
" ἐπ οοΣ Ὁ δος α 
οονιϑα μὲν τόνδ᾽ αἴσιον ποιούμεθα, 

τὸ σόν τὲ χρηστὸν καὶ λόγων εὐφημίαν" 
ἐλπίδα δ᾽ ἔχω τιν᾽ ὡς ἐπ᾽ ἐσϑλοῖσιν γάμοις 

610 πάρειμε γυμφαγωγός. ἀλλ᾽ ὀχημάτων 
ἔξω πορεύεϑ᾽ ἃς φέρω φερνὰς χόρῃ, 

καὶ πέμπετ᾽ ἐς μέλαϑρον εὐλαβούμενοι. 
σὺ δ᾽, ὦ τέχνον λεῖ: λιχοὺς Ὁ, ᾽ “4 μοι » ἑειπὲ πωλίιχους οχους, 

ἁβρὸν τιϑεῖσα κῶλον ἀσϑενές δ᾽ ἅμα. 
ΘΙ6 ὑμεῖς δὲ, νεάνιδες, νιν ἀγκάλαις ἔπε 

δέξασϑε καὶ πορεύσατ᾽ ἐξ ὀχημάτων. 
καί μοι χερός τις ἐνδότω στηρίγματα, 
ϑάχους ἀπήνης ὡς ἂν ἐχλίπω χαλῶς. 

αἱ δ᾽ ἐς τὸ πρόσϑεν στῆτε πωλιχῶν ζυγῶν, 

620 φοβερὸν γὰρ ἀπαράμυϑον ὄμμα πωλιχόν" 
ἀετοῦ ᾿ ἑ ς , 

χαὶ παῖδα τόνδε, τὸν ᾿Ἰγαμέμνονος γόνον, 
λάζυσϑ᾽, Ὀρέστην - ἔτι γάρ ἔστι νήπιος. 

Σ᾽ ᾿ εβα 1; 
τέχνον., χαϑεύδεις πωλιχῷ δαμεὶς ὄχῳ; 

ἔγειρ᾽ ἀδελφῆς ἐξφ᾽ ὑμέναιον εὐτυχῶς - 
626 ἀνδρὸς γὰρ ἀγαϑοῦ χῆδος αὐτὸς ἐσϑλὸς ὧν 

λήψει, τὸ τῆς Νηρῆδος ἰσόϑεον γένος, 

[ἑξῆς χάϑησο δεῦρό μου ποδὸς, τέχνον, 
πρὸς μητέρ᾽, ᾿Ιφιγένεια, μακαρίαν δέ με 

ξέναισι ταῖσδε πλησία σταϑεῖσα δὸς, 
620 χαὶ δεῦρο δὴ πατέρα πρόσειπε σὸν φίλον. 
038 ὦ σέβας ἐμοὶ μέγιστον, ᾿“γαμέννων ἄναξ, 
084 ἥχομεν. ἐφετμαῖς οὐχ ἀπιστοῦσαι σέϑεν. 

ΙΦΙΓΕΝΕῚΙἍ. 
ἘΣ κα; ς ἘΣ Ξ 

081 ὦ μῆτερ, ὑποδραμοῦσά γ᾽, ὀργισϑῆς δὲ μὴ, 
6032 πρὸς στέρνα πατρὺς στέρνα τἀμὰ προσβαλῶ. 

᾿ ᾿ ὴη ." ἊΣ ΄ - δ ΄ 
685 [ἐγὼ δὲ βούλομαι τὰ σὰ στέρν᾽, ὦ πάτερ, 

Ξ κ ΕΣ εὐ ν τς 
ὑποδραμοῦσα προσβαλεῖν διὰ χρόνου. 

ποϑῶ γὰρ ὄμμα δὴ σόν. ὀργισϑῆς δὲ μή. 
ΚΑΥΤΧΦΙΜΝΗΉΣΤΡ.Α. ᾿ εἰ ᾿ 

ἀλλ᾽, ὦ τέχνον, χρῶ" φιλοπάτωρ δ᾽ ἀεί ποτ εἰ 
μάλιστα παίδων τῶνδ᾽ ὅσους ἐγὼ ᾿τεχον. 

ΤΡΙΓΕΝΕΙΔἍ«( . 

ΘΉ0 ὦ πάτερ, ἐσεῖδόν σ᾽ ἀσμένη πολλῷ χρόνῳ. 
4ΙΓΑΜΕΙΜΝΩ Ν. 

χαὶ γὰρ πατὴρ σέ: τόδ᾽ ἴσον ὑπὲρ ἀμιοῖν 
λέγεις. 

ΤΡΙΓΕΝΕΙἍΜΦ. 

χαῖρ᾽. εὖ δέ μ᾽ ἀγαγὼν πρὸς σ᾽ ἐποίησας, 
πατερ. 

ΔΙΡΑΜΕΜΝΩΝ. 

οὐχ οἷδ᾽ ὅπως φῶ τοῦτο χαὶ μὴ φῶ, τέχνον. 
τ ΤΦΙΓΕΜΝΕ.ΙἍ. 
ἔα" 
ὡς οὐ βλέπεις εὔχηλον, ἄσμενός μ᾽ ἰδών. 

ΑΓΑΜΕΙΜΝΩΝ. 
646 πόλλ᾽ ἀνδρὶ βασιλεῖ χαὶ στρατηλάτῃ μέλει. 

ΤΡΙΓΕΝΕΙἍ“Ζ. 

παρ᾽ ἐμοὶ γενοῦ νῦν, μὴ ᾽πὶ φροντίδας τρέπου. 

ΑΙΑΜΕΜΝΩ Ν. 
ἀλλ᾽ εἰμὶ παρὰ σοὶ νῦν ἅπας, χοὺχ ἄλλοϑι. 

ΤΡΙΓΕΝΕ.Ἅ4. 

μέϑες νυν ὀφρὺν. ὄμμα τ' ἔχτεινον φίλον. 



ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥ̓ΛΙΔΙ. 

ΠΓΑΜΕΙΜΝΩ Ν. 

ἰδοὺ γέγηθά σ᾽ ὡς γέγηϑ᾽ ὁρῶν, τέχνον. 
ΤΡΙΓΈΝΕΙἍΖ. 

060 χἄπειτα λείβεις δάχρυ᾽ ἀπ᾿ ὀμμάτων σέϑεν; 
4ΓΑΜΕΙΝΩ Ν. 

μαχρὰ γὰρ ἡμῖν ἡ ̓ πιοῦσ᾽ ἀπουσία. 
ΤΦΙΓΕΝΕΣΙ.. 

οὐκ οἱδ᾽ ὃ φὴς, οὐκ οἶδα, φίλτατ᾽ ἐμοὶ πάτερ. 
Φ͵ΡΑΜΕΜΝΩ Ν. 

συνετὰ λέγουσα μᾶλλον εἷς οἶχτόν μ᾽ ἄγεις. 
ΤΡΙΓΈΕΈΝΕΙἍ, . 

ἀσύνετά νυν ἐροῦμεν, εἰ σέ γ᾽ εὐφρανῶ. 
ΦΓΡΑΜΕΜΝΩ Ν. 

θὅδ παπαῖ, τὸ σιγᾶν οὐ σϑένω" σὲ δ᾽ ἤνεσα. 
ΤΦΙΓΕΝΕΙ͂Ἅ“4. 

μέν᾽, ὦ πάτερ, χατ᾽ οἶχον ἐπὶ τέχνοις σέϑεν. 

ΙΓΑΜΕΠΜΝΩΝ. 

ϑέλω γε" τὸ ϑέλειν δ᾽ οὐκ ἔχων ἀλγύνομαι. 
ΙΦΙΓΕΝΕΙ.“Ζ. 

ὕλοιντο λόγχαι χαὶ τὰ Πενέλεω χαχά. 
ΑΓΑΜΕΜΝΩ Ν. 

ἄλλους ὀλεῖ πρόσϑ᾽ ἁμὲ διολέσαντ᾽ ἔχει. 
ΤΡΙΓΕΝΕΙΜἝΜ(. 

600 ὡς πολὺν ἀπῆσϑα χρόνον ἐν Αὐλίδος μυχοῖς. 
“Ὡ“]ΓΑΜΕΠΜΙ͂ΝΩΝ. 

καὶ νῦν γέ μ᾽ ἴσχει δή τι μὴ στέλλειν στρατόν. 
ΤΦΙΓΕΝΕΙ͂Ἅ. 

ποῦ τοὺς «Ῥρύγας λέγουσιν ὠχίσϑαι, πάτερ; 
ΦΓΑΜΕΙΝΩ Ν. 

οὗ μήποτ᾽ οἰχεῖν ὥφελ᾽ ὁ Πριάμου Πάρις. 
ΤΦΙΓΕΝΕΙ͂Ἅ. 

μακράν γ᾽ ἀπαίρεις. ὦ πάτερ, λιπὼν ἐμέ; 
ΔΙΡΑΜΕΙΜΝΩΝ. 

θ0ὅ ἐς ταυτὸν, ὦ ϑύγατεο, " ἥκεις σῷ πατρί. 
ΤΦΡΙΓΕΝΕΙἍ“Ζ. 

φεῦ. 

εἴϑ᾽ ἦν καλόν μοι σοί τ᾿ ἄγειν σύμπλουν ἐμέ. 
ΔΔΓΑΜΕΜΝΩ Ν. 

ἔτ᾽ ἔστι χαὶ σοὶ πλοῦς, ἵνα μνήσει πατρός. 
ΤΦΡΙΓΕΝΕΙ͂Ἅ. 

σὺν μητρὶ πλεύσασ᾽ ἢ μόνη πορεύσομαι; 
ΦΙΑΜΕΜΝΩ Ν. 

μόνη, μονωθϑεῖσ᾽ ἀπὸ πατρὸς χαὶ μητέρος. 
ΤΡΙΓΕΝΕΙ «4. 

610 ἢ πού μ᾽ ἐς ἄλλα δώματ᾽ οἱκίζεις, πάτερ ; 
ΑΑΙΑΜΕΜΝΩ Ν. 

ἔα γέ τ᾽ ἔ. οὐ χρή τοι τάδ᾽ εἰδέναι κόρας. 
ΤΡΙΓΕΝ ΕΙ 4. 

σπεῦδ᾽ ἐκ Φρυγῶν μοι, ϑέμενος εὖ τἀχεῖ, πάτερ. 
ΑΑΓΑΜΕΜΝΩ Ν. 

ϑῦσαί μὲ ϑυσίαν πρῶτα δεῖ τιν᾽ ἐνθάδε. 
ΤΦΙΓΕΝΕΙ͂ 4. 

ἀλλὰ ξὺν ἱροῖς χρὴ τό γ᾽ εὐσεβὲς σκοπεῖν. 
ΑΓΑΜΈΕΜΝΩ Ν. 

676 εἴσει σύ" χερνίβων γὰρ ἑστήξει πέλας. 

ΤΟΡΙΓΕΝ ΕΓΔ. 

στήσομεν ἄρ᾽ ἀμφὶ βωμὸν, ὦ πάτερ, χορούς; 
ΓΑΜΕΜΝΩ Ν. 

ζηλῶ σὲ μᾶλλον ἢ ̓ μὲ τοῦ μηδὲν φρονεῖν. 
χώρει δὲ μελάϑρων ἐντὸς, ὀφϑῆναι κόραις, 

507 

πιχρὸν φίλημα δοῦσα δεξιάν τ᾽ ἐμοὶ, 
680 μέλλουσα δαρὸν πατρὸς ἀποιχήσειν χρόνον. 

ὦ στέρνα καὶ παρῆδες, ὦ ξανϑαὶ κόμαι, 
ὡς ἄχϑος ἡμῖν ἐγένεν;᾽ ἡ «Ῥρυγῶν πόλις 

Ἑλένη τε" παύω τοὺς λόγους" ταχεῖα γὰρ 
γνοτὶς δϑιώχει μ᾿ ὀμμάτων ψαύσαντά σου. 

685 ἴϑ᾽ ἐς μέλαϑρα. σὲ δὲ παραιτοῦμαι τάδε, 
«Ἰήδας γένεθλον, εἰ χατῳχτίσϑην ἄγαν, 
μέλλων ᾿Αχιλλεῖ ϑυγατέρ᾽ ἐχδώσειν ἐμήν. 
ἀποστολαὶ γὰρ μαχάριαι μὲν, ἀλλ ὅμως 
δάχνουσι τοὺς τεχόντας, ὅταν ἄλλοις δόμοις 

690 παῖδας παραδιδῷ πολλὰ μοχϑήσας πατήρ. 

ΚΟΥ ΕΓ ΠΕΝΠΕΙ ΞΕ ΤΡ Ας 

οὐχ ὧδ᾽ ἀσύνετός εἶμι, πείσεσϑαι δέ με 
χαὐτὴν δόχει τάδ᾽, ὥστε μή σε νουϑετεῖν, 
ὅταν ξὺν ὑμεναίοισιν ἐξάγω χόρην " 

ἀλλ ὁ νόμος αὐτὰ τῷ χρόνῳ συνισχναγεῖ. 
696 τοὔνομα μὲν οὖν παῖδ᾽ οἶδ᾽ ὅτῳ κατήνεσας, 

γένους δὲ ποίου χὠπόϑεν μαϑεῖν ϑέλω. 
ΦΙΡΑΜΕΙΝΩ Ν. 

«ἴγινα ϑυγάτηρ ἐγένετ᾽ ᾿Ἰσωποῦ πατρός. 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

ταύτην δὲ ϑνητῶν ἢ ϑεῶν ἔζευξε τίς; 
ΙΓΑΜΕΜΝΩΝ. 

Ζεύς " «ΑἸακὸν δ᾽ ἔφυσεν, Οἰνώνης πρόμον. 
ΚΟΑΥΤ ΑΙ ΝΗΣΤΡ: 

700 τὰ δ᾽ «Δϊαχοῦ παῖς τίς κατέσχε δώματα; 
ΖΦ ΦΜΕΙΜΙΝΩΝ. 

Πηλεύς: ὃ Πηλεὺς δ᾽ ἔσχε Νηρέως χόρην. 

ἊΦΥΧΤΦΤΙΤΙΗΤΝΗΣ ΤΊ Ζς 

ϑεοῦ διδόντος, ἢ βέᾳ ϑεῶν λαβών; 
Ὡ“ΓΑΜΕΙ ΝΩ Ν. 

Ζεὺς ἠγγύησε καὶ δίδωσ᾽ ὁ χύριος. 

ΚΖ ΤΑ ΤΕΝΈΣΕ ΕΑ: 

γαμεῖ δὲ ποῦ γιν; ἢ κατ᾽ οἶδμα πόντιον; 
ΑΓΑΜΕΜΙΝΩ Ν. 

706 Χείρων ἵν᾽ οἵχεῖ σεμνὰ Πηλίου βάϑρα. 
ΚΑΗΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ Δ. 

οὗ φασι Κενταύρειον ὠχίσϑαι γένος; 
ΓΑΜΕΜΝΩ Ν. 

ἐνταῦϑ᾽ ἔδαισαν Πηλέως γάμους ϑεοί, 

ἈΚἈΟΙΥΤΑΙΠΓΕΝΗΣΤΡΦΤ Α. 

Θέτις δ᾽ ἔϑρεψεν ἢ πατὴρ ᾿ἡχιλλέα; 
ΑΓΑΜΕΜΙΝΩ Ν. 

Χείρων, ἵν᾽ ἤϑη μὴ μάϑοι κακῶν βροτῶν. 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ͂. 

φεῦ" 
710 σοφός γ᾽ ὁ ϑρέψας χὠ διδοὺς σοιρώτερος. 

4ΦΓΑΜΕΜΝΩ Ν. 

τοιόσδε παιδὸς σῆς ἀνὴρ ἔσται πόσις. 
ΚΙ5ΙΦΧΥΤΑΥΜΝΗΣΤΡΟ.. 

οὐ μεμπτός. οἱχεῖ δ᾽ ἄστυ ποῖον Ἑλλάδος; 
ὩὩΖΓΑΜΕΜΜΝΩ Ν. 

᾿ἀπιδανὸν ἀμφὶ ποταμὸν ἐν “Ρϑίας ὅροις. 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗ͂ΣΤΡ “. 

ἐχεῖσ᾽ ἀπάξει σὴν ἐμήν τε παρϑένον ; 
ΔΓΑΜΕΜΝΩ Ν. 

716 κείνῳ μελήσει ταῦτα, τῷ χεχτημένῳ. 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΉΗΣΤΡΑ. 

ἀλλ᾿ εὐτυχοίτην, τίνι δ᾽ ἐν ἡμέρᾳ γαμεῖ; 



ς 

808 ἘΠΕ ΙΧ ἈΈΙΘΞΗ 

ΑΓ ΑΜΕΙΝΩ Ν. 

ὅταν σελήνης εὐτυχὴς ἔλϑηῃ χύχλος. 
ΚΑΥΤΦΙΜΝΗΣΈΤ.,. 

προτέλεια δ᾽ ἤδη παιδὸς ἔσιρξαξας ϑεᾷ; 

ΔΓΑΜΕΜΙΝΩ Ν. 

μέλλω " ̓πὶ ταύτῃ χαὶ χαϑέσταμεν τύχῃ. 

ΚΟΑΤΥΤΑΙΜΙΝΕ.ΣΤΡΦΤΤ Α: 

720 χίπειτα δαίσεις τοὺς γάμους ὃς ὕστερον; 
ΓΑΜΕΙ͂Ν Ν. 

ϑύσας γε ϑύμαϑ᾽ ἁμὲ χρὴ ϑῦσαι ϑεοῖς. 
ΚΑΥΤΑΙΜΙΝΗΣΤΡ.. 

ἡμεῖς δὲ ϑοίνην ποῦ γυναιξὶ ϑήσομεν; 
Α͵ΙΆΑΜΕΙΝΩ Ν. 

ἐνθάδε παρ᾽ εὐπρύμνοισι» ᾿Ἱργείων πλάταις. 

Κα Χ ΤΙ ΠΤ ΊΝΕΗ ΣΥΓΙΡΙΑ͂. 

χαλῶς, ἀναγκαίως τε" συνενέγκαι δ᾽ ὅμως. 

ΔΓΑΜΕΜΝΩ Ν. 

726 οἶσθ᾽ οὖν ὃ δρᾶσον, ὦ γύναι; πιϑοῦ δέ μοι. 
ἸΡΟΥ ΤΙ ΤΟΠΕ ΝΈΩΙ ΤΟΡ Ας 

τί χρῆμα; πείϑεσϑαι γὰρ εἴϑισμαι σέϑεν. 
ΔΙΑΜΈΝΩΝ. 

ἡμεῖς μὲν ἐνθάδ᾽, οὗπέρ ἐσϑ᾽ ὁ νυμιρίος 

ἈΚΟΑΎΥΤ ΦΙΔΙΝΙΗΣΤἍ. 

μητρὸς τί χωρὶς δράσεϑ᾽, ἁμὲ δρᾶν χρεών; 
ΔΦΓΑΜΕΜΜΝΩ Ν. 

ἐχδώσομεν σὴν παῖδα “]αναϊδῶν μέτα. 

ΚΑΥΤΟΑΙΜΝΗΣΤΡ Α. 

780 ἡμᾶς δὲ ποῦ χρὴ τηνιχαῦτα τυγχάνειν; 
ΦΓΆΑΠΙΕΜΝΩ Ν. 

χώρει πρὸς ᾿Ἴργος, παρϑένους τε τημέλει. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΠΣΤΊΡΑ. 

λιποῦσα παῖδα; τίς δ᾽ ἀνασχήσει φλόγα; 

ΑΙΓΑΜΕΜΝΩ Ν. 

ἐγὼ παρέξω «ὥς ὃ νυμφίοις πρέπει. 
ὌΖΟΥΣ ἘΦ ΙΜΤΜΩΙΣ ΓΤ Ρ,Α- 

οὐχ ὁ νόμος οὗτος, σὺ δὲ Ἐ «αὔὖλ᾽ ἡγεῖ τάδε. 
: ΓΑΜΕΜΝΩΝ. 

735 οὐ χαλὸν ἐν ὄχλῳ σ᾽ ἐξομιλεῖσϑαι στρατοῦ. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΈΤ'Ρ.. 

χαλὸν τεχοῦσαν τἀμά γ᾽ ἐχδοῦναι τέχνα. 
ΔΓΆΑΛΜΙΕΛΙΝΩ Ν. 

χαὶ τάς γ᾽ ἐν οἴχῳ μὴ μόνας εἶναι χόρας. 
ΚΑΥΤΑΙΠΝΗΣΤΡ,Α. 

ὀχυροῖσι παρϑενῶσι φρουροῦνται χαλῶς. 

ΔΙΓΆΑΜΙΕΜΙΝΩ Ν. 

πιϑοῦ. 

ΚΑΗΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

μὰ τὴν ἄνασσαν ᾿Ἱργείαν ϑείών. 

740 ἐλϑὼ»ν δὲ τὔξω πρᾶσσε, τὰν δόμοις δ᾽ ἐγὼ, 
« χρὴ παρεῖναι νυμζρίοισι σιιρϑένοις. 

ΦΙΆΜΕΜΓΝΩ Ν. 

οἴμοι " μάτην ἢξ᾽, ἐλπίδος δ᾽ ἀπεσψάλην, 
ἐξ ὀμιμάτων δάμαρτ᾽ ἀποστεῖλαι ϑέλων. 
σοιίζομιι δὲ χἀπὶ τοῖσι «ιλτάτοις 

716 τέχνας πορίζω, τιανταχῆ νιχώμενος. 

ὅμως δὲ σὺν Κάλχαντι τῷ ϑυηπόλῳ 

τὸ τῆς ϑεοῦ «ίλον γ᾽, ἐμοὶ δ᾽ οὐχ εὐτυχὲς, 
ἐξιστορήσων εἶμι, μόχϑον ἹΠλλάϑος. 

χρὴ δ᾽ ἐν δόμοισιν ὥνδρι τὸν σοφὸν τρέψ εἰν 
760 γυνκῖχα χρηστὴν χἀγαϑὴν., ἢ μὴ τρέφειν. 

ΣΧΊΘ ΟΣ. 

ἥξει δὴ Σιμόεντι χαὶ 
δίνας ἀργυροειδεῖς 
ἄγυρις “Πλλάνων στρατιῶς 

ἀνά τε ναυσὶ καὶ σὺν ὕπλοις 

7δδ᾽ ἴλιον ἐς τὸ Τροίας 

«Ροιβήιον δάπεδον, 
Κασάνδροων ἵν᾿ ἀχούω 

ῥίπτειν ξανϑοὺς πλοχκάώμους 

χλωροκόμῳ στεφάνῳ δάφνας 

700 χοσμηϑεῖσων., ὅταν ϑεοῦ 
μαντόσυνοι τινεύσωσ᾽ ἀνάγκαι. 
στάσονται δ᾽ ἐπὶ περγάμων 
Τροίας ἀμί τε τείχη 

Τρῶες, ὕταν χάλκασπις ἥρης 

7606 πόντιος εὐποῴροισι πλάταις 
εἰρεσίᾳ πελάζη 

Σιμουντίοις ὀχετοῖς, 
τὰν τῶν αἰϑέρι δισσῶν 

“Τιοσχούρων ᾿Πλέναν 

770 ἐχ Πριάμου κομίσαι ϑέλων 

εἰς γῶν “Ελλάδα δοριπύγοις 

ἀσπίσι καὶ λόγχαις ᾿Ἰχαιῶν. 

Πέργαμον δὲ «τρυγῶν πύλιν 
λιώνους περὶ πιύργους 

770 χυχλώσας “ρει «ονίῳ, 

λαιμοτόμους κειζαλὰς 

σπάσας, πόλισμα Τροίας 

πέρσας κατάχρας [πόλιν], 
ὁ ήσει “ύρας πολυχλαύτους 

780 δώμαρτά τε Πριάμου. 

ἃ δὲ «Ἰιὸς «Πλέναᾳ χόρα 

σιολύχλαυτο: ἐσεῖται 

πόσιν προλιποῦσα. μήτ᾽ ἑἐμοὲ 
185 μήτ᾽ ἐμοῖσι τέκνων τέχνυις 

ἐλπὶς ὥδε ποτ᾽ ἔλϑοι, 

οἵων αἱ πολύχρυσοι 

«ἹΤυδιὶ χαὶ Φρυγῶν ἄλοχοι 

σιήσουσι παρ᾿ ἱστοῖς 

790 μυϑεῦσαι τάδ᾽ ἐς ἀλλήλας" 

τίς ἄρα μ᾽ εὐπλοχάμους χόμες 
ἔρυμια δαχρουύεν ἀνύσας 

σιατρίδος ὀλλυμένας ἀπολωτιεῖ; 

διὰ σὲ, τὰν χύχνου δολιχαύχενος γόνον, 
7965 εἰ δὴ «τις ἔτυμος, 

ὡς ἔτυχεν «1ηδα 

ὕργιϑι πταμένῳ 

“Τιὸς ὕτ᾽ ἀλλάχϑη δέμας, εἴτ᾽ 
ἐν δέλτοις 1Περίσιν 

μῦϑοι τάδ᾽ ἐς ἀνθρώπους 

800 ἤνεγχιν παρὰ καιρὸν ἄλλως. 
ΑΕ ΤΣΣΣ 

ποῦ τῶν ᾿Ἰχαιῶν ἐνθάδ᾽ ὁ στρατηλάτης; 
τίς ἂν φοάσειε προσπόλων τὸν 1]ηλέως 

ζητοῦντά νιν παῖδ᾽ ἐν πύλαις ᾿Ἰχιλλέα; 

οὐχ ἐξ ἴσου γὰρ μένομεν Εὐρίπου πέλας. 

806 οἱ μὲν γὰρ ἡμῶν ὄντες ἄζυγες γάμων 
οἴχους ἐρήμους ἐχλιπόντες ἐνϑάδε 

ϑάσσουσ᾽ ἐπ᾿ ἀχτὰς, οἱ δ᾽ ἔχοντες εὐγίδας 

751 -- 601]. ΞξΞ 7602 --- 772. 



ΤΓΦΙΠΕΝΈΝΑΙ Ἢ ἘΝῚ ΑὙΎΛΙΑΙ: δ099 

ἄπαιδες " οὕτω δεινὸς ἐμπέπτωχ᾽ ἔρως 

τῆσδε στρατείας “Πλλάδ᾽ οὐκ ἄνευ ϑεῶν. 
810 τοὐιιὸν μὲν οὖν δίχαιον ἐμὲ λέγειν χρεών " 

ἄλλος δ᾽ ὁ χρήζων αὐτὸς ὑπὲρ αὑτοῦ φράσει. 

γῆν γὰρ λιπὼν «Ῥάρσαλον ἠδὲ Πηλέα 
μένω ᾽πὶ λεπταῖς ταῖσδέ γ᾽ Πὐρίπου πνοαῖς, 

Διυρμιδόνας ἴσχων, οἵ μ᾽ ἀεὶ προσχείμενοι 
815 λέγουσ᾽. ᾿Ἰχιλλεῦς τί μένομεν; ποῖον χρόνον 

ἔτ᾽ ἐχμετρῆσαι χρὴ πρὸς Ἵλιον στόλον; 
δρᾷ γ᾽, εἴ τι δράσεις, ἢ ἄπαγ᾽ οἴχαδε στρατὸν, 
τὰ τῶν ᾿“τρειδῶν μὴ μένων μελλήματα. 

ἸΦΥΤΑΑΙΜΝΗΣ,ΖΤ.Ρ.Ά. 

ὦ παῖ ϑεᾶς ΜΝηρῆδος, ἔνδοϑεν λόγων 

820 τῶν σῶν ἀκούσασ᾽ ἐξέβην πρὸ δωμάτων. 
ΧΙ ΧΕΎῪΣ. 

ὦ πότνι᾽ αἰδὼς, τήνδε τίνα λεύσσω ποτὲ 
γυναῖχα., μορφὴν εὐπρεπῆ χεχτημένην; 

ΤΕ ΖΕΎΣ  ἼΤΙΝΙΣ ΤΡ... 

οὐ ϑαῦμά σ᾽ ἡμᾶς ἀγνοεῖν, οὃς μὴ πάρος 
χατεῖδες " αἰνῶ δ᾽ ὅτι σέβεις τὸ σωφρονεῖν. 

“41Χ1]1..1. ΧΕΎῪΣ. 

826 τίς δ᾽ εἶ; τί δ᾽ ἦλθες “Ιανωϊδῶν ἐς σύλλογον, 

γυνὴ πρὸς ἄνδρας ἀσπίσιν πειροαγμένους; 
ἊΣ ΦΥΠΦΥΜΙΝΙΣΈΤΡ Α. 

«1ήδας μέν εἶμι παῖς, Κλυταιμνήστρα δέ μοι 
ὕνομα, πόσις δέ μοὐστὶν ᾿“γαμέμνων ἄναξ. 

ΝΟΣ ΧἜΕΎΥΣ.: 

χαλῶς ἔλεξας ἐν βραχεῖ τὰ χαίρια. 

839 αἰσχρὸν δέ μοι γυνξὶ συμβάλλειν λόγους. 

ΜΕΥ ΠΝ Σ ΤΡ Ζ. 

μεῖνον" τί φεύγεις; δεξιάν γ᾽ ἐμῇ χερὶ 

σύναψον., ἀρχὴν μαχαρίαν νυμφευμάτων. 
ΧΟ ΕΣ: 

τί φής; ἐγώ σοι δεξιόν; αἰδοίμεϑ ἂν 

᾿“γαμέμνον᾽, εἰ ψαύοιμεν ὧν μή μοι ϑέμις. 
ΚΑΙΧΥΤΑΙΜΝΗΟΣΤΡ “4. 

886 ϑέμις μάλιστα, τὴν ἐμὴν ἐπεὶ γαμεῖς 

παῖδ᾽, ὦ ϑεᾶς παῖ ποντίας Νηρηίδος. 

«1 ΧΙ. ΧΕΎῪΣ. 

ποίους γάμους φής; ἀφασίακ μ᾽ ἔχει, γίναι. 
εἰ μή τι παρανψοοῦσα καινουργεῖς λόγον. 

ἀρ ΠΑ ΤΠΓΙΝ.ΓΙΣΤΙΡ̓.«. 

πᾶσιν τόδ᾽ ἐμπέφυκεν, αἰδεῖσθαι φίλους 
840 χαινμοὺς ὁρῶσι χαὶ γάμου μεμνημένοις. 

ΠΙ ΧΌΣ. 

οὐπώποτ᾽ ἐιινήστευσα παῖδα σὴν, γύναι, 
οὐδ᾽ ἐξ τρειδῶν ἦλθέ μοι λόγος γάμων. ] 

Ἢ ΦΥΤ ΠΥΜΤΙΝ ΓΤ ΤΡ Ν 

τί δῆτ᾽ ἂν εἴη; σὺ πάλιν αὖ λόγους ἐμοὺς 
ϑαύμαζ᾽" ἐμοὶ γὰρ ϑαύματ᾽ ἐστὶ τὰ παρὰ σοῦ. 

»Κ ΣΤ Ὁ ΦῈ ὝΕΣ: 

845 εἴχαζε" χοινόν ἔστιν εἰχάζειν τάδε" 

ἄμφω γὰρ οὖν ψευδόμεθα τοῖς λόγοις ἴσως. 

 ὙΥΤΔΑΙΜΝΗΣΟῈἍΤΡ 4. 

ἀλλ ἢ πέπονθα δεινά; μνηστεύω γάμους 

οὐκ ὄντας, ὡς εἴξασιν " αἰδοῦμαι τάϑε. 

“4.Χ1...Ζ1 ΕῪὙΣ: 

ἴσως ἐχερτόμησε χἀμὲ χαὶ σέ τις. 
860 ὠλλ ἀμελέᾳ δὸς αὐτὰ καὶ φαύλως φέρε. 

ΚΑΡΧ ΤΙ ΑΥΜΤΝΟΙΣΤ.Ρ. Ζ. 

χαῖρ᾽. οὐ γὰρ ὀρϑοῖς ὄμμασίν σ᾽ ἔτ᾽ εἰσορῶ, 
ψευδὴς γενομένη χαὶ παϑοῦσ᾽ ἀνάξια. 

ΧΕ ΤΙΖΕ ΒΕΓ Σ: 

χαὶ σοὶ τόδ᾽ ἐστὶν ἐξ ἐμοῦ" πόσιν δὲ σὸν 

στείχω ματεύσων τῶνδε δωμάτων ἔσω. 
ΤΡΡΙΣΣ ΓΤΕΣ. 

865 ὦ ξέν᾽, 4ἰακοῦ γένεθλον, μεῖνον, ὦ σέ τοι λέγω, 

τὸν ϑεᾶς γεγῶτα παῖδα, χαὶ σὲ, τὴν «1ηδὰς 
κύρην. 

ΠΟΧΊΠΞΙ. -.Φ ΕΥΧΊΣ. 

τίς ὁ χαλῶν πύλας παροίξας; ὡς τεταρβηχὼς 

χαλεῖ. 

ΤΡ ΟΣ ΒΟ ΤΟΤΙΣΣΣ 

δοῦλος, οὐχ ἁβρύνομαι τῷδ᾽" ἡ τύχη γὰρ οὐκ ἐᾷ. 
«4 ΧΙ ΧΕΎΥΣ. 

τίνος ; ἐμὸς μὲν οὐχί: χωρὶς τἀμὰ κἀγαμέμνονος. 
ΨΜΡΙΒΣΣ ΕΟ ΤΈΣΣ 

800 τῆσδε τῆς πάροιϑεν οἴχων, Τυνδάρεω δόντος 
πατρός. 

.2.Χ1.4..Φ ΕὟΎΣ. 

ἕσταμεν" φράζ᾽, εἴ τι χρήζεις, ὧν μ᾽ ἐπέσχες, 
οὕνεχιι. 

ΠΕΡΊ ΣΞΒΟΧΟΌΟΣ, 

ἢ μόνω πάροιϑε δῆτα ταῖσδ᾽ ἐφέστατον πυλαις; 
ἌΓΕ ΓΟ ΤΗΝ ΎΤΕΣ Χ  . 4. 

ὡς μόνοις λέγοις ἂν, ἔξω δ᾽ ἐλθὲ βασιλιχῶν 
δόμων. 

ΤΙΡΈΚΣ ΤΟ Χ ΈΓΕΣ. 

ὦ τύχη πρύνοιά ϑ᾽ ἡμὴ, σῶσον οὺς ἐγὼ ϑέλω. 

εὐ τέ ΦΈΡ ΧΣ: 

8606 ὁ λόγος ἐς μέλλοντ᾽ ἀνοίσει χρόνον" ἔχει δ᾽ 
τ , 
ογκον ΤΙ, τ. 

ΚΟΤΥΤΙ ΑΙ ΠΙΝΕΓΣΤ Δ. 

δεξιᾶς ἕχατι μὴ μέλλ᾽, εἴ τί μοὲ χρήζεις λέγειν. 

ΤΡῚΡ ΣΥΒῚ. ΤΌΪΤΣ. 

οἶσθα δῆτά γ᾽ ὅστις ὧν σοὶ χαὶ τέχνοις εὔνους, 

ἔφυν. 
Κ ΧΥΤΑΙΜΓΝΗΣΤΡ 4. 

οἶδά σ᾽ ὄντ᾽ ἐγὼ παλαιὸν δωμάτων ἐμῶν λάτριν. 
ΤΠΡΙΒΣΣΕΒ Χ ΤΙΣ. 

χὦώτι αὖ ἕν ταῖς σαῖσι «εροναῖς ἔλαβεν ᾿7γαμέμ-- 

ΨΩ (ὐ(ξ- 

ΚΑΥΤΑΙΜΓΝΗΣΤΡ..4. 

870 ἦλϑες εἰς ΓἼργος μεϑ ἡμῶν, κἀμὸς 
ποτε. 

ΤΓΡΙΕΣ ΒΝ ΤῊΣ. 

ὧδ᾽ ἔχει" καὶ σοὶ μὲν εὔνους εἰμὶ, σῷ δ᾽ ἧσσον 
πόσει. 

ἈΜΥΤΙΑΙΠΙΝΙΓΙΣ ΤΑ: 

ἐχχιίλυπτέ νύν ποϑ᾽ ἡμῖν οὕστινας λέγεις λόγους. 

ΠΡΕΣΒΎΤΗΣ. 

παῖδα σὴν πατὴρ ὁ φύσας αὐτόχειρ μέλλει κτενεῖν. 
ἘΦ ΎΥΤΟ ΓΝ ΩΣ ,ι 

πῶς; ἀπέπτυσ᾽, ὦ γεραιὲ, μῦϑον" οὐ γὰρ εὖ 

φρονεῖς. 

ΠΡΕΣΒΎΤΟΙ͂Σ. 

875 (φασγάνῳ λευχὴν φονεύων τῆς ταλαιπώρου δέρην. 
Το ΦὙΥὙΤ ΧΥΠΜΝΙΙΣἜΙΡΑ.: 

ὦ τάλαιν᾽ ἐγώ. μεμηνὼς ὦρα τυγχάνει πόσις; 

ἢσϑ᾽ ἀεί 
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ΠΡΕΣΒΎΤΗΣ. 

ἀρτίφρων, πλὴν ἐς σὲ χαὶ σὴν παῖδα" τοῦτο δ᾽ 
οὐ φρονεῖ. 

ΚαΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

ἔχ τίνος λόγου; τίς αὐτὸν οὑπάγων ἀλαστόρων; 

ΤΡ ΣΞΟΒΕΥΕ ΤΙΣ. 

ϑέσφαϑ᾽, ὥς γέ φησι Κάλχας, ἵνα πορεύηται 
στρατὸς 

ἈΚ ΑΥ ΤΟΙ ΝΗΣΈΤΡ ΖΦ. 

880 ποῖ; τάλαιν᾽ ἐγὼ, τάλαινα δ᾽ ἣν πατὴρ μέλλει 
χτενεῖν. 

ὙΠΡΙΒΕΣ. ΒΥΣΙΠΙ ΤΩΣ. 

Δαρδάνου πρὸς δώμαϑ᾽, Ἑλένην Ἀενέλεως ὕπως 
λάβη. 

ΚΟ Φ«ΦΎΥ,ΠΙΙΤΝΗΣΎΡ ἥ. 

εἰς {0 Ἰφιγένειαν Ἑλένης νόστος ἦν πεπρωμένος ; 
ΠΡ Σ ΒΕ ΈΕΓΣΣ 

πάντ᾽ ἔχεις " ̓ἀρτέμιδι ϑύσειν παῖδα σὴν μέλλει 
πατήρ. 

ἌΚΟΥ ΤΟ ΙΜΜΝΈΓΣ ΤΟ. 

ὁ δὲ γάμος τίν᾽ εἶχε πρόφασιν, ἥ μ᾽ ἐκόμισεν, 
ἐχ δόμων; 

ΤΡΕΞΣΒΎΥΤΗΣ. 

886 ἵν᾽ ἀγάγοις χαίρουσ᾽ ᾿Ἵχιλλεῖὶ παῖδα νυμφῳεύ- 
σουσα σήν. 

ἘΞ ΥΧ. ΕΑ ΤΝΕΡΕΣ ΠΕΡ. 

ὦ ϑύγατερ, ἥχεις ἐπ᾿ ὀλέϑρῳ χαὶ σὺ χαὶ μή-᾿ 
τὴηρ σέϑεν. ] 

ΠΡΕΣΒΎΤΗΣ. 

οἴχτρὰ πάσχετον δύ᾽ οὖσαι" δεινὰ δ᾽ ᾿4γαμέμ- 
νων ἔτλη. 

ἘΥΤΑΙΜΕΝΕΈ ΣΤΡ  . 

οἴχομαι τάλαινα, δάχρυόν τ᾽ ὄμματ᾽ οὐχέτι στέγει. 
ΠΠΟΡΊΕΙΣ ΒΤ ΎΣ. 

εἴπερ ἀλγεινὸν τὸ τέχνων στερομένην δϑαχρυρροεῖν., 
ἌΣ ΠΕ ΝΕ Σ ΤΡ... ᾿ 

890 σὺ δὲ τάδ᾽, ὦ γέρον, πόϑεν φὴς εἰδέναι πε-᾿ 
πυσμένος; 

ΠΡΕΣΒΎΤΗΣ. 

δέλτον ὠχόμην φέρων σοι πρὸς τὰ πρὶν γε- 
γοαμμένα. 

ἈΜΥΤΑΙΜΝΗΣΘΤΡΦΤ ΧΖ. 

οὐχ ἐῶν ἢ ξυγχελεύων παῖδ᾽ ἄγειν ϑανουμένην 
ΠΡΕΣΒΎΤΗΣ. 

μὴ μὲν οὖν ἄγειν - φρονῶν γὰρ ἔτυχε σὸς πόσις 
Ἐν δ 

τότ᾽ εὐ. 
ΚΟΥ Τ ΧΟ ΝΗΣΈΤΡ 4. 

χᾷτα πῶς φέρων γε δέλτον οὐχ ἐμοὶ δίδως λαβεῖν; 
ΠΡ ΈΕΚΞΙΒ Ὺ ΤΙΣ. 

894 Π]ενέλεως ἀφ εέλεθ.᾽ ἡμᾶς, ὃς καχῶν τῶνδ᾽ αἴτιος. 

ΚΓ ΤΙΝ ΩΣΕΓΙΒ.ΑΣ 

ὦ τέχνον Νηρῆδος, ὦ παῖ Πηλέως, χλύεις τάδε; 

4. 1.1.1 ὟΣ, 
ἔκλυον οὖσαν ἀϑλίαν σε, τὸ δ᾽ ἐμὸν οὐ φαύ- 

λως φέρω. 

Ἀ  ΕΝΓΣ ΤΡ: 

παῖδά μου χατακτενοῦσι σοῖς δολώσαντες γάμοις. 
ΑΧΙΜΚ ΖΕΥΣ. 

μέμφομαι χἀγὼ πόσει σῷ; χοὐχ ἁπλῶς οὕτω, 

φέρω. ] 

Τ ΔΈΘΤΗΙ 

ΚΖ ΧΟ ΤΙΝΕΓΕΣΥΓ ῬῪΕΑ͂: 

900 οὐχ ἐπαιδεσϑήσομαί γε προσπεσεῖν τὸ σὸν γόνυ 
ϑνητὸς ἐκ ϑεᾶς γεγῶτα " τί γὰρ ἐγὼ σεμνύνομαι 
ἢ τίνος σπουδαστέον μοι μᾶλλον ἢ τέχνου πέρι 
ἀλλ ἄμυνον, ὦ ϑεᾶς παῖ, τῇ τ᾽ ἐμὴ δυσπραξί 
τῇ τὲ λεχϑείση δάμαρτι σῇ" μάτην μὲν, ἀλὶ 

Ξ 
ὅμως 

906 σοὶ χαταστέψασ᾽ ἐγώ νιν ἦγον ὡς γαμουμένη; 

γὺν δ᾽ ἐπὶ σφαγὰς χομίζω" σοὶ δ᾽ ὄνειδος ἵξεται 
ὕστις οὐχ ἤμυνας" εἰ γὰρ μὴ γάμοισιν ἐζύγης, 

ἀλλ ἐχλήϑης γοῦν ταλαίνης παρϑένου φίλος πόσι. 

πρὸς γενειάδος σε, πρὸς σῆς δεξιᾶς, πρὸς μη 

τέρος " 
910 ὄνομα γὰρ τὸ σόν μ᾽ ἀπώλεσ᾽, ᾧ σ᾽ ἀμυνὸ 

ϑεῖν χρεών, 
οὐχ ἔχω βωμὸν χαταφρυγεῖν ἄλλον ἢ τὸ σὸν γόνι 

οὐδὲ φίλος οὐδεὶς γελᾷ μοι" τὰ δ᾽ ᾿“γαμέμνο 

γος χλύεις 

ὠμὰ χαὶ πάντολιι᾽- ἀφῖγμαι δ᾽, ὥσπερ εἴσο 
Ξ ν 

ρᾷς, γυνὴ 
γαυτιχὸν στράτευμ᾽ ἄναρχον κἀπὶ τοῖς χαχο 

ϑυασὺ, 

916 χρήσιμον δ᾽, ὅταν ϑέλωσιν. ἢν δὲ τολμήσ! 
σύ μου 

χεῖρ᾽ ὑπερτεῖναι, σεσώσμεϑ'᾽" εἰ δὲ μῆ, οὐ σέ 
σώσμεϑα. 
ΧΟΡΟΣ. 

δεινὸν τὸ τίχτειν͵, χαὶ φέρει (φίλτρον μέγα 
πᾶσίν τε κοινὸν, ὥσϑ᾽ ὑπερχάμνειν τέκνων. 

ΑΧΙ..ΖΕΎΥΣ.: 

ὑψηλόφρων μοι ϑυμὸς αἴρεται πρόσω, 

920 ἐπίσταται δὲ τοῖς καχοῖσί τ᾿ ἀσχαλᾶν 
μετρίως τὲ χαίρειν τοῖσιν ἐξωγκωμένοις. 

λελογισμένοι γὰρ οἱ τοιοίδ᾽ εἰσὶν βοοτῶν, 
ὀρϑῶς διαζὴν τὸν βίον γνώμης μέτα- 
ἔστιν μὲν οὖν ἵν᾿ ἡδὺ μὴ λίων φρονεῖν, 

926 ἔστιν δὲ χώπου χρήσιμον γνώμην ἔχειν. 

ἐγὼ δ᾽ ἐν ἀνδρὸς εὐσεβεστάτου τραφεὶς 
Χείρωνος, ἔμαϑον τοὺς τρόπους ἁπλοῦς ἔχειν. 
χαὶ τοῖς ᾿ἀτρείδαις, ἢν μὲν ἡγῶνται καλῶς, 

πεισόμεϑ᾽" ὅταν δὲ μὴ χαλῶς, οὐ πείσομαι. 

930 ἀλλ ἐνθάδ᾽ ἐν Τροίᾳ τ᾿ ἐλευϑέραν φύσιν 
παρέχων, [άρη τὸ χατ᾽ ἐμὲ χοσμήσω δορί. 

σὲ δ᾽, ὦ σχέτλια παϑοῦσα πρὸς τῶν φιλτάτω; 
ἃ δὴ χατ᾽ ἄνδρα γίγνεται νεανίαν, 
τοσοῦτον οἶχτον περιβαλὼν χαταστελῶ, 

936 χοὔποτε χύρη σὴ πρὸς πατρὸς σφαγήσεται, 

ἐμὴ «φατισϑεῖσ᾽» οὐ γὰρ ἐμπλέχειν πλοχὰς 
ἐγὼ παρέξω σῷ πύσει τοὐμὸν δέμας. 
τοὔνομα γὰρ, εἰ χαὶ μὴ σίδηρον» ἤρατο, 
τοὐμὸν «φονεύσει παῖδα σήν. τὸ δ᾽ αἴτιον 

940 πύσις σός" ἁγνὸν δ᾽ οὐκέτ᾽ ἐστὶ σῶμ᾽ ἐμὸν, 
εἰ δι᾿ ἔμ᾽ ὀλεῖται διά τε τοὺς ἐμοὺς γάμους 
ἡ δεινὰ τλᾶσα χοὺὐχ ἀνεχτὰ παρϑένος, 

θαυμαστὰ δ᾽ ὡς ἀνάξι᾽ ἠτιμασμένη, 
ἐγὼ χκάχιστος ἦν ἄρ᾽ ᾿Ἱργείων ἀνὴρ, 

946 ἐγὼ τὸ μηδὲν, ΠΙενέλεως δ᾽ ἐν ἀνδράσιν, 
ὡς οὐχὶ Πηλέως, ἀλλ᾽ ἀλάστορος γεγὼς, 

εἴπερ φονεύσει τοὐμὸν ὄνομα σῷ πόσει. 
μὰ τὸν δι᾿ ὑγρῶν χυμάτων τεθραμμένον 
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ΜΝηρέα. φυτουργὸν Θέτιδος, ἥ μ᾽ ἐγείνατο, 
: 5: Η Ρ 

9600 οὐχ ἅννεται σῆς ϑυγατρὸς ᾿γαμέμνων ἄναξ, 
πρός » ἘΠ σνς ς 

οὐδ᾽ εἰς ἄχραν χεῖρ᾽, ὥστε προσβαλεῖν πέπλοις " 

ἢ “Σίπυλος ἔσται πόλις, ὅρισμα βαρβάρων, 
; ; Ξ ᾿ 
ὅϑεν πειύχασ᾽ οἱ στρατηλάται γένος, 

«»Ῥϑίας δὲ τοὔνομ᾽ οὐδαμοῦ κεκλήσεται. 

9ὅδ πιχροὺς δὲ προχύτας χέρνιβάς τ᾿ ἐνάρξεται 
Κάλχας ὁ μάντις. τίς δὲ μάντις ἔστ᾽ ἀνὴρ, 
ὃς ὀλίγ᾽ ἀληϑῆ, πολλὰ δὲ ψευδῆ λέγει 
τυχὼν, ὅταν δὲ μὴ τύχῃ, διοίχεται; 
οὐ τῶν γάμων ἕχατι, μυρίαι κόραι 

960 ϑηρῶσι λέχτρον τοὐμὸν, εἴρηται τόδε" 
, ἘΝ ἬΝ , 5, 

ἀλλ ὕβριν ἐς ἡμᾶς ὕβρισ᾽ ᾿ἡγαμέμνων ἄναξ" 
χρῆν δ᾽ αὐτὸν αἰτεῖν τοὐμὸν ὄνομ᾽ ἐμοῦ πάρα, 
ϑήραμα παιδός" ἡ Κλυταιμνήστρα δέ μοι 

Ρ Ξς ; 
μάλιστ᾽ ἐπείσϑη ϑυγατέρ᾽ ἐχδοῦναι πόσει. 

9θὅ ἔδωχά τῶν Ἥλλησιν, εἰ πρὸς Ἴλιον 

ἐν τῷδ᾽ ἔχαμνε νόστος " οὐκ ἠρνούμεϑ᾽ ἂν 

τὸ χοινὸν αὔξειν ὧν μέτ᾽ ἐστρατευόμην. 

{πὶ 

γνὺν δ᾽ οὐδέν εἶμι παρά γε τοῖς στρατηλάταις, 
ἐν εὐμαρεῖ τε δρᾶν τε καὶ μὴ δρᾶν καλῶς. 

970 τάχ᾽ εἴσεται σίδηρος, ὃν πρὶν ἐς «Ῥούγας 
ἐλθεῖν φόνον. “ηλῖσιν αἵματος χρανῶ, 
εἴ τίς μὲ τὴν σὴν ϑυγατέρ᾽ ἐξαιρήσεται. 
ἀλλ ἡσύχαζε" ϑεὸς ἐγὼ πέφηνά σοι 

μέγιστος, οὐκ ὧν " ἀλλ ὅμως γενήσομαι. 
ΧΟΡΟΣ. 

970 ἔλεξας, ὦ παῖ Πηλέως, σοῦ τ᾽ ἄξια 

χαὶ τῆς ἐναλίας δαίμονος, σεμνῆς ϑεοῦ. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

φεῦ" 
πῶς ἄν σ᾽ ἐπαινέσαιμι μὴ λίαν λόγοις, 
μήτ᾽ ἐνδεὴς τοῦδ᾽ ἀπολέσαιμι τὴν χάριν; 
αἱνούμενοι γὰρ ἀγαϑοὶ τρόπον τινὰ 

980 μισοῦσι τοὺς αἰνοῦντας, ἢν αἰνῶσ᾽ ἄγαν. 

αἰσχύνομαι δὲ παραφέρουσ᾽ οἱχτροὺς λόγους, 
ἰδίᾳ νοσοῦσα" σὺ δ᾽ ἄνοσος χαχῶν ἐμῶν. 
ἀλλ οὖν ἔχει τι σχῆμα, χἂν ἄπωϑεν ἡ, 
ἀνὴρ ὃ χρηστὸς δυστυχοῦντας ὠφελῶν. 

985 οἴχτειρε δ᾽ ἡμᾶς" οἰχτρὰ γὰρ πεπόνϑαμεν, 

ἣ πρῶτα μέν σε γαμβρὸν οἰηϑεῖσ᾽ ἔχειν, 
χενὴν κατέσχον ἐλπίδ᾽ - εἶτά σοι τάχα 
ὄρνις γένοιτ᾽ ἂν τοῖσι μέλλουσιν γάμοις 

ϑανοῦσ᾽ ἐμὴ παῖς, ὅ σὲ φυλάξασϑαι χρεών, 
990 ἀλλ᾿ εὖ μὲν ἀρχὰς εἶπας, εὖ δὲ χαὶ τέλη" 

σοῦ γὰρ ϑέλοντος παῖς ἐμὴ σωθήσεται. 
βούλει νιν ἱχέτιν σὸν περιπτύξαι γόνυ; 

ἀπαρϑένευτα μὲν τάδ᾽" εἰ δέ σοι δοκεῖ, 

ἥξει, δι’ αἰδοῦς ὕμιι᾽ ἔχουσ᾽ ἐλεύϑερον " 
996 ἢ μὲ παρούσης ταῦτα τεύξομαι σέϑεν; 

,41.Χ1]1..2 ΕὙΣ.- 

μενέτω κατ᾽ οἴχους " σεμνὰ γὰρ σεμνύνεται. 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

ὅσον γε δυνατὸν αἰδεῖσθαι χρεών, 
4 ΧΙΖ.ΕΎΥΣ. 

σὺ μήτε σὴν παῖδ᾽ ἔξαγ᾽ ὄψιν εἷς ἐμὴν, 
μήτ᾽ εἰς ὄνειδος ἀμαϑὲς ἔλϑωμεν, γύναι" 

1000 στρατὸς γὰρ ἀϑρόος ἀργὸς ὧν τῶν οἴχοϑεν 
λέσχας πονηρὰς χαὶ χαχοστόμους φιλεῖ. 

πάντως δέ μ᾽ ἱκετεύοντες ἥξετ᾽ εἰς ἴσον 

ὅμως δ᾽ 

, ἢν τ᾽ ἀνιχέτευτος ἧς" ἐμοὶ γάρ ἐστ᾽ ἀγὼν 

μέγιστος ὑμᾶς ἐξαπαλλάξαι καχῶν. 

1006 ὡς ἕν γ᾽ ἀχούσασ᾽ ἴσϑι μὴ ψευδῶς μ᾽ ἐρεῖν" 

ψευδὴ λέγων δὲ χαὶ μάτην σ᾽ ἐγχερτομῶν 
ϑάνοιμι, μὴ ϑάνοιμι δ᾽, ἢν σώσω χόρην. 

ΚΗΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

ὕναιο συνεχῶς δυστυχοῦντας ὠφελῶν. 
ΧΙ ΈΥΥΣ, 

ἄκουε δή νυν, ἵνα τὸ πρᾶγμ᾽ ἔχῃ καλῶς. 
ΚΑΥΤΟΑΣΝΓΝΗΣΈΡΟ 

1010 τί τοῦτ᾽ ἔλεξας; ὡς ἀχουστέον γέ σου- 
ΑἸΧΙΑΖ“ΕΥΣ. 

πείϑωμεν αὖϑις πατέρα βέλτιον «φρονεῖν, 

ΚΑΥΤΦΟ ΝΉΣΕΤΡΙ: 

χαχός τίς ἔστι χαὶ λίαν ταρβεῖ στρατόν. 

ΦΧΙΖΟΧΈΕΈ ΕΣ, 

ἀλλ οἱ λόγοι γε καταπαλαίουσιν λόγους, 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ “. 

ψυχρὰ μὲν ἐλπίς" ὅ τι δὲ χρή μὲ δρᾶν φράσον. 
“ΦΧ ΙΒ Σ: 

1016 ἱχκέτευ᾽ ἐχεῖνον πρῶτα μὴ χτείνειν τέχνα" 

ἣν δ᾽ ἀντιβαίνη, πρὸς ἐμέ σοι πορευτέον. 

εἰ γὰρ τὸ χρῆζον ἐπίϑετ᾽, οὐ τοὐμὸν χρεὼν 
χωρεῖν" ἔχει γὰρ τοῦτο τὴν σωτηρίαν. 
χἀγώ τ᾽ ἀμείνων πρὸς «φίλον γενήσομαι, 

1020 στρατός τ᾽ ἂν οὐ μέμψαιτό μ᾽, εἰ τὰ πράγματα 
λελογισμένως πράσσοιμι μᾶλλον ἢ σϑένει. 
χαλῶς δὲ χρανϑέντων πρὸς ἡδονὴν «ίλοις 
σοί τ᾿ ἂν γένοιτο χἂν ἐμοῦ χωρὶς τάδε. 

ἈΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ “4. 

ὡς σώφρον᾽ εἶπας. δραστέον δ᾽ ἅ σοι δοκεῖ. 
1026 ἣν δ᾽ αὐτὰ μὴ πράσσωμεν ἃν ἐγὼ ϑέλω, 

ποῦ σ᾽ αὖϑις ὀψύμεσθα; ποῦ χρή μ᾽ ἀϑλίαν 
ἐλθοῦσαν εὑρεῖν σὴν χέρ᾽ ἐπίχουρον χκαχῶν; 

4ΧΙ..Χ.ΦΕΎΣ:. 

ἡμεῖς σε φύλαχες οὗ χρεὼν φυλάσσομεν, 
μή τίς σ᾽ ἴδη στείχουσαν ἐπτοημένην 

1080 “Ἱαναῶν δι᾿ ὄχλου - μηδὲ πατρῷον δόμον 
αἴσχυν᾽" ὃ γάρτοι Τυνδάρεως οὐχ ἄξιος 
χαχῶς ἀχούειν " ἐν γὰρ Ἕλλησιν μέγας. 

ἈΚἈΑΗΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ. 

ἔσται τάδ᾽. ἄρχε" σοί μὲ δουλεύειν χρεών. 
εἰ δ᾽ εἰσὶ ϑεοὶ, δίχαιος ὧν ἀνὴρ σύ γε 

1086 ἐσθλῶν χυρήσεις" εἰ δὲ μὴ, τί δεῖ πονεῖν; 
ἜΘΟΥΘΙΟΣ: 

τίς ἄρ᾽ ὑμέναιος διὰ λωτοῦ .«Δίβυος 

μετά τε φιλοχόρου χιϑάρας 
συρίγγων 8ϑ᾽ ὑπὸ χαλαμοεσ- 
σῶν ἔστασαν Ἰαχὰν, 

1010 ὅτ᾽ ἀνὰ Πήλιον αἱ χαλλιπλόχαμοι 
ἹΠερίδες ἐν δαιτὶ ϑεῶν 

χρυσεοσάνδαλον ἴχνος 
ἐν γᾷ χρούουσαι 
“Πηλέως εἷς γάμον ἦλθον, 

1045 μελῳδοῖς Θέτιν ἀχήμασι τόν τ᾿ Αἱαχίδαν 
Κενταύρων ἀν᾽ ὄρεσι χλέουσαι 
Πηλιάδα χαϑ᾿ ὕλαν. 
ὁ δὲ “Ἰαρδανίδας, “]ιὸς 

1060 λέχτρων τρύφημα φίλον, 

1036 --- 1057. ΞξξΞ- 1068 --- 1079. 
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χουσέοισιν ἄζφυσσε λοιβὰν 
ἐν χρατήρων γυάλοις, 
ὁ Φρύγιος Γανυμήδης. 
παρὰ δὲ λευκοῦ κἢ 

1056 ψάμαϑον εἱλισσόμεναι 

χύχλια πεντήχοντα χόραι 
Νηρῆος γάμους ἐχόρευσαν. 

ἀνὰ δ᾽ ἐλάταισι στειξανώδει τε χλύᾳ 
ϑίασος ἔμολεν ἱπποβότας 

1060 Κενταύρων ἐπὶ δαῖτα τὰν 
ϑεῶν χρατῆρά τε Βάχχου. 

μέγα δ᾽ ἀνέχλαγον, ὦ Νηρηὶ 
παῖδες Θεσσαλαὶ, μέγα φῶς, 

ΔΙιουσᾶν τ᾽ 

χόρα, 

« 
μάντις ὃ «Ῥοῖβος, ὁ 

10θ6 εἰδὼς, γεννάσεις, 
Χείρων ἐξωνόμασεν, 

ὃς ἥξει χϑόνα λογχήρεσι σὺν Π]υρμιδόνων 
ἀσπισταῖσι Πριάμοιο χλεινὰν 

1070 γαῖαν ἐχπυρώσων, 
περὶ σώματι χρυσέων 
ὅπλων “ΠΠπαιστοπόνων 
χεχορυϑμένος ἔνδυτ᾽ ἐκ ϑεῶς 

ματρὸς δωρήματ᾽ ἔχων 

1076 Θέτιδος, ἅ νιν ἔτιχτε 
μαχάριον. τότε δαί- 
μονες τὸς εὐπατρίδος 
γάμον Νηρηίδος ἔϑεσαν 

πρώτας Πηλέως ϑ᾽ ὑμεναίους. 

1080 σὲ δ᾽ ἐπὶ κάρᾳ στέψουσι χαλλιχόιιαν 
πλόχαμον ᾿“ργεῖοι. βαλιὰν 
ὥστε πετραίων ἀπ᾿ ἄντρων 

ἐλθοῦσαν ὀρέων μόσχον ἀχήρατον, 
βοότειον αἱμάσσοντες λαιμόν" 

1086 οὐ σύριγγι τραιςεῖσαν,, οὐδ᾽ 

ἐν ῥοιβϑήσει βουκόλων, 
παρὰ δὲ μητέρι νυμιφροχόμον 
᾿Ιναχίδαις γάμον. 

ποῦ τὸ τῶς αἰδοῦς ἢ τὸ τᾶς 

1090 ἀρετᾶς δύνασιν ἔχει 
σϑένειν τι πρόσωπον; 
ὁπότε τὸ μὲν ἄσετιτον ἔχει 
δύναμιν, ἃ δ᾽ ἀρεστὰ χατόπι-- 

σϑεν θνατοῖς ἀμελεῖται, 

1096 ἀνομία δὲ νόμων κρατεῖ, 
χαὶ χοινὸς ἀγὼν βροτοῖς, 

μή τις ϑεῶν φϑόνος ἔλθη. 

ΚΦΥΤΙΑΥΙΝΙΝΣΤΙΡΙ. 

ξῆλϑον οἴχων προσχοτιουμένη πόσιν, 
χρόνιον ἀπόντα χἀχλελοιπότα στέγας. 

1100 ἐν δαχούοισι δ᾽ ἡ τάλαινα παῖς ἐμὴ, 
πολλὰς ἱεῖσα μεταβολὰς ὀδυρμάτων, 
ϑάνατον ἀχούσασ᾽, ὃν πατὴρ βουλεύεται. 

μνήμην δ᾽ ἄρ᾽ εἶχον πλησίον βεβηχότος 
᾿ἡγαμέμνονος τοῦδ᾽, ὃς ἐπὶ τοῖς αὑτοῦ τέχνοις 

1106 ἀνόσια πράσσων αὐτίχ᾽ εὑρεθήσεται. 

ΑΙΓΑΜΕΜΝΩΝ. 
«Τ1ήδας γένεθλον, ἐν χαλῷ σ᾽ ἔξω δόμων 
εὕρηχ᾽, ἵν᾿ εἴπω παρϑένου χωρὶς λόγους 

οὕς οὐχ ἀκούειν τὰς γαμουμένας πρέπει. 

ΕΥ̓ ΠΧ ΎΤΕ Τα τ ΟΘΎΙ 

ΚΑΥΤΑΙΜΒΝΗΣ ΤΡ “. 

τέ δ᾽ ἔστιν, οὗ σοι χαιρὸς ἀντιλάξζυται; 
ΔΙΡΑΜΈΠΙΓΝΩ Ν. 

1110 ἔχπεμιπε παῖδα δωμάτων πατρὸς μέτα" 
ὡς χέρνιβες πάρεισιν εὐτρεπισμέναι, 
προχύται τὲ βάλλειν πῦρ καθάρσιον χεροῖν, 
μόσχοι τε, πρὸ γάμων ἃς ϑεῷ πεσεῖν χρεὼν 
᾿ἀρτέμιδι, μέλανος αἵματος φυσήματα. 

ΚΑΎΥΤ ΤΙΝ ἪΣΥΙΗΡ ΗΣ 

1116 τοῖς ὀνόμασιν μὲν εὖ λέγεις, τὰ δ᾽ ἔργα σου 

οὐχ οἶδ᾽ ὕπως χοή μ᾽ ὀνομάσασαν εὖ λέγειν. 
] χώρει δὲ, ϑύγατερ, ἐχτὸς, οἶσϑα γὰρ πατρὸς 

πάντως ἃ μέλλει, χὐπὸ σοῖς πέπλοις ἄγε 
λαβοῦσ᾽ Ὀρέστην, σὸν χασίγνητον, τέχγον. 

1120 ἰδοὺ πάρεστιν ἥδε πειϑαρχοῦσά σοι. 
τὰ δ᾽ ἄλλ ἐγὼ πρὸ τῆσδε χἀμαυτῆς φράσω. 

ΑΔΓΑΜΕΙΝΩ Ν. 

τέχνον, τί χλαίεις. οὐδ᾽ ἔϑ᾽ ἡδέως μ᾽ δρᾷς, 
ἐς γὴν δ᾽ ἐρείσασ᾽ ὄμμα πρόσϑ᾽ ἔχεις πέπλου 

Ν ΚΟΑΎΤΑΙΓΝΈΓΣΞΡΙΡΕ,: 
φεῦ" 

| τίν᾽ ἂν λάβοιμι τῶν ἐμῶν ἀρχὴν καχῶν; 
1126 ἅπωσι γὰρ πρώτοισι χρήσασθαι πάρα, 

χἀν ὑστάτοισι, χἄν μέσοισι πανταχοῦ. 
ΑΓΑΜΕΠΙΝΏΩ Ν. 

τί δ᾽ ἔστιν; ὥς μοι πάντες εἷς ἕν ἥχετε, 
σύγχυσιν ἔχοντες χαὶ ταραγμὸν ὀμμάτων. 

Ἂ ΧΎΥΎΥΤΦΥΓΝΉΣ ΤΡ ς 

εἴφ᾽ ἂν ἐρωτήσω σὲ γενναίως, πόσι. 

ΑΙ ΑΜΓΕΜΙΝΏ Ν. 
[1180 οὐδὲ» χελευσμοῦ δεῖ γ᾽, ἐρωτᾷσϑαι ϑέλω. 

ΚΑΥΤ ΑΙ ΝΗΣἪἽ 4. 

τὴν παῖδα τὴν σὴν τήν τ᾽ ἐμὴν μέλλεις χτεγεῖ; 

᾿ ΙΑΜΕΜΝΩΝ. 
ἐκ" 

τλήμογά γ᾽ ἔλεξας, ὑπογοεῖς δ᾽ ἃ μή σε χρή. 

ΚἈΑΎΥΎΥΤΧΖΙΜΓΙ ΣΟ ΤΒΣΗ. 

ἔχ᾽ ἥσυχος, 
χἀκχεῖνό μοι τὸ πρῶτον ἀπόχριναι πάλιν. 

ΓΑΜΕΜΝΩΝ. 
σὺ δ' ἤν γ᾽ ἐρωιᾷς εἰχότ᾽, εἰχύτ᾽ ἂν χλύοις. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΆ. 
1186 οὐκ ἄλλ: ἐρωτῶ, χαὶ σὺ μὴ λέγ᾽ ἄλλα μοι. 

ΔΙΑΜΕΙΝΩΝ. 
ὦ πότνια μοῖρα χαὶ τύχη δαίμων τ᾽ ἐμός. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ. . 

χἀμός γε χαὶ τῆσδ᾽, εἰς τριῶν δυσδαιμόνων. 

ΔΔΓΑΜΕΙΜΝΩΝ. 

τί δ᾽ ἠδίχησαι; 

ΚΑΥΤΟΑΙΜΝΙΣΤΡ Α-: 

τοῦτ᾽ ἐμοῦ πεύϑει πάρα; 
ὁ νοῦς ὅδ᾽ αὐτὸς νοῦν ἔχων οὐ τυγχάνει. 

ΦΓΑΜῈΕΙΙΝΩ Ν. 

1140 ἀπωλόμεσϑα. προδέδοται τὰ χρυπτά μου. 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤ,Ρ Α . 

πάντ᾽ οἶδα χαὶ πεπύσμεϑ᾽ ἃ σὺ μέλλεις μὲ δρᾶ 
αὐτὸ δὲ τὸ σιγᾶν ὁμολογοῦντός ἐστί σου 
χαὶ τὸ στενάζειν πολλά. μὴ κάμης λέγων. 
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ΑΓΑΜΕΙΜΝΩ Ν. 

Ἰδοὺ σιωπῶ" τὸ γὰρ ἀναίσχυντον τί δεῖ 
1146 ψευδὴ λέγοντα προσλαβεῖν τῇ συμφορᾷ; 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡ Α. 

ἄχουε δὴ νυν" ἀναχαλύψω γὰρ λόγους, 

χοὐχέτι σιαρῳδοῖς χοησόμεσυ᾽ αἰνίγιασιν. 

πιρῶτον μὲν, ἵνα. σοι πρῶτα τοῦτ᾽ ὀγειδίσω, 

ἔγημας ἄχουσάν μὲ χκἄλαβες βίᾳ, 

1100 τὸν πρόσϑεν ἄνδρα Τάνταλον καταχτανὼν, 
βοέφος τε τοὐμὸν ζῶν προσούδισας πέδῳ, 

μαστῶν βικίως τῶν ἐμῶν ἀποσπάσας. 

χαὶ τὼ «1ιός σὲ παῖδ᾽, ἐμὼ δὲ συγγόγω, 
ἵπποισι μαρμαίροντ᾽ ἐπεστρατευσάτην " 

1156 πατὴρ δὲ πρέσβυς Τυνδάρεώς σ᾽ ἐρρύσατο 
ἱκέτην γενόμενον, τἀμὰ δ᾽ ἔσχες αὖ λέχη. 
οὗ σοι χαταλλαχϑεῖσα περὶ σὲ χαὶ δύμους 

συμμαρτυρήσεις ὡς ἄμεμτιτος ἦν γυνὴ, 
ἔς τ᾽ ᾿Ἱφροδίτην σωφρονοῦσα χαὶ τὸ σὸν 

116 μόλαϑρον αὔξουσ᾽, ὥστε σ᾽ εἰσιόντα τε 
χαίρειν ϑύραζέ τ᾿ ἐξιόντ᾽ εὐδαιμονεῖν. 

σπάνιον δὲ ϑήρευμ᾽ ἀνδρὶ τοιαύτην λαβεῖν 
᾽ , ἘΚΟΝΣ 

δάμαρτα" φλαύραν δ᾽ οὐ σπάνις γυναῖχ᾽ ἔχειν. 122, 
τίχτω δ᾽ ἐπὶ τρισὶ παρϑένοισι παῖδά σοι 

1186 τόνδ᾽, ὧν μιᾶς σὺ τλημόνως μ᾽ ἀποστερεῖς. 
χκὦν τίς σ᾽ ἔρηται τίνος ἕχατί νιν χτενεῖς, 

λέξον τί φήσεις, ἢ ̓ μὲ χρὴ λέγειν τὰ σώ; 

᾿πλένην Μενέλαος ἵνα λάβη. καλόν γ᾽ ἔϑος ] 
χαχῆς γυναιχὸς μισϑὸν ἀποτῖσαι τέχνα. 

1170 τἄχϑιστα τοῖσι φιλτάτοις ὠνούμεϑα. 
ἄγ᾽, εἰ στρατεύσει χαταλιπών μ᾽ ἐν δώμασι, 
χἀχεῖ γενήσει διὰ μαχρᾶς ἀπουσίας, 

τίν᾽ ἐν δόμοις με χαρϑδίαν ἕξειν δοχεῖς, 

ὅταν θρόνους τῆσδ᾽ εἰσίδω πάντας κενοὺς, 

1175 χενοὺς δὲ παρϑενῶνας, ἐπὶ δὲ δαχρύοις 

μόνη χάϑωμαι, τήνδε ϑρηνῳϑοῦσ᾽ ἀεὶ, 
ἀπώλεσέν σ᾽, ὦ τέχνον, ὁ φιτύσας πατὴρ, 

αὐτὸς χτανὼμ, οὐκ ἄλλος, οὐδ᾽ ἄλλῃ χερὶ, 
τοιόνδε μισϑὸν χαταλιπὼν πρὸς τοὺς δόμους. 

1180 ἐπεὶ βραχείας προφάσεως ἐνδεῖ μόνον, 
ἐφ᾽ ἡ σ᾽ ἐγὼ χαὶ παῖδες αἱ λελειμμέναι 
δεξόμεθα δέξιν ἣν σὲ δέξασθαι χρεών. 

μὴ δῆτα πρὸς ϑεῶν μήτ᾽ ἀναγχάσῃς ἐμὲ 
χαχὴν γενέσϑαι περὶ σὲ μήτ᾽ 
εἶεν" 

1186 ϑύσεις δὲ τὴν παῖδ᾽" ἔνϑα τίνας εὐχὰς ἐρεῖς ; 

τί σοι χατεύξει τἀγαϑὸν, σφάζων τέκνον, 

γόστον πονηρὸν οἴχοσέν γ᾽ 
ἀλλ ἐμὲ δέκαιον ἀγαϑὸν εὔχεσθϑαί τί σοι; 

ἀσυνέτους τοὺς ϑεοὺς ἡγοίμεϑ᾽ 
- τ ΄ ΠῚ ῃ 

1190 εἰ τοῖσιν αὐθϑένταισιν εὖ φοονήσομεν. 

ἥχων δ᾽ ἐς ἅργος προσπεσεῖ τέχνοισι σοῖς ; 

ἀλλ οὐ ϑέμις σοι. τίς δὲ καὶ προσβλέψεται 
παίδων σ᾽, ἐὰν αὐτῶν προθέμενος χτάνης τινά ;" 

«ἂν Ἀν, ΒΩ ; , δ ΕΝ - ᾿" Ϊ 

ταῦτ᾽ ἡλϑον ἡδὴ διὰ λόγων, ἢ σχῆτιτρά σοι 

1196 μόνο» διαιρέρειν χαὶ στρατηλατεῖν σὲ δεῖ, 
εἰ ΕἾ ἣ ΄ , ᾿ - " 
ὃν χρῆν δίχαιον λόγον ἐν ᾿ργείοις λέγειν, 
βούλεσϑ᾽᾽, ᾿Ἰχαιοὶ, πλεῖν «τρυγῶν ἐπὶ χϑόνα; 

- δἰλε  χῶ τ ξ ᾿ 
λῆρον τίέϑεσϑε., παῖδ᾽ ὅτου ϑανεῖν χρεὼν, 

ἣξ.. ΄ ᾿ ΄ - 

ἐν ἴσῳ γὰρ ἣν τόδ᾽, ἀλλὰ μή σ᾽ ἐξαίρετον 

βράοΝ, ὗν 
αὐτὸς γένη. 

αἰσχοῶς ἰών; 

τ 2, » 
 ταὸ αν, 

1300 σφάγιον παρασχεῖν “Ιαναΐδαισι παῖδα σὴν, 

ΡΟΕΤΔῈ Β5ΘΕΝΙΟΙ͂ς 

ἢ. ΠΠ͵ενέλεων πρὸ μητρὸς Ἑρμιόνην χτανεῖν, 

οὗπερ τὸ πρᾶγμ᾽ ἦν. νῦν δ᾽ ἐγὼ μιὲν ἡ τὸ σὸν 
σώζουσα λέχτρον παιδὸς ὑστερήσομαι, 
ς Ἂ Ὁ Ἔ ; 
ἡ δ᾽ ἐξαμαρτοῦσ᾽, ὑπότροφον νεάνιδα 

1206 Σπάρτῃ χομίζουσ᾽, εὐτυχὴς γενήσεται. 
, ᾿ Η 

τούτων ἄμειψαΐξ μ᾽ εἴ τι μὴ καλῶς λέγω" 
ἜΣ ἘΠ : εἰ δ᾽ εὖ λέλεχται νῶϊ, μὴ δή γε χτάνῃς 

τὴν σήν τε χἀμὴν παῖδα, καὶ σώφρων ἔσει. 
ΧΟΡΟΣ. 

πιϑοῦ. τὸ γάρτοι τέχνα συσσώζειν καλὸν, 
1210᾽7)γάώμεμνον " οὐδεὶς πρὸς τάδ᾽ ἀντείπῃ βοοτῶν. 

ΤΦΙΓΈΝΕΙ Ἅ. 

εἰ μὲν τὸν Ορφέως εἶχον, ὦ πάτερ, λόγον, 
πείϑειν ἐπῴδουσ᾽, ὥσϑ᾽ ὁμαρτεῖν μοι πέτρας, 

Σ ἘΚΘΡΕΡ - ; 
χηλεῖν τὸ τοῖς λόγοισιν οὃς ἐβουλόμην, 

ἐνταῦϑ᾽ ἂν ἦλθον. νῦν δὲ τἀπ᾽ ἐμοῦ σοφὰ, 
1216 δάκρυα παρέξω" ταῦτα γὰρ δυναίμεθ᾽ ἄν. 

ἱχετηρίαν δὲ γόνασιν ἐξάπτω σέϑεν 
τὸ σῶμα τοὐμὸν, ὕπερ ἔτιχτεν ἥδε σοι, 
μή μ᾽ ἀπολέσης ἄωρον " ἡδὺ γὰρ τὸ φῶς 
βλέπειν " τὰ δ᾽ ὑπὸ γῆν μή μ᾽ ἰδεῖν ἀναγκάσης. 

Ὁ πρώτη σ᾽ ἐχάλεσα πατέρα, χαὶ σὺ παῖδ᾽ ἐμέ" 
πρώτη δὲ γόνασι σοῖσι σῶμα δοῦσ᾽ ἐμὸν 
φίλας χάριτας ἔδωχα χἀντεδεξάμην. 

΄ τ Ὁ Η " τὰ “.» ἡδὺν, ἢ ΄» δ τ 

λόγος δ᾽ ὁ μὲν σὸς ἡν ὅδ᾽. ἀρά σ᾽, ὦ τέχνον, 
τὰ ΄ γ ᾿ ν , 2, Ἵ 

εὐδαίμον᾽ ἀνδρὸς ἐν δόμοισιν ὄιγομαι, 

1226 ζῶσάν τε καὶ ϑάλλουσαν ἀξίως ἐμοῦ; 

οὑμὸς δ᾽ ὅδ᾽ ἣν αὖ, περὶ σὸν ἐξαρτωμένης 
γένειον, οὗ νῦν ἀντιλάζομαι χερί" 
τί δ᾽ ἐγὼ σὲ, πρέσβυν ἀρ᾽ ἐσδέξομαι 

ἐμῶν φίλαισιν ὑποδοχαῖς δόμων, πάτερ, 
1230 πόνων τιϑηνοὺς ἀποδιδοῦσά σοι τροιράς; 

τούτων ἐγὼ μὲν τῶν λόγων μνήμην ἔχω, 
σὺ δ᾽ ἐπιλέλησαι, καί μ᾽ 
μὴ πρός σὲ Πέλοπος καὶ πρὸς ᾿Ατρέως πατρὸς 

χαὶ τῆσδε μητρὸς, ἣ πρὶν ὠδίνουσ᾽ ἐμὲ 

1280 νῦν δευτέραν ὠδῖνα τήνδε λαμβάνει. 
τί μοι μέτεστι τῶν ᾿ἡλεξάνδρου γάμων 

Ἑλένης τε, πόϑεν ἦλϑ᾽ ἐπ᾽ ὀλέϑρῳ τὠμῷ, πάτερ; 
βλέψον πρὸς ἡμᾶς, ὄμμα δὸς φίλημά τε, 
ἵν᾽ ἀλλὰ τοῦτο κατϑανοῦσ᾽ ἔχω σέϑεν 

1240 μνημεῖον, ἢν μὴ τοῖς ἐμοῖς πεισϑῆς λόγοις. 

ἀδελφὲ, μιχρὸς μὲν σύ γ᾽ ἐπίχουρος φίλοις, 
ὅμως δὲ συνδάχρυσον, ἱχέτευσον πατρὸς 

τὴν σὴν ἀδελφὴν μὴ θανεῖν" αἴσϑημά τι 

γνων 
κρ 

ἀποχτεῖναι ϑέλεις. 

χὰν νηπίοις γε τῶν χαχῶν ἐγγέγνεται. 
1245 ἰδοὺ σιωπῶν λέσσεταί σ᾽ ὅδ᾽, ὦ πάτερ. 

ἀλλ αἴδεσαί μὲ καὶ κατοίχτειρον βίον. 

γαὶ, πρὸς γενείου σ᾽ ἀντόμεσϑα δύο φίλω - 
ὁ μὲν γεοσσός ἐστιν, ἡ δ᾽ ηὐξημένγη. 
ἕν συντεμοῦσα πάντα γικήσω λόγον" 

1260 τὸ φῶς τόδ᾽ ἀνθρώποισιν ἤϑιστον. βλέπειν, 

τὰ νέρϑε δ᾽ οὐδέν " μαίνεται. ϑ᾽ ὃς εὔχεται 

ϑανεῖν. χαχῶς ζὴν χρεῖσσον ἢ ϑανεῖν χαλῶς. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦ τλῆμον Ἑλένη, διὰ σὲ καὶ τοὺς σοὺς γάμους 
ἀγὼν ᾿Δτρείδαις καὶ τέχνοις ἥχει μέγας. 

ΑΓΙΑΜΕΜΝΩ Ν. 

1266 ἐγὼ τά τ᾽ οἰχτρὰ συνετός εἶμι καὶ τὰ μὴ, 

φιλῶ τ᾽ ἐμαυτοῦ τέχνα " μαινοίμην γὰρ ἄν. 

θῦ 



δ14 ἘΚΛΎΚΡΥΠΙ ΚΑΟ ἂνρ 

δεινῶς δ᾽ ἔχει μὲ ταῦτα τολμῆσαι. γύναι, 

δεινῶς δὲ χαὶ μή’ τοῦτο γὰρ πρᾶξαί μὲ δεῖ. 
ὁρᾶϑ᾽ ὅσον στράτευμα γναύφρακτον τόδε, 

1260 χαλχέων ϑ᾽ ὅπλων ἄναχτες Ἑλλήνων ὅσοι, 

οἷς νόστος οὐχ ἔστ᾽ Ἰλίου πύργους ἔπι, 
ἄξονος ; ὲ ἈἈ ΤΟΝ ᾿ 

εἰ μή σὲ ϑύσω. μάντις ὡς Καλχαᾶς λέγει, 

οὐδ᾽ ἔστι Τροίας ἐξελεῖν κλεινὸν βάϑρον. 
μέμηνε δ᾽ ᾿ἀφροδίτη τις Ἑλλήνων στρατῷ 

1266 πλεῖν ὡς τάχιστα βαρβάρων ἐπὶ χϑόνα, 
ΡῈ ῇ ς τ ἢ Ξ 

παῦσαί τε λέχτρων ἁρπαγὰς Ἑλληνιχῶν " 
Ἔν Ἑ " ἊΣ ἐς 

οἱ τὰς ἐν ᾿Αργει παρϑένους χτενοῦσί μου 

ὑμῶς τε κἀμὲ, ϑέσιφατ᾽ εἰ λύσω ϑεᾶς. 

οὐ ΔΙενέλεώς με χαταδεδούλωτιι, τέχνον, 
1270 οὐδ᾽ ἐπὶ τὸ χείνου βουλόμενον ἐλήλυϑα, 

ἀλλ Ἑλλὰς, ἣ δεῖ, χἂν ϑέλω χἂν μὴ ϑέλω, 
θῦσαί σε" τούτου δ᾽ ἥσσονες χαϑέσταμεν. 

ἐλευϑέραν γὰρ δεῖ νιν, ὅσον ἐν σοὶ, τέχνον. 
3 ᾿ ΠΕΣ Η͂ , «“ ᾿ 

χἀμοὶ, γενέσϑαι, μηδὲ βαρβάροις ὕπο 

1276 Ἕλληνας ὄντας λέχτρα συλᾶσϑαι βίᾳ. 

ΚἈΑΗΥΤΑΙΜΝΗΣΈΤΡ ΔΑ. 
ἿΝ Φ,.4..2 
ὦ τέχνον., ὦ ξέναι, 

οἵ ᾽γὼ ϑανάτου τοῦ σοῦ μελέα. 

φεύγει σε πατὴρ Ἵτδῃ παραδούς. 
ΤΦΡΙΓΈΕΝΕΙ͂ἍΖ. 

οἵ ᾽γὼ, μῆτερ μῆτερ. ταυτὸν 
1280 μέλος εἰς ἄμφω πέπτωχε τύχης, 

χοὐχέτι μοι φῶς, 

οὐδ᾽ ἀελίου τόδε φέγγος. 
Ἰὼ Ἰώ. 

νιρόβολον «Ῥρυγῶν γάπος 
1285 δας τ᾽ ὄρεα, Πρίαμος ὅϑι ποτὲ βρέφος 

ἁπαλὸν ἔβαλε μητρὸς ἀποπρὸ νοσφίσας, 
ἐπὶ μόρῳ ϑανατύεντι, 

Πάριν, ὃς ᾿Ιδαῖος ᾿Ιδαῖος ἐλέγετ᾽ 
1290 ἐλέγετ᾽ ἐν «Ῥρυγῶν πόλει. 

μή ποτ᾽ ὥφειλεν τὸν ἀμφὶ 

βουσὶ βουκόλον τραφέντ᾽ 
᾿ἀλέξανδρον οἰκίσαι 
ἀμφὶ τὸ λευχὸν ὕδωρ, ὅϑι κρῆναι 

1295 Νυμφῶν χεῖνται 

λειμών τ᾽ ἄνϑεσι ϑάλλων χλωραῖς. 

χαὶ ῥοδόεντ᾽ ἄνϑεά ὃ’ ὑαχίνϑινά 
δρέπειν " 

1800 ἔνϑα ποτὲ ΠΠ]αλλὰς ἔμολε 

χαὶ δολιόρφρων Κύπρις Ἥρα 9’ 

τὲ 

Ἑρμᾶς 9’, ὁ Διὸς ἄγγελος, 

ἁ μὲν ἐπὶ πόϑῳ τρυφῶσα Κύπρις, 
1806 ἁ δὲ δορὶ ΠῚῈ΄αλλὰς, Ἥρα τε «Ἱιὸς ἄ-- 

γαχτος εὐναῖσιν βασιλίσι, 
χρίσιν ἐπὶ στυγνὰν ἔριν τε χαλλονῶς, 

ἐμὸν ἐμὸν δὲ ϑάνατον, ὕνομα 
1310 μὲν «φέροντα “1αναΐδαισιν, 

ὦ χόραι, προϑύματ᾽ ἔλαβεν 
[Ἄρτεμις πρὸς Ἴλιον. 

ὁ δὲ τεχών μὲ τὰν τάλαιναν, 
ὧ μᾶτερ, ὧ μᾶτερ, 

οἴχεται προδοὺς ἔρημον. 

1315 ὦ δυστάλαιν᾽ ἐγὼ. πικρὰν 

πιχρὰν ἰδοῦσα δυσελέναν, 
φονεύομαι, διόλλυμαι 

ϑεκῖσι 

| 

σφαγαῖσιν ἀνοσίοισιν ἀνοσίου πατρός. 

μή μοι ναῶν χαλχεμιβολάδων 

1320 πρύμνας δ᾽ «“ὐλὶς δέξασθαι 

τούσδ᾽ εἧς ὕρμους εἰς Γροίαν 
ὥφελεν ἐλάταν πομπαίαν" 
μήτ᾽ ἀνταίαν 

Εὐρίπῳ πνεῦσαι πομπὰν 
1326 Ζεὺς μειλίσσων αὔραν ἄλλοις 

ἄλλαν ϑνατῶν λαίφεσι χαίρειν, 
τοῖσι δὲ λύπαν, τοῖσι δ᾽ ἀνάγχαν, 
τοῖς δ᾽ ἐξορμᾶν, τοῖς δὲ στέλλειν, 

τοῖσι δὲ μέλλειν. 
1380 ἢ πολύμοχϑον {ἄρ᾽ ἣν γένος 

ἢ πολύμοχϑον ἁμερίων, 
χρεὼν δέ τι δύσποτμον ἀνδράσιν ἀνευρεῖν. 
Ἰὼ Ἰὼ, 
μεγάλα πάϑεα, μεγάλα δ᾽ ἄχεα 

1386 “αναΐδαις τιϑεῖσα Τυνδαρὶς κόρη. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἐγὼ μὲν οἱχτείρω σὲ συμφορᾶς κακῆς 

τυχοῦσαν, οἵας μήποτ᾽ ὥφελες τυχεῖν. 
ΙΦΙΓΕΝΕΙ͂.Ἅ. 

ὦ τεκοῦσα μῆτερ. ἀνδρῶν ὄχλον εἰσορῶ πέλας. 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ. 4. 

τόν γε τῆς ϑεᾶς παῖδα, τέχνον, ᾧ 

ἐλήλυϑας. 

ΤΦΙΓΕΝΕΙ͂Δ. 

γε δεῦρ᾽ 

1340 διαχαλᾶτέ μοι μέλαθρα. διιῶες, ὡς χρύψω δέμας. 
ΚΑΥΤΦΑΙΜΝΕΣΟ ΙΑ. 

τί δὲ, τέχνον. φεύγεις; 
ΤΡΙΓΕΝΕΙ͂Μ.. 

᾿ἡχιλλέκ τόνδ᾽ Ἰδεῖν αἰσχύνομαι. 

ΙΦΡΙΓΕΝΕΤΙΑἉΑ. 

τὸ δυστυχές μοι τῶν γάμων αἰδῶ φέρει. 

ΚΙΑΥΤΑΙΜΝΗΣῈΤΡ . 

οὐχ ἐν ἁβρότητι κεῖσαι πρὸς τὰ νῦν πεπτωχότα. 

ἀλλὰ μίμν᾽- οὐ σεμνότητος ἔργον, ἢν δυνώμεϑα. 
4 ΧΙ ΤΕΥ ΟΣ: 

1345 ὦ γύναι τάλαινα, «Τ1ήδας ϑύγατερ. 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

οὐ τνευδὴ ϑροεῖς. 

Ἐ' 406) δε ́ δθ' αἰ δι 35 

δείν᾽ ἐν ᾿Πργείοις βοᾶται. 
ΚΑΎΤΑΙΜΝΗΉΣΈΤΙΡΑ. 

τίνα βοὴν, σήμαινέ μοι. 
ΑἸΧΙΖΖΔΕΥΣ:. 

ἀμφὶ σῆς παιδός. 

ΚΙΧΥΤΑΑΙΠΝΙΓΙΣΡΕΜΝ 

πονηρὸν εἶπας οἰωνὸν λόγον. 

ΑΧῚΖ. ΖΕΎΣ: 

ὡς χρεὼν σφάξαι κνιν. 

ἈΚΑΥΤΥΤΠΡΝΕΗΣ ΤΟ ΡΟ: 

οὐδεὶς τοῖσδ᾽ ἐναντίον λέ; ει; 

ΑΙ ΧΙ ΖΕΎΥΣ. 

ἐς ϑόρυβον ἔγωγε καὐτὸς ἦλϑον. 

ΚΟΖΥ ΤΑἸΜΝΙΩΣ ΤῈΣ: 

ἐς τίν᾽, ὦ ξένε; 



ΙΦΙΡΈΝ ΕῚ Αἱ Ἢ ἘΝ ΑὙΤΑΛΤ ΑΙ, 

ΦΧ ΖΕ ΧΕΣΙΕ 

1850 σῶμα λευσϑῆναι πέτροισι. 

ΚΑΥΥΑΙΜΝΉΣΤΡΆΑ. 

μῶν χόρην σώζων ἐμήν; 
“ἸΧΙΖΖΕΎΥΣ.:. 

αὐτὸ τοῦτο. 
ἌΤΙ ΦΥΤΝΗῊΓΣΤΈ“Ζ. 

τίς δ᾽ ἂν ἔτλη σώματος τοῦ σοῦ ϑιγεῖν; 
ΤΕ ΕΣΥΣ: 

πάντες Ἕλληνες. 

ἈΧΦΥΤ ΑΙ ΝΕΞΣΤΡ. 

στρατὸς δὲ Μυρμιδόνων οὔ σοι παρῆν; 
ἘΦ ἘΣ ΓΒ Ζ ΒῚ ΧῸΣΣ 

πρῶτος ἣν ἐκεῖνος ἐχϑρύς. 
ἜΣ ΓΟ ΓΝΒΕΓΣΎ Ρ᾽ 4. 

δι ἄρ᾽ ὀλώλαμιεν, τέχνον. 

{1 ΧῪ Χ.Ζ2 ΕὙΣ: 

οἵ μὲ τὸν γάμων ἀπεκάλουν ἥσσον᾽. 
ἌΧ ΝΣ. 4. 

ἀπεχρίγω δὲ τί; 
αἰ ΧΤ ΖΕΎΣ: 

1365 τὴν ἐμὴν μέλλουσαν εὐνὴν μὴ χτανεῖν, 
ἜΧΕ ΡΥΓΙΝΓΣ ΤΡ'.Α: 

δίχαια γάρ. 
Ξ Ὶ Ό ΖΕ Υ Σ᾿: 

ἣν ἐφήμισεν πατήρ μοι. 
ΚἈΟΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

χἀργόϑεν γ᾽ ἐπέμιψατο. 
ΑΝ ΧΖΧΕῪΥΣ. 

ἀλλ᾽ ἐνισώμην χεχραγμοῦ. 

ἸΥΤΝΗ ΣΤΡ. 

τὸ πολὺ γὰρ δεινὸν χαχόν. 
ΧΟ ΟΕ ΥΣῚΙ 

ἀλλ᾿ ὅμως ἀρήξομέν σοι. 
ΤΠ ΠΝ ΗΣΤΡ. Α. 

χαὶ μαχεῖ πολλοῖσιν εἷς ;, 
ἐ (χ ) 

Α ΧΙ... ΔΕΎΣ. 

εἰσορᾷς τεύχη φέροντας τούσδ᾽; 
ἈΠ ΠΟΤ ΕΕΝΟΕΓΣΈΡ Ζ. 

ὄναιο τῶν φρενῶν. 
ΦΧ 2 ΕἾΧΕΣ: 

1800 ἀλλ᾿ ὀνησόμεσϑα. 
ΚΑΦΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ Ζ. 

σαῖς ἄρ᾽ οὐχέτι σιραγήσεται; 
ΠΧ ΖΦ ΈΡΥΧΕΣ. 

οὐχ ἐμοῦ γ᾽ ἑκόντος. 

ἌΤΙ ΠΕΝΉΤΣ ΤΙ. Α. 

ἥξει δ᾽ ὅστις ἅψεται χόρης; 

ΦΧ. ΖΕΎΣ: 

μυρίοι γ᾽" ἄξει δ᾽ Ὀδυσσεύς. 

ἘΟ ΥΤΟ ΤΠΝΉῊΣ ΤΡ. Α,; 

ἄρ᾽ ὁ Σισύφου γόνος; 
«“.Χ͵Ζ:ΦΖΕΎΥ Σ. 

αὐτὸς οὗτος. 
ἘΖΦΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

ἴδιω πράσσων, ἢ στρατοῦ ταχϑεὶς ὕπο; 

ΠΧ ΧΕ Ὺ Σ: ] 

αἱρεϑεὶς ἑχών. 
ΚΦΥΤ ΑΙ ΝΗΣ ΞΦΤΡ Α. 

πονηράν γ᾽ αἵρεσιν μιαιιρογεῖν. 

4 Χ7]1.3.ΤΕῪΣ:. 

1366 ἀλλ᾿ ἐγὼ σχήσω γιν. 

ἜΤ ΗΝ ἘΓΣ ΤΊ ΡΙΩ: 

ἄξει δ᾽ οὐχ ἑχοῦσαν ἁρπάσας; 
ΑΧ12.Ζ2ΕΎῪΣ: 

δηλαδὴ ξανϑῆς ἐϑείρης. 

ΚΟ Φ0ΥΙΤ ΤΠ ΝΣ ΤΕΡΥΙ, 

ἐμὲ δὲ τί χρὴ δρᾶν τότε; 

ΑΧΙΧΟΧΕΎΣ. 

ἀντέχου ϑυγατρός. 

Ἂ ΦΎΥΤΑΤΜΙΝΩΙ ΣΕΙΡΆ; 

ὡς τοῦδ᾽ οὕνεχ᾽ οὐ σφαγήσεται. 

2“ Χὺ ΙΖ  ΣῚ 

ἀλλὰ μὴν ἐς ταὐτό γ᾽ ἥξει. 

ΤΡΙΓῈΕΝΕΙΖΖ. 

μῆτερ, εἰσακούσατε 
τῶν ἐμῶν λόγων" μάτην γὰρ σ᾽ εἰσορῶ ϑυμου- 

μένην 

1370 σῷ πόσει. τὰ δ᾽ ἀδύναϑ᾽ ἡμῖν χαρτερεῖν οὐ 
ῥάδιον. 

τὸν μὲν οὖν ξένον δίκαιον αἰνέσαι προϑυμίας" 
ἀλλὰ χαὶ σὲ τοῦϑ᾽ ὁρᾶν χρὴ, μὴ διαβληϑῆς 

στρατῷ, 

χαὶ πλέον πράξωμεν οὐδὲν, ὅδε δὲ συμφορᾶς 
τὐχη- 

οἷα δ᾽ εἰσῆλϑέν μ᾽, ἄκουσον, μῆτερ, ἐννοουμέγην " 
1375 χατϑανεῖν μέν μοι δέδοχται" 

βούλομαι. 

εὐχλεῶς πρᾶξαι, παρεῖσώ γ᾽ ἐκποδὼν τὸ δυσγενές. 

δεῦρο δὴ σχένψαι μεθ᾽ ἡμῶν, μῆτερ, ὡς χαλῶς 
λέγω" 

εἰς ἔμ᾽ Ἑλλὰς ἡ μεγίστη πῶσα νῦν ἀποβλέπει, 
κὰν ἐμοὶ πορϑμός τὲ ναῶν χαὶ «Ῥρυγῶν κατα- 

τῷ ὑπ πότος 
τοῦτο δ᾽ αὐτὸ 

σχαιραὶ, 

1380 τάς τε μελλούσας γυναῖπας ἤν τι δρῶσι βάρβαροι, 

μηκέϑ᾽ ἁρπάζειν ἐᾶν τάσδ᾽ ὀλβίας ἐξ “Ελλάδος, 

τὸν Ἑλένης τίσαντας ὄλεθρον, ἥντιν᾽ ἥρπασεν 
Πάρις. 

ταῦτα πάντα χατϑανοῦσα δύσομαι, χαί μου κλέος, 

Ἑλλάδ᾽ ὡς ἠλευϑέρωσα, μαχάριον γενήσεται. 
1386 χαὶ γὰρ οὐδέ τοι Ἐ λίαν ἐμὲ φιλοψυχεῖν χρεών" 

πᾶσι γάρ μ᾽ Ἕλλησι χοινὸν ἔτεχες, οὐχὶ σοὶ 
μόνῃ. 

ἀλλὰ μυρίοι μὲν ἄνδρες ἀσπίσιν περραγμένοι, 
μυρίοι δ᾽ ἐρέτμ᾽ ἔχοντες, πατρίδος ἠδιχημένης, 

δρᾶν τι τολμήσουσιν ἐχϑροὺς χὐπὲρ Ἑλλάδος 
ϑανεῖν" 

1390 ἡ δ᾽ ἐμὴ ψυχὴ μί᾽ οὖσα πάντα κωλύσει τάδε; 
τί τὸ δίχαιον τοῦτό γ᾽; ἀρά γ᾽ ἔχομεν ἀντει-- 

πεῖν ἔπος; 

χἀπ᾽ ἐχεῖν᾽ ἔλϑωμεν. οὐ δεῖ τόνδε διὰ μάχης 
μολεῖν 

πᾶσιν ᾿Αργείοις γυναικὸς οὕνεχ᾽ οὐδὲ κατϑανεῖν. 

εἷς γ᾽ ἀνὴρ χρείσσων γυναιχῶν μυρίων ὁρᾶν 
φάος. 

1396 εἰ δ᾽ ἐβουλήϑη τὸ σῶμα τοὐμὸν ἴάρτεμις λαβεῖν, 
ἐμποδὼν γενήσομἀγὼ ϑνητὸς οὖσα τῇ ϑεῷ; 

ἀλλ ἀμήχανον - δίδωμι σῶμα τοὐμὸν “Ἑλλάδι. 
ϑύετ᾽, ἐκπορϑεῖτε Τροίαν. ταῦτα γὰρ μνημεῖά μου 



1.11 Ε ΒΥ π 1. ΑΜ ΘΕ 

ῥ ᾿ - Ἂ [η ᾿ δ ἽΠ 
διὰ μαχροῦ, χαὶ παῖδες οὗτοι καὶ γάμοι χαὶ 

δόξ᾽ ἐμή. 

1400 βαρβάρων δ᾽ Ἕλληνας ἄρχει» εἰκὸς, ἀλλ᾿ οὐ 
βαρβάρους, 

μῆτερ, Ἑλλήνων" τὸ μὲν γὰρ δοῦλον, οἱ δ᾽ 
ἐλεύϑεροι. 
ἐπ: ΟΥΡΊΟΣΣ, 

τὸ μὲν σὸν, ὦ νεᾶνι, γενναίως ἔχει" 

τὸ τῆς τύχης δὲ χαὶ τὸ τῆς ϑεοῦ γοσεῖ. 
ΧΙΑ“ΕΎΥΣ. 

1405 1)γαμέμνονος παῖ, μαχάριόν μέ τις ϑεῶν 
ἔμελλε ϑήσειν, εἰ τύχοιμι σῶν γάμων. 
ζηλῶ δὲ σοῦ μὲν Ἑλλάδ᾽, Ἑλλάδος δὲ σέ. 

εὖ γὰρ τόδ᾽ εἶπας ἀξίως τε πατρίδος " 

τὸ ϑεομαχεῖν γὰρ ἀπολιποῦσ᾽, ὅ σου χρατεῖ, 
1410 ἐξελογίσω τὰ χρηστὰ τἀναγχαῖά τε. 

μᾶλλον δὲ λέχτρων σῶν πόϑος μ᾽ εἰσέρχεται 

ἐς τὴν φύσιν βλέψαντα " γενναία γὰρ εἶ. 
ὅρα δ᾽. ἐγὼ γὰρ βούλομαί σ᾽ εὐεργετεῖν 
λαβεῖν τ᾿ ἐς οἴχους " ἄχϑομαί τ᾽, ἴστω Θέτις, 

1410 εἰ μή σε σώσω “΄αναΐδαισι διὰ μάχης 

ἐλθών" ἄϑρησον, ὁ ϑάνατος δεινὸν καχόν. 
ΤΡΙΓΕΝΕΙ͂Α. 

λέγω τάδ᾽, οὐδὲν οὐδέν᾽ εὐλαβουμένη. 
ἡ Τυνδαρὶς παῖς διὰ τὸ σῶμ᾽ ἀρχεῖ μάχας 
ἀνδρῶν τιϑεῖσα χαὶ φόνους" σὺ δ᾽. ὦ ξένε, 

1420 μὴ ϑνῆσχε δι᾿ ἐμὲ, μηδ᾽ ἀποκτείνης τινά., 

ἔα δὲ σῶσαί μ᾽ ᾿Ελλάδ᾽, ἢν δυνώμεϑα. 
4 Χ17]Ι.“.ΖΕΥΣ. 

ὦ λῆμ᾽ ἄριστον, οὐκ ἔχω πρὸς τοῦτ᾽ ἔτι 
λέγειν, ἐπεί σοι τάδε δοχεῖ" γενναῖα γὰρ 
φοονεῖς " τί γὰρ τἀληϑὲς οὐχ εἴποι τις ἄν; 

1126 ὅμως δ᾽ ἴσως γε κἂν μεταγνοίης τάδε. 

ὡς οὖν ἂν εἰδῆς τἀπ᾿ ἐμοῦ λελεγμένα, 
ἐλθὼν τάδ᾽ ὅπλα ϑήσομαι βωμοῦ πέλας, 
ὡς οὐκ ἐάσων σ᾽, ἀλλὰ χωλύσων ϑανεῖν. 
χρήσει δὲ χαὶ σὺ τοῖς ἐμοῖς λόγοις τάχα, 

1120 ὅταν" πέλας σῆς φάσγανον δέρης ἴδης. 
οὔχουν ἐάσω σ᾽ ἀφροσύνῃ τὴ σὴ θανεῖν" 

ἐλθὼν δὲ σὺν ὕπλοις τοῖσδε πρὸς ναὸν ϑεῶς 

χαραδοκήσω σὴν ἐχεῖ παρουσίαν. 
ΤΡΙΓΕΝΕ.Ι«4. 

μῆτερ, τί σιγῇ ϑαχρύοις τέγγεις χόρας; 

ΤΟΙ ΣΤ Ν ΙΓ ΣΡ: 

1436 ἔγω τάλαινα πρόφασιν ὥστ᾽ ἀλγεῖν φρένα. 
ΤΡΙΓΕΜΝΕΞ.Ι 4. 

παῦσαί μὲ μὴ χάχιζε" τάδε δ᾽ ἐμοὶ πιϑοῦ. 
ΤΖῪ ΠΑ ΙΠΟΊΝΎΓΩΣΣΤΓ ΕΖ. 

λέγ᾽, ὡς παρ᾽ ἡμῶν οὐδὲν ἀδιχήσει, τέχνον. 
ΙΦΙΓΈΕΝΕ. 4. 

[μήτ᾿ οὖν γε τὸν σὸν πλόχαμον ἐχτέμης τριχὸς] 

μήτ᾽ ἀμφὶ σῶμα μέλανας ἀμπίσχη πέπλους. 
ΚΑΥΤ ΧΦΧΙΓΝΙΓΣΊ ῬΑ. 

1440 τί δὴ τόδ᾽ εἴπας, τέχνον; ἀπολέσασά σε 
ἸΦΙΓΕΝΕΙΑ. 

οὐ σύ γε" σέσωσμαι, χατ᾽ ἐμὲ δ᾽ εὐχλεὴς ἔσει. 

ΚΑΥΊΤ ΦΙΜΤΝΉΣΣ ΙΡ:. 

πῶς εἶπας; οὐ πενϑεῖν μὲ σὴν ψυχὴν χρεών; 

ΤΟΙΓΕΜΝΕΞΙΖ4. 

ἥκιστ᾽, ἐπεί μοι τύμβος οὐ χωσϑήσεται. 

 ΑΟΥΜΠΙΕΝ ΓΣ Ε Ρ Α. 

τί δαὶ, τὸ ϑνήσχειν οὐ τάφος γομίζεται; 
ΙΡΙΓΕΝΕ ΙΔ. 

ι446 βωμὸς ϑεᾶς μοι μνῆμα τῆς “Ἰιὸς χύρης. 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

ἀλλ, ὦ τέχνον, σοι πείσομαι" λέγεις γὰρ εὖ. 
ΤΡΙΓΕΝΕΙ͂.Ἅ“. 

ὡς εὐτυχοῦσά γ᾽ Ἑλλάδος τ᾽ εὐεογέτις. 
ἜΧΣΥΧΠ ΑΟΓΨΕΝΟΠΗΣ ΤΟ ΡΟΣ 

τί δαὶ κασιγνήταισιν ἀγγελῶ σέϑεν; 
ΤΡΙΓΕΝΕΣΙΑ͂: 

μηδ᾽ ἀμφὶ κείναις μέλανας ἐξάνψης πέπλους. 
ΤΟ ΤΊ ΜΕΝ ΕΓΟΣ ΒΟΥ͂Σ 

1450 εἴπω δὲ παρὰ σοῦ φίλον ἔπος τι παρϑένοις; 

ΤΦΡΙΓΈΕΈΝΕΤΙΖ.: 

χαίρειν γ᾽. Ὀρέστην τ᾽ ἔχτρε᾽ ἄνδρα τόνδε κιοι. 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ . 

προσέλχυσαί νιν ὕστατον ϑεωμένη. 
ΤΦΙΓΕΝΕΙ͂ἍΖ. 

ὦ φίλτατ᾽, ἐπεχούρησας ὅσον εἶχες φίλοις. 
ΚΑ ΧΙ ΤΜΕΝΘΕΓΣ ΤΑ͂Σ 

ἔσϑ᾽ ὅ τι κατ᾽ “ἄργος δρῶσά σοι χάριν φέρω; 
ΙΦΙΓΕΝΕΣΓΑ͂. 

1466 πατέρα τὸν ἀμὸν μὴ στύγει,, πόσιν γε σόν. 
ΚΟ Τα ΠΝ ΣΙ ΤΟΙ, 

δεινοὺς ἀγῶνας διὰ σὲ κεῖνον δεῖ δουμεῖν. 
ΤΡΙΓΕΝΕ ΙἍ.:. 

ἄχων μ᾽ ὑπὲρ γῆς Ἑλλάδος διώλεσεν. 
Κα Δα Σ ΡΣ: 

δόλῳ δ᾽ ἀγεννῶς ᾿“τρέως τ᾽ οὐχ ἀξίως. 

ΙΦΙΓΕΝΕ ΓΚ. 

τίς μ᾽ εἶσιν ἄξων, πρὶν σπαράξεσϑαι χόμας; 

ΚΑΥΤΦΙΜΝΙΣΊΤΡ . 

1100 ἔγωγε μετὰ σοῦ. 
1ΤΡΙΓΈΝΕΙἍ“: 

μὴ σύ γ᾽" οὐ καλῶς λέγεις. 
ΚΟΧ ΤΟΑΟΜΗΝΕΣ ΕΙΡΙΕΗΣ 

πέπλων ἐχομένη σῶν. 
ΙΦΦΙΓΕΝΕΙ͂ἍΔ. 

ἐμοὶ, μῆτερ, πιϑοῦ, 

μέγ᾽" ὡς ἐμοί τε σοί τε χάλλιον τόδε. 

πατρὸς δ᾽ ὀπαδῶν τῶνδέ τίς με πεμπέτω 

᾿Αρτέμιδος ἐς λειμῶν᾽, ὅπου σιαγήσομαι. 
ΚΑΧΤΑΙΜΙΝΩΞΤ ΟΣ: 

1466 ὦ τέχνον,, οἴχει; 
1 ΡΊΓΕΝΕΙΕΙ ἍΑ. 

χιὼ πάλιν γ᾽ οὐ μὴ μόλω. 
ΚΟΥ ΤΑ ΤΙΝΕΣ ΤΠ ΘΞΗΣς 

λιποῦσα μητέρ᾽; 

ΙΦΙΓΕΝΕῚΙΑἍ«. 

ὡς ὁρᾷς γ᾽, οὐκ ἀξίως. 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

σχὲς, μὴ μὲ προλίπης. 

ΙΦΙ2ἊἜΓΕΝΕΙ͂ἍἝΖ(. 

οὐχ ἐῶ στάζειν δάχρυ. 

ὑμεῖς δ᾽ ἐπευφημήσατ᾽, ὦ νεάνιδες, 
] παιᾶνα τὴμῆ συμφορᾷ. «“Πιὸς κόρην 
1470 οτεμιν" ἴτω δὲ “αναΐδαις εὐφημία. 

χανῷ δ᾽ ἐναρχέσϑω τις, αἰϑέσϑω δὲ πῦρ 

προχύταις χαϑαρσίοισι" καὶ πατὴρ ἐμὺς 



ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Ἡ ΕΝ ΑὙΛΙΔΙ. 

ἐνδεξιούσϑω βωμόν - ὡς σωτηρίαν 

Ἕλλησι δώσουσ᾽ ἔρχομαι γνιχηιρύρον. 
1476 ἄγετέ μὲ τὰν ᾿Ιλίου 

χαὶ “Ῥρυγῶν ἑλέπτολιν. 

στέφεα περίβολα δίδοτε, «έρε-- 
τε" πλόχαμος ὅδε κατασιέφειν" 
χερνίβων τε παγαῖς 

1180 ἑλίσσετ᾽ ἀμοὶ ναὸν 

ἀμφὶ βωμὸν ήρτεμιν, 
τὰν ἄνασσαν “Ἵρτεμιν, 
τὰν μάχαιραν, ὡς ἐμοῖσιν. εἰ χρεὼν, 

1485 μασι ϑύμασί τὲ 
ϑέσφατ᾽ ἐξαλείψω. 

ὦ πότνια πότνικ μῆτερ, ὡς 
ϑάχρυά γέ σοι δώσομεν ἀμέτερα " 

1490 παρ᾽ ἱεροῖς γὰρ οὐ πρέπει. 
ὦ νεάνιδες, 

συνεπαείδετ᾽ Ἴρτεμιν 
“Χαλχίδος ἀντίπορον, 

1496 ἵνα τε δύρατα μέμονε δάϊα 
δι᾿ ἐμὸν ὄνομα τῶσδ᾽ “Αὐλίδος 
στενοπόροισιν ὅρμοις. 

ἰὼ γᾷ μᾶτερ ὦ ΤΠ ελασγία, 

Τηυχηναῖαί τ᾿ ἐμαὶ ϑεοίσιναι. 

ΒΚ ΟΥΡΟ ἜΣ: 

1500 καλεῖς πόλισι Τ]ρσέως, 

Μυχλωπίων πόνο» γερῶν; 
ΤΦΙΓΈΕΈΝΕΙΑΖ. 

ἔϑρεινας “Ἑλλάδι με φάος" 
θανοῦσα δ᾽ οὐχ ἀναίνομαι. 

ΧΟΡΟΣ. 

χλέος γὰρ οὔ σε μὴ λίπη. 

ΤΟΡΙΓΗΝΕΤΙ.Α. 

1606 Ἰὼ Ἰώ. 
λαμπαδοῦχος ἁμέρᾳ 

“Ἰός τε φέγγος, ἕτερον ἕτερον κἷ-- 
ὥνα χαὶ μοῖραν οἱχήσομεν. 
χαῖρέ μοι, φίλον «φάος. 

ΧΟΡΟΣ. 
Ἰὼ Ἰώ. 

1510 ἴδεσϑε τὰν ᾽Ιλίου 
χαὶ «Φρυγῶν ἑλέπτολιν 

στείχουσαν, ἐπὶ χάρα στέφη βαλομέναν 
χερνίβων τε παγαῖς, 

βωμὸν αἵμονος ϑεᾶς, 

1615 δανίσιν αἱματορούτοις δανοῦσαν 

εὐφυὴ γε σώματος δέρην σφαγεῖσαν. 
εὔδροσοι παγαὶ πατρῷαι 
μένουσί σὲ χέρνιβές τε 

στρατός τ᾽ ᾿ἡχαιῶν ϑέλων 

1520 ᾽Ιλίου πόλιν μολεῖν. 
ἀλλὰ τὰν «Τιὸς χύραν 

χλήσωμεν Ἴάρτεμιν, ϑεῶν ἄνασσον, 

ὡς ἐπ᾿ εὐτυχεῖ πότιῳ. 
ὦ πότνα, ϑύμασι 

1026 βροτησίοις χαρεῖσαι, πέμιμον εἰς «Ῥρυγῶν 

γαῖαν Ἑλλάνων στρατὸν 

χαὶ δολόεντα Τροίας ἕδη, 

᾿ἀἀγαμέμνονά τε λόγχαις 

Ἕλλασι κλεινότατον στέφανον 

1680 δὸς ἀμφὶ χρᾶϑ᾽ ξὸν 

χλέος ἀείμνηστον ἀμιριϑεῖναι. 

[ΤΓΓΕΜΟΣ. 
ὦ Τυνδαρεία παῖ, Κλυταιμνήστρει, δόμων 

ἔξω πέρασον, ὡς χλύης ἐμῶν λόγων. 

ΚΑΥΥΤΔΙΜΝΗΣΤΡ.Ά. 

φϑογγῆς κλύουσα δεῦρο σῆς ἀφικόμην, 
1585 ταρβοῦσα τλήμων χἀχπεπληγμένη φόβῳ 

μή μοί τιν᾽ ἄλλην ξυμφορὰν ἥκοις φέρων 
πρὸς τῇ παρούσῃ. : 

ΔΦΙΓΈ.ΟΣ. 

σῆς μὲν οὖν παιδὸς πέρι 
ϑαυμαστά σοι χαὶ δεινὰ σημῆναι ϑέλω. 

ΟΣ ΧΥΓ  ΓΗΤΙΝ ΚΣ ΤΌΡΗΣ 

μὴ μέλλε τοίνυν, ἀλλὰ φράζ᾽ ὅσον τόχος. 
«Φ͵ΓΓῈ.7 0 Σ. 

1640 ἀλλ, ὦ φίλη δέσποινα, πῶν πεύσει σαφῶς. 

λέξω δ᾽ ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἢν τι μὴ σφαλεῖσά που 
γνώμη ταράξῃ γλῶσσαν ἐν λύγοις ἐμήν. 
ἐπεὶ γὰρ ἱκόμεσθα τῆς «“Τιὸς ᾿χόρης 

᾿ἀρτέμιδος ἄλσος λείμακάς τ᾿ ἀνϑεσφόρους, 
1645 ἵν᾿ ἦν ̓ Ἰχαιῶν σύλλογος στρατεύματος, 

σὴν παῖδ᾽ ἄγοντες, εὐθὺς ᾿“ργείων ὄχλος 
ἠϑροίζεϑ᾽. ὡς δ᾽ ἐσεῖδεν ᾿1γαμέμνων ἔναξ 

ἐπὶ σφαγὰς στείχουσαν εἰς λσος κόρην, 
ἀνεστέναζε, χίμπαλιν στρέψας χάρα 

1550 δάχρυα προῆγεν, ὀμμάτων πέπλον προϑ είς. 

ἡ δὲ σταϑεῖσα τῷ τεχόντι πλησίον, 
ἔλεξε τοιάδ᾽" ὦ πάτερ, πάρειμί σοι, 
τοὐμὸν δὲ σῶμα τῆς ἐμῆς ὑπὲρ πάτρας 

χαὶ τῆς ἁπάσης Ἑλλάδος γαίας ὕπερ 

1555 θῦσαι δίδωμ᾽ ἑχοῦσα πρὸς βωμὸν ϑεᾶς 

ἄγοντας. εἴπερ ἐστὶ ϑέσφατον τόδε. 

χαὶ τοὐπ᾽ ἔμ᾽ εὐτυχοῖτε, καὶ νιχηφόρου 
δώρου τύχοιτε, πατρίδα δ᾽ ἐξίχοισϑε γῆν. 

Ι πρὸς ταῦτα μὴ ψαύσῃ τις ᾿Ἱργείων ἐμοῦ. 
1560 σιγῆ παρέξω γὰρ δέρην εὐχαρϑίως. 
᾿ τοσαῦτ᾽ ἔλεξε" πῶς δ᾽ ἐϑάμβησεν χλύων 

εὐψυχίαν τε χἀρετὴν τῆς παρϑένου. 
στὰς δ᾽ ἐν μέσῳ Ταλϑύβιος, ᾧ τόδ᾽ ἣν μέλον, ] 

] εὐφημίαν ἀνεῖπε καὶ σιγὴν στρατῷ " 
[1586 Κάλχας δ᾽ ὁ μάντις ἐς χανοῦν χρυσήλατον 
] ἔϑηχεν ὀξὺ χειρὶ φάσγανον σπάσας 
| χολεῶν ἔσωϑεν, χρᾶτά τ᾽ ἔστειμνεν χόρης. 

] ὁ παῖς δ᾽ ὁ Πηλέως ἐν χύχλῳ βωμὸν ϑεῶς 

] λαβὼν χανοῦν ἔϑρεξε χέρνιβάς ὃ ὁμοῦ. 
1570 ἔλεξε δ᾽, ὦ “ιὸς ἵάρτεμις ϑηροχτόνε, 

τὸ λαμπρὸν εἱλίσσουσ᾽ ἐν εὐφοόνῃ φάος, 

δέξαι τὸ ϑῦμα τόδ᾽ ὃ γέ σοι δωρούμεθα 

- - Ἁ Ἐν 
ἄχραντον αἷμα χαλλιπαρϑένου δέρης, 

1570 καὶ δὸς γενέσθαι πλοῦν νεῶν ἀπήμονα, 

Τροίας τὲ Πέργαμ᾽ ἐξελεῖν ἡμῶς δορί. 

Ξ 2 ΠΟΤΕ ἩΡΑ ΤΕ 
στρατός τ᾽ ᾿Ἰχαιῶν ᾿γαμέμνων ὦναξ ϑ᾽ ὁμοῦ, 

ἐς γῆν δ᾽ ᾿τρεῖδαι πᾶς στρατός τ᾽ ἔστη βλέπων. 
ἱερεὺς δὲ φάσγανον λαβὼν ἐπηύξατο, 

ἀρ τ ᾽ ΕΛ τῇ ΕΣ -» 
λαιμόν τ᾽ ἐπεσχοπεῖϑ', ἵνα πλήξειεν ἄν" 

1580 ἐμοὶ δέ τ᾿ ἄλγος οὐ μιχρὸν εἰσήει φρενὶ, 



518 ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ ΙΦΙΓΕΝΕΙ͂Α Η ΕΝ ΑΥ̓ΛΙΔΙ. 

ΕΣ ΄ - ὝΕΣ 2. 

καάστην γνενευχως " ϑαῦμα ὃ ἼΨ αἴφνης οραν 
- ν» - Ἂ ΕῚ ΒΥ - Ϊ 

πληγῆς "τύπον γὰρ πᾶς τις ἤσϑετ᾽ ἂν σαφῶς, 
. , 9. τ τ - ΄“Ὁ 

τὴν παρϑένον δ᾽ οὐκ εἰδὲν οὐ γῆς εἰσέδυ. 

βοᾷ δ᾽ ἱερεὺς, ἅπας δ᾽ ἐπήχησε στρατὺς, 

1685 ζελτιτον εἰσιδόντες ἐς ϑεῶν τινος 
φάσμ᾽, οὗ γε μηδ᾽ ὁρωμένου πίστις παρῆν" 

ἔλαφος γὰρ ἀσπαίρουσ᾽ ἔχειτ᾽ ἐπὶ χϑονὶ 
ἰδεῖν μεγίστη διαπιρεπής τὲ τὴν ϑέαν, 
Ξ -- ᾿ “ ὌΠ τς Ξ- Ξ 
ἧς αἵματε βωμὸς ἐραίνετ᾽ ἀρδὴν τῆς ϑεοῦ. 

1590 χὰν τῷδε Κάλχας πῶς δοκεῖς χαίρων ἔφη, 
Ἕ: - ΕΣ - ΄ - - 

ὦ τοῦδ᾽ ᾿Ἰχαιῶν κοίρανοι κοινοῦ στρατοῦ, 
ΠῈΣ 
ὁρᾶτε τήνδε ϑυσίαν, ἣν ἡ ϑεὸς 
προὔύϑηχε βωμίαν, ἔλαφον ὀρειδρόμον; φοὔϑηχε βωμίαν., ἔλαιρον ὀρειδρόμον; δ Σ ων ΕΣ ΣΎ α. 
ταύτην μάλιστα τὴς κόρης ἀσπάζεται, 

1990 ὡς μὴ μιάνη βωμὸν εὐγενεῖ φόνῳ. 

ἡδέως τε τοῦτ᾽ ἐδέξατο, χαὶ πλοῦν οὔριον 

δίδωσιν ἡμῖν ᾿Ιλίου τ᾿ ἐπιδρομάς. 

πρὸς ταῦτα πᾶς τις ϑάρσος αἶρε ναυβάτης, 
χώρει τε πρὸς ναῦν" ὡς ἡμέρᾳ τῆδε δεῖ 

1600 λιπόντας ἡμᾶς «4ὐλίϑος κοίλους μυχοὺς 

«Αἴγαιον οἴδμα διαπερᾶν. ἐπεὶ δ᾽ ἅπαν 
κατηνϑραχώϑη ϑῦμ᾽ ἐν ᾿Πφαίστου «λογὶ, 
τὰ πρόσφορ᾽ ηὐξαϑ᾽, ὡς τύχοι νόστου στοατός. 
πέιπει δ᾽ ᾿Ἰγαμέμνων μ᾽ ὥστε σοι φράσαι τάδε," 

1606 λέγειν θ᾽ ὁποίας ἐκ ϑεῶν μοίρας χυρεῖ 

καὶ δόξαν ἔσχεν ἄρϑιτον χαϑ' Ἑλλάδα. 
ἐγὼ παρὼν δὲ χαὶ τὸ πρᾶγμ᾽ δοῶν λέγω " 

Ὗ νυν Δ Ὗ Ἷ 

ἡ παῖς σαιῶς σοι πρὸς ϑεοὺς ἀφίπτατο. 

λύπης δ᾽ ἀφαίρει χαὶ πόσει πάρες χόλον" 
1610 ἀπροσδύχητα δὲ βροτοῖς τὰ τῶν ϑεῶν, 

σώζουσί ϑ᾽ οὕς φιλοῦσιν. ἤμαρ γὰρ τόδε 
σαγοῦσαν εἶδε χαὶ βλέπουσαν παῖδα σήν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὡς ἥδομαί τοι ταῦτ᾽ ἀκούσασ᾽ ἀγγέλου " 
ζῶν δ᾽ ἐν ϑεοῖσι σὸν μένειν «φράζει τέχος. 

ἘΧΖΥΤΑΙΧΕΝΕΕΣΎΡΙΙ, 

1010 ὦ παῖ, ϑεῶν τοῦ χλέμμα γέγονας; 

πῶς σὲ προσείπω; πῶς δὲ φῶ; 

παραμυϑεῖσϑαι τούσδε μάτην μύϑους, 

ὥς σου πένϑους λυγροῦ παυσαίμαν; 

ΟΝ ΡΙΩΣΣ 

χαὶ μὴν ᾿᾿γαμέμνων ἄναξ στείχει, ] 
1620 τούσϑ᾽ αὐτοὺς ἔχων σοι φράζειν μύϑους. 

ΖΙΓΈΕΈ“ἷΟΣ. 

γύναι, ϑυγατρὸς ἕνεκ᾽ ὄλβιοι γενοίμεϑ᾽ ἄν" 
ἔχει γὰρ ὄντως ἐν ϑεοῖς ὁμιλίαν. 
χοὴ δέ σε λαβοῦσαν τόνδε μόσχον νεαγενῆὴ 
στείχειν πρὸς οἴχους " ὡς στρατὸς πρὸς πλοῦν ὁρᾷ 

1020 χαὶ χαῖρε: χοόνιά γε τἀμά σοι προσφρϑέγματα 
Τροίηϑεν ἔσται. χαὶ γένοιτό σοι χαλῶς. 

ΧΟΡΟΣ. 

χαίρων, ᾿Ατρείδη, γῆν ἱκοῦ «Ῥρυγίαν, 

χαίρων δ᾽ ἐπάνηκε, 
χάἀλλισιά κοι σχῦλ ἀπὸ Τροίας ἑλών. 



τ Δ ΟὟ εὐ άν. 

ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠᾺ 

ΣΕΙΖ,ΓΝΟΣ. 

ΧΟΡΟΣ ΣΑΤΎΡΩΝ. 

ΟΣΡΥΞΙΣ Ὲ Σ. 

ΚΟΥ Κ' (Ὁ τὰ 

Ὶ . » “Ὁ ’ , κ. ) ε ᾿ « ᾿ - μω 

ὨΟσυσσεὺς ἀναχϑεὶς ἐξ ᾿Ιλίου εἰς Σικελίαν ἀπεροίφη, ἔνϑα ὃ Πολύφημος" εὑρων δὲ δουλείοντας ἐχεῖ τοῖς 

Σατύρους, οἶνον δοὺς ἄρνας ἤμελλε λαμβάνειν χαὶ γάλα παρ᾽ αὐτῶν. ἐπιφανεὶς δ᾽ ὁ Πολύφημος ζητεῖ 

τὴν αἰτίαν τῆς τῶν ἰδίων ἐχφορήσεως. ὃ Σειληνὸς δὲ τὸν ξένον λῃστεύοντα καταλαβεῖν φησι- 



ΤΠ ΜΗ: αν ΟἾΥΨΟΣΒ. 

ΣΕΙΖΗΝΟΣ. 

ΜΡ) Βούμιε, διὰ σε μυρίους ἔχω πόνους 

γ»ῦὺν χῶτ᾽ ἐν ἥβη τοὐμὸν εὐσϑένει δέμας" 
πρῶτον μὲν ἡνίχ᾽ ἐμμανὴς Ἥρας ὕπο 
Νύμεας ὀρείας ἐχλιπὼν ᾧχου τροφούς " 

5 ἔπειτα δ᾽ ἀμφὶ γηγενῆ μάχην δορὸς 

ἐνδέξιος σῷ ποδὶ παρασπιστὴς γεγὼς 

᾿Εγχέλαδον ἐτέων μέσην ϑενὼν δορὶ 
ἔχτεινα. «φέρ᾽ ἴδω, τοῦτ᾽ ἰδὼν ὄναρ λέγω; 
οὐ μὰ «1, ἐπεὶ χαὶ σχῦλ ἔδειξα Βακχίῳ. 

10 χαὶ γῦν ἐχείνων μείζον᾽ ἐξαντλῶ πόνον" 

ἐπεὶ γὰρ ἽἭ ρα σοι γένος Τυρσηνιχὸν 
ληστῶν ἐπῶρσεν, ὡς ὁδηϑείης μαχρὰν, 
ἐγὼ πυϑόμενος σὺν τέχνοισι νκαυστολῶ 

σέϑεν χατὰ ζήτησιν. ἐν πρύμνῃ δ᾽ ἄχρᾳ 

16 αὐτὸς λαβὼν εὔϑυνον ἀμιῆρες δόρυ, 

παῖδές τ᾿ ἐρετμοῖς ἥμενοι, γλαυχὴν ἅλα 
ῥοϑίοισι λευχαίνοντες. ἐζήτουν σ᾽, ἄναξ. 

ἤδη δὲ ΠΙαλέας πλησίον πεπλευχότας 
ἀπηλιώτης ἄνεμος ἐμπνεύσας δορὶ 

20 ἐξέβαλεν ἡμῶς τήνδ᾽ ὃς Αἰτναίαν πέτραν, 

ἵν᾽ οἱ μόνωπες ποντίου παῖδες ϑεοῦ 
ἐπ βιτυν ἘΣΤῈ 

Αὐύχλωπες οἰχοῦσ᾽ ἄντο᾽ ἔρημ᾽ ἀνδροχτόνοι. 
τούτων ἑγὸς ληϑέντες ἐσμὲν ἐν δόμοις 

δοῦλοι" χαλοῦσι δ᾽ αὐτὸν ᾧ λατρεύομεν 

26 Πολύφημον. ἀντὶ δ᾽ εὐίων βαχχευμάτων 
ποίμνας Κύχλωπος ἀνοσίου ποιμαίνομεν. 

- " τ ᾿ 

παῖδες μὲν οὖν μοι χλιτύων ἐν ἐσχάτοις 

γέμουσι μῆλα, νεανίαι πειρυχότες, 
ἐγὼ δὲ πληροῦν πίστρα χαὶ σαίρειν στέγας 

80 μένων τέταγμαι τάσδε, τῷ τε δυσσεβεῖ 
-᾿ αὖον τὰ ΄ » 

Αύχλωπι δείπνων ἀνοσίων διάχονος. 

χαὶ νῦν τὰ προσταχϑέντ᾽ ἀναγκαίως ἔχει, 
σαίρειν σιδηρῷ τῆδέ μ᾿ ἁρπάγη δόμους Ὁ Ἰρᾷ τῆδέ μ᾿ ἁρπάγῃη δόμους, 

ἀρ αν ΘΙ ΤΟ Ἐν, Ν ον, ΟΣ 
ὡς τὸν τ᾿ ἀπόντα δεσπότην Κὐχλωπ᾽ ἐμὸν 

Ξ Ξ Αποτον ἐπ 
86 “αϑαροῖσιν ἄντροις μηλά τ᾽ εἰσδεξώμεϑα. 

, ΣΉ δεν ᾿ Ὥ 
ἤϑὴ δὲ παῖδας προσνέμοντας εἰσορῶ 

ποίμνας. τί ταῦτα; μῶν χρότος σιχινίδων 
Ρ̓ ἐουδηδ᾽ ΣΝ μ ᾿ 
ὅμοιος ὑμῖν νῦν τε χῶτε βαχχίῳ 

͵ ᾿Ν ΤΟΤΕ ͵ 
χώμῳ συνασπίζοντες ᾿1λϑαίας δόμους 

ἘΞ ὍΣ, Ἶ , 
40 σιροσῆτ᾽ ἀοιδαῖς βαρβίτων σαυλούμενοι; 

ΧΠΟΥΡΧΟΣΣΣ 
Ὡ, ; ὃ 

πὶ δή μοι γενναίων μὲν πατέρων, 
; ᾿ "π 

γενναίων δ᾽ ἐκ τοχάδων, 

πῶ δὴ μοι νίσσει σχοπέλους; 

οὐ τῷδ᾽ ὑσιήνεμος αὔρα 

4δ χαὶ ποιηρὰ βοτάνα, 

δινῶέν ὃ ὕδωρ ποταμῶν 
᾿ 3 Ε ΒΕΜΟΣΣ 

ἐν πίστραις χεῖται πέλας ἄν-- 
τοῶν.. οὐ σοι βλαχαὶ τεχέων. 

41]. δά. -ΞξΞ 50 --- 685. 

΄ ΄ Ἴ “ον τ} ΕἸ ᾿ -» 
αρύττ᾽, οὐ τάδ᾽ οὐν οὐ τάδε νεμεῖ; 

80 οὔτ᾽ αὖ χλιτὺν δροσεράν; 
ὠὴ, ῥίψω πέτρον τύχα σου, 

δ Υ 

ὕπαγ᾽ ὦ ὕπαγ᾽ ὦ κεράστα 
5 ; ᾿ 

μηλοβότα στασίωρον 

Αὐχλωπος ἀγροβότα. 

δῦ σπαργῶντάς μοι τοὺς μαστοὺς χάλασον" 
δέξαι ϑηλαῖσι σπορὰς, 
ΑΝ ες ΠΈΦΤΩ ; 
ὡς λείπεις ἀρνῶν ϑαλάμοις. 

ποϑοῦσί σ᾽ ἁμερόχοιτοι 
βλαχαὶ σμιχρῶν τεχέων. 

60 εἰς αὐλών ποτ᾽ ἀμφιβαλεῖς, 
ποιηροὺὶς λιποῦσα νομὸς, 

«Τἰτναίων εἴσω σχοσιέλων; 

οὐ τάδε Βρόμιος, οὐ τάδε χοροὶ 
βάκχαι τε ϑυρσοφύροι, 

θὅ οὐ τυμπάνων ἀλαλαγμοὶ 

χρήναισι παρ᾿ ὑδροχύτοις, 
Σ ἀπέσθνν ὐῆὴμι ἧ αὶ 

οὐχ οἴνου χλωραὶ σταγόνες, 
τῇ 5 τ 

οὐ Νύσα μετὰ Νυμιῳᾶν. 
Ε Ψ᾿ » τὰς 

Τἀὐχον Ἴαχχον ὠδὰν 

70 μιέλπω πρὸς τὰν ᾿Ἱφροοδίταν, 

ἂν ϑηρεύων πετόμαν 
άχχαις σὺν λευχόποσιν. 

ἘΦ ΑΣΙΚΝ τ ὦ , 
ω «ίλος ὦ «ίλε Βαάχχιε, 

χιοὶ οἱοπολεῖς 

10 ξανϑὰν χαίταν σείων ; 

ἐγὼ δ᾽ ὁ σὸς πρόσπολας 

ϑητεύω Κύχλωπε 

τῷ μονοδέρχτῳ, 

δοῦλος ἀλαίνων σὺν τᾷδε 

80 τράγου χλαίνᾳ μελέᾳ 
σᾶς χωρὶς φιλίας. 

ΣΕΙΖΉΝΟΙΣ; 
΄ ᾿ ΝΥ Σ ᾿ 2, τ δα, - 

σιγήσατ᾽, ὦ τέχν᾽, ἄντρα δ᾽ ἐς πετρηρειρῆ 

ποίμνας ἀϑροῖσαι προσπόλοις χελεύσατε. 

ΧΟ ΙΟΣΣ: 

χωρεῖτ᾽" ἀτὰρ δὴ τίνα, πάτερ, σπουδὴν» ἔχεις; 

ΣΕΙΖΕΓΝΌΣ. 
80 ὁρῶ πρὸς ἀχταῖς ναὸς Ἑλλάδος σχάιρος. 

χώπης τ᾽ ἄναχτας σὺν στρατηλάτῃ τινὶ 
στεί; ς ἐς τόδ᾽ ἄντρον, ἀμφὶ δ᾽ αὐχέσι τείχοντας ἐς τόδ᾽ ἄντρον, ἀμφ τὐχέ 
τεύχη φέρουσι χενὰ, βορᾶς χεχοημένοι, 

΄ 3. 6 . ᾿ τΥ̓ ξζ,» 

“ρωσσοὺς ὑδρηλούς. ὦ ταλαίπωροι ξένοι. 
Ξ , 

90 τίνες ποτ᾽ εἰσίν; οὐκ ἴσασι δεσπότην 
, Ξ; Τῇ ᾿ 

Πολύφημον οἷός ἐστιν, ἄξενον στέγην 
τήνδ᾽ ἐιιβεβῶτες χαὶ Κυχλωπίων γνάϑον 

; ς οττας 
τήνδ᾽ ἀνδροβοῶτα δυστυχῶς ἀφιγμένοι. 

ἀλλ ἥσυχοι γίγνεσϑ᾽, ἕν᾽ ἐχπυϑώμεϑα 

960 πόϑεν πάρεισι Σιχελὸν Ἵἰτναῖον πάγον. 
ΟΖΥΣΣΙΕΥΣ.: 

ξένοι, φροάσαιτ᾽ ἂν νᾶμα ποτάμιον πόϑεν 
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δίψης ἄχος λάβοιμεν; εἴτε τις ϑέλει 
βορὰν ὁδῆσαι ναυτίλοις χεχρημένοις ; 

τί χρῆμα; Βρομίου πόλιν ἔοιγμεν εἰσβαλεῖν " 

100 Σατύρων πρὸς ἄντροις τόνδ᾽ ὅμιλον εἰσορῶ. 

χαίρειν προσεῖπα πρῶτα τὸν γεραίτατον, 

ΣΕΙΖΧΗΝΟΣ. 
- τ τ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ 

χαῖρ᾽, ὦ ξέν᾽, ὅστις δ᾽ εἶ φράσον, πάτραν τε σην. 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ. 

ἤϑακχος Ὀϑυσσεὺς, γῆς Κεφαλλήνων ἄναξ. 
ΣΕΙΖΉΗΉΝΟΣ. 

οἶδ΄ ἄνδρα χρόταλον, δριμὺ Σισύφου γένος. 
ΟΣ ΧΕΣΕΣ ΙΧ 

106 ἐχεῖνος οὗτός εἶμι" λοιδόρει δὲ μή. 
ΣΕΙΖΗΝΟΣ. 

πόϑεν Σιχελίαν τήνδε ναυστολῶν πάρει; 
ΟΥ̓ ΞΣΙΕΧΩΣ, 

ἐξ Ἰλέου γε κἀπὸ Τρωιχῶν πόνων. 

ΣΕΙΖΗΝΟΣ. 

πῶς; πορϑμὸν οὐκ ἤδεισϑα πατρῴας χϑονός ; 
ΟΔΥΣΣΕΥῪΥΣ. 

ἀνέμων ϑύελλαι δεῦρό μ᾽ ἥρπασαν βίᾳ. 
ΣΕΊΙΖΗΝΟΣ. 

110 παπαῖ’ τὸν αὐτὸν δαίμον᾽ ἐξαντλεῖς ἐμοί. 
ΟΔΥΣΣΕΎΥΣ. 

ἢ καὶ σὺ δεῦρο πρὸς βίαν ἀπεστάλης; 
ΣΕΙΖΗΝΟΣ. 

λῃστὰς διώχων, οἱ Βρόμιον ἀνήρπασαν. 

ΟΔΥΣΣΕΥῪΥΣ. 

τίς δ᾽ ἧδε χώρα, καὶ τίνες ναίουσί νιν; 
ΣΕΙΖΗΝΟΣ. 

«ϊτναῖος ὄχϑος “Σιχελίας ὑπέρτατος. 

ΟἸΥΌΣΌΣΡΕ Ἢ Σ. 

116 τείχη δὲ ποῦ στε χαὶ πόλεως πυργώματα; 

ΣΕΙΖΗ͂ΝΟΣ. 

οὐχ εἴσ᾽ “ ἔρημοι πρῶνες ἀνθρώπων, ξένε. 
ΟΠΥΣΣΕΎΥΣ. 

τίνες δ᾽ ἔχουσι γαῖαν; ἢ ϑηρῶν γένος; 
ΣΕΙΖΗΝΟΣ. 

«Κύκλωπες ἄντρ᾽ ἔχοντες, οὐ στέγας δόμων. 
ΟΣ Ξ ΖΣΕΕΊΧΩΣ: 

τίνος κλύοντες; ἢ δεδήμευται χράτος; 
ΣΕΙΖΔΗΝΟΣ. 

120 νομάδες" ἀχούει δ᾽ οὐδὲν οὐδεὶς οὐδενός. 
ΟΦ ΧΣΞΖΞΕΥΣ.:. 

σπείρουσι δ᾽, ἢ τῷ ζῶσι, “Δήμητρος στάχυν; 
ΣΕΙΖΗΝΟΣ. 

γάλαχτι χαὶ τυροῖσι καὶ μήλων βορῷ. 
ΟΦΧΣΙΖΕΣΕΣ. 

Βρομίου δὲ πῶμ᾽ ἔχουσιν, ἀμπέλου ῥοάς; 

ΣΕΙΛΗΝΟΣ. 
ἥκιστα - τοιγὰρ ἄχαριν οἰχοῦσι χϑόνα. 

ΟΔΥΣΣΕῪΥΣ. 
125 φιλόξενοι δὲ χώσιοι περὶ ξένους; 

ΣΕΙΖΗΝῸΣ. 

γλυκύτατά φασι τὰ χρέα τοὺς ξένους φορεῖν. 

ΟΠΥΣΣΕΥΣ. 

τί φής; βορᾷ χαίρουσιν ἀνθρωποχτόνῳ; 

ΣΕΙΖΗΝΟΣ. 

οὐδεὶς μολὼν δεῦρ᾽ ὅστις οὐ χατεσφάγη. 

ῬΟΕΤΔῈ ΒΟΕΝΊΟΙ:- 

ΟΖΦΥΣΣΕῪΥΣ. 

αὐτὸς δὲ Κύχλωψ ποῦ ᾽στιν; ἢ δόμων ἔσω; 
ΣΕΙΖΗΝΟΣ. 

180 φροῦδος πρὸς “ἴτνῃ, ϑῆρας ᾿χνεύων χυσίν. 
ΟΔΌΣΙΣΊΕΣΧΙΣ. 

οἶσϑ᾽ οὖν ὃ δράσεις, ὡς ἀπαίρωμεν χϑονός; 
ΣΕΙΖΧΗΝΟΣ. 

οὐκ οἶδ᾽, Ὀδυσσεῦ" πᾶν δέ σοι δρῴημεν ἄν. 
ΘΑΎΥΣΙΣΈΣ, 

ὅδησον ἡμῖν σῖτον, οὗ σπανίζομεν. 
ΣΕΙΖΗΝΟΣ. 

οὐκ ἔστιν, ὥσπερ εἶπον, ἄλλο πλὴν χρέας. 
ΟΔΥΣΣΕΥΣ. 

126 ἀλλ ἡδὺ λιμοῦ χαὶ τόδε σχετήριον. 
ΣΕΙΖΗΝΟΣ. 

καὶ τυρὸς ὀπίας ἐστὶ χαὶ βοὸς γάλα. 
ΟΥ̓Χ ΣΙ ΕΙΣ 

ἐχιῳέρετε" φῶς γὰρ ἐμπολήμασιν πρέπει. 
ΣΕΙΖΒΝΟΣ. 

σὺ δ᾽ ἀντιδώσεις, εἰπέ μοι, χρυσὸν πόσον; 
ΟΥΑΙ ΣΕΥ ΣΝ 

οὐ χρυσὸν, ἀλλὰ πῶμα “Ἱονύσου φέρω. 
ΣΕΙΖΧΗΝΟΣ. 

40ὦ φίλτατ᾽ εἰπὼν, οὗ σπανίζομεν πάλαι. 

ΟΣ ΧΗΣΊΣΙΕ Σ, 

καὶ μὴν Πῆάρων μοι πῶμ᾽ ἔδωχε, παῖς ϑεοῦ. 
ΣΕΙΖΗΝΟΣ. 

ὃν ἐξέϑρεψα ταῖσδ᾽ ἐγώ ποτ᾽ ἀγχάλαις; 
ΟΖΕΥΞΣ ΣΕΥ Σ. 

ὁ Βακχίου παῖς, ὡς σαφέστερον μάϑης. 
ΣΕΙΖΗΝΟΣ. 

ἐν σέλμασιν νεώς ἐστιν, ἢ φέρεις σύ νιν; 
ΟΣ ΞΣΈΡΥΥ Σ: 

146 ὅδ᾽ ἀσκὸς, ὃς χεύϑει νιν, ὡς ὁρᾷς, γέρον. 

ΣΕΙΖΗΝΟΣ. 

οὗτος μὲν οὐδ᾽ ἂν τὴν γνάϑον πλήσειέ μου. 

ΟΖΥΣΣΕΎΥΣ. 

ναὶ δὶς τόσον πῶμ᾽ ὅσον ἂν ἐξ ἀσχοῦ δυῇ. 

ΣΕΙΖΗΝΟΣ. 

χαλήν γε κρήνην εἶπας, ἡδεῖαν δ᾽ ἐμοί. 

ΟΣ ΣΞΕΥΣ. 

βούλει σε γεύσω πρῶτον ἄχρατον μέϑυ; 

ΣΕῈΈΓΤΖΗΕΝΟΣ. 

160 δίχαιον " ἢ γὰρ γεῦμα τὴν ὠνὴν χαλεῖ. 

ΟἸΣΦΣΣΟΣΕΕ ὙΣΣ: 

καὶ μὴν ἐφέλχω καὶ ποτῆρ᾽ ἀσχοῦ μέτα. 

ΣΕΙΜΗ͂ΝΟΣ. 

φέρ᾽ ἐγχάναξον, ὡς ἀναμνησϑῶ πιών. 

ΟΣΡΥΣ ΣΕΥ ΣΙ 

ἰδού. 
ΣΕΙΖΗΝΟΣ. 

παπαιὰξ, ὡς χαλὴν ὀσμὴν ἔχει. 

ΟΖΥΣΣΕῪΥΣ. 

εἶδες γὰρ αὐτήν; 
ΣΕΙΖΗΝΟΣ. 

οὐ μὰ «1, ἀλλ᾽ ὀσφραίνομαι. 

ΟΟΣΙΚΣΩΣ ΞΕ ΥΩΣ: 

165 γεῦσαί νυν, ὡς ἂν μὴ λόγῳ ᾽παινῆς μόνον. 

06 
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᾿ 

ΕΤΥΚΡΉΙΓΡΙΣΑ ΤΟΣ ΙΝ 

ΣΕΙΖΗΝΟΣ. ] 

βαβαί: χορεῦσαι παρακαλεῖ μ᾽ ὁ Βάχχιος. 
ΣΟ Ἐν 

ὦ (- 
ΟΠΥΎΥΣΣΈΕΥΣ: 

μῶν τὸν λάρυγγα διεχάναξέ σου χαλῶς; 
ΣΕΙΕΓΝΌΟΣι: 

ὥστ᾽ εἰς ἄκρους γὲ τοὺς ὄνυχας ἀφίχετο. 
ΟΥΧῈΣ ΣΈΡΜΧΙΣΙ 

1600 πρὸς τῷδε μέντοι καὶ νύμισια δώσομεν. 

ΣΙ.“ ΓΝ ΟΣ: 

χάλα τὸν ἀσκὸν μόνον" ἔα τὸ χρυσίον. 
ΘΥΡΧΣΕΣ ἘΥΣΧΕΣῚ ] 

ἐχφέρετέ γυν τυρεύματ᾽ ἢ μήλων τόχον. 
ΣΕΙΖΉΝΟΣ. 

δράσω τάδ᾽, ὀλίγον φροντίσας γε δεσποτῶν. 

ὡς ἐχπιεῖν ἂν χύλιχα βουλοίμην μίαν, 

1θ6 πάντων Κυχλώπων ἀντιδοὺς βοσχήματα, 
ὀϊιναί τ᾿ ἐς ἅλμην λευχάδος πέτρας ἄπο, 

μεϑυσϑεὶς χαταβαλών τε τὰς ὀςρρῦς. 

ὡς ὅς γε πίνων μὴ γέγηϑε μαίνεται" 
ἅπαξ 

ἕν᾽ ἔστι τουτὶ τοὐρϑὸν ἐξανιστάναι, ᾿ 
170 μαστοῦ τὲ δραγμὸς, καὶ παρεσχευασμένου 

ψαῦσαι χεροῖν λειμιῦνος, ὀρχηστύς ϑ᾽ ἅμα, 

χαχῶν τε λῆστις. εἶτ᾽ ἐγὼ οὐ χυνήσομαι 

τοιόνδε πῶμα, τὴν Κύχλωπος ἀμαϑίαν 
κλαίειν χελεύων χαὶ τὸν ὀφϑαλμὸν μέσον; 

ΧΟΡΟΣ. 

176 ὥχου᾽, Ὀδυσσεῦ, δικλαλήσομέν τί σοι. 
ΘΟ ΣΟ ΣΏΣΕΝΥ Σ. 

χαὶ μὴν φίλοι γε προσιῥέρεσϑε πρὸς φίλον. ᾿ 
ΧΟΡΟΣ. ) 

ἐλάβετε Τροίαν τὴν Ἕλένην τὲ χειρίαν; 
ΘΟ ΎΣΣΈΕΥ Σ. 

χιὼ πάντα γ᾽ οἶκον Πριαμιδῶν ἐπέρσαμεν. ] 

ΧΟΡΌΣ. 

οὐχοῦν, ἐπειδὴ τὴν νεᾶνιν εἵλετε, 
180 ἅπαντες αὐτὴν διεχροτήσατ᾽ ἐν μέρει, 

ἐπεί γε πολλοῖς ἥδεται γαμουμένη; 
τὴν προδόιϊιν, ἣ τοὺς ϑυλάχους τοὺς ποιχίλους 

περὶ τοῖν σχελοῖν ἰδοῦσα χαὶ τὸν χούσεον 
χλοιὸν (φοροῦντα περὶ μέσον τὸν αὐχένα 

185 ἐξεπτοήϑη, Διενέλεων ἀνϑοώπιον 

λῷστον λιποῦσα. μηδαμοῦ γένος ποτὲ 

«φῦναι γυναικῶν ὠςελ᾽, εἰ μὴ ᾿μοὶ μόνῳ. 

ΣΕΙ-ΖΥΓΝΌΣ. 

ἰδοὺ τάδ᾽ ὑμῖν ποιμνίων βοσχήματα, 

ἄναξ Ὀδυσσεῦ, μηκάδων ἀρνῶν τροφαὶ, ] 

190 πηχτοῦ γάλαχτός τ᾽ οὐ σπάνια τυρεύματα. 
φέρεσϑε, χωρεῖϑ᾽ ὡς τάχιστ᾽ ἄντρων ἄπο, ] 

βότουος ἐμοὶ πῶμ᾽ ἀντιϑόντες εὐίου. 

ΟΖ ΕΣ Σ ῬΥΧΕΣ, 

οἴμοι" Κύκλωψ δ᾽ ἔρχεται" τί δράσομεν; 
ἀπολώλαμεν γὰρ, ὦ γέρον" ποῖ χρὴ φυγεῖν; 

ΣΕΙΖΗΝΟΣ. 

196 ἔσω πέτρας τῆσδ᾽, οὗπερ ἂν λάϑοιτέ γε. 

ΟΦΈἝΣΙΞΕΣΥ Σ. 

δεινὸν τόδ᾽ εἶπας, ἀρχύων μολεῖν ἔσω. 

ΖΕΣΙΣΖΖΕΎΓΝΟΣ: 

οὐ δεινόν" εἰσὶ χαταιυγαὶ πολλαὶ πέτρας. 

ΟΦΜΥΣΣΕῪΥΣ. 

οὐ δῆτ᾽ ἐπεί τῶν μεγάλα γ᾽ ἡ Τροία στένοι, 
εἰ φευξόμεσϑ᾽ ἕν᾽ ἄνδρα" μυρίον δ᾽ ὄχλον 

200 «Ῥρυγῶν ὑπέστην πολλώκις σὺν ἀσπίδι. 
ἀλλ εἰ ϑανεῖν δεῖ, χατυανούμεϑ᾽ εὐγενῶς, 

ἢ ζῶντες αἷνον τὸν πάρος γ᾽ εὖ σώσομεν. 
ΚΥΚ,Ζ2 ἃ 

ἄνεχε, πάρεχε, τί τάδε; τίς ἡ ὁᾳϑυμία; 
τί βαχχιάζετ᾽ ; οὐχὶ «ΤΠιόνυσος τάδε, 

506 οὐ χρόταλα χαλχοῦ τυμπάνων τ᾽ ἀράγματα. 
πῶς μοι κατ᾿ ἄντρα γνεόγονα βλαστήματα; 
ἢ πρός τὲ μιατοῖς εἶσι χὐπὸ μητέρων 
πλευρὰς τρέχουσι, σχοινίνοις τ᾽ ἐν τεύχεσι 
σιλήρωμα τυρῶν ἔστιν ἐξημελγμένον; 

210 τί φατε; τί λέγετε; τάχα τις ὑμῶν τῷ ξύλῳ 
δάχρυα μεϑήσει" βλέπετ᾽ ἄνω χαὶ μὴ χάτω. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἰδοὺ, πρὸς αὐτὸν τὸν «1 ἀναχεχύφαμεν, 
χαὶ τἄστρα χαὶ τὸν ᾿Ὡρίωνι δέρχομιιι- 

ΚΥΚ Ζῶ, 

ἄριστόν ἐσειν εὖ παρεσχευασμένον; 
;ΧΌΡΟΣ. 

21ὅ πάρεστιν. ὁ φάρυγξ εὐιρεπὴς ἔστω μόνον. 
ἌΟΥ ΚΟ, 

ἢ χαὶ γάλαχτός εἰσι κρατῆρες πλέῳ; 
ΧΟΡΟΣ. 

ὥστ᾽ ἐχπιεῖν γέ σ᾽, ἢν ϑέλης, ὅλον πίϑον. 
συ (Ὁ ον ΛΟ κα 

μήλειον ἢ βόειον ἢ μεμιγμένον; 
ΧΟΡΟΣ. 

ὃν ὧν ϑέλης σύ" μὴ ᾽μὲ καταπίης μόνον. 
ΚΟΥ ΚΕ τς 

220 ἥκιστ᾽ " ἐπεί γ᾽ ἂν ἐν μέσῃ τῇ γαστέρε 

πηδῶντες ἀπολέσαιτ᾽ ἄν ὑπὸ τῶν σχημάτων. 
ἔκ" τίν᾽ ὕχλον τόνδ᾽ ὁρῶ πρὸς αὐλίοις; 

λησταί τινὲς χατέσχον ἢ χλῶπες χϑόνα. 
ὁρῶ γέ τοι τούσδ᾽ ἄρνας ἐξ ἄντρων ἐμῶν 

225 στρεπταῖς λύγοισι σῶμι συμπεπλεγμένους, 

τεύχη τε τυρῶν συμμιγῆ, γέροντῴ τε 

σιληγκὶς πρόσωπον «αλιχρὸν ἐξῳϑηχότα. 
ΣΕΙ“ΗΝΟΣ,: 

ὦμοι, πυρέσσω συγχεκομμένος τάλας. 
κΥ κῶν. ] 

ὑπὸ τοῦ; τίς ἐς σὸν χρᾶτ᾽ ἐπύχτευσεν, γέρον; ; 

ΣΕΙΑΉΝΟΣ. ] 
280 ὑπὸ τῶνδε, Κύκλωψ, ὅτι τὰ σ᾽ οὐχ εἴων φέρειν, 

ΚΟ ς 

οὐκ ἦσων ὄντα ϑεόν μὲ χιὼὰ ϑεῶν ἄπο; 
ΣΕΙ“ΖΙΟΕ.: 

ἔλεγον ἐγὼ τάδ᾽ - οἱ δ᾽ ἐφόρουν τὰ χρήματα, 
χαὶ τόν γε τυρὸν οὐχ ἐῶντος ἤσϑιον, 
τούς τ᾿ ἄρνες ἐξεφοροῦντο" δήσαντες δέ σε 

286 χλῳῷ τροιπήχει χατὰ τὸν ὀφϑαλμὸν μέσον 
τὰ σπλάγχν᾽ ἔφασχον ἐξαμήσεσϑαι βίᾳ, 
μάστιγί τ᾿ εὖ τὸ νῶτον ἀπολέψειν σέϑεν, 
χἄπειτα συνδήσαντες ἐς ϑάδώλια 
τῆς νηὸς ἐμβαλόντες ἀποδώσειν τινὶ 

240 πέτρους μοχλεύειν, ἢ εἰς μυλῶνα καταβαλεῖν. 
ΚΥΚΑΩ ἃ. 

ἄληϑες; οὔχουν χοπίδας ὡς τύώχιστ᾽ ἰὼν 
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ϑήξεις μαχαίρας, χαὶ μέγαν φάχελον ξύλων 
ἐπιϑεὶς ἀνάψεις; ὡς σφαγέντες αὐτίχα 

πλήσουσι νηδὺν τὴν ἐμὴν ἀπ᾿ ἄνϑραχος 
240 ϑερμὴν ἔϑοντος δαῖτα τῷ χρεανόμῳ, 

τὰ δ᾽ ἐκ λέβητος ἑιρϑὰ χαὶ τετηχότα " 

ὡς ἔχπλεώς γε δαιτός εἰμ᾽ ὀρεσκόου " 
ἅλις λεόντων ἐστέ μοι ϑοινωμένῳ 
ἐλάφων τε, χρόνιος δ᾽ εἴμ᾽ ἀπ᾽ ἀνθρώπων βορᾶς. 

ΣΕΙΧΕΗΝΟΣ. 

250 τὰ καινά γ᾽ ἐκ τῶν ἠϑώδων, ὦ δέσποτα, 
ἡδίον᾽ ἐστίν. οὐ γὰρ οὖν νεωστί γε 
ἄλλοι πρὸς ἄντρα ταῦτ᾽ ἀςρίχοντο ξένοι. 

ΟΖ ΧΣΣΕΟΥ͂Σ. 

Κύχλωψ, ἄχουσον ἐν μέρει χαὶ τῶν ξένων. 
ἡμεῖς “βορᾶς χρήξοντες ἐμπολὴν λαβεῖν 

255 σῶν ἄσσον ἄντρων ἤλϑομεν νεὼς ἄπο. 

τοὺς δ᾽ ἄρνας ἡμῖν οὗτος ἀντ᾽ οἴνου σχύφου 
ἀπημπόλα τε χἀδίδου πιεῖν λαβὼν 

ἑχὼν ἑχοῦσι, χοὐδὲν ἦν τούτων βίᾳ. 
ἀλλ οὗτος ὑγιὲς οὐδὲν ὧν φησιν λέγει, 

200 ἐπεὶ κατελήφϑη σοῦ λάϑρα πωλῶν τὼ σά. 
ΣΕΙΖΗΝΟΣ. 

ἐγώ; χαχῶς γὰρ ἐξύλοι᾽. 
ΟΔΦΥΣΣΕΎῪΣ. 

εἰ ψεύδομαι. 
ΣΕΙΖΗΝΟΣ. 

μιὰ τὸν Ποσειδῶ τὸν τεχόντα σ᾽, ὦ Κύχλωψ, 
μὰ τὸν μέγαν Τρίτωνα χαὶ τὸν Νηρέα, 

εἰὰ τὴν Καλυψὼ τάς τε Νηρέως χόρας, 
265 μά ϑ᾽ ἱρὰ χύματ᾽ ἰχϑύων τὲ πᾶν γένος, 

ἀπώμοσ᾽, ὦ χάλλιστον, ὦ Κυχλώπιον, 
ὦ δεσποτίσχε, μὴ τὰ σ᾽ ἐξοδᾶν ἐγὼ 
ξένοισι χρήματ᾽. ἢ κακῶς οὗτοι χακοὶ 
οἱ παῖδες ἀπόλοινϑ᾽, οὺς μάλιστ᾽ ἐγὼ φιλῶ. 

ΧΟΡΟΣ: 

270 αὐτὸς ἔχ᾽. ἔγωγε τοῖς ξένοις τὰ χρήματα 
περνάντει σ᾽ εἶδον" εἰ δ᾽ ἐγὼ ψευδῆ λέγω, 
ἀπόλοιϑ᾽ ὁ πατήρ μου, τοὺς ξένους δὲ μὴ ᾿δέχει. 

ΚΥΚ.,ῶ 

ψεύδεσϑ᾽" ἔγωγε τῷδε τοῦ Ῥαδαμάνθυος 
πλείω πέποιϑα χαὶ δικαιότερον λέγω. 

215 ϑέλω δ᾽ ἐρέσϑαι" πόϑεν Ἐπ ἃ , ὦ ξένοι; 

ποδαποὺὶ. τίς ὑμᾶς ἐξεπαίδευσεν πόλις; 

ΟΔΥΣΣΕΥΎΥΣ. 

᾿Ιϑαχήσιοι μὲν τὸ γένος, ᾿Ιλίου δ᾽ ἄπο, 
πέρσαντες ἄστυ, πνεύμασιν ϑαλασσίοις 
σὴν γαῖαν ἐξωσθέντες ἥχομεν, Κύκλωψ. 

ΚΥΚ.ΖῶΨ. 

280 τῆς κακίστης οἱ μετήλϑεϑ᾽ 
Ἑλένης Σχαμάνδρου γείτον᾽ ᾿Ιλίου πόλιν; 

ΟΤἹΥΣΣΕΥΣ. 

ε ἢ 
αἀρπαγᾶς 

Ι 

οὗτοι, πόνον τὸν δεινὸν ἐξηντληχότες. 
ἌΣ Κα τς 

αἰσχρὸν στράτευμά γ᾽, οἵτινες μιῶς χάριν 
γυναιχὸς ἐξεπλεύσατ᾽ ἐς γαῖαν «ρυγῶν. 

ΟΠΥΣΣΖΣΕΎΥΣ: 

286 ϑεοῦ τὸ πρᾶγμα" μηδέν᾽ αἰτιῶ βροτῶν. 
ἡμεῖς δέ σ᾽, ὦ ϑεοῦ ποντίου γενναῖε παῖ, 
ἱχετεύομέν τε χαὶ λέγομεν ἐλευϑέρως, 
μὴ τλῆῇς πρὸς ἄντρα σοὺς ἀφιγμένους φίλους 

χτανεῖν, βοράν τε δυσσεβὴ ϑέσϑαι γνάϑοις " 
290 οἱ τὸν σὸν, ὦναξ, πατέρ᾽ ἔχειν νεῶν ἕδρας 

ἐρρυσάμεσθα γῆς ἐν ἐρηλυ τος μυχοῖς. 

ἱρός τ᾽ ἄϑραυστος Ταινάρου μένει λιμὴν, 

Μαλέας τ᾽ ἄχροι κευϑμῶνες, ἢ τε “Ζουνίῳ 

δίας ᾿ϑάνας σῶς ὑπάργυρος. πέτρα, 

296 Γεραίστιοί τε καταφρυγαὶ, τά ϑ᾽ Ἑλλάδος 

δύσφορά γῇ ὀνείδη «Ῥρυξὶν οὐχ ἐϑώχαμεν. 
ὧν χαὶ σὺ χοινοῦ " γῆς γὰρ Ἑλλάδος μυχοὺς 
οἱ χεῖς ὑπ᾽ «Ἵἴτνη, τῇ πυριστάχτῳ πέτρᾳ. 

γνύμοις δὲ ϑνητοῖς ἐς λόγους ἀποστρέφου, 

800 ἱχέτας δέχεσϑαι ποντίους ἐφϑαρμένους, 

ξένιά τε δοῦναι. καὶ πέπλοις ἐπαρχέσαι, 
οὐχ ἀμφὶ βουπόροισι πηχϑέντας μέλη 
ὀβελοῖσι νηδὺν χαὶ γνάϑον πλῆσαι σέϑεν. 
ἅλις δὲ Πριάμου γαῖ᾽ ἐχήρωσ᾽ Ἑλλάδα, 

806 πολλῶν νεχρῶν πιοῦσα δορυπετῆ φόνον, 
ἀλόχους τ᾽ ἀνάνδρους γραῦς τ᾿ ἄπαιδας ὥλεσε 
πολιούς τε πατέρας. εἰ δὲ τοὺς λελειμμένους 

σὺ συμπυρώσας δαῖτ᾽ ἀναλώσεις πιχρὰν, 

ποῖ τρέιψεταί τις; ἀλλ᾿ ἐμοὶ πιϑοῦ, Κύκλωψ, 
810 πάρες τὸ μάργον σῆς γνάϑου, τὸ δ᾽ εὐσεβὲς 

τῆς δυσσεβείας ἀνϑελοῦ - πολλοῖσι γὰρ 
κέρδη πονηρὰ ζημίαν ἠμείιψατο. 

ΣΕΙΖΗΝΟΣ. 

παραινέσαι σοι βούλομαι" τῶν μὲν χρεῶν 

μηδὲν λίπῃς τοῦδ᾽" ἣν δὲ τὴν γλῶσσαν δάχῃς, 

81ὅ χομιψνὸς γενήσει χαὶ λαλίστατος, Κύὐχλωψ. 

ΚΥΚΖ. ὰ,ς 

ὁ πλοῦτος, ανϑρωπίσχε, τοῖς σοφοῖς ϑεύς" 

τὰ δ᾽ ἄλλα χόμποι χαὶ λόγων εὐμορφίαι. 
ἄχρας δ᾽ ἐϑαλίες ἃς καϑίδρυται “πατὴρ 

χαίρειν χελεύω - τί τάδε προὐστήσω λόγῳ; 

820 Ζηνὸς δ᾽ ἐγὼ χεραυνὸν οὐ φρίσσω, ξένε, 
οὐδ᾽ οἶδ᾽ ὅ τι Ζεύς ἐστ᾽ ἐμοῦ κρείσσων ϑεός. 
οὔ μοι μέλει τὸ λοιπόν. ὡς δ᾽ οὔ μοι μέλεε 
ἄκουσον " ὅταν ἄνωθεν ὄμβρον ἐχχέῃ, 
ἐν τῇδε πέτρᾳ στέγν᾽ ἔχω σκηνώματα, 

825 ἢ μόσχον ὀπτὸν ἤ τι ϑήρειον δάκος 

δϑαινύμενος, εὖ τέγγων τε γαστέρ᾽ ὑπτίαν, 
ἐπεσπιὼν γάλαχτος ἀμφορέα, πέπλον 
χρούω, “Τιὸς βρονταῖσιν εἰς ἔριν χτυπῶν. 

ὅταν δὲ βορέας χιόνα Θρήχιος χέῃ, 
880 δοραῖσι ϑηρῶν σῶμα περιβαλὼν ἐμὸν 

χαὶ πῦρ ἀναίϑων, χιόνος οὐδέν μοι μέλει. 
ἡ γῆ δ᾽ ἀνάγκῃ, χἂν ϑέλῃ χἂν μὴ ϑέλῃ, 
τίχτουσα ποίαν τἀμὰ πιαίνει βοτά. 

ϑεοῖσι δ᾽ οὔ, 
835 χαὶ 1 μεγίστη γαστρὶ τῆδε ϑαιμόνων- 

ὡς τοὐιιπιεῖν γε χαὶ «(αἀγεῖν τοὐφρ᾽ ἡμέραν, 

ν 
ἁγὼ οὔτινι ϑύω πλὴν ἐμοὶ, 

Ζεὺς οὗτος ἀνϑρώποισι τοῖσι σώφροσι, 
λυπεῖν δὲ μηδὲν αὑτόν" οἱ δὲ τοὺς νόμους 

ἔϑεντο, ποιχίλλοντες ἀνδρώπων βίον, 
810 χλαίει» ἄνωγα" τὴν δ᾽ ἐμὴν ψυχὴν ἐγὼ 

΄ - ΕΣ 

οὐ παύσομαι δρῶν εὖ χατεσϑίων τε σέ. 
ξένιά τε λήψει τοιάδ᾽, ὡς ἄμεμπτος ὦ, 

ἊΣ ων - , , ΓΙ ΓῚ 
πῦρ, καὶ πατρῷον τόνδε ιλέβητά γ᾽; ὃς ζέσας 
σὴν σάρχα δυσι(όρητον ἀμφέξει χαλῶς. 

845 ἀλλ᾿ ἕρπετ᾽ εἴσω, τῷ κατ᾽ αὔλιον ϑεῷ 
ὌΡΕΙ ι ; ἐδ ἐξ, 
ἵν᾿ ἀμφὶ βωμιὸν στώντες εὐωχῆτέ με. 
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ΟΣ Σ ΣΕ ΥΩ 

αἰαῖ. πόνους μὲν Τρωιχοὺς ὑπεξέδυν 

θαλασσίους τε, νῦν δ᾽ ἐς ἀνδρὸς ἀνοσίου ᾿ 

γνώμην χατέσχον ἀλίμενόν τε καρδίαν. 
860 ὦ Παλλὰς, ὦ δέσποινα «]τογενὲς ϑεὼ, 

γὺν νῦν ἄρηξον" χρείσσονας γὰρ ᾿Ιλίου 
πόνους ἀφῖγμαι κἀπὶ χινδϑύνου βάϑρα. 
σύ τ᾽, ὦ φαεννῶν ἀστέρων οἰχῶν ἕδρας, 

Ζεῦ ξένι᾽, ὅρα τάδ᾽" εἰ γὰρ αὐτὰ μὴ βλέπεις, 
856 ἄλλως νομίζει, Ζεῦ, τὸ μηδὲν ὦν, ϑεός. 

ΧΟΡΌΣ: 

εὐρείας φάρυγγος, ὦ Κύχλωψ, 
ἀναστόμου τὸ χεῖλος" ὡς ἕτοιμιά σοι 
ἑφϑὰ χαὶ ὀπτὰ χαὶ ἀνϑραχιᾶς ἄπο χναύειν, 

βούχειν, χρεοχοπεῖν μέλη ξένων, 
8360 δασυμάλλῳ ἐν αἰγίδι χαινόμενα. 

μή μοι μὴ προϑίδου" 

μόνος μόνῳ κόμιζε πορϑμίδος σχάφος. 
χαιρέτω μὲν αὖλις ἣδε, 
χαιρέτω δὲ ϑυμάτων 

8366 ἀποβώμιος ὃν ἔχει ϑυσίαν 
Κύχλωψ «Αἰτναῖος ξενιχῶν 

χρεῶν χεχαρμένος βορᾷ " 

γνηλὴς ὁ τλάμων, ὕστις 

870 δωμάτων ἐφεστίους ξένους 

ἱχτῆρας ἐχϑύει δόμων, 

χόπτων. βούχων, 
ἑφϑά τε δαινύμενος μυσαροῖσιν ὀδοῦσιν 
ἀνθρώπων ϑέρμ᾽ ἀπ᾿ ἀνθράκων χρέα. 

ΟΦΥΣΙΣΈΕῪΥΣ. 

875 ὦ Ζεῦ, τί λέξω, δείν᾽ ἰδὼν ἄντρων ἔσω, 

χοὺ πιστὰ, μύϑοις εἰχότ᾽ οὐδ᾽ ἔργοις βροτῶν; 

ΧΟΡΌΣ. 

τί δ᾽ ἔστ᾽, Ὀδυσσεῦ; μῶν τεϑοίναται σέϑεν 
φίλους ἑταίρους ἀνοσιώτατος Κύχλωψ; 

ΟΣ Σ ΣΕΥ Σ, 

δισσούς γ᾽ ἀϑρήσας χἀπιβαστάσας χεροῖν, 
880 οἱ σαρχὸς εἶχον εὐτρεφέστατον πάχος. 

ΕΕ ΟΥ̓ΡΙΟΙΣ: 

πῶς, ὦ ταλαίπωρ᾽, ἦτε πάσχοντες τάδε; 
ΟΡ ΥΟΣΑΣΈΕΥΕΣ. 

ἐπεὶ πετραίαν τήνδ᾽ ἐσήλθομεν χϑόνα, 

ἀνέχαυσε μὲν πῦρ πρῶτον, ὑψηλῆς δρυὸς 

χορμοὺς πλατείας ἐσχάρας βαλὼν ἔπι, 

386 τρισσῶν ἁμαξῶν ὡς ἀγώγιμον βάρος. 
ἔπειτα «ύὐλλων ἐλατίνων χαμαιπετὴ 

ἔνησεν εὐνὴν πλησίον πυρὸς «λογί. 

χρατῆρα δ᾽ ἐξέπλησεν ὡς δεχάμφορον, 
μόσχους ἀμέλξας, λευχὸν ἐσχέας γάλα. 

390 σχύφος τε κισσοῦ παρέϑετ᾽ εἰς εὖρος τριῶν 

πηχέων. βάϑος δὲ τεσσάρων ἐφαίνετο. 

χαὶ χάλχεον λέβητ᾽ ἐπέζεσεν πυρὶ, 

ὀβελούς τ᾽ ἄχρους μὲν ἐγχεχαυμένους πυρὶ, 

ξεστοὺς δὲ δρεπάνῳ γ᾽, ἀλλὰ παλιούρου κλάδῳ, 
895 4]τναῖά τε σιαγεῖα πελέχεων γνάϑοις. | 

ὡς δ᾽ ἦν ἕτοιμα πάντα τῷ ϑεοστυγεῖ 
Ἅιδου μαγείρῳ, φῶτε συμμάρψας δύο 

ἔσφαξ᾽ ἑταίρων τῶν ἐμῶν ῥυθμῷ τινι 

τὸν μὲν λέβητος ἐς χύτος χαλκήλατον, 
ν Ὑ Ν τ ΄ « ΄ ν᾿ 

100 τὸν δ᾽ αὖ, τένοντος ἁρπάσας ἄχρου ποδὸς, 

παίων πρὸς ὀξύν γ᾽ ὄνυχα πετραίου λίϑου, 
ἐγχέφαλον ἐξέρρανε, καὶ χαϑαρπάσας 

λάβρῳ μαχαίρᾳ σάρχας ἐξώπτα πυρὶ, 
τὰ δ᾽ ἐς λέβητ᾽ ἔφηχεν ἕψεσθαι μέλη. 

406 ἐγὼ δ᾽ ὁ τλήμων δάκρυ᾽ ἀπ᾿ ὀφϑαλμῶν χέων 
ἐχριμπτόμην “Αύχλωπι χαὶ διηκόνουν" 
ἄλλοι δ᾽ ὅπως ὀρνιϑὲς ἐν μυχοῖς πέτρας 

πτήξαντες εἶχον, αἷμα δ᾽ οὐχ ἐνὴν χροΐ. 
ἐπεὶ δ᾽ ἑταίρων τῶν ἐμῶν πλησϑεὶς βορᾶς 

410 ἀνέπεσε, (άρυγος αἰϑέρ᾽ ἐξιεὶς βαρὺν, 

ἐσῆλϑέ μοί τι ϑεῖον" ἐμπλήσας σχύφος 

Μιάρωνος αὐτῷ τοῦδε προσφέρω πιεῖν, 

λέγων τάδ᾽ - ὦ παὶ ποντίου ϑεοῦ., Κύκλωψ, 
σχέψαι τόδ᾽ οἷον Ἑλλὰς ἀμπέλων ἄπο 

415 ϑεῖον χομίζει πῶμα, «“Ἰιονύσου γάνος. 

ὁ δ᾽ ἔχπλεως ὧν τῆς ἀναισχύντου βορᾶς 
ἐδέξατ᾽ ἔσπασέν τ᾿ ἄμυστιν ἑλκύσας, 

χἀπήνεσ᾽ ἄρας χεῖρα, φίλτατε ξένων, 
χαλὸν τὸ πῶμα δαιτὶ πρὸς χαλὴ δίδως. 

420 ἡσθέντα δ᾽ αὐτὸν ὡς ἐπησϑόμην ἐγὼ, 
ἄλλην ἔδωχα χύλικα, γιγνώσκων ὅτι 
τρώσει γιν οἶνος χαὶ δίχην δώσει τάχα. 
χαὶ δὴ πρὸς ὠδὰς εἴρπ᾽. ἐγὼ δ᾽ ἐπεγχέων 
ἄλλην ἐπ᾿ ἄλλῃ σπλάγχν᾽ ἐϑέρμαινον ποτῷ. 

425 ζδει δὲ παρὰ χλαίουσι συνναύταις ἐμοῖς 

ἄμουσ᾽, ἐπήχει δ᾽ ἄντρον. ἐξελϑὼν δ᾽ ἐγὼ 
σιγῇ, σὲ σῶσια χἄμ᾽, ἐὰν βούλῃ, ϑέλω. 

ἀλλ εἴπατ᾽ εἴτε χρήζετ᾽ εἴτ᾽ οὐ χρήζετε 
φεύγειν ἄμιχτον ἄνδρα χαὶ τὰ Ἰβαχχίου 

480 ναίειν μέλαϑοα Ναιάδων νυμφῶν μέτα, 

ὁ μὲν γὰρ ἔνδον σὸς πιατὴρ τάδ᾽ ἥνεσεν. 
ἀλλ ἀσϑενὴς γὰρ κἀποχερδαίνων ποτοῦ, 
ὥσπερ πρὸς ᾿ἰξῷ τὴ χύλιχι λελημμένος 
πτέρυγα σαλεύει" οὗ δὲ, νεανίας γὰρ εἶς 

4835 σώϑητι μετ᾿ ἐμοῦ, καὶ τὸν ἀρχαῖον φίλον 

“Ἰιόνυσον ἀνάλαβ᾽, οὐ Κύχλωπι προσ(ερῆ. 
ΦΟΟΊΒΙΘΙΕΣ: 

ὦ φίλτατ᾽, εἰ γὰρ τήνδ᾽ ἴδοιμεν ἡμέραν, 
Κύχλωπος ἐκφυγόντες ἀνόσιον χάρα. 
ὡς διὰ μαχροῦ γε τὸν σίφωνα τὸν φίλον 

ἀ4λ0 χηρεύομεν, τόνδ᾽ οὐχ ἔχοντες χαταφυγεῖν. 
ΟΣ ΧΙ ΣΕΝΧΩΣΣ 

ἄχουε δή νυν ἣν ἔχω τιμωρίαν 

ϑηρὸς πανούργου σῆς τε δουλείας «φυγήν. 

ΧΟΡΟΣ. 

λέγ᾽; ὡς ᾿Ἰσιάδος οὐκ ἂν ἥδιον ψόφον 
χιϑάρας κλύοιμεν ἢ Κύχλωπ᾽ ὀλωλότα. 

ΟΣ ΕΣ ΣΕΥ: 

445 ἐπὶ χῶμον ἕρπειν πρὸς χασιγνήτους ϑέλει 
Αὐχλωπιις ἡσϑεὶς τῷδε Βαχχίου ποτῷ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ξυνῆχ᾽, ἔρημον ξυλλαβὼν δρυμοῖσί νιν 
σφάξαι μενοινᾷς ἢ πετρῶν ὦσαι χάτω. 

ΟΖΦΙΥΣΣΈΕΥΣ. 

οὐδὲν τοιοῦτον, δόλιος ἡ ̓ πιϑυμία. 

ΧΟΡΟΣ. 

450 πῶς δαί; σοφόν τοί σ᾽ ὄντ᾽ ἀχούομεν πάλαι. 

ΟΠΥΣΣΕΎΣ: 
χώμου μὲν αὐτὸν τοῦδ᾽ ἀπαλλάξαι, λέγων 



πο ΒΚ λῚὶ Ὁ ἵν, 

ὡς οὐ Κύχλωψι πῶμα χρὴ δοῦναι τόδε, 
μόνον δ᾽ ἔχοντα βίοτον ἡδέως ἄγειν. 
ὅταν δ᾽ ὑπνώσῃ Ιαχχίου νικώμενος, 

456 ἀκρέμων ἐλαίας ἐστὶν ἐν δόμοισί τις, 

ὃν φασγάνῳ τῷδ᾽ ἐξαποξύνας ἔχρον 
ἐς πῦρ χαϑήσω" χᾷϑ᾽ ὅταν χεχαυμένον 

ἔδω νιν», ἄρας ϑερμὸν ἐς μέσην βαλὼν 

Κύκλωπος ὄψιν ὄμματ᾽ ἐχτήξω πυρί. 

460 ναυπηγίαν δ᾽ ὡσεί τις ἁρμόζων ἀνὴρ 
διπλοὶν χαλινοῖν τρύπανον χωπηλατεῖ, 

οὕτω κυχλώσω δαλὸν ἐν φαεσφόρῳ 
“Κύκλωπος ὄψει, χαὶ συναυανῶ χύρας. 

ΧΟΡΟΣ. 
Ἰοὺ Ἰού. 

4ρ6 γέγηϑα,, μαινόμεσϑα τοῖς εὑρήμασιν. 
ΟΖΥΣΣΕΎῪΣ. 

χἄπειτα χαὶ σὲ χαὶ φίλους γέροντά τε 

γεὼς μελαίνης κοῖλον ἐμιβήσας σχάιρος 
διπλαῖσι κώπαις τῆσδ᾽ ἀποστελῶ χϑονός. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἔστ᾽ οὖν ὅπως ἂν ὥσπερ ἐκ σπονδῆς ϑεοῦ 
470 χἀγὼ λαβοίμην τοῦ τυφλοῦντος ὄμματα 

δαλοῦ; φόνου γὰρ τοῦδε κοινωνεῖν ϑέλω. 

ΟΣ ΣΣΕΎΥΣ. 

δεῖ γοῦν" μέγας γὰρ δαλὸς, ὃν ξυλληπτέον. 

ΠΟ ΟΥΒΘΣΣΣ 

ὡς χἂν ἁμαξῶν ἑκατὸν ἀραίμην βάρος, 
εἰ τοῦ Κύκλωπος τοῦ χαχῶς ὀλουμένου 

478 ὀφθαλμὸν ὥσπερ σφηχιὰν ἐχτρίψομεν. 
ΟΖΥΣΣΕΎῪΥΣ. 

σιγᾶτέ νυν" δόλον γὰρ ἐξεπίστασαι" 
χώταν χελεύω,, τοῖσιν ἀρχιτέχτοσι 
πείϑεσϑ᾽ " ἐγὼ γὰρ ἄνδρας ἀπολιπὼν φίλους 
τοὺς ἔνδον ὄντας οὐ μόνος σωϑήσομαι. 

480 χαίτοι (φύγοιμ᾽ ἂν, χἀχβέβηκ᾽ ἄντρου μυχῶν " 
ἀλλ᾽ οὐ δίκαιον ἀπολιπόντ᾽ ἐμοὺς φίλους, 

ξὺν οἷσπερ ἦλθον δεῦρο, σωϑῆναι μόνον. 

ΠΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

ἄγε, τίς πρῶτος; τίς δ᾽ ἐπὶ πρώτῳ 
ταχϑεὶς δαλοῦ χώπην ὀχμάσας 

486 Κύχλωπος ἔσω βλεφάρων ὥσας 
λαμπρὰν ὄψιν διακναίσει; 

ἩΜΠΊΧΟΡΙΟ Ν. 

σίγα σίγα. καὶ δὴ μεϑύων 
ἄχαριν χέλαδον μουσιζόμενος 

490 σχαιὸς ἀπῳδὸς χαὶ χλαυσόμενος 
χωρεῖ πετρίνων ἔξω μελάϑρων. 

φέρε νιν χώμοις παιδεύσωμεν 
τὸν ἀπαίδευτον. 
πάντως μέλλει τυφλὸς εἶναι. 

ΧΟΡΟΣ. 

496 μαχάριος ὃς εὐιάζει 

βοτρύων φίλαισι πηγαῖς 
ἐπὶ χῶμον ἐχπετασϑ εὶς, 
φίλον ἄνδρ᾽ ὑπαγκαλίζων, 
ἐπὶ δεμνίοις τε ξανϑὸν 

ὅ00 χλιδανῆς ἔχων ἑταίρας 

μυρόχριστος λιπαρὸν βό-- 
στρυχον, αὐδᾷ δὲ, ϑύραν τίς οἴξει μοι; 

᾿ 
᾿ 
] 

ΚΥΚ.Ζ.ῺΩ ᾧ-. 

παπαπῷ, πλέως μὲν οἴνου, 
γάνυμαι δὲ δαιτὸς ἥβης, 

ὅ06 σχάφος ὁλκὰς ὡς γεμισϑεὶς 
ποτὶ σέλμα γαστρὸς ἔχρας. 
ὑπάγει μ᾽ ὁ χόρτος εὔφρων 
ἐπὶ κῶμον ἦρος ὥραις, 

ἐπὶ Κύχλωπας ἀδελφούς. 

ὅ10 φέρε μοι, ξεῖνε, φέρ᾽ ἀσχὸν ἔνδος 
ΧΟΡΟΣ. 

χαλὸν ὄμμασιν δεδορχὼς 
χαλὸν ἐχπερᾷ μελάϑρων. 
ἘᾺ φιλεῖ τις ἡμᾶς. 

λύχνα δ᾽ ἀμμένει δάϊα σὸν 
διὅ χρόα, χὠς τέρεινα νύμφα 

δροσερῶν ἔσωϑεν ἄντρων. 
στεφάνων δ᾽ οὐ μία χροιὰ 
περὶ σὸν χρᾶτα τάχ᾽ ἐξομιλήσει. 

ὈΣΧΕΞΑΆΣ ΕῪ Σ. 

Κύχλωψ, ἄκουσον, ὡς ἐγὼ τοῦ Βαχχίου 
ὅ20 τούτου τρίβων εἴμ᾽, ὃν πιεῖν ἔδωχά σοι. 

ΚΥΚ“,2ῶἕὁὰ, 

ὁ Βάχχιος δὲ τίς ϑεὸς νομίζεται; 
ΘἸῪ ΣῈΣ ἘΣΨΟΣ, 

μέγιστος ἀνθρώποισιν ἐς τέρψυιν βίου. 

ΚΥΚ.12Ω ἃ, 

ἐρυγγάνω γοῦν αὐτὸν ἡδέως ἐγώ. 
ΟἸΤΧΟΣΗΣΙ ΕΟ ΧΈΣΟ 

τοιόσδ᾽ ὁ δαίμων" οὐδένα βλάπτει βροτῶν. 
ΚΥυκιΖζῆ ἃ, 

ὅ26 ϑεὸς δ᾽ ἐν ἀσχῷ πῶς γέγηϑ᾽ οἴχους ἔχων; Ι 
ΟΠΥΣΣΈΕΥΣ. 

ὅπου τιϑῇ τις, ἐνθάδ᾽ ἐστὶν εὐπετής. 

ΚΥΚΖῶ ῳ.. 

οὐ τοὺς ϑεοὺς χρὴ δῶμ᾽ ἔχειν ἐν δέρμασιν. 
ΟΥ̓ ΣΕ ΧΟ. 

τί δ᾽, εἴ σε τέρπει γ᾽; ἢ τὸ δέρμα σοι πιχρόν; 
ΤΥ ΚΖ ὦς 

μισῶ τὸν ἀσχόν" τὸ δὲ ποτὸν φιλῶ τόδε. 
ὉΣΙΧ ΣῚΣ ΕῸΣ: 

530 μένων νυν αὐτοῦ πῖνε χεὐϑύμει, Κύχλωψ. 
ἘΞῪ Καὶ Ζῶ. ἃ: 

οὐ χρή μ᾽ ἀδελφοῖς τοῦδε προσδοῦναι ποτοῦ; 
ΟΠ ΥΣΣΕῪΥ Σ. 

ἔχων γὰρ αὐτὸς τιμιώτερος φανεῖ. 
ΚΥΚ“ΖΩῶ ἃ, 

τοῖς φίλοισι χρησιμώτερος. 
ΟΖ ΣΣῈ Σ. 

πυγμὰς ὁ χῶμος λοίδορόν τ᾽ ἔριν φιλεῖ. 

αν ΟΣ 

ὅ85 μεϑύωμεν- ἔμπας δ᾽ οὔτις ἂν ψαύσειέ μου. 

ΟἿΥΣΣΈΕΥΣ. 

ὦ τῶν, πεπωχότ᾽ ἐν δόμοισι χρὴ μένειν. 

κυκάωψ. 
ἠλίϑιος ὅστις μὴ πιὼν κῶμον φιλεῖ. 

ΟΕΡΞΞΞΕ ἜΣ: 

ὃς δ᾽ ἂν μεϑυσϑείς γ᾽ ἐν δόμοις μείνῃ, σοφός. 

κυκάωηψ, 
τί δρῶμεν, ὦ Σειληνέ; σοὶ μένει» δοχεῖ, 

(οι. 

διδοὺς δὲ 

-΄͵; 
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ΣΕΙΖ“ΗΝΟΣ. 

810 δοχεῖ - τί γὰρ δεῖ συμποτῶν ἄλλων, Κύχλωψ; 
ΚΥΚΑΚ “402 ἃ’. 

χαὶ μὴν λαχνῶδές γ᾽ οὖδας ἀνθηρᾶς χλόης. 
ΣΕΙΖΗΕΝΟΣ. 

χαὶ πρός γε ϑάλπος ἡλίου πίνειν καλόν. 
χλίϑητί νύν μοι πλευρὰ ϑεὶς ἐπὶ χϑονύός. 

κυ πῆς 

Ἰδού" 
616 τί δῆτα τὸν χρατῆρ᾽ ὕπισϑέ μου τίϑης; 

ΣΕΙΖΦΊΙΗΝΟΣ. 

ὡς μὴ παρών τις χαταλάβη. 

Το Κα Ὡς 

πίνειν μὲν οὖν 

χλέπτων σὺ βούλει: κάτϑες αὐτὸν ἐς μέσον. 
σὺ δ᾽, ὦ ξέν᾽, εἰπὲ τοὔνομ᾽ ὅ τι σὲ χρὴ χαλεῖν. 

ΟΣΥ ΣΤΟΥΣ. 

Οὗτιν" χάριν δὲ τίνα λαβών σ᾽ ἐπαινέσω; 
ρενυ κι κ ἂρ, 

δ60 πάντων σ᾽ ἑταίρων ὕστερον ϑοινάσομαι. 
ΟΔΥΎΥΣΣΕΥΣ. 

χαλὸν γε τὸ γέρας τῷ ξένῳ δίδως, Κύχλωψ. 
ΚΥΧΚ “Ζῶ ᾧ- 

οὗτος, τί δρᾷς; τὸν οἶνον ἐχπίνεις λάϑρα; 
ΣΕΙΖΔΗΝΟΣ. 

οὔχ, ἀλλ᾿ ἔμ᾽ οὗτος ἔχυσεν, ὅτι χαλὸν βλέπω. 
ΚΥΚ 4. Ὁ, 

χλαύσει, φιλῶν τὸν οἶνον οὐ (ιλοῦντά σε. 
ΣΕΙΖΧΗ͂ΝΟΣ. 

δ6ὅ ναὶ μὰ “(᾿, ἐπεί μού φησ᾽ ἐρᾶν ὄντος καλοῖ-. 
Κι Κι τ Ὡς, 

ἔγχει" πλέων δὲ τὸν σχύφον δίδου μόνον. 
ΣΕΙΖῊΝ ΟΣ. 

πῶς οὖν χέχραται; φέρε διασχεψώμεϑα. 
ΚΥΚΆΩ ὑ 

ἀπολεῖς " δὸς οὗτος. 

ΣΕΙΖΗΝΟΣ. 

γαὶ μὰ “Ὁ οὐ πρὶν ὧν σέ 7ε 

στέφανον ἴδω λαβόντα, γεύσωμαί τ᾽ ἔτι. 
κΚΥυκαῶνψ. 

ὅ60 ᾧνοχόος ἄδιχος. 
ΣΕΙΖΧΗΝΟΣ. 

ναὶ μὰ «10 ἀλλ ᾧνος γλυχύίς. 

ἀπομυχτέον δέ σοί γ᾽, ὅπως λήψει πιεῖν. 

κυκαῶωύ. 
ἐδοὺ, χαϑαρὸν τὸ χεῖλος αἵ τρίχες τέ μου. 

ΣΕΙΔΑΠΝΟΣ. 
ϑές νυν τὸν ἀγκῶν᾽ εὐρύϑμως, χᾷτ᾽ ἔχπιε, 
ὥσπερ μ᾽ ὁρᾷς πίνοντα χώσπερ οὐχ ἐμέ. 

κυκάωψ. 
ἃ ἃ, τί δράσεις; 

ΣΕῚΠΉΝΟΣ. 

ἡδέως ἠμύστιχα. 

ΚΥΚΖ ΩΨ, 

λαβὼν, ξέν᾽, αὐτὸς οἴνοχόος γέ μου γενοῦ. 

ΟΔΥΣΣΕῪΥΣ. 
γιγνώσχεται γοῦν ἅμπελος τὴμῇ χερί. 

κυκάωψ. 
φέρ᾽ ἔγχεόν νυν. 

ΟΔΥΣΣΕΎῪΣ. 

ἐγχέω, σίγα μόνον. 
ΚΥυΥκῶν, 

χαλεπὸν τόδ᾽ εἴπας, ὕστις ἂν πίνῃ πολύν. 
ΟΖΧΩΣ ΣΙ ΕΥΧΩΣΩ 

ὅ70 Ἰδοὺ λαβὼν ἔχπιϑι καὶ μηδὲν λίπης. 
συνεχϑανεῖν δὲ σπῶντα χρὴ τῷ πώματι. 

ΚΎΚ.ΚΩ ας 

παπαῖ, σοφόν γε τὸ ξύλον τῆς ἀμπέλου. 
ΟΔΥΣΣΕΥΣ. 3 

χἂν μὲν σπάσῃ γε δαιτὶ πρὸς πολλῆ πολὺν, 
τέγξ ξας δαμον νηδὺν, εἰς ὕπνον βαλεῖς " 

ὅ76 ἣν δ᾽ ἐχλίπῃς τι, ξηρανεῖ σ᾽ ὁ Βάχχιος. 
ΚΥυκαῶύ. 

Ἰοὺ ἰοὺ, 

ὡς ἐξένευσα μόγις - ἄχρατος ἡ χάρις" 

ὁ δ᾽ οὐρανός μοι συμμεμιγμένος δοκεῖ 
τῇ γῆ φέρεσθαι, τοῦ «1ιός τε τὸν ϑρόνον 

ὅ80 λεύσσω τὸ πᾶν τε δαιμόνων ἁγνὸν σέβας. 

οὐχ ἂν φιλήσαιμ᾽" αἱ Χάριτες πειρῶσί με. 
ἅλις Γανυμήδην τόνδ᾽ ἔχων ἀναπαύσομαι 

κάλλιστα νὴ τὰς Χάριτας. ἥδομαι δέ πως 
τοῖς παιδικοῖσι μᾶλλον ἢ τοῖς ϑήλεσιν. 

ΣΕΙΜΉΝΟΣ. 

ὅ85 ἐγὼ γὰρ ὃ “Ἰιός εἶμι Γανυμήδης, Κύχλωψ; 
Κχκαηῳ. 

ναὶ μὰ “ἴ, ὃν ἁρπάζω γ᾽ ἐγὼ ᾽κ τοῦ “«Ιαρδάνο 
ΣΕΙΖΔΗΝΟΣ. 

ἀπόλωλα, παῖδες - σχέτλια πείσομαι χακώ. 
ΧΟΡΟΣ. 

μέμφει τὸν ἐραστὴν χἀντρυφ ᾷς πεπωχότι; 
ΣΕΙΔΗΝΟΣ. 

οἴμοι" πιχρότατον οἶνον ὄψομαι τάχα. 
ΟἿ ΣΩΣΕΧΧΟΣΣ 

590 ὥγε δὴ, «Πιονύσου παῖδες, εὐγενῆ τέχνα, 
ἔνδον μὲν ἁνήρ" τῷ δ᾽ ὕπνῳ παρειμένος 

τάχ᾽ ἐξ ἀναιδοῦς 
δαϊλὸς δ᾽ ἔσωϑεν αὐλίων ὠϑεῖ χαπνόν. 
παρευτρέπισται δ᾽ 

φάρυγος ὠϑήσει χρέα. 

οὐδὲν ἄλλο πλὴν πυροῦν 

596 Κύχλωπος ὄψιν" ἀλλ᾿ ὅπως ὌΝ ἔσει. 

ΧΟΡΟΣ. 

πέτρας τὸ λῆμα χάἀάδάμαντος ἕξομεν. 

χώρει δ᾽ ἐς οἴχους, σιρίν τι τὸν πατέρα παϑὲ 
ἀπάλαμνον, ὥς σοι τἀνϑάδ᾽ ἐστὶν εὐτρεπῆ. 

ΟΥΥΣΣΕΎΥΣ 

“Ἥφαιστ᾽ ἄναξ Αἰτναῖε, 
600 λαμπρὸν 

σύ τ᾽, ὦ 

γείτονος καχοῦ 
πυρώσας ὄμμ᾽ ἀπαλλάχϑηϑ᾽ ἅπαξ, 
μελαίνης Νυχτὸς ἐχπαίδευμ᾽, 

ἄχρατος ἐλϑὲ ϑηοὶ τῷ ϑεοστυγεῖ, 

χαὶ μὴ ᾽πὶ χαλλίστοισι Γρωιχοῖς πόνοις 
αὐτόν τε ναύτας τ᾿ ἀπολέσητ᾽ ᾿Οδυσσέακ 

606 ὑπ᾿ ἀνδρὸς, ᾧ ϑεῶν οὐδὲν ἢ βροτῶν μέλει. 

ἢ τὴν τύχην μὲν δαίμον᾽ ἡγεῖσϑαι χρεὼν, 
τὰ δαιμόνων δὲ τῆς τύχης ἐλάσσονα. 

ΧΟΡΟΣ. 
λήψεται τὸν τράχηλον 

ἐντόνως ὁ χαρχίνος 

ἴπνε, 

ΘΙ0 τοῦ ξένων δαιτυμόνος" πυρὶ γὰρ τάχα 
᾿ ε 

φωσφόρους ὀλεῖ χόρας " 
Ἕ 
ἤδη δαλὸς ἠνϑραχωμέγος " 



ἘΛΈΗ ἌΘΩ ΨΨὰ 

616 χρύπτεται εἷς σποδιὰν δρυὸς ἄσπετον ἔρνος. 
ΗΕ Ξ ; 
ἀλλ ἴτω Π]άρων" 

πρασσέτω μαινόμενος" 
ΡΣ : ἐξελέτω βλέφαρον 

“Κύυχλωπος, ὡς πίη χαχῶς. 

620 κἀγὼ τὸν φιλοχισσοφόρον Βρόμιον 
ποϑειγὸν εἰσιδεῖν θέλω, 

Αύχλωπος λιπὼν ἐρημίαν. 
ΤΥ Ὶ ἐς ᾿ Ε .) 2. 

ἄρ᾽ ἐς τοσύνδ᾽ ἀςίξομαι; 

ΟΣ ΣΕΥ Σ. 

σιγᾶτε πρὸς ϑεῶν, ϑῆρες, ἡσυχάζετε, 
Ἶ : ἢ αὐδῶ 

6025 συνϑέντες ἄρϑρα στόματος " οὐδὲ πνεῖν ξῶ, 

οὐ σχαρδαμύσσειν, οὐδὲ χρέμπτεσϑαί τινα, 
ὡς μὴ ᾿ξεγερϑῆ τὸ χαχὸν, ἔς τ᾿ ἂν ὄμματος 
ὄψις Κύχλωπος ἐξαμιλληϑὴ πυρί. 

ΟΡ ΘΣΣΣ 

σιγῶμεν ἐγχάψαντες αἰϑέρα γνάϑοις. 

ΟΣ Σ ΣΕΥ. 

680 ὥγε νυν ὅπως ἅψεσθε τοῦ δαλοῦ χεροῖν 
ἔσω μολόντες" διάπυρος δ᾽ ἐστὶν χαλῶς. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὐχοῦν σὺ τάξεις οὕστινας πρώτους χρεὼν 

χαυστὸν μοχλὸν λαβόντας ἐχχαίειν τὸ φῶς 
Κύχλωπος, ὡς ἂν τῆς τύχης χοινώμεϑα. 

ἨἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

686 ἡμεῖς μέν ἐσμεν μακρότερον πρὸ τῶν ϑυρῶν 
ἑστῶτες ὠϑεῖν ἐς τὸν ὀιρϑαλμὸν τὸ πῦο. 

ΠΗΠΙΧΟΡΙΟΝ. 

ἡμεῖς δὲ χωλοί γ᾽ ἀρτίως γεγενήμεθα. 
ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

ταυτὸν πεπόνϑατ᾽ ἄρ᾽ ἐμοί. τοὺς γὰρ πόδας 
ἑστῶτες ἐσπάσϑημεν οὐχ οἶδ᾽ ἐξ ὅτου. 

ἘΓΙΓΙΣΞΌΟΡΤΟΝΝ. 

640 ἑστῶτες ἐσπάσϑητε; 
ΠΜΠΙΧΟΡΙΟΝ. 

“χαὶ τά γ᾽ ὄμματα 
μέστ᾽ ἐστὶν ἡμῶν χόνεος ἢ τέφρας ποϑέν. 

ἘΣΣΙ ΧΣΟΣΊΕ ΧΌΣ. 

ἅνδρες πονηροὶ κοὐδὲν οἵδε σύμμαχοι Ὁ ης μάχοι. 
ἘΦ ΟΡ Σ: 

ὁτιὴ τὸ νῶτον τὴν ῥίύχιν τ᾽ οἰχτείροιιεν, 
χαὶ τοὺς ὀδόντας ἐχβαλεῖν οὐ βούλομαι 

Θ46 τυπτόμενος, αὕτη γίγνεται πονηρία; 

ἀλλ οἶδ᾽ ἐπῳδὴν Ὀρφέως ἀγαϑὴν πάνυ, 

ὡς αὐτόματον τὸν δαλὸν ἐς τὸ χρανίον 
στείχονϑ᾽ ὑφάτσιτειν τὸν μονῶπι παῖδα γῆς. 

ΘΟ ΧΕ ΣΕΥΣ. 

πάλαι μὲν δὴ σ᾽ ὄντα τοιοῦτον «ὕσει, 

660 νῦν δ᾽ οἶδ᾽ ἄμεινον. τοῖσι δ᾽ οἱχείοις «λοις 

γχοῆσϑαί μ᾽ ἀνόγχη. χειρὶ δ᾽ εἰ μηδὲν σϑένεις, 

ἀλλ οὖν ἐπεγχέλευέ γ᾽, ὡς εὐννυχίαν 
«φίλων χελευσμοῖς τοῖσι σοῖς “τησώμιεϑα. 

τς ΟἿΡΙΟΣΣ: 

δράσω τάδ᾽. ἐν τῷ Καρὶ κινδυνεύσομεν. 
666 χελευσμάτων δ᾽ ἕχατι τυφέσϑω Κύχλωψ. 

Ἰὼ ἰώ. 
» ΠΥ .5, -- , 

γενναιότατ᾽ ὠϑεῖτε, σπεύδετε. 
ἐχχαίετε τὴν ὀφοὺν 
ϑηρὺς τοῦ ξενοδαίτα. 

΄ 1: ὩΣ φῸ» 
τύφετ᾽ ὦ, καίετ᾽ 

660 τὸν “4ἴτνας μηλονόμον. 

τόρνευ᾽, ἕλχε, μή σ᾽ ἐξοδυνηϑεὶς 
δράση τι μάταιον. 

ΚΎΚ ΩΨ, 

ὦμοι, χατηνϑραχώμεϑ᾽ ὀφθαλμοῦ σέλας. 
ΧΟΡΟΣ. 

καλός γ᾽ ὃ παιάν" μέλπε μοι τόνδ᾽, ὦ Κύχλωψ. 
ΚΥΚ Ζῶ ἵἱ. 

666 ὦμοι μάλ᾽, ὡς ὑβρίσμεϑ᾽᾽, ὡς ὀλώλαμεν. 
ἀλλ οὔτι μὴ φύγητε τῆσδ᾽ ἔξω πέτρας 
χαίροντες, οὐδὲν ὄντες " ἐν πύλαισι γὰρ 
σταϑεὶς (φάραγγος τάσδ᾽ ἐναρμόσω χέρας. 

ΧΟΡΟΣ. 

τί χρῆμ᾽ ἀντεῖς, ὦ Κύχλωψ; 

ΚΥΚΖΩΨ. 

ἀπωλόμην. 
ΧΟΡΟΣ. 

670 αἰσχρός γε φαίνει. 
ΚΥΚ.Ωνύῳ, 

χἀπὶ τοῖσδέ γ᾽ ἄϑλιος. 
ΧΟΡΟΣ. 

μεϑύων χατέπεσες ἐς μέσους τοὺς ἄνϑραχας; 

ΚΥΚ υΣ 

Οὗὐτίς μ᾽ ἀπώλεσ᾽. 
ΧΟΡΟΣ. 

οὐχ ἄρ᾽ οὐδείς σ᾽ ἠϑίχει. 
ον ΚΑ ΜᾺ 

Οὗτίς μὲ τυφλοῖ βλέφαρον. 

ΟΡ ΟΣ, 

οὐχ ἄρ᾽ εἶ τυφλός. 
ΚΖ Ὡς 

ὡς δὴ σύ. 

ΧΟΡΟΣ. 

χαὶ πῶς σ᾽ οὔτις ἂν ϑείη τυφλόν; 
Κυκμῶνψ, 

670 σχώπτεις- ὁ δ᾽ Οὗτις ποῦ ᾽σιιν; 
ΧΟΡΟΣ. 

οὐδαμοῦ, Κύχλωψ. 
ΚΥΚ,ΩΨ. 

ξένος, ἵν᾽ ὀρθῶς ἐχμάϑης, μ᾽ ἀπώλεσεν, 
μιαρὸς, ὅς μοι δοὺς τὸ πῶμα κατέχλασεν. 

ΧΟΡΟΣ. 

δεινὸς γὰρ οἶνος χαὶ παλαίεσθϑαι βαρύς. 

ἌΧΑΖ ὃς 

πρὸς ϑεῶν πεφεύγασ᾽ ἢ μένουσ᾽ εἴσω δόμων; 
ΧΟΡΟΣ. 

680 οὗτοι σιωπῇ τὴν πέτραν ἐπήλυγα 
λαβόντες ἑστήχασι. 

ΚΥΚΖων. 

ποτέρες τῆς χερός; 

ΣΧ ΟΥΡΟΣΣ. 

ο.ο. 

ἐν δεξιᾷ σου. 

ΚΥΚΜ,ΖΩ Ψ. 

ποῦ; 

ΣἙΟΡΟΣ. 

πρὸς αἰτῇ τῇ πέτρᾳ. 
ἔχεις; 

ΚΥΚ“ΖΩ ἃ 

καχόν γὲ πρὸς κακῷ " τὸ χρανίον 
παίσας κατέαγα. 



528 ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ πγτάλῶψΨ. 

Χ ΟΡΊΟΣΣ: 

χαί σε διαιεύγουσί γέ. 
ΚΥΚ “νὰ 

6086 οὐ τῇδ᾽, ἐπεὶ τῇδ᾽ εἶπας. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὐ ταύτῃ λέγω. 
κΚΎΚΖΩ ας, 

πὴ γάρ; 
ΧΟΡΟΣ. 

περιάγουσίν σὲ πρὸς τἀριστερά. 
οἴμοι: γελῶμαι" χερτομεῖτέ μ᾽ ἐν καχοῖς. 

ΣΙΟΊΡΙΟἿΣ. 

ἀλλ οὐχέτ᾽, ἀλλὰ πρόσϑεν οὗτός ἐστί σου. 
ΚΥΚΖῶΩνΐΨ. 

ὦ παγχάχιστε, ποῦ ποτ᾽ εἶ; 
ΟΔΥΣΣΕΥΣ. 

τηλοῦ σέϑεν 

690 φυλαχαῖσι φρουρῶ σῶμ᾽ Ὀδυσσέως τόδε. 
ΚΥΚ..2 ἃ. 

πῶς εἴπας; ὄνομα μεταβαλὼν καινὸν λέγεις; 
ΟΔΥΣΣΕΥΣ. 

ὅπερ γ᾽ ὃ φύσας μ᾽ ὠνόμαζ᾽ Ὀδυσσέα. 

δώσειν δ᾽ ἔμελλες ἀνοσίου δαιτὸς δίχας " 

χαχῶς γὰρ ἂν Τροίαν γε διεπυρωσάμην, 
696 εἰ μή σ᾽ ἑταίρων φόνον ἐτιμωρησάμην. 

ΚΥυκαῶ ἃ! 

αἰαῖ" παλαιὸς χρησμὸς ἐχπεραίνεται. 
τυφλὴν γὰρ ὄψιν ἔχ σέϑεν σχήσειν μ᾽ ἔφη 
Τροίας ἀφορμηϑέντος. ἀλλὰ χαὶ σέ τοι 

δίκας ὑφέξειν ἀντὶ τῶνδ᾽ ἐϑέσπισε, 
700 πολὺν ϑαλάσσῃ χρόνον ἐναιωρούμενον.- 

ΟΣΓΥΣΣΈΕΈΡΣ.: 

χλαίειν σ᾽ ἄνωγα" χαὶ δέδραχ᾽ ὅπερ λέγω. 
ἐγὼ δ᾽ ἐπ᾿ ἀχτὰς εἶμι, χαὶ νεὼς σχάζος 
ἥσω ᾽πὶ πόντον Σιχελὸν ἔς τ᾽ ἐμὴν πάτραν. 

ΚαΥ Κ Ὁ ὩΣ 

οὐ δῆτ᾽, ἐπεί σε τῆσδ᾽ ἀπορρήξας πέτρας 

706 αὐτοῖσι συνναύταισι συντρίψω βαλών. 
ἄνω δ᾽ ἐπ᾽ ὄχϑον εἶμι, χαίπερ ὧν τυφλὸς, 
δι᾿ ἀμφιτρῆτος τῆσδε προσβαίνων ποδί. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἡμεῖς δὲ συνναῦταί γε τοῦδ᾽ Ὀδυσσέως 
ὄντες τὸ λοιπὸν Βαχχίῳ δουλεύσομεν. 



ΨΡΕΞΤΟΦΆΝΌΟΣΙΞ 

πο ΕΟ ΤΑ ΔΑ Ἢ 

ΟΕΤΑΕ ΚΟΕΝΤΟΙ͂ς 07 



ΑΡΙΣΞ ΤΟΦΑΝΘΥΣ.ΟΑΙΣ ΛΈ ΗΣ: 

ΤᾺ πον ΔΡΆΜΑΤΟΣ, ΤΡ ΘΣΞ ΟὟΠΕΑ 

ΠΚ.ΣΟΊΣΤΟΞΖΙΕΙΣ: “ΦΑΜΜΑ͂ΧΟΣ. 

ἜΕΡΟΧΩΣΣ: ΜΕΙΜΡΕΎΥΣ:. 

«ΛΙ}Ἂ.ΦΙΘΕΟΣ. ΚΟΡΑ ϑυγατέρε τοῦ 1]εγκρέως. 

ΠΡΕΣΒΕΙ͂Σ ᾿ϑηναίων παρὰ βασιλέως ἥκοντες. ΣΟΥ ΚΘ ΡΝ ΤΈΣ. 

ΨΕΥΖΩΖ,ΦΡΊ.“48.Σ. ΒΟΣΚῸΣ: 

ΘΕΩΡΟΣ. ΝΕΚΙ ΖΡ ΟΣΣ: 

ΧΟΡΟΣ ΑΧΑΡΝΕΩΝ. ΘΕΡΆΠΩΝ “αμάχου. 
ΓΎΜΝΗ “ιχαιοπόλιδος. ΤΕΏΡΓΟΣ. 

ΘΥΓΆΑ͂ΤΠΡ «Ἱιχαιοπόλιδος. ΠΑΡΑΝΎΠΜΦΟΣ. 
ΚΗΦΙΣΟΦΩΝ. ΠΡ ἘΞ ΟἿΣ 

] ἘΥΡΙΠΠΙΖΗ͂Σ. 

5 1 Ὁ Θ᾽ Ἢ ΣΣΕΙ͂ΘΘΣ: 
Ἔ;»λησία ὑφέστηχεν ᾿Ιϑήνησιν ἐν τῷ φανερῷ, χαϑ᾽ ἣν πολεμοποιοῦντας τοὺς ῥήτορας καὶ προι(ανῶς τὸν 

δῆμον ἐξαπατῶντας “]ικαιόπολίς τις τῶν αὐτουργῶν ἐξελέγχων παρεισάγεται. τούτου δὲ διά τινος, ᾿Ἵμφι.. 

ϑέου χαλουμένου, σπεισαμένου κατ᾿ ἰδίαν τοῖς «Τάχωσιν., ᾿Ἰχαρνιχοὶ γέροντες πεπυσμένοι τὸ πρᾶγμα προσ- 

ἔρχονται διώχοντες ἐν χοροῦ σχήματι" χαὶ μετὰ ταῦτα ϑύοντα τὸν “ἸΤικαιόπολιν ὁρῶντες, ὡς ἐσπεισμέ- 
γὸ» τοῖς πολεμιωτώτοις χαταλεύσειν ὁρμῶσιν. ὃ δὲ ὑποσχόμενος ὑπὲρ ἐπιξήνου τὴν χεφαλὴν ἔχων ἀπο- 
λογήσασϑαι, ἐφ᾽ ᾧτ᾽, ἂν μὴ πείση τὰ δίχαια λέγων, τὸν τράχηλον ἀποκοπήσεσϑαι, ἐλϑὼν ὡς Εὐριπίδην 
αἴτεῖ πτωχιχὴν στολήν. χαὶ στολισϑεὶς τοῖς Τηλέφου ῥαχώμασι παρῳδεῖ τὸν ἐχείνου λόγον, οὐχ ἀχαρίτως 
χαϑαπτόμενος Περικλέους περὶ τοῦ ΠῆΊεγαριχοῦ ψηφίσματος. παροξυνϑέντων δέ τινων ἐξ αὐτῶν ἐπὶ τῷ 

δοχεῖν συνηγορεῖν τοῖς πολεμίοις, εἶτα ἐπιφερομένων, ἐνισταμένων δὲ ἑτέρων ὡς τὰ δίχαια αὐτοῦ εἰρηχό- 
τος, ἐπιφανεὶς «Τάμαχος ϑορυβεῖν πειρᾶται. εἶτα γενομένου διελχυσμοῦ χατενεχϑεὶς ὃ χορὸς ἀπολύει τὸν 
«Ἱιχαιόπολιν καὶ πρὸς τοὺς διχαστὰς διαλέγεται περὶ τῆς τοῦ ποιητοῦ ἀρετῆς χαὶ ἄλλων τινῶν. τοῦ δὲ 
“Ἰικαιοπόλιδος ἄγοντος χαϑ' ἑαυτὸν εἰρήνην τὸ μὲν πρῶτον Π͵Ιεγαριχός τις παιδία ἑαυτοῦ διεσχευασμένα 

εἷς χοιρίδια φέρων ἐν σάχχῳ πράσιμα παραγίνεται" μετὰ τοῦτον ἐς Βοιωτῶν ἕτερος ἐγχέλεις τε χαὶ παν- 
τοὐδαπῶν ὀρνίϑων γόνον ἀνατιϑέμενος εἷς τὴν ἀγοράν. οἷς ἐπιφανέντων τινῶν συχοφαντῶν συλλαβόμενο. 

τινὰ ἐξ αὐτῶν ὁ «Ἰιχαιάπολις χαὶ βάλλων εἷς σάκχον, τοῦτον τῷ Βοιωτῷ ἀντίφορτον ἐξάγειν ἐχ τῶν 

᾿ϑηνῶν παραδίδωσι, χαὶ προσαγόντων αὐτῷ πλειόνων χαὶ δεομένων μεταδοῦναι τῶν σπονδῶν, χαϑυ- 
περηφανεῖ. παροιχοῦντος δὲ αὐτῷ «Ἰαμάχου, χαὶ ἐνεστηχυίας τῆς τῶν Χοῶν ἑορτῆς, τοῦτον μὲν ἄγγελος 

παρὰ τῶν στρατηγῶν ἥχων χελεύει ἐξελϑόντα μετὰ τῶν ὅπλων τὰς εἰσβολὰς τηρεῖν" τὸν δὲ “Ἰιχαιόπολιν 
παρὰ τοῦ -«Τιονύσου τοῦ ἱερέως τις χαλῶν ἐπὶ δεῖπνον ἔρχεται. χαὶ μετ᾽ ὀλίγον ὁ μὲν τραυματίας χαὶ χα- 

χῶς ἀπαλλάττων ἐπανήχει, ὁ δὲ «Ἰιχαιόπολις δεδειπνηχὼς χαὶ μεϑ᾽ ἑταίρας ἀναλύων. τὸ δὲ δρᾶμα τῶν 

εὖ σφόδρα πεποιημένων, χαὶ ἐχ παντὸς τρόπου τὴν εἰρήνην προχαλούμενον. ἐδιδάχϑη ἐπὶ Εὐθυδήμου 

ἄρχοντος ἐν .Τηναίοις διὰ Καλλιστράτου" χαὶ πρῶτος ἦν" δεύτερος Κρατῖνος Χειμαζομένοις. οὐ σώζονται: 

τοίτος Εὔπολις ΜΝουμηγίαις. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑ ΝΟΥΣ ΓΡΑΜΙΤΙΒΟΣΗΣ 
᾿Ε;κλησίας οὔσης παραγίνονταί τινες 

πρέσβεις παρὰ Περσῶν χαὶ παρὰ Σιτάλχους πάλιν, 
οἱ μὲν στρατιὰν ἄγοντες, οἱ δὲ χρυσίον" 

παρὰ τῶν «Τκχεδαιμονίων τε μετὰ τούτους τινὲς 

σπονδὰς φέροντες, οὃς ᾿ἡχαρνεῖς οὐδαμῶς 
εἴασαν, ἀλλ ἐξέβαλον, ὧν χαϑάπτεται 
σχληρῶς ὁ ποιητής. αὐτὸ τὸ ψήφισμά τε 
ΠΙεγαριχὸν ἱχανῶς φησι, “αὶ τὸν Περιχλέᾳ 

οὐχ τῶν “Ταχώνων τῶνδε πάντων αἴτιον, 
σπονδὰς λύσιν τε τῶν ἐφεστώτων παωκῶν. 



ἡδροκυδονών ν΄ ὦ ἾΝοὺ ΕΙΣ 

“ΠΠΚΑά,ΙΟΠΟ.1Σ. 
“ 
(ΟΣ δὴ δέδηγμαι τὴν ἐμαυτοῦ χαρδίαν, 

ἥσθην δὲ βαιὰ, πάνυ δὲ βαιὰ τέτταρα " 
8 ; 
ἃ δ᾽ ὠδυνήϑην., ψαμμακχοσιογάργαρα. 

᾿ ᾿ τς 
φέρ᾽ ἴϑω, τί δ᾽ ἥσϑην ἄξιον χαιρηδόνος ; 

τ ἃ ᾿ ᾿ ὅ ἐγῳδ᾽ ἐφ᾽ ᾧ γε τὸ χέχρ εὐφράνθην ἰδεὲν, 
τοῖς πέντε ταλάντοις οἷς Κλέων ἐξήμεσεν. 

ταῦϑ'᾽ ὡς ἐγανώϑην, χαὶ φιλῶ τοὺς ἱππέας 

διὰ τοῦτο τοὔργον" ἄξιον γὰρ Ἑλλάδι. 
ΕΙ Ε Ὕ ΄ Ὁ ἽΝ ᾿ 
ἀλλ ὠδυνήϑην ἕτερον αὖ τραγῳδιχὸν, 

10 ὅτε δὴ χεχήνη προοσδοχῶν τὸν Αϊσχύλον, 
ὃ δ᾽ ἀνεῖπεν εἴσαγ᾽, ὦ Θέογνι., τὸν χορόν. 
πῶς τοῦτ᾽ ἔσεισέ μου δοκεῖς τὴν χαρϑίαν; 
ΕἸ ΤΥ Ὑτ τ αὐ» « ᾿ ᾿ 

ἀλλ᾽ ἕτερον ἥσϑην, ἡνίχ᾽ ἐπὶ μόσχῳ ποτὲ 

“Ιεξίϑεος εἰσῆλϑ᾽ ἀσόμενος Βοιώτιον. 
1δ τῆτες δ᾽ ἀπέθανον χαὶ διεστράφην ἰδὼν, 

ὅτε δὴ παρέχυψε Χαῖρις ἐπὶ τὸν ὄρϑιον. 
ΤΡ ΤΑΙ γδθρλεος, το ῥα γ ον, ἐτΑα σοὶ ἰς ιν 
ἀλλ οὐδεπώποτ᾽ ἐξ ὅτου ᾽γὼ ῥύπτομαι 
οὕτως ἐδήγϑην ὑπὸ χονίας τὼς ὀςροῦς ὕτως ἐϑήχϑην ὑπὸ κονίας τὸς ὀφρῦς 
ὡς νῦν, ὑπότ᾽ οὐσὴς χυρίας ἐχχλησίας 

20 ἑωϑινῆς ἔρημος ἡ πνὺξ αὑτηί" 
Μ"" βήκοις "9 Ε' " τ ἄχ 

οἱ δ᾽ ἐν ἀγορᾷ λαλοῦσι, χάνω χαὶ χάτω 

τὸ σχοινίον «φεύγουσι τὸ μεμιλτωμένον " 
; 5 

οὐδ᾽ οἱ πρυτάνεις ἥχουσιν,, ἀλλ ἀωρίαν 
ἥχοντες, εἶτα δ᾽ ὠστιοῦνται πῶς δοκεῖς 

2ὅ ἐλθόντες ἀλλήλοισι πεοὶ πρώτου ξύλου, 
τ ϑρύ Ἶ ὁ ἃ 
ἀϑρύοι καταρρέοντες - εἰρήνη ὅπως 
ἔσται προτιμῶσ᾽ οὐδέν" ὦ πόλις πόλις. 

ἐγὼ δ᾽ ἀεὶ πρώτιστος εἷς ἐχπλησίαν 
- ἘΣ ἐπὶ Ἷ 

γνοστῶν χάϑημαι: χατ᾽ ἐπειδὰν ὦ μόνος, 
80 στένω, πέχηνα, σχορδινῶμαι, πέρδομιαι, 

ἀπορῶ, γράφω, παρατίλλομαι, λογίζομαι, 
: ᾿ Κνν ΚΟ ύτατι ͵ Ξ 
ἀποβλέπων εἷς τὸν ἀγρὸν. εἰρήνης ἐρῶν, 

Ε ᾿ τῷ ὡς ΤΗΣ Ξ 
στυγῶν μὲν ἄστυ, τὸν δ᾽ ἐμὸν δῆμον ποϑῶν, 
Ἢ . ͵ ᾽. οὖ 3). ς , 
ὃς οὐδεπώποτ᾽ εἶπεν, ανϑραχας πρίω, 

ϑό οὐχ ὕξος, οὐκ ἔλαιον, οὐδ᾽ ἤδην πρίω, 
ἀλλ αὐτὸς ἔφερε πάντα χὠ πρίων ἀπῆν. 

- Μ - “ Ἔ 

γὺῦὺν οὖν ἀτεχνῶς ἥχω παρεσχευασμένος 
βοᾶν, ὑποκχρούειν,, λοιδορεῖν τοὺς ῥήτορας, 

΄ Ἅ ν᾿ Α » ΄͵ 

ἐάν τις ἄλλο πλὴν περὶ εἰρήνης λέγῃ. 
, Εν 

40 ἀλλ᾿ οἵ πρυτάνεις γὰρ οὑτοιὶ μεσημβοινοί. 

οὐχ ἠγόρευον; τοῦτ᾽ ἐχεῖν᾽ οὑγὼ ᾽λεγον" 
εἷς τὴν προεδρίαν πᾶς ἀνὴρ ὠστίζεται. 

ἌΤΡΕΡΥ ΞΕ: 
ες εἰρεδη 

πάριτ᾽ εἷς τὸ πρόσϑεν, 
, ΕἸ ε » ᾿ τ -" ΄ 

παριϑ, ὡς ἂν ἐντὸς τε τοῦ χαϑάρματος. 

ΦΠΙΦΙΘΕΟΣ. 

45 ἤδη τις εἶπε; 
ΚΗΡΥῪ Ξ. 

τίς ἀγορεύειν βούλεται; 

4ΠΦΙΘΕΟΣ. 
ἐγώ. 

ΚΕΡῪ . 

τίς ὧν; 
ΑἸ ΦΙΘΕΟΣ. 

᾿μφῳίϑεος. 
ΚΗΡῪ Ξ. 

οὐχ ἄνϑρωπος; 

ΑΜ ΦΙΘΕΟΣ. 
οὐ; 

ἀλλ ἀϑάνατος. ὃ γὰρ ᾿Ἱμφίϑεος “Ἰήμητρος ἢν 

χαὶ Τριπτολέμου" τούτου δὲ Κελεὸς γίγνεται" 
γαμεῖ δὲ Κελεὸς «Ῥαιναρέτην τήϑην ἐμὴν, 

ὅ0 ἐξ ἧς .«Ζυκῖνος ἐγένετ᾽" ἐχ τούτου δ᾽ ἐγὼ 
ἀϑάνατός εἶμ᾽. ἐμοὶ δ᾽ ἐπέτρειναν οἱ ϑεοὶ 
σπονδὰς ποιεῖσϑαι πρὸς .1αχεδαιμονίους μόνῳ. 

ἀλλ ἀθάνατος ὧν, ὦνδρες, ἐφόδι᾽ οὐκ ἔχω" 
οὐ γὰρ διδόασιν οἱ πρυτάνεις. 

ΚΗΡΎΕΞ. 
οἱ τοξόται. 

ΑΠΦΙΘΕΟΣ. 

δό ὦ Τριπτόλεμε χαὶ Κελεὲ, περιόψεσϑέ με; 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΟ.ΙΣ. 

ὦνδρες πρυτάνεις, ἀδιχεῖτε τὴν ἐχχλησίαν 

τὸν ἄνδο᾽ ἀπάγοντες, ὕστις ἡμῖν ἤϑελε 
σπονδὰς ποιῆσαι χαὶ χοεμάσαι τὰς ἀσπίδας. 

ΚΗΡΥΞ. 

χάϑησο οσἵγα. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟ.ΙΣ. 

μὰ τὸν ᾿Ἱπόλλω ᾽γὼ μὲν οὔ, 

60 ἢν μὴ περὶ εἰρήνης γε πρυτανεύσητέ μοι. 
ΤΘΟΕΓΒῪ ἘΞ: 

οἱ πρέσβεις οἵ παρὰ βασιλέως. 
ΚΤ ΤΓΟΙΤΡΟΙ ΖΊΣ. 

ποίου βασιλέως; ἄχϑομαι ᾽γὼ πρέσβεσι 

χαὶ τοῖς ταῶσι τοῖς τ᾿ ἀλαζονεύμασιν. 

ἽΕΚΡΥΣΙΕ: 

σίγα. 

ΤΙΚΆΑΙΟΠΟ.ΙΣ. 

βαβαιὰξ, ὠχβάτανα, τοῦ σχήματος. 
ΠΡΕΣΒΎΣ. 

θὅ ἐπέμιναϑ᾽ ἡμᾶς ὡς βασιλέα τὸν μέγαν, 
μισϑὸν φέροντας δύο δραχμὰς τῆς ἡμέρας 

ἐπ᾿ Εὐϑυμένους ἄρχοντος " 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΟ.ΊΙΣ. 

οἴμοι τῶν δραχμῶν. 
ΤΓΡΉΣΒΎΥΣ. 

χαὶ δῆτ᾽ ἐτρυχόμεσϑα παρὰ Καὕὔστριον 
πεδίον ὁδοιπλανοῦντες ἔσχηνημένοι, 

10 ἐφ᾽ ἁορμαμαξῶν μαλϑαχῶς χαταχείμενοι, 

ἀπολλύμενοι. 
ΖΔΙἊἋἜΚΆΑΙΟΠΟ.Ἅ“Ζ1Σ. 

σφόδρα γὰρ ἐσωζόμην ἐγὼ 
παρὰ τὴν ἔπαλξιν ἐν φορυτῷ χαταχείμενος ; 



ΑΡΙΞΥ ΟΦΥΑ ΝΘ Ὁ Σ 

ΠΡΕΣΒΥῪΣ. 

ξενιζόμενοι δὲ πρὸς βίαν ἐπίνομεν 
ξ ὑκλίνψγων ἐχπωμάτων χαὶ χρυσίδων 

76 ἄχρατον οἶνον ἡδύν. 
ΤΙΚΑΙΟΠΟ-ῚΣ. 

ὦ Κραναὰ πόλις, 

ἄρ᾽ αἰσϑάνει τὸν χατάγελων τῶν πρέσβεων; 
ΤΡΈΣΒῪΥ Σ. 

οἱ βάρβαροι γὰρ ἄνδρας ἡγοῦνται μόνους 
τοὺς πλεῖστα δυναμένους (φαγεῖν τὲ χαὶ πιεῖν. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΟΙ͂Σ. 

ἡμεῖς δὲ λαιχαστός τὲ χαὶ χαταπύγονας. 

ὙΓΡΊΒΣ ΒΥ Σ: 

80 ἔτει τετάρτῳ δ᾽ εἰς τὰ βασίλει᾽ ἤλθομεν " 
ἀλλ᾽ εἰς ἀπόπατον ᾧχετο, στρατιὰν λαβὼν, 
χἄχεζεν ὀχτὼ μῆνας ἐπὶ χρυσῶν ὀρῶν. 

ΖΦΙΚΑΙΟΠΟΟΙ͂Σ. 

πόσου δὲ τὸν πρωχτὸν χρόνου ξυνήγαγεν; 
ἹΓΡΈΣΙΒΎΥΣ: 

τῇ πανσελήνῳ" χᾷτ᾽ ἀπῆλϑεν οἴχαδε. 

8ὅ εἶτ᾽ ἐξένιζε, παρετίϑει ϑ᾽ ἡμῖν ὅλους 

ἐκ χριβάνου βοῦς. 

ΦΙΚΑΙΟΠΟΟΑΙ͂Σ. 

χαὶ τίς εἶδε πώποτε 
βοῦς χριβανίτας; τῶν ἀλαζονευμάτων. 

ΠΠΟΡΟΡΙ ΣΈΒΟΥΣ, 

χαὶ ναὶ μὰ «10 ὄρνιν τριπλάσιον Κλεωνύμου 
παρέϑηχεν ἡμῖν" ὄνομα δ᾽ ἦν αὐτῷ φέναξ. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΑΙΣ. 
90 ταῦτ᾽ ὥρ᾽ ἐφενάχιζες σὺ, δύο δραχμὰς φέρων. 

ΠΡ ΣΊΒΌΧΩΣΣ 

χεὶ νῦν ἄγοντες ἥκομεν Ἁευδαρτάβαν, 
τὸν βασιλέως ὀφϑαλμόν. 

ΔΙΚΆΙΟΠΟ 11Σ. 
ἐχχόιννειέ γε 

κόραξ πατάξας τόν γε σὸν τοῦ πρέσβεως. 

ΚΉΡΥ ΕΞ. 

ὁ βασιλέως ὀφϑαλιιός. 

ΤΙἊΙΚΑ͂ΙΟΠΟ.ΟΙΣ. 

ὦναξ ᾿Πράχλεις " 

96 πρὸς τῶν ϑεῶν, ἄνϑοωπε, ναύφραχτον βλέπεις, 
ἢ περὶ ἄχραν χάμπτων νεώσοικον σχοπεῖς; 

ἄσχωμ᾽ ἔχεις που περὶ τὸν ὀφϑαλμὸν χάτω. 
ΤΡΡΟΒΊΣΙΒ ὟΣ, 

ἄγε δὴ σὺ, βασιλεὺς ἅττα σ᾽ ἀπέπεμψεν φράσον 
λέξοντ᾽ ᾿Ιϑηνκίοισιν, ὦ ἱευδαρτάβα. 

ΦΈΕΥ ΖΕΙΡΤ' ΜΒ. Σ᾿ 

100 αρταμὰν ἔξαρξ᾽ ἀναπισσόναι σάτρα. 
ΤΕΣ ΒΥ ΣΝ 

ξυνήχαϑ᾽ ὃ λέγει; 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΟΑΙΙΣ. 

μὰ τὸν ᾿Ἰπόλλω᾽ 
ὙΠῸ ΣΙ ΒΥΧΩΣΣ 

πέμψειν βασιλέα φησὶν ὑμῖν χρυσίον. 

λέγε δὴ σὺ μεῖζον χαὶ σαφῶς τὸ χουσίον. 
ΦΈΣΙ ΖΙ ΖΡ ΠΡ ΘΥΙΝΕΣΝ 

οὐ λῆψι χοῖσο, χαυνόπρωχτ᾽ Ἰαοναῦ. 

ΔΙΚΑΤΙΟΠΌΑΙΣ. 

196 οἴμοι χαχοδαίμων, ὡς σαφῶς. 

ἀαλβοννινν, ψαῖοὲ 
γὼ μὲν οὔ. 

ΤΕΡῈΣ ΒΥ ΣΙ 

τί δαὶ λέγει 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΟΑΙΣ. 

ὅ τι; χαυνοπρώχτους τοὺς ᾿Ιάονας λέγει, 
εἰ προσδοχῶσι χρυσίον ἐκ τῶν βαρβάρων. 

ΤΙΓΡΈΣΘΒΟΥΣ: 

οὔκ, ἀλλ᾿ ἀχάνας ὅδε γε χρυσίου λέγει. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΑΙΙΣ. 

ποίας ἀχάνας; σὺ μὲν ἀλαζὼν εἶ μέγας. 
110 ἀλλ᾽ ἄπιϑ᾽- ἐγὼ δὲ βασανιῶ τοῦτον μόνος. 

ἄγε δὴ σὺ φράσον ἐμοὶ σαφῶς, πρὸς τουτονὶ, 
ἵνα μή σε βάψω βάμμα Σαρδιανιχόν " 
βασιλεὺς ὁ μέγας ἡμῖν ἀποπέμψει χρυσίον; --- 
ἄλλως ἄρ᾽ ἐξαπατώμεϑ᾽ ὑπὸ τῶν πρέσβεων; -- 

116 Ἑλληνικόν γ᾽ ἐπένευσαν ἅνδρες οὑτοιὶ, 
χοὺκ ἔσϑ᾽ ὅπως οὐχ εἰσὶν ἐνθένδ᾽ αὐτόϑεν. 
χαὶ τοῖν μὲν εὐνούχοιν τὸν ἕτερον τουτονὶ 
ἐγῴδ᾽ ὅς ἐστι, Κλεισϑένης ὁ Σιβυρτέου. 
ὦ ϑερμόβουλον πρωχτὸν ἐξυρημένε " 

120 τοιόνδε δ᾽, ὦ πίϑηχε, τὸν πώγων᾽ ἔχων 
εὐνοῦχος ἡμῖν ἦλϑες ἐσχευασμένος; 

ὁδὲ δὲ τίς ποτ᾽ ἐστίν; οὐ δήπου Στράτων; 
ΚΗΡΎΥΞ. 

.} 

σίγα, κάϑιζε. 
τὸν βασιλέως ὀφϑαλμὸν ἡ βουλὴ καλεῖ 

126 εἷς τὸ πρυτανεῖον. 

ΔΦΙἊἋΚΑΙΟΠΟ.ΙΣ. 

ταῦτα δῆτ᾽ οὐχ ἀγχόνη; 
χπειτ᾽ ἐγὼ δῆτ᾽ ἐνθαδὶ στραγχεύομαι; 
τοὺς δὲ ξενίζειν οὐδέποτέ γ᾽ ἴσχει ϑύρα. 

ἀλλ ἐργάσομαί τι δεινὸν ἔργον καὶ μέγα. 
ἀλλ ᾿μφίϑεός μοι ποῦ ᾽στιν; 

ΜΠ ΦΡΙΘΕΟΣ. 

οὑτοσὶ πάρα. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΟ.ΑΙΣ. 

180 ἐμοὺ σὺ ταυτασὶ λαβὼν ὀχτὼ δραχμὰς 

σπονδὰς ποίησαι πρὸς «1ακεδαιμονίους μόνῳ 

χαὶ τοῖσι παιδίοισι καὶ τῇ πλάτιδιε " 

ὑμεῖς δὲ πρεσβεύεσϑε χαὶ χεχήνετε. 
ἜΚ ΓΡῪ Ἐ- 

προσίτω Θέωρος ὃ παρὰ Σιτάλχους. 

ΘΕΩΡΟΣ. 

ὁδέ, 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΑΙΣ. 

185 ἕτερος ἀλαζὼν οὗτος εἰσχηρύττεται. 

ΘΕΩΡΟΣ. 
᾿ ᾿ Ε ΕΝ ΝΥ Ψ ᾿ 

χρόνον μὲν οὐχ ὧν ἡμὲν ἐν Θρῴχῃ πολὺν, 
ΔΙἊἋΚΔΑΙΟΠΟΑΑΙΣ. 

᾿ ἢ ᾿ ν 
μὰ “ὦ οὐκ ἂν, εἰ μισϑόν γε μὴ ᾽φερες πολύν. 

ΘΕΩΡΟΣ. 

εἰ μὴ χατένιννε χιόνι τὴν Θράκην ὅλην, 
ν ᾿ , 

χαὶ τοὺς ποταμοὺς ἔπηξ᾽ ὑπ᾽ αὐτὸν τὸν χρόνον, 
140 ὅτ᾽ ἐνθαδὶ Θέογνις ἠγωνίζετο. 

] τοῦτον» μετὰ Σιτάλκους ἔπινον τὸν χρόνον " 
- ᾿ ΣΝ « - 

“αὶ δῆτα φιλαϑηναιος ἣν ὑπερφυῶς, 
ΚΘ, 53}. Ὁ ἀνε νον στον τὶ τ τ 

Ϊ ὑμῶν τ᾿ ἐραστὴς ἣν ἀληϑὴς, ὥστε χαὺ 

ἐν τοῖσι τοίχοις ἔγραφ᾽, ᾿1ϑηναῖοι καλοί. 
᾿145ὁ δ᾽ υἱὸς, ὃν ᾿ϑηναῖον ἐπεποιήμεϑα, 

ἤρα φαγεῖν ἀλλᾶντας ἐξ ᾿Ἵπατουρίων, 
χαὶ τὸν πατέρ᾽ ἠντιβόλει βοηϑεῖν τῇ πάτρᾳ" 



Δ ΟΝ. Δ ΌΝΙ Ε 133 538) 
ὁ δ᾽ ὥμοσε σπένδων βοηϑήσειν, ἔχων | ΔΙΚΑ͂ΙΟΠΟΟΑΊΙΣ. 
στρατιὰν τοσαύτην ὥστ᾽ ᾿Ιϑηναίους ἐρεῖν, οἱ δ᾽ οὖν βοώντων" ἀλλὰ τὰς σπονδὰς «φέρεις; 

ΑΠΠΡΙΘΕΟΣ. 160 ὅσον τὸ χρῆμα παρνόπων προσέρχεται. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΟΑΙΣ. 

κάκιστ᾽ ἀπολοίμην, εἴ τι τούτων πείϑομαι 

ὧν εἶπας ἐνταυϑὴ σὺ, πλὴν τῶν παρνόπων. 

ΘΈΩΡΟΣ. 

χαὶ νῦν ὅπερ μαχιμώτατον Θρᾳχῶν ἔϑγνος 
ἔπεμψεν ὑμῖν. 

ΚΙ ΓΟἾἼΓΟΞΥΥΣ:. 

τοῦτο μέν γ᾽ ἤδη σαφές. 

ΚΗΡΎΞ, 
156 οἱ Θρᾷχες ἴτε δεῦρ᾽, οὺς Θέωρος ἤγαγεν. 

ΦΙΙΚΑΙΟΠΟΟΑΙΙΣ. 

τουτὶ τί ἐστι τὸ χαχύν; 
ΘΕΩΡΟΣ. 

Ὀδομάντων στρατός. 

ΑΙΚΑΙΟΠΟ.ΊΤΙΣ. | 

ποίων Ὀδομάντων; εἶπέ μοι, τουτὶ τί ἡν; ] 

τίς τῶν Οϑδομάντων τὸ πέος ἀποτεϑρίαχεν; | 
ΘΕΩΡΌΣ. 

τούτοις ἐν τις δύο δοαχμὰς μισθὸν διδῷ, | 
160 χαταπελτάσονται τὴν Βοιωτίαν ὕλην. 

ΖΔ ΙᾺΚΖΙΟΙ͂ΓΟ.ΊΙΣ. 

τοισδὶ δύο δοαχμὰς τοῖς ἀπεινωλημέγοις ; 

ὑποστένοι μέντῶν ὁ ϑρανίτης λεὼς, 
ὁ σωσίπολις. οἴμοι τάλας, ἀπόλλυμαι, ] 
ὑπὸ τῶν Ὀδομάντων τὰ σχόροδα πορϑούμενος. 

1θ6 οὐ καταβαλεῖτε τὰ σχύροδ᾽; 

ΘΕΩΡΟΣ. | 

ὦ μοχϑηρὲ σὺ, | 
οὐ μὴ πρόσει τούτοισιν ἐσχοροδισμένοις ; 

ΔΙΚΑΙΟΙ10Ο.11Σ. 

ταυτὶ περιείδεϑ'᾽ οἱ πρυτάνεις πάσχοντι με 

ἐν τῇ πατρίδι χαὶ ταῦϑ' ὑπ ἀνδρῶν βαρβάρων; 
ἀλλ᾽ ἀπαγορεύω μὴ ποιεῖν ἐχχλησίαν 

170 τοῖς Θρᾳξὶ περὶ μισϑοῦ" λέγω δ᾽ ὑμῖν ὅτι 
διοσημέω ᾽στὶ καὶ ῥανὶς βέβληχέ με. 

ἜΠΡΥΞ. 
τοὺς Θρῷχας ἀπιέναι, παρεῖναι δ᾽ εἰς ἔνην. Ι 
οἱ γὰρ πρυτάνεις λύουσι τὴν ἐχχλησίαν. 

ΖΦΙΚΑΤΙΟΠΟΟΙΣ. 

οἴμοι τάλας. μυττωτὸν ὅσον ἀπώλεσα. 
176 ἀλλ ἐκ -1κχεδαίμονος γὰρ ᾿μῳφίϑεος ὁδί, 

χαῖρ᾽, ᾿μφίϑεε. 
ΠΦΙΘΕΟΣ. 

μήπω γε, πρὶν ἂν στῶ τρέχων" 
δεῖ γάρ μὲ φεύγοντ᾽ ἐχερυγεῖν ᾿Ἰχαρνέας. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΟΑΙΣ. 

τί δ᾽ ἔστιν; 

“ΠΦΙΘΕΟΣ. 

ἐγὼ μὲν δεῦρό σοι σπονδὰς φέρων 
" ξ 

ἔσπευδον" οἱ δ᾽ ὦσφροντο πρεσβῦταί τινες ᾿ 
180᾽ χαρνιχοὶ, στιπτοὶ γέροντες, πρίνινοι, 

Ἀπ τε ν, Ξ ; 
ἁτεράμονες , δῆαραϑωνομάχαι, σφενδάμγινοι. 
» , ἍΥ ᾿ | 

ἔπειτ᾽ ἀνέχραγον πάντες, ὦ μιαρώτατε, ] 
σπονδὰς «φέρεις, τῶν ἀμπέλων τετμημένων; 

χύς τοὺς τρίβωνας ξυνελέγοντο τῶν λίϑων " Ϊ 

186 ἐγὼ δ᾽ ἔφευγον - οἱ δ᾽ ἐδίωχον χἀβόων. 

ἔγωγέ φημι, τρία γε ταυτὶ γεύματα. 

αὗται μέν εἶσι πεντέτεις. γεῦσαι λαβών. 

ΑΙΚΑΙΟΠΟΑΙΣ. 

αἰβοῖ. 

ΠΦΡΙΘΕΟΣ. 

τί ἔστιν; 

ΦΙΚΑΙΟΠΟ.,ΙΣ. 

οὐχ ἀρέσχουσίν μ᾽, ὅτι 
190 ὄζουσι πίττης χαὶ παρασχευῆς νεῶν. 

ΦἸΠΦΙΘΕΟΣ. 

σὺ δ᾽ ἀλλὰ τασδὶ τὰς δεχέτεις γεῦσαι λαβών. 
Ζ1ΚΑ4ΑΙΟΠῸΟΟ- Σ. 

ὕζουσι χαὗται πρέσβεων ἐς τὰς πόλεις 
ὀξύτατον, ὥσπερ διατριβῆς τῶν ξυμμάχων. 

ΦΠΙΦΡΊΙΘΕΟΣ. 

ἀλλ αὑταιὶ γάρ σοι τριαχοντούτιδες 

196 χατὰ γῆν τε χαὶ ϑάλατταν. 
ΦΙΚΑΙΟΠΟΟΑΊΙΙΣ. 

ὦ «Ἰιονύσια, 

αὗται μὲν ὕζουσ᾽ ἀιιβροσίας χαὶ νέχταρος, 
χαὶ μὴ ᾿᾽πιτηρεῖν σιτί᾽ ἡμερῶν τριῶν, 

χἀν τῷ στόματι λέγουσι, βαῖν᾽ ὅποι ϑέλεις. 
ταύτας δέχομαι χαὶ σπένδομαι χἀχπίομαι, 

200 χαίρειν χελεύων πολλὰ τοὺς ᾿Ἰχαρνέας " 
ἐγὼ δὲ πολέμου χαὶ χαχῶν ἀπαλλαγεὶς 

ἄξω τὰ χατ᾽ ἀγροὺς εἰσιὼν «“Ἱιονύσια. 

ΔΜ ΦΡΙΘΕΟΣ. 

ἐγὼ δὲ φευξοῦμαί γε τοὺς ᾿Ἰχαρνέας. 
ΧΟΡΟΣ. 

τῆδε πᾶς ἕπου, δίωκε, καὶ τὸν ἄνδρα πυνϑάνου 
ζθύτῶν ὁδοιπόρων ἁπάντων" τῇ πόλει γὰρ ἄξιον 

ξυλλαβεῖν τὸν ἄνδρα τοῦτον. ἀλλά μοι μηνύετε, 
εἴ τις οἶδ᾽ ὅποι τέτραπται γῆς ὃ τὰς σπονδὰς 

φέρων. 

210 ἐχπέφευγ᾽, οἴχεται φροῦδος. οἴμοι τάλας τῶν 

ἐτῶν τῶν ἐμῶν" 
οὐχ ἂν ἐπ᾿ ἐμῆς γε νεότητος, ὅτ᾽ ἐγὼ φέρων 

ἀνϑράχων «φορτίον 

216 ἠχολούϑουν «Ῥαύλλῳ τρέχων, ὧδε φαύλως ἂν ὁ 
σπονδοφόρος οὗτος ὑπ᾽ ἐμοῦ τότε διωχόμενος 
ξέφυγεν οὐδ᾽ ἂν ἐλαφρῶς ἂν ἀπεπλίξατο. 

γῦν δ᾽ ἐπειδὴ στερρὸν ἤδη τοὐμὸν ἀντικνήμιον 
220 χαὶ παλαιῷ «Ἱαχρατίδη τὸ σχέλος βαρύνεται, 

οἴχεται. διωχτέος δέ- μὴ γὰρ ἐγχάνῃ ποτὲ 
μηδέ περ γέροντας ὄντας ἐχφυγὼν ᾿ἡχαρνέας. 

22ὅ ὕστις, ὦ Ζεῦ πότερ χαὶ ϑεοὶ, τοῖσιν ἐχϑροῖσιν 
ἐσπείσατο, 

οἷσι παρ᾽ ἐμοῦ πόλεμος ἐχϑοδοπὸς αὔξεται τῶν 

ἐμῶν χωρίων" 

230 χοὐχ ἀνήσω πρὶν ἂν σχοῖνος αὐτοῖσιν ἀντεμπαγῶ 
ὀξὺς, ὀδυνηρὸς, Ἔ  " ἐπίχωπος, ἵνα 

μήποτε πατῶσιν ἔτι τὰς ἐμὰς ἀμπέλους. 

ἀλλὰ δεῖ ζητεῖν τὸν ἄνδοα χαὶ βλέπειν Βαλ-- 
λήναδε 

235 χαὶ διώχειν γῆν πρὸ γῆς, ἕως ἂν εὑρεϑῆ ποτέ" 
ὡς ἐγὼ βάλλων ἐχεῖνον οὐχ ἂν ἐμπλήμην λίϑοις. 

204 -- 218. ΞξΞ 219 “--- 233. 



334 Σ Ἂν ῬΡῚ ἀντ. Φ. ΑΝ Ν ΘΌΥΣ 

ΑἸΙΠΚΚΑΙΟΠΟΑ͂Σ. 

εὐφημεῖτε, εὐφημϑῖτε. 
ΧΌΡΟΣ. ᾿ 

Ι 

σῖγα πᾶς. ἠκούσατ᾽, ἄνδοες, ἄρα τῆς εὐφημίας ;, 

οὗτος αὐτὸς ἔστιν ὃν ξητοῦμε ν. ἀλλὰ δεῦοο πᾶς." 

240 ἐχποδϑών" ϑύσων γὰρ ἁνὴρ. ὡς ἔοικ᾽, ἐξέρχεται. 

ΑΙΚΑΆΙΟΠΟΑΙ͂Σ. 

εὐφημεῖτε. εὐφημεῖτε. 

προΐϊτώς τὸ πρύσϑεν ὀλίγον ἡ χανηφόρος" 
Ὥ 
ὁ Ξανϑίας τὸν «ρ(αλλὸν ὀρϑὸν στησάτω. 

ΜΠ ΠΡ. 

χατάϑου τὸ χανοῦν, ὦ ϑύγατερ, ἵν᾽ ἀπαρξώμεϑα. 

ΘΥΤΆΤΗΡ. 

ὦ μῆτερ, ἀνάδος δεῦρο τὴν ἐτνήρυσιν, 

ἕν᾽ ἔινος χαταχέω τοὐλατῆρος τουτουί. 

ΑΙΓΚΑἉΑ͂ ΤΟ “Ζ 

χαὶ μὴν καλόν γ᾽ ἔστ᾽, ὦ ᾿Ἴ Πῆγε δέσποτα, 

χεχαρισμένως σοι τήνδε τὴν πομπὴν ἐμὲ 

πέμιψαντα καὶ ϑύσαντα μετὰ τῶν οἱχετῶν 

250 ἀγαγεῖν τυχηρῶς τὰ χατ᾽ ἀγροὺς «Ἰιονύσια, 

στρατιᾶς ἀπαλλαχϑέντα " τὰς σπονδὰς δέ μοι 

χαλῶς ξυνενεγχεῖν τὰς τριαχοντούτιδας. 

ΜΠΊΠΡ. 

ἄγ᾽, ὦ ϑύγατερ, ὅπως τὸ κανοῦν χαλὴ χαλῶς 

οἴσεις. ἡπλεερυος, ϑυμβροφάγον. ὡς μαχάριος 

255 ὕστις σ᾽ ὀπύσει, χἀχποιήσεται γαλᾶς 

σοῦ μηδὲν ἧττον βδεῖν,, ἐπειδὰν ὄρϑρος ἢ. 

πρόβαινε, κἀν τὔχλῳ φυλάττεσϑαι σφόδρα 

μή τις λαϑών σου περιτράγῃ τὰ χρυσία. 

ΠΙΚΑΙΟΠΟῸΑΙΣ. 

Ξανϑία, σφῷν δ᾽ ἐστὶν ὀρϑὸς ἕχτέος 

200 ὁ φαλλὸς ἐξόπισϑε τῆς χαν ἠφύρου 

τ 
ω 

ἐγ ὼὡ δ᾽ ἀχολουϑῶν ζσομαι τὸ φαλλιχόν" 

σὺ δ᾽, ἀπὸ τοῦ τέγους. 

«Ῥαλῆς, ἑταῖρε Βακχίου, 

ὦ γύναι, θεὼ μἶ πρόβα., 

ἘΠ ; 
ξύγχωμε, νυχτοπεριπλάνη- 

2θότε, μοιχὲ, παιδεραστὰ, 

ἕχτῳ σ᾽ ἔτει προσεῖπον ἐς 

τὸν δῆμον ἐλθὼν ἄσμενος, 
σπονδὰς ποιησάμενος ἐμαυ-- 

τῷ, πραγμάτων τε χαὶ μαχῶν 
270 χαὶ «Ἰαμάχων ἀπαλλαγείς. 

ὦ Φαλῆς Φαλῆς, 

χλέπτουσαν εὑρόνϑ᾽᾽ ὡριχὴν ὑληφύρον, 
πολλῷ γάρ ἐσθ ἥδιον, 

τὴν ἐξιρυμοθῶσου Θρᾷτταν ἐκ τοῦ «Ρελλέως, 

μέσην λαβόντ᾽, ἄραντα, κατα- 
216 βαλόντα χαταγιγαρτίσαι, 

«Ῥαλῆς Φαλῆς, 

ἐὰν μεϑ᾽ ἡμῶν ξυμπίης, ἐκ χραιπάλης 

ἕωϑεν εἰρήνης ῥοφήσει τρυβλίον " 
ἡ δ᾽ ἀσπὶς ἐν τῷ φειψψάλῳ χρεμήσεται. 

ΧΟΡΟΣ. 

280 οὗτος αὐτός ἐστιν, οὗτος. 

βάλλε βάλλε βάλλε βάλλε, 
παῖε παῖ τὸν μιαρόν. 
οὐ βαλεῖς, οὐ βαλεῖς; 

4ΦΙΚΑΙΟΠΟΑΊΙΣ. 
Ἡράχλεις, τουτὶ τί ἐστι; τὴν χύτραν συντρίιμετε. 
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ΧΟΡΟΣ. 

286 σὲ μὲν οὖν χαταλεύσομεν, ὦ μιαρὰ χεφαλή. 
ΦΙΚΟ.ΥΤΟΖΕΟΣΖΥΣ. 

ἀντὶ ποίας αἰτίας, ὠχαρνέων γεραίτατοι; 

ΧΊΟΡΙΘΙΣ, 

τοῦτ᾽ ἐρωτᾷς; ἀναίσχυντος εἶ χαὶ βδελυρὸς, 
290 ὦ προϑδότα τῆς πατρίδος, ὅστις ἡμῶν μόνος 

σπεισάμενος εἶτα δύνασαι πρὸς ἔμ᾽ 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΑ.ΙΣ. 

ἀντὶ δ᾽ ὧν ἐσπεισάμην οὐχ οἴδατ᾽" ἀλλ᾿ ἀκούσατε. 
ΧΟ ΟΣ ΟἿΣ: 

ἀχούσωμεν; 

ἀποβλέπειν. 

296 σοῦ γ᾽ ἀπολεῖ" χατά σε χώσομεν 
τοῖς λίϑοις. 

ΦΠΙΚΑΙΟΊΓΟΚ.ΙΣ. 

μηδαμῶς, πρίν γ᾽ ἂν ἀχούσητ᾽" ἀλλ᾿ ἀνάσχεσϑ', 
ὠγαϑοί. 

ΧΌΣΡΙΟΣΣ, 

οὐχ ἀνασχήσομαι" μηδὲ λέγε μοι σὺ λόγον " 
300 ὡς μεμίσηχά σὲ Κλέωνος ἔτι μᾶλλον, ὃν 

χατατεμῶ τοῖσιν ἱππεῦσι χαττύματα. 

σοῦ δ᾽ ἐγὼ λόγους λέγοντος οὐχ ἀκούσομαι μει-- 
χροὺς, 

ὅστις ἐσπείσω .«Ἱάχωσιν, ἀλλὰ τιμωρήσομαι. 

ΔΙΚΑΙΟΠῸΟΜΕΙΣ. 

306 ὠγαϑοὶ, τοὺς μὲν «“Ἱ]άχωνας ἐχποδὼν ἐάσατε, 

τῶν δ᾽ ἐμῶν σπονδῶν ἀχούσατ᾽, εἰ χαλῶς 
ἐσπεισώμην. 

ΧΟΡΟΣ. 

πῶς δ᾽ ἔτ᾽ ἂν χαλῶς λέγοις ἂν, εἴπερ ἐσπείσω 
γ᾽ ἅπαξ 

οἷσιν οὔτε βωμιὸς οὔτε πίστις οὐϑ'᾽ ὅρχος μένει; 
ΦΙΚ“ΦΙΟΣΧΕΟ ΖΎΤΣ: 

οἶδ᾽ ἐγὼ χαὶ τοὺς «Τάχωνας, οἷς ἄγαν ἐγχείμεϑα, 

810 οὐχ ἁπάντων ὄντας ἡμῖν αἰτίους τῶν πραγμάτων. 
ΧΟΌΟΡΙΟΣ 

οὐχ ἁπάντων, ὦ πανοῖργε; ταῦτα δὴ τολμῷς 

λέγειν 

ἐμφανῶς ἤδη πρὸς ἡμᾶς; εἶτ᾽ ἐγὼ σοῦ φείσομαι, 

ΑΚΑΙΟΠΟΑΟΙ͂Σ. 

οὐχ ἁπάντων οὐχ ἁπάντων - ἀλλ᾿ ἐγὼ λέγων ὁδὶ 
πόλλ ἂν ἀποφήναιμ᾽ ἐχείνους ἔσϑ᾽ ἃ καδιχου- 

μένους. 

ΧΟΡΟΣ. 

81ὅ τοῦτο τοὔπος δεινὸν ἤδη χαὶ ταραξιχάρδιον, 
εἰ σὺ τολμήσεις ὑπὲρ τῶν πολεμίων ἡμῖν λέγειν 

ΜΙΚΑΙΟΠΟΑΙΙΣ. 

χἂν γε μὴ λέγω δίχαια, μηδὲ τῷ πλήϑει δοχῶ 

ὑπὲρ ἐπιξήνου ϑελήσω τὴν κεφαλὴν ἔχων λέγει" 

ΧΌΟΡΙΘΩΣΣ. 

εἰπέ μοι, τί φειδόμεσϑα τῶν λίέϑων, ὦ δημόται 

320 μιὴ οὐ χαταξαίνειν τὸν ἄνδρα τοῦτον ἐς (οι 

γιχίδια ; 

ΔΦΙΚΑΙΟΠΟ.ΙΣ. 

οἷος αὖ μέλας τις ὑμῖν ϑυμάλωνψ ἐπέζεσεν. 

οὐκ ἀκούσεσϑ᾽ οὐκ ἀχούσεσϑ᾽ ἐτεὸν, ὠχαρνηίΐδαι 
ΧΟΡΟΣ. 

οὐχ ἀχουσόμεσϑα δῆτα. 
ΑΙΚΑΙΟΠΟ.ΑΙΣ. 

δεινά τἄρα πείσομαι. 



ΑΟΧΞΑ Ν᾿ ἨῚΣ;: 

ΧΟΡΟΣ. 

ἐξολοίμην, ἢν ἀχούσω. 
ΑΙΚΆΑΙΟΠΟΑΙ͂Σ. 

μηδαμῶς, ὠχαρνιχοί. 

ΧΟΡΟΣ. 

8325 ὡς τεϑνήξων ἴσϑι νυνί. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΟΑΊΙΣ. 

᾿ δήξομαώρ᾽ ὑμᾶς ἐγώ. 

ἀνταποχτενῶ γὰρ ὑμῶν τῶν φίλων τοὺς φιλ- 
τάτους " 

ς » 23.2Ὲ - ς Ω « ΕΣ ἤ- ᾿ ὡς ἔχω γ᾽ ὑμῶν ὁμήρους, οὃς ἀποσφάξω λαβών. 
ΧΟΡΟΣ. 

εἶπέ μοι, τέ τοῦτ᾽ ἀπειλεῖ τοὔπος, ἄνδρες δη- 
μόται, 

τοῖς ᾿Ἰχαρνιχοῖσιν ἡμῖν; μῶν ἔχει του παιδίον 
880τῶν παρόντων ἔνδον εἵρξας; ἢ ̓ πὶ τῷ ϑρασύ- 

γεται; 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΟΑΊΙΣ. 

βάλλετ᾽, εἰ βούλεσϑ᾽. ἐγὼ γὰρ τουτονὶ διαφϑερῶ., 
εἴσομαι δ᾽ ὑμῶν τάχ᾽ ὅστις ἀνθράκων τι κήδεται. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὡς ἀπωλόμεσϑ᾽. ὃ λάρχος δημότης ὅδ᾽ ἔστ᾽ ἐμός. 
ἀλλὰ μὴ δράσῃς ὃ μέλλεις - μηδαμῶς, ὦ μηδαμῶς. 

ΤΙΚ.ΊΤΟΙΤΟ.ΤΙΣ. 

8386 ὡς ἀποχτενῶ, χέχραχϑ'᾽" ἐγὼ γὰρ οὐχ ἀχούσομαι. 
ΧΟΡΟΣ. Ϊ 

ἀπολεῖς δα τὸν ἥλικα τόνδε φιλανϑρακέα; 
ΦἜΚΑΙΟΠΟΟΑΙΙΣ. 

οὐδ᾽ ἐμοῦ λέγοντος ὑμεῖς ἀρτίως ἠχούσατε. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλὰ νυνὶ λέγ᾽, εἴ σοι δοχεῖ, τὸν “ἀχε- 
δαιμόνιον αὐτὸν ὅτι τῷ τρόπῳ σοὐστὶ φίλος " 

840 ὡς τόδε τὸ λαρχίδιον οὐ προδώσω ποτέ. 
ΦΠΙΚΑΙΟΠΟ.ΑΙΣ. 

τοὺς λίϑους νῦν μοι χαμᾶζε πρῶτον ἐξεράσατε. 

ΧΟΡΟΣ. 
οὑτοιέ σοι χαμαὶ, καὶ σὺ χατάϑου πάλιν τὸ ξίφος. 

ΠΙΚΆΑΙΟΠΟ ἍΙΣ. ] 
ἀλλ ὅπως μὴ ᾽ν τοῖς τρίβωσιν ἐγχάϑηνταί που 

λίϑοι. 

ΧΟΡΟΣ. 
ἐχσέσεισται γαμᾶζ᾽. οὐχ ὁρᾷς σειόμενον; 

846 ἀλλὰ μή μοι πρόφασιν, ἀλλὰ χατάϑου τὸ βέλος. 
ὡς ὅδε γε σειστὸς ἅμα τῇ στροφῇ γίγνεται. Ὁ 

ΦΙΚΑΙΟΠΟΑΟΑΙΙΣ. ] 

ἐμέλλετ᾽ ἄρ᾽ ἅπαντες ἀνασείειν βοὴν, 
ὀλίγου τ᾿ ἀπέϑανον ἄνϑρακες Παρνήσιοι, 
χαὶ ταῦτα διὰ τὴν ἀτοπίαν τῶν δημοτῶν. ] 

860 ὑπὸ τοῦ δέους δὲ τῆς μαρίλης μοι συχνὴν 
ὁ λάρχος ἐνετίλησεν ὥσπερ σηπία. 

δεινὸν γὰρ οὕτως ὀμφαχίαν περυχέναι | 
τὸν ϑυμὸν ἀνδρῶν ὥστε βάλλειν χαὶ βοᾶν | 
ἐϑέλειν τ᾿ ἀκοῦσαι μηδὲν ἴσον ἴσῳ φέρον, 

Ϊ 

866 ἐμοῦ ϑέλοντος ὑπὲρ ἐπιξήνου λέγειν 

ὑπὲρ ““1ακεδαιμονίων ἅπανϑ᾽ ὅσ᾽ ἂν λέγω" 
χαίτοι (φιλῶ γε τὴν ἐμὴν ψυχὴν ἐγώ. 

ὲ ΣΧ ΟΡ ΟΣ: 

τί οὖν οὐ λέγεις ἐπίξηνον ἐξενεγχὼν ϑύραζ᾽ 
8600 ὅ τι ποτ᾽, ὦ σχέτλιε, τὸ μέγα τοῦτ᾽ ἔχεις; | 

8698 --- 266. --Ξ-Ξ 388 --- 392. ᾿ 

πάνυ γὰρ ἔμεγε πόϑος ὅ τι φρονεῖς ἔχει. 
ἀλλ ἧπερ αὐτὸς τὴν δίχην διωρίσω, 

306 ϑεὶς δεῦρο τοὐπίξηνον ἐγχείρει λέγειν. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟ Ἅ1Σ. 

ἰδοὺ ϑέασαι, τὸ μὲν ἐπίξηνον τοδὶ, 

ὁ δ᾽ ἀνὴρ ὃ λέξων οὑτοσὶ τυννουτοσί. 
ἀμέλει μὰ τὸν «10 οὐχ ἐνασπιδώσομαι, 
λέξω δ᾽ ὑπὲρ -«1αχεδαιμονίων ἅ μοι δοκεῖ. 

870 χαίτοι δέδοικα πολλά" τούς τε γὰρ τρόπους 

τοὺς τῶν ἀγροίχων οἶδα χαίροντας σφόδρα 

ἐάν τις αὐτοὺς εὐλογῇ καὶ τὴν πόλιν 

ἀνὴρ ἀλαζὼν χαὶ δίκαια χδικα" 
χἀνταῦϑα λανϑάνουσ᾽ ἀπεμπολώμενοι" 

876 τῶν τ᾽ αὖ γερόντων οἶδα τὰς ψυχὰς ὅτι 
οὐδὲν βλέπουσιν ἄλλο πλὴν ψήφῳ δακεῖν, 
αὐτός τ᾿ ἐμαυτὸν ὑπὸ Κλέωνος ἅπαϑον 

ἐπίσταμαι διὰ τὴν πέρυσευ κωμῳδίαν. 
εἰσελκύσας γώρ μ᾽ εἷς τὸ βουλευτήριον 

380 διέβαλλε χαὶ τφευδὴ χατεγλώττιζέ μου 

χἀχυχλοβόρει κάπλυνεν, ὥστ᾽ ὀλίγου πάνυ 
ἀπωλόμην μολυνοπραγμονούμενος. 
γῦν οὖν μὲ πρῶτον πρὶν λέγειν ἐάσατε 
ἐνσχευάσασϑαΐ μ᾽ οἷον ἀϑλιώτατον. 

ἘΧΘΟΣΡΙΘΗΩ͂Σ: 

885 τί ταῦτα στρέφει τεχνάζεις τὲ καὶ πορίζεις τριβάς; 

λαβὲ δ᾽ ἐμοῦ γ᾽ ἕνεχα παρ᾽ Ἱερωνύμου 
390 σχοτοδασυπυχνότριχά τιν᾽ Ἴϊδος χυνῆν" 

εἶτ᾽ ἐξάνοιγε μηχανὰς τὰς Σισύφου, 
ὡς σχῆψιν ἁγὼν οὗτος οὐκ εἰσδέξεται. 

ΣΚΟ ΤΟ ΟΞΑ ΤΣ: 

ὧρα ᾽στὶν ἄρα μοι καρτερὰν ψυχὴν λαβεῖν, 
χαί μοι βαδιστέ᾽ ἐστὶν ὡς Εὐριπίδην. 

3965 παῖ παῖ. 

ΚΗΦΙΣΟΦΩΝ. 

τίς οὗτος ; 

ΑΙΚΩΑΙΟΠΟ.ΑΙΙΣ. 

ἔνδον ἔστ᾽ Εὐριπίδης; 

ΚΗΦΙΣΟΦΩΝ. 

οὐκ ἔνδον ἔνδον ἐστὶν, εἰ γνώμην ἔχεις. 
ΦΙἊἜἋΚΆΑ͂ΙΟΠΟ ΑΙΣ. 

πῶς ἔνδον, εἶτ᾽ οὐκ ἔνδον; 
ΚΗΦΙΣΟΦΩ Ν. 

ὀρϑῶς, ὦ γέρον. 
ὁ νοῦς μὲν ἔξω ξυλλέγων ἐπύλλια 

οὐκ ἔνδον, αὐτὸς δ᾽ ἔνδον ἀναβάδην ποιεῖ 

400 τραγῳδίαν. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΑΙΣ. 

ὦ τρισμακάρι᾽ Εὐριπίδη, 
ὅϑ᾽ ὃ δοῦλος οὑτωσὶ σοφῶς ὑποκρίνεται. 
ἐχχάλεσον αὐτόν. 

ΚΗΦΙΣΟΦΩ Ν. 

ἀλλ᾽ ἀδύνατον. 
ΔΦΙΚΑ͂ΙΟΘΠΟΑΙΣ. 

ἀλλ ὅμως. 

οὐ γὰρ ἂν ἀπέλϑοιμι᾽, ἀλλὰ κόψω τὴν ϑύραν. 
Εὐριπίδη, Εὐριπέδιον, 

4ρ6 ὑπάχαυσον, εἴπερ πώποτ᾽ ἀνθρώπων τινί" 
«Ἱιχαιόπολις χαλεῖ σε Χολλίδης, ἐγώ. 

ΕἘΥΡΙΠΊΖΔΗΣ. 

ἀλλ οὐ σχολή. 
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ΔΙΚΑ͂ΙΟΠΟΟ.ΕΙΣ. 

ἀλλ ἐχχυχλήϑητ᾽. 
ΕΥὙΡΙΠΙΔΗΣ. 

ἀλλ ἀδύνατον. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΑΊΙΣ. 

ἀλλ᾽ ὅμως. 
ἘΥΡΙΠΙΊΖΗΣ. 

ἀλλ΄ ἐχχυχλήσομαι" χαταβαίνειν δ᾽ οὐ σχολή. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΑΙΣ. 
410 Εὐριπίδη, 

ἘΧΟΡΙΥΠΊΖΕΗΣ. 

τί λέλαχας; 

ΑΙΚΑΙΟΠΟΟΑ,ΙΙΣ. 

ἀναβάδην ποιεῖς, 

ἐξὸν χαταβάδην" οὐχ ἐτὸς χωλοὺς ποιεῖς. 

ἀτὰρ τί τὰ ῥάκι᾽ ἐχ τραγῳδίας ἔχεις, 

ἐσϑῆτ᾽ ἐλεινήν; οὐχ ἐτὸς πτωχοὺς ποιεῖς. 

ἀλλ ἀντιβολῶ πρὸς τῶν γονάτων σ᾽, Εὐριπίδη, 

416 δός μοι ῥάκιόν τι τοῦ παλαιοῦ δράματος. 

δεῖ γάρ μὲ λέξαι τῷ χορῷ ῥῆσιν μαχράν" 

αὕτη δὲ ϑάνατον. ἢν χειχῶς λέξω, φέρει. 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ. 

τὰ ποῖα τρύχη; μῶν ἐν οἷς Οἰνεὺς ὁδὲ 
ὁ δύσποτμος γεραιὸς ἠγωνίζετο; 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΟΑ,ΙΣ. 

420 οὐκ Οἰνέως ἦν, ἀλλ᾽ ἔτ᾽ ἀϑλιωτέρου. 
ΕΥΡΙΠΊΔΗΣ. 

τὰ τοῦ τυφλοῦ «Ροίνιχος ; 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΑΙΙΣ. 

οὐ Φοίνιχος, οὔ, 

ἀλλ ἕτερος ἣν Ῥοίνιχος ἀϑλιώτερος. 

ἘΥΡΙΠΙΔΗ͂Σ. 

ποίας ποϑ᾽ ἁνὴρ λαχίδας αἰτεῖται πέπλων; 

ἀλλ ἡ Φιλοχτήτου τὰ τοῦ πτωχοῦ λέγεις; 
ΑΙΚΑΙΟΠΟ.ΙΣ. 

ἀγδοῦχ, ἀλλὰ τούτου πολὺ πολὺ πτωχιστέρου. 
Ἢ ΧὩΡΩΙΤΙΖΙ ΕΓ: 

ἀλλ ἡ τὰ δυσπινῆ ϑέλεις πεπλώματα 
ἃ Βελλεροφόντης εἶχ᾽ ὁ χωλὸς οὑτοσί; 

ΔΙΚΑΙΟΊΓΟ.ΑΙΣ. 

οὐ Βελλεροφόντης " ἀλλὰ χἀχεῖνος μὲν ἦν 

χωλὸς, προσαιτῶν, στωμύλος, δεινὸς λέγειν. 

ἘΓΥΡΙΤΟΙ ἘΓΣ: 

480 οἱδ᾽ ἄνδρα, ΠΙυσὸν Τήλεφον. 

᾿ ΑἸΙΚΑΙΟΠΌΟΑΙΣ. 

] ναὶ Τήλεφον" 
τούτου δὸς ἀντιβολῶ σέ μοι τὰ σπάργανα. 

ἘΥΡΙΠΙΖΗΣ. 

ὦ παῖ, δὸς αὐτῷ Τηλέφου ῥακώματα. 

χεῖται δ᾽ ἄνωϑεν τῶν Θυεστείων ῥαχῶν, 

κεταξὺ τῶν ᾿Ινοῦς. 
ΚΗΦΙΣΟΦΩ͂Ν. 

Ἰδοὺ ταυτὶ λαβέ. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΑΙΣ. 
4835 ὦ Ζεῦ διόπτα καὶ κατόπτε πανταχῆ. 

[ἐνσχευάσασϑαί μ᾽ οἷον ἀϑλιώτατον.] 
Εὐριπίδη, ᾽πειδήπερ ἐχαρίσω ταδὶ, 

χὠχεῖνά μοι δὸς τἀχόλουϑα τῶν ῥαχῶν, 
τὸ πιλίδιον περὶ τὴν χεφαλὴν τὸ Πύσιον. 

440 δεῖ γάρ κε δόξαι πτωχὸν εἶνκι τήμερον, 

εἶναι μὲν ὅσπερ εἰμὶ, φαίνεσθαι δὲ μή" 
τοὺς μὲν θεατὰς εἰδέναι ειὐ ὃς εἴμ᾽ ἐγὼ, 

τοὺς δ᾽ αὖ χορευτὰς ἠλιϑίους παρεστάναι, 
ὅπως ἂν αὐτοὺς δηματίοις σχιμαλίσω. 

ΕἘΥΡΙΠΙΔΗΣ. 

445 δώσω" πυχνῆ γὰρ λεπτὰ μηχανᾷ φρενί. 
ΑΙΚΑΙΟΠΟΟΊΙΣ. 

εὐδαιμονοίης, Τηλέφῳ δ᾽ ἁγὼ φρονῶ. 

εὖ γ᾽" οἷον ἤδη δηματίων ἐμπίμπλαμαι- 
ἀτὰρ δέομαί γε πτωχικοῦ βαχτηρίου. 

ἙΕἘΥΡΙΠΙΖῊ Σ. 

τουτὶ λαβὼν ἄπελϑε λαΐνων σταϑμῶν. 
ΑΔΙΚΑΙΟΠΌΟΑΙΣ. 

4580 ὦ ϑύμ᾽, ὁρῶς γὰρ ὡς ἀπωθϑοῦμαι δόμων, 
πολλῶν δεόμενος σχευκρίων" νῦν δὴ γενοῦ 
γλίσχρος προσαιτῶν λιπαρῶν τ΄. Εὐριπίδη, 

δός μοι σπυρίδιον διαχεχαυμένον λύχνῳ. 

ΕἸΥΡῚΠΊΎΛΈΓΣ: 

τί δ᾽, ὦ τάλας, σὲ τοῦδ᾽ ἔχει πλέχους χρέος; 
ΑΙΚΑΙΟΠΟΑΙΣ. 

4δὅ χρέος μὲν οὐδὲν, βούλομαι δ᾽ ὅμως λαβεῖν. 
ΕΥὙΡΙΠΙΖΗΣ. 

λυπηρὸς ἴσϑ᾽ ὧν κἀποχώρησον δόμων. 

᾿ ΑἸΙΚΑΙΟΠΟΑΙ͂Σ. 
φευ" 

εὐδαιμονοίης, ὥσπερ ἡ μήτηρ ποτέ. 
ΕΥὙΡΙΠΙΖΉΗΣ. 

ἐπελϑε νῦν μοι. 
ΑἹΙΚΑ͂ΙΟΠΟΟ.ΙΣ. 

μάλλά μοι δὸς ἕν μόνον 
χοτυλίσχιον τὸ χεῖλος ἀποχεχρουμένον. 

Ϊ ΕΥΡΙΠΙΖΔΉΣ. 

4600 φϑείρου λαβὼν τόδ᾽ - ἔσϑ᾽ ὀχληρὸς ὧν δόμοις. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΟΑ,ΙΣ. 

οὕπω μὰ “(᾿ οἷσϑ᾽ οἷ᾽ αὐτὸς ἐργάζει χαχά. 
ἀλλ, ὦ γλυκύτατ᾽ Εὐριπίδη, τουτὶ μόνον, 

] δός μοι χυτρίδιον σφογγίῳ βεβυσμένον. 

ΕἘΥΡΙΠΓΕΖΈΓΣ. 

ἄνϑρωπ᾽, ἀφαιρήσει με τὴν τραγῳδίαν. 
, 4θ6 ἄπελϑε ταυτηνὶ λαβών. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΟ.ΙΣ. 

ἀπέρχομαι. 

χαίτοι τί δράσω; δεῖ γὰρ ἑνὸς, οὗ μὴ τυχὼν 
] ἀπόλωλ. ἄχουσον, ὦ γλυχύτατ᾽ Πὐριπίδη 
] τουτὶ λαβὼν ἄπειμι κοὐ πρόσειμ᾽ ἔτι" 

εἰς τὸ σπυρίδιον ἰσχνά μοι φυλλεῖα δός. 

ἘΠΡΥΡΡΙΤΤΡΙΖΙ ΕΣ: 

470 ἀπολεῖς μ΄. ἰδού σοι. φροῦδά μοι τὰ δράματα. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΑ.ΙΣ. 

ἀλλ οὐχέι᾽, ἀλλ᾿ ἄπειμι. καὶ γάρ εἰμ᾽ ἄγαν 
ὀχληρὺς, οὐ δοχῶν μὲ χοιράνους στυγεῖν. 
οἴμοι κακοδαίμων, ὡς ἀπόλωλ᾽. ἐπελαϑόμην 
ἂν ᾧπέρ ἔστι πάντα μοι τὰ πράγματα. 

᾿ 476 Εὐριπίδιον ὦ γλυκύτατον χαὶ φίλτατον, 
] χάχιστ᾽ ἀπολοίμην, εἴ τέ σ᾽ αἰτήσαιμ᾽ ἔτι, 
] πλὴν ἕν μόνον. τουτὶ μόνον τουτὶ μόνον, 

σχάνδιχά μοι δὸς, μητρόϑεν δεδεγμένος. 

ἘΦΞΠΥΡΙΙΡΙΖΕΓΣΣ. 

ἁνὴρ ὑβοίζει" χλεῖε πηχτὰ δωμάτων. 
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ΤΙΚΑΓΙΓΟΠΙΟΟΚΙΑΙΣ. 
ΝΣ ΒΩ ᾿ 

ἀδὺ ὦ ϑύμ᾽, ἄνευ σχάνδιχος ἐμπορευτέκ- 
τ- ν ὝΨΨΦΑ τ 

ἄρ᾽ οἶσϑ᾽ ὅσον τὸν ἀγῶν᾽ ἀγωνιεῖ τάχα, 
΄ - ΄ 3 “- ΄͵ 

μέλλων ὑπὲρ «1αχεδωιμονίων ἀνδρῶν λέγειν; 
΄ - ἐξ ΄ ν ν ς ΄ 

πρόβαινε νῦν, ὦ ϑυμέ" γραμμὴ δ᾽ αὑτηί. 
Ἶ ΤΟΣ Ἷ , ἕστηκας; οὐκ εἶ χαταπιὼν Εὐριπίδην; 

, Ὥ ᾿ ΄ ᾿, 

486 ἐπήνεσ᾽" ἄγε νυν, ὦ τάλαινα καρδία, 
, Ὶ τς κ᾿ ᾿ - 

ἄπελϑ᾽ ἐχεῖσε, χᾷτα τὴν κειαλὴν ἐχεῖ 
παράσχες, εἰποῦσ᾽ ἅττ᾽ ἂν αὐτῇ σοι δοκῇ. 

᾿ ἣ ; ᾿ Ε 
τόλμησον, ἴϑε, χώρησον, ἀγάμαι καρϑίας. 

ΕΧ ΟΥ̓ΡΙΘΙΣΣΣ 

τί δράσεις; τί φήσεις; ἀλλ ἴσϑι νυν 

ἀναίσχυντος ὧν σιδηροῦς τ᾽ ἀνὴρ, 
Ε ἈΉΡΕΤΑνΣ πλαον τ 
ὅστις παρασχὼν τῇ πόλει τὸν αὐχένα 

ἅπασι μέλλεις εἰς λέγειν τἀναντία. 

ἁνὴρ οὐ τρέμει τὸ πρᾶγμ᾽. εἰά γυν, 
ἐπειδήπερ αὐτὸς αἱρεῖ, λέγε. 

ΑΙΚΆΙΟΠΜΠΟ «ΑἹΣ. 

μή μοι «ϑονήσητ᾽, ἀνδρες οἱ ϑεώμενοι, 

εἰ πιτωχὸς ὧν ἔπειτ᾽ ἐν ᾿Ιϑηναίοις λέγειν 

μέλλω περὶ τῆς πόλεως, τρυγῳϑίαν ποιῶν. 
ὅ00 τὸ γὰρ δίχαιον οἶδε καὶ τουγῳϑία. 

ἐγὼ δὲ λέξω δεινὰ μὲν, δίκαια δέ. 

οὐ γάρ μὲ νὺν γε διαβαλεῖ Κλέων ὕτι 
ξένων παρόντων τὴν πόλιν καχῶς λέγω. 
αὐτοὶ γάρ ἐσμεν οὑπὶ -Τηναίῳ τ᾿ ἀγὼν, 

ὅ06 χοὔπω ξένοι πάρεισιν " οὔτε γὰρ «ρόροι 
ἥχουσιν οὔτ᾽ ἐχ τῶν πόλεων οἱ ξύμμαχοι" 

ἀλλ᾽ ἐσμὲν αὐτοὶ νῦν γε πιεριεπτισμένοι " 
τοὺς γὰρ μετοίχους ἄχυρα τῶν ἀστῶν λέγω. 
ἐγὼ δὲ μισῶ μὲν “Τακεδαιμονίους σφόδρα, 

ὅ10 χαὐτοῖς ὁ Ποσειδῶν, οὑτιὲ Ταινάρῳ ϑεὸς, 

σείσας ἅπασιν ἐμβάλοι τὰς οἰχίας " 

χἀμοὶ γάρ ἐστιν ἀμπέλια κεκομμένα. 
ἀτὰρ, φίλοι γὰρ οἱ παρόντες ἐν λόγῳ, 
τί ταῦτα τοὺς “Ἰάχωνας αἰτιώμεθα; 

516 ἡμῶν γὰρ ἄνδρες, οὐχὶ τὴν πόλιν λέγω, 
ἢ ἘΣ δέχου εὐ τς ὉΠ - 

μέμνησϑε τοῦϑ᾽, ὅτι οὐχὶ τὴν πόλιν λέγω, 

ἀλλ ἀνδράρια μοχϑηρὰ, παραχεχομμένα, 
τ, ΣῈ ἢ ἀς ἼΞ 
ἄτιμα χαὶ παράσημα καὶ παράξενα, 
ἐσυχοφάντει Μεγαρέων τὰ χλανίσχια " 

᾿ μ τ κ , 
520 χεῖ που σίχυον ἴδοιεν ἢ λαγῴϑιον 

" ἐπε ε Α εν ἐἄμρν δὰ αν ᾿ 
ἢ χοιρίδιον ἢ σχόροδον ἢ χόνδρους ἅλας, 

ταῦτ᾽ ἦν Μιεγαριχὰ κἀπέπρατ᾽ αὐϑημερόν. 
χαὶ ταῦτα μὲν δὴ σμικρὰ κἀπιχώρια, 
πόρνην δὲ Σιμαίϑαν ἰόντες Μέγαράδε 

ὅ25 νεανίαι χλέπτουσι μεϑυσοκότταβοι" 

χᾷϑ᾽ οἱ Μιεγαρῆς ὀδύναις περυσιγγωμένοι 

ἀντεξέχλειναν ᾿Ἰσπασίας πόρνα δύο" 

χἀντεῦϑεν ἀρχὴ τοῦ πολέμου χατερράγη 
“Ἕλλησι πᾶσιν ἐκ τριῶν λαιχαστριῶγ. 

630 ἐνεεῦϑεν ὀργῆ Περιχλέης οὑλύμπιος 
ΕΣ μι , - ᾿ ν « Ὥ 

ἤστραπτεν, ἐβρόντα, ξυνεχύχα τὴν Ἑλλάδα, 

ἐιίϑει νόμους ὥσπερ σχόλια γεγραμμένους, 
Ἶ : πεδία Ἔν ἐπ 
ὡς χρὴ Μιεγαρέας μήτε γὴ μήτ᾽ ἐν ἀγορᾷ 

μήτ᾽ ἐν ϑαλάττῃ μήτ᾽ ἐν ἠπείρῳ μένειν. 
636 ἐντεῦϑεν οἱ Μεγαρῆς, ὅτε δὴ ᾽πείνων βάδην, 

-Ἰαχεδαιμονίων ἐδέοντο τὸ ψήφισμ᾽ ὅπως 

μεταστραςείη τὸ διὰ τὰς λαικαστρίας " 
χοὺκ ἠθέλομεν ἡμεῖς δεομένων πολλάκις. 

ΡΟΕΤΔΕ ΒΟΕΝΙΟῚς 

χἀντεῦϑεν ἤδη πάταγος ἣν τῶν ἀσπίδων. 

810 ἐρεῖ τις, οὐ χρῆν - ἀλλὰ τί ἐχρῆν εἴπατε. 
φέρ᾽, εἰ «Ἱακεδαιμονίων τις ἐχπλεύσας σκάφει 

ἀπέδοτο φήνας κυνίδιον “Σερι(ίων, 
χαϑῆσϑ᾽ ἂν ἐν δόμοισιν; ἡ πολλοῦ γε δεῖ" 
χαὶ κάρτα μέντῶν εὐθέως καϑείλκετε 

ὅ10 τριαχοσίας ναῦς, ἦν δ᾽ ἂν ἡ πόλις πλέα 
ϑορύβου στρατιωτῶν, περὶ τριηράρχου βοῆς, 

μισϑοῦ διδομένου, Παλλαδίων χρυσουμένων, 

στοιᾶς στεναχούσης, σιτίων μετρουμένων, 

ἀσχῶν, τροπωτήρων, κάδους ὠνουμένων, 
ὅ50 σχορόδων, ἐλαῶν, χρομμύων ἐν δικτύοις, 

στειράνων, τριχίδων, αὐλητρίδων, ὑπωπίων, 
τὸ νεώριον δ᾽ αὖ χωπέων πλατουμένων, 
τύλων ψοι(ούντων. ϑαλαμιῶν τροπουμένων, 

αὐλῶν χελευστῶν, γιγλάρων, συριγμάτων. 

δόδταῦτ᾽ οἶδ᾽ ὅτι ἂν ἔδρατε" τὸν δὲ Τήλεφον 

οὐκ οἱόμεσϑα; νοῦς ἄρ᾽ ἡμῖν οὐκ ἔνι. 
ΠΗΠΧΟΡΙΟΝ. 

ἄληϑες, ὠπίτριπτε χαὶ μιαρώτατε; 
ταυτὶ σὺ τολμᾷς πτωχὺς ὧν ἡμᾶς λέγειν, 
καὶ συχοφάντης εἴ τις ἦν, ὠνείδισας; 

ΠΗΜΠΧΟΡΙΟΝ. 

ὅ600 νὴ τὸν Ποσειδῶ, καὶ λέγει γ᾽ ἅπερ λέγδι 
δίχαια πάντα χοὐδὲν αὐτῶν τνεύδεται. 

ΠΛΓΓΧΟΡΙἊῸΟ Ν. 

εἶτ᾽ εἰ δίχαια, τοῦτον εἰπεῖν αὔτ᾽ ἐχρῆν; 
ἀλλ᾿ οὐδὲ χαίρων ταῦτα τολμήσει λέγειν. 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

οὗτος σὺ ποῖ ϑεῖς, οὐ μενεῖς; ὡς εὶ ϑενεῖς 

ὅθα τὸν ἄνδρα τοῦτον, αὐτὸς ἀρϑήσει τάχα» 
ἩΜΓΙΧΟΡΙΟΝ. 

ἰὼ “Ἱἀμαχ᾽, ὦ βλέπων ἀστραπὰς, 

βοήϑησον, ὦ γοργολόφα, φανεὶς, 
ἰὼ “άμαχ᾽, ὦ «ἰλ, ὦ φυλέτα" 

εἴτε τις ἔστε ταξίαρχός τις ἢ 

5170 τειχομάχας ἀνὴρ, βοηϑησάτω 
τις ἀνύσας. ἐγὼ γὰρ ἔχομαι μέσος. 

ΔΑΜΑΑ͂ΧΟΣ. 

πόϑεν βοῆς ἤχουσα πολεμιστηρίας ; 

ποῖ χρὴ βοηϑεῖν; ποῖ κυδοιμὸν ἐμβαλεῖν; 

τίς Γοργόν᾽ ἐξήγειρεν ἐκ τοῦ σάγματος ; 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΑΟΑ.ΙΣ. 

δ75 ὦ Ἱάμαχ᾽ ἥρως, τῶν λόφων χαὶ τῶν λόχων. 

ΣΦ ΟΨΙΟΣΣ: 

ὦ “ἀμαχ᾽, οὐ γὰρ οὗτος ἅνϑρωπος πάλαι 
ἅπασαν ἡμῶν τὴν πόλιν χαχορροϑεῖ; 

4 ΔΜ .Α͂ΧΟ Σ, 

οὗτος σὺ τολμᾷς πτωχὸς ὧν λέγειν τάδε; 

ΤΙἊἋΚΆΑ͂ΙΟΠΟ.ΙΣ. 

ὦ “Ἱἀμαχ᾽ ἥρως, ἀλλὰ συγγνώμην ἔχε, 
εἰ πτωχὸς ὧν εἶπόν τι χἀστωμυλάμην. 

ΤΑΜΑἍΧΟΣ. 

ὅ80 τέ δ᾽ εἶπας ἡμᾶς; οὐκ ἐρεῖς; 
ΤΙΚΑΙΟΙΓΟΟ.ΙΣ. 

οὐχ οἶδά πω" 
ὑπὸ τοῦ δέους γὰρ τῶν ὅπλων ἰλιγγιῶ. 

ἀλλ ἀντιβολῶ σ᾽, ἀπένεγκέ μου τὴν μορμόγα. 

“ΑΜ Α͂ΧΟΣ. 
ἰδού. 
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ΔΙΚΑΙΟΠΟΟΑΊΙΣ. 

παράϑες γυν ὑπτίαν αὐτὴν ἐμοί. 
“ΦΑΜΑ͂ΧΟΣ. 

κεῖται. 
ΔΙΚΦΙΟΠΟ-,ΙΣ. 

φέρε νυν ἀπὸ τοῦ χράνους μοι τὸ πτερόν. 
.“1.4}Μ3,.ὄ 4ΧΟ Σ. 

Φβδτουτὶ πτίλον σοι. 

ΖΦΙΚΔἫΑΙΟΠῸΟΟΙΣ. 

τῆς κεφαλῆς νύν μου λαβοῦ, 

ἕν᾽ ἐξεμέσω " βδελύττομαι γὰρ τοὺς λόφους. 

“ΜΑΜΑ͂ΧΟΣ. 

οὗτος, τί δράσεις; τῷ πτίλῳ μέλλεις ἐμεῖν; 

ΔΙΚΑΙΟΠΟ.ΑΙΣ. 

πτίλον γάρ ἔστιν; εἰπέ μοι. τίνος ποτὲ 
σρνιϑός ἔστιν; ἄρα χομπολαχύϑου; 

“4 ΆΑΧΟΣΞΣ. 

ὅ90 οἴμ᾽ ὡς τεϑγήξεις. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΑΙΣ. 

μηδαμῶς, ὦ “άμαχε" 
οὐ γὰρ κατ᾽ ἰσχύν ἔστιν " εἰ δ᾽ ἰσχυρὸς εἶ, 
τί μ᾽ οὐκ ἀπεψώλησας; εὔοπλος γὰρ εἶ. 

ΖΑ Μ4ΑΧΟΣ. 

ταυτὶ λέγεις σὺ τὸν στρατηγὸν πτωχὸς ὧν; 
ΔΙΚΑ͂ΙΟΠΟ.ΑΙ͂Σ. 

ἐγὼ γάρ εἶμι πτωχός ; 
“ΜΑΜ.Α͂ΧΟΣ. 

ἀλλὰ τίς γὰρ εἶ; 
4ΔΙΚΑΙΟΠΟΟΑΊΙΣ. 

δ96 ὅστις ; πολίτης χρηστὸς, οὐ σπουδαρχίδης, 
ἀλλ ἐξ ὅτου περ ὃ πόλεμος στρατωνίδης, 

σὺ δ᾽ ἐξ ὅτου περ ὁ πόλεμος μισϑαρχίδης. 
ΔΑΜΜΑ͂ΧΟΣ. 

ἐχειροτόνησαν γάρ μὲ 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΟΑΙΙΣ. 

κόχχυγές γε τρεῖς. 
ταῦτ᾽ οὖν ἐγὼ βδελυττόμενος ἐσπεισάμην, 

Θ00 ὁρῶν πολιοὺς μὲν ἄνδρας ἐν ταῖς τάξεσιν, 
γεανίας δ᾽ οἷος σὺ διαδεδραχύτας 

τοὺς μὲν ἐπὶ Θρῴχης μισϑοφοροῦντας τρεῖς 

δραχμὰς, 
Τισαμενοφαινίππους, Πανουργι ππαρχίδας " 

ἑτέρους δὲ παρὰ Χάρητι, τοὺς δ᾽ ἐν Χαόσι 
696 Γερητοϑεοδώρους, “Τιομειαλαζόνας, 

τοὺς δ᾽ ἐν Καμαρίνῃ χἀν Γέλᾳ χἀν Καταγέλᾳ. 
“4 4Α͂ΧΟΣ. 

ἐχειροτονήϑησαν γάρ. 
ΑἸΙΚΑ͂ΙΟΠΟΟΙΣ. 

αἴτιον δὲ τέ 

ὑμᾶς μὲν ἀεὶ μισϑοφορεῖν ἁμηγέπη, 
τωνδὶ δὲ μηδέν᾽; ἐτεὸν, ὦ ΠΙαριλάδη, 

610 ἤδη πεπρέσβευκας σὺ πολιὸς ὦν; ἐνὶ, 
ἀνένευσε" καίτοι γ᾽ ἐστὶ σώφρων χἀργάτης. 
τί δαὶ “Ιράκυλλος χεὐφορίδης ἢ Πρινίδης; 

οἶδέν τις ὑμῶν τἀχβάταν᾽ ἢ τοὺς Χαόνας; 
οὔ φασιν. ἀλλ ὁ Κοισύρας χαὶ “άμαχος, 

616 οἷς ὑπ᾿ ἐράνου τε χαὶ χρεῶν πρώην ποτὲ, 
ὥσπερ ἀπόνιπτρον ἐχχέοντες ἑσπέρας, 
ἅπαντες ἐξίστω παρήνουν οἱ φίλοι. 

ΔΔΑΜΑ͂ΧΟΣ. 

ὦ δημοχρατία, ταῦτα δῆτ᾽ ἀνασχετώ; 
ΜΙΚΑΙΟΠΟΟΑΙΙΣ. 

οὐ δῆτ᾽, ἐὰν μὴ μισϑοφορὴ γε “άμαχος. 
ΦΑΜΟΑ͂ΧΟΣ. 

620 ἀλλ οὖν ἐγὼ μὲν πᾶσι Πελοποννησίοις 
ἀεὶ πολεμήσω, χαὶ ταράξω πανταχῆ, 
χαὶ ναυσὶ χαὶ πεζοῖσι, κατὰ τὸ χαρτερόν. 

ΤΙΚΑΙΟΠΟ.«., ΙΣ. 

ἐγὼ δὲ χηρύττω γε Πελοποννησίοις 

ἅπασι καὶ Π]εγαρεῦσι χαὶ Βοιωτίοις 
θ26 πωλεῖν ἀγοράζειν πρὸς ἐμὲ, “Ἱαμάχῳ δὲ μή. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἁνὴρ νιχῷ τοῖσι λόγοισιν, καὶ τὸν δῆμον μετα- 
πείϑει 

Ν - - 51.) 9 , - 3 ΄ 
"περὶ τῶν σπονδῶν. ἀλλ: ἀποδύντες τοῖς ἀναπαί- 

στοις ἐπίωμεν. 
“τῶν ἔνε - ᾿ς Ἀδγονεθς αν , 
ἘΞ οὗ γε χοροῖσιν ἐφέστηχεν τρυγικοῖς ὁ διδά-- 

σχαλος ἡμῶν, 

οὕπω παρέβη πρὸς τὸ ϑέατρον λέξων ὡς δεξιός 

ἔστιν" 

630 διαβαλλόμενος δ᾽ ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν ἐν ᾿“ϑηναίοις 
ταχυβούλοις, 

ὡς χκωμῳδεῖ τὴν πόλιν ἡμῶν χαὶ τὸν δῆμον χα- 
ϑυβοίζει, 

ἀποχρίνεσθαι δεῖται νυνὶ πρὸς ᾿ϑηναίους μετα- 

βούλους. 

φησὶν δ᾽ εἶναι πολλῶν ἀγαθῶν ἄξιος ὑμῖν ὁ 
ποιητὴς, 

ΠΑ Σ ρος τε ἘΡΡ, ὙΝ ( 
παύσας ὑμᾶς ξενικοῖσι λόγοις μὴ λίαν ἐξαπατᾶσϑαι, 

686 μήϑ᾽ ἥδεσθαι ϑωπευομένους μήτ᾽ εἶναι χαυνο-- 
πολίτας. 

πρότερον δ᾽ ὑμᾶς ἀπὸ τῶν πόλεων οἱ πρέσβεις 
ἐξαπατῶντες 

-“ " ᾿ ᾿ ᾿ ο -" ᾿ 

πρῶτον μὲν Ἰοστεφάνους ἐκάλουν " κἀπειδὴ τοῦτό 
τις εἴποι, 

᾿ . : ᾿ 8 ΑΡ, - 

εὐϑὺυς διὰ τοὺς στεφάνους ἐπ’ ἄχρων τῶν πυγι- 

δίων ἐχάϑησϑε. 

εἰ δέ τις ὑμᾶς ὑποθωπεύσας λιπαρὰς καλέσειεν 
᾿ϑήνας, 

640 εὕρετο πᾶν ἂν διὰ τὰς λιπαρὰς, ἀφύων τιμὴν 
περιάνας. 

- , αι δ ΘΕΡ δ οι τὐρρβ 
ταῦτα ποιήσας πολλῶν ἀγαϑῶν αἴτιος ὑμῖν γε-- 

γένηται, 

χαὶ τοὺς δήμους ἐν ταῖς πόλεσιν δείξας, ὡς δη- 

μοχρατοῦνται. 

τοιγάρτοι νῦν ἐκ τῶν πόλεων τὸν φόρον ὑμῖν 
ἀπάγοντες 

Ὁ 
ἄριστον, 

θ46 ὕστις παρεκινδύνευσ᾽ εἰπεῖν ἐν ᾿4ϑηναίοις τὰ 

δίχαια. 
Ξ πον ρὸν - 

οὕτω δ᾽ αὐτοῦ περὶ τῆς τόλμης ἤδη πόρρω κλέος 

ἥζει, 

ὅτε χαὶ βασιλεὺς, «1καχεδαιμονίων τὴν πρεσβείαν 

βασανίζων, 
Ε ΄ - ᾿ ΕἸ οἷ ᾿ τ - Ν ἠρώτησεν πρῶτα μὲν αὐτοὺς πότεροι ταῖς ναυσὶ 

χρατουσιν ω 

ἊΣ Η - ᾿ ᾿ ». . 
εἶτα δὲ τοῦτον τὸν ποιητὴν ποτέρους εἴποι καχὰ 

πολλά" 

ἥξουσιν, ἰδεῖν ἐπιϑυμοῦντες τὸν ποιητὴν τὸν ὦ 



Θόθ τούτους γὰρ ἔφη τοὺς ἀνθρώπους πολὺ βελτίους 
γεγενῆσθαι 

χαὶ τῷ πολέμῳ πολὺ νικήσειν, τοῦτον ξύμβουλον 
ἔχοντας. 

διὰ ταῦϑ᾽ ὑμᾶς “αχεδαιμόνιοι τὴν εἰρήνην προ-- 
χαλοῦνται, 

καὶ τὴν «Αἴγιναν ἀπαιτοῦσιν " καὶ τῆς νήσου μὲν 
ἐχείψνης 

οὐ φροντίζουσ᾽, ἀλλ ἵνα τοῦτον τὸν ποιητὴν 
ἀφέλωνται. 

Θὅὅ ἀλλ ὑμεῖς τοι μή ποτ᾽ ἀκῆϑ᾽" ὡς χωμῳδήσει 
τὰ δίχαια" 

φησὶν δ᾽ ὑμᾶς πολλὰ διδάξειν ἀγάϑ᾽, ὥστ᾽ εὐ- 
δαίμονας εἶναι, 

οὐ ϑωπεύων, οὐδ᾽ ὑποτείνων μισϑοὺς, οὐδ᾽ 
ἐξαπατύλλων, 

οὐδὲ πανουργῶν, οὐδὲ χατάρδων, ἀλλὰ τὰ βέλ- 
τιστα διδάσχων. 

πρὸς ταῦτα Κλέων χαὶ παλαμάσϑω 
660 χαὶ πᾶν ἐπ᾿ ἐμοὶ τεχταινέσϑω. 

τὸ γὰρ εὖ μετ᾽ ἐμοῦ καὶ τὸ δίκαιον 
ξύμμαχον ἔσται, χοὐ μή ποϑ᾽ ἁλῶ 
περὶ τὴν πόλιν ὧν ὥσπερ ἐκεῖνος 
δειλὸς χαὶ λαχαταπύγων. 

666 δεῦρο ΠΙοῦσ᾽ ἐλϑὲ φλεγυρὰ πυρὸς ἔχουσα μέ- 
γος, ἔντονος ᾿“χαρνιχή. 

οἷον ἐξ ἀνθϑράχων πρινίνων φέψαλος ἀνήλατ᾽, 
ἐρεϑιζόμενος οὐρίᾳ διπίδι, 

670 ἡνίκ᾽ ἂν ἐπανϑραχίδες ὦσι παραχείμεναι, 

οἱ δὲ Θασίαν ἀναχυχῶσι λιπαράμπυχα, 

οἱ δὲ μάττωσιν, οὕτω σοβαρὸν ἐλϑὲ μέλος εὔτο-- 
γον, ἀγροικότερον, 

676 ὡς ἐμὲ λαβοῦσα τὸν δημύτην. 
οἱ γέροντες οἱ παλαιοὶ μεμφόμεσϑα τῇ πόλε:. 
οὐ γὰρ ἀξίως ἐχείνων ὧν ἐναυμαχήσαμεν 
γηροβοσχούμεσϑ᾽ ὑφ᾽ ὑμῶν, ἀλλὰ δεινὰ πάσχομεν, 
οἵτινες γέροντας ἄνδρας ἐμβαλόντες ἐς γραφὰς 

680 ὑπὸ νεανίσκων ἐᾶτε χαταγελᾶσϑαι ῥητόρων, 
οὐδὲν ὄντας, ἀλλὰ χωςφοὺς χαὶ παρεξηυλημένους, 
οἷς Ποσειδῶν ἀσφάλειός ἐστιν ἡ βαχτηρία " 
τονϑορύζοντες δὲ γήρᾳ τῷ λίϑῳ προσέσταμεν, 

οὐχ ὁρῶντες οὐδὲν εἰ μὴ τῆς δίχης τὴν ἠλύγην. 
686 ὁ δὲ νεανίας ἑαυτῷ σπουδάσας ξυνηγορεῖν 

ἐς τάχος παίει ξυνάπτων στρογγύλοις τοῖς ῥήμασι" 

χᾷτ᾽ ἀνελχύσας ἐρωτῷ, σχανδάληϑρ᾽ ἱστὰς ἐπῶν. 

ἄνδρα Τιϑωνὸν σπαράττων χαὶ ταράττων χαὶ 
χυχῶν. 

ὁ δ᾽ ὑπὸ γήρως μασταρύζει, χᾷτ᾽ ὀφλὼν ἀπέρχεται" 
690 εἶτα λύζει καὶ δαχούει, καὶ λέγει πρὸς τοὺς φίλους. 

ου μ᾽ ἐχρῆν σορὸν πρίασθαι, τοῦτ᾽ ὀφλὼν 
ἀπέρχομαι. 

ταῦτα πῶς εἰχότα γέροντ᾽ ἀπολέσαι, πολιὸν ἄν- 
δρα, περὶ χλεψύδραν, 

696 πολλὰ δὴ ξυμπονήσαντα, καὶ ϑερμὸν ἀπομορξά- 
μενον ἀνδρικὸν ἱδρῶτα δὴ καὶ πολὺν, 

ἄνδρ᾽ ἀγαϑὸν ὄντα Μῆαραϑῶνι περὶ τὴν πόλιν; 
εἶτα ΠΙαραϑῶνι μὲν ὅτ᾽ ἦμεν, ἐδιώχομεν" 

100 γῦν δ᾽ ὑπ᾽ ἀνδρῶν πονηρῶν σφόδρα διωχόμεϑα, 
χκᾷτα πρὸς ἁλισχόμεϑα. 

66ὅ --- 691. ΞξΞΞ 692 --- 718. 
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πρὸς τάδε τίς ἀντερεῖ Παρψίας; 
τῷ γὰρ εἰχὸς ἄνδρα κυι(ὸν, ἡλίκον Θουχυδίδην, 
ἐξολέσϑαι συμπλαχέντα τῇ “Σχυϑῶν ἐρημίᾳ, 

706 τῷδε τῷ Κηφισοδήμῳ, τῷ λάλῳ ξυνηγόρῳ; 
ὥστ᾽ ἐγὼ μὲν ἠλέησα χἀπεμορξάμην ἰδὼν 
ἄνδρα πρεσβύτην ὑπ᾽ ἀνδρὸς τοξότου χυκώμενον, 
ὃς μὰ τὴν “1ἡμητρ᾽, ἐκεῖνος ἡνίχ᾽ ἦν Θουκυδίδης, 

οὐδ᾽ ἂν αὐτὴν τὴν ᾿Ἰχαίαν ῥᾳδίως ἠνέσχετ᾽ ἂν, 

710 ἀλλὰ κχατεπάλαισεν ἂν μὲν πρῶτον Εὐάϑλους 

δέχα, 

χατεβόησε δ᾽ ἂν χεχραγὼς τοξότας τρισχιλίους, 
περιετόξευσεν δ᾽ ἂν αὐτοῦ τοῦ πατρὸς τοὺς ξυγ-- 

γενεῖς. 

ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τοὺς γέροντας οὐκ ἐᾶϑ' ὕπνου τυχεῖν, 
ψηφίσασϑε χωρὶς εἶναι τὰς γραφὰς, ὅπως ἂν ἢ 

716 τῷ γέροντι μὲν γέρων καὶ νωδὸς ὃ ξυνήγορος, 
τοῖς γέοισι δ᾽ εὐρύπρωχτος χαὶ λάλος χὠ ἄλει- 

γίου. 

χἀξελαύνειν χρὴ τὸ λοιπὸν, κἂν φύγῃ τις, ζημιοῦν 
τὸν γέροντα τῷ γέροντι, τὸν νέον δὲ τῷ νέῳ. 

ΖΦΙΚΑΙΟΠΟΑΙΙΣ. 

ὅροι μὲν ἀγορᾶς εἶσιν οἵδε τῆς ἐμῆς. 
720 ἐνταῦϑ᾽ ἀγοράζειν πᾶσι Πελοποννησίοις 

ἔξεστι χαὶ Πεγαρεῦσι καὶ Βοιωτίοις 

ἐφ᾽ ᾧτε πωλεῖν πρὸς ἐμὲ, “αμάχῳ δὲ μή. 
ἀγορανόμους δὲ τῆς ἀγορᾶς καϑίσταμαι 
τρεῖς τοὺς λαχόντας τούσδ᾽ ἱμάντας ἐκ «Τεπρῶν. 

725 ἐνταῦϑα μήτε συχοφάντης εἰσίτω 
μήτ᾽ ἄλλος ὅστις «Ῥασιανός ἐστ᾽ ἀνήρ. 
ἐγὼ δὲ τὴν στήλην χαϑ᾽ ἣν ἐσπεισάμην 
μέτειμ᾽, ἵνα στήσω φανερὰν ἐν τἀγορᾷ. 

ΜΕΙ.ΜΡΕΎΥΣ. 

ἀγορὰ ᾽ν ̓ Αϑάναις χαῖρε, Μεγαρεῦσιν φίλα. 
730 ἐπόϑουν τυ ναὶ τὸν φίλιον ᾧπερ ματέρα. 

ἀλλ, ὦ πονηρὰ κώρι᾽ ἀϑλίου πατρὸς, 
ἄμβατε ποττὰν μᾶδδαν, αἴ χ᾽ εὕρητέ πα. 
ἀκούετον δὴ, ποτέχετ᾽ ἐμὶν τὰν γαστέρα" 

πότερα πεπρᾶσϑαι χρήδϑδετ᾽, ἢ πεινῆν καχῶς; 

ΚΟΡΑ. 

736 πεπρᾶσϑαι πεπρᾶσϑαι. 

ΜΕΙ.ΜΡΕΥΣ. 

ἐγώνγα καὐτός φαμι. τίς δ᾽ οὕτως ἄνους 
ὃς ὑμέ χα πρίαιτο, φανερὰν ζαμίαν; 
ἀλλ ἔστι γάρ μοι Πῆἐεγαριχά τις μαχανά. 
χοίρους γὰρ ὑμὲ σχευάσας φασῶ φέρεν. 

710 περίϑεσϑε τάσδε τὰς ὁπλὰς τῶν χοιρίων. 

ὅπως δὲ δοξεῖτ᾽ ἦμεν ἐξ ἀγαϑᾶς ὑός " 

ὡς ναὶ τὸν Ἑρμᾶν, εἴπερ ἱξεῖτ᾽ οἴχαδις, 

τὰ πρᾶτα πειρασεῖσϑε τᾶς λιμῶ χακῶς. 

ἀλλ ἀμφίϑεσϑε χαὶ ταδὶ τὰ ῥυγχία, 

745 χἤπειτεν ἐς τὸν σάκχον ὧδ᾽ ἐσβαίνετε. 
ὅπως δὲ γρυλιξεῖτε καὶ κοΐξετε 

χὴσεῖτε φωνὰν χοιρίων μυστηριχῶν- 
ἐγὼν δὲ χαρυξῶ “]ιχαιόπολιν ὅπα. 

“Ἰικαιόπολι, ἢ λῆς πρίασϑαι χοιρία; 

ΔΠΙΚΑΙΟΠΟΟ.ΙΣ. 

750 τί; ἀνὴρ ΠΙεγαρικός; 
ΜΕΓΙΜΡΕΥΣ. 

ἀγοράσοντες ἵχομες. 
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ΤΙΚΑΙΟΠΟ.ΙΣ. 
πῶς ἔχετε; 

ΜΠΕΙ Ζ ΡΊΈΝΥΣ 

διαπεινᾶμες ἀεὶ ποττὸ πῦρ. 

ΑΠΙΚΑΙΟΠΙΟΑΚ.ΖΙΣ. 

ἀλλ ἡδύ τοι νὴ τὸν «1, ἢν αὐλὸς παρῆ. 
τί δ᾽ ἄλλο πράττεϑ᾽ οἱ ΔλΠ]εγαρῆς νῦν; 

ΜΕΙ.ΑΡΕΎΥΣ, 

οἷα δή. ἤ ἢ Ξ , 
ὅχα μὲν ἐγὼν τηνῶϑεν ἐμπορευόμαν, 

765 ἄνδρες πρόβουλοι τοῦτ᾽ ἔπραττον τῇ πόλει, 

ὕπως τάχιστα καὶ χάκιστ᾽ ἀπολοίμεϑα. 

ΦΙΚΑΙΟΠΟ.,ΙΣ. 
τ ΣΡ μπ» ᾿Ξ ; 

αὐτίχ᾽ αρ᾽ ἀπαλλάξεσϑε πραγμάτων. 

ἹΤΕΙΤΑΡΕΥΣ. 
ξυπι 

σώ μων; 

ΦΙΚΑΙΟΠΟΔΖΙΣ. 

τί δ᾽ ἄλλο ΜΙεγαροῖ; πῶς ὃ σῖτος ὦνιος ; 

ΜΠΕΙΧΡΕΥῪΥΣ.: 

παρ᾽ ἀμὲ πολυτίματος, ᾧπερ τοὶ ϑεοί. 

ΦΙΚΑΙΟΠΟ.ΊΙΣ. 

760 ἅλας οὖν φέρεις; 

ΜΙΕΙΤΑΡΕΥΣ. 

οὐχ ὑμὲς αὐτῶν ἄρχετε; 
ΔΙΚΑΙΟΙΠΟΚ.ΙΣ. 

οὐδὲ σχόροδα; 

ΜΕΙ.ΡΕΥΣ. 
Ξ , τ 

ποῖα σχόροδ᾽; ὑμὲς τῶν ἀεὶ, 
ὕχκ᾽ ἐσβάλητε, τὼς ἀρωραῖοι μύες, 
πάσσακι τὰς ἄγλιϑας ἐξορύσσετε. 

ΦΙΚΑΙΟΠΟ.ΑΑΙΣ. 

τί δαὶ φέρεις; 

ΜΕΓΙ.ΡΕΥΣ. 

χοίρους ἐγώνγα μυστιχάς. 

ΖΦΙἊΙΚΑΙΟΠΟ.ΙΣ. 

7606 χαλῶς λέγεις " ἐπίδειξον. 

ΜΕΙΔΑΡΕΎΥΣ. 

ἀλλὰ μὰν χαλαί. 

ἄντεινον,, αἱ λῆς" ὡς παχεῖα χαὶ χαλά. 

ΖΦΙΚΑΙΟΠΟΑΙΙΣ. 

τουτὶ τί ἦν τὸ πρᾶγμα; 

ΜΕΙΜΖΡΈΕΎΥΣ.: 

χοῖρος ναὶ “]ία. 
ΔΦΙΚΑΙΟΠΟΟΑΙΣ. 

τί λέγεις σύ; ποδαπὴ χοῖρος ἥδε; 

ΜΕΙΓΑΡΕΎΥΣ. 

ΤΥ ΔΙεγαριχά. 
ἢ οὐ χοῖρός ἐσϑ᾽ ἅδ᾽; 

ΔΙΚΑΙΌΟΠΟΟΑ,ΊΙΣ. 

οὐχ ἔμοιγε φαίνεται. 

ΜΕΤΙΜΡΕΥΣ. 

710 οὐ δεινά; ϑῶσϑε τοῦδε τὰς ἀπιστίας " 

οὔ φατι τάνδε χοῖρον ἦμεν. ἀλλὰ μὰν, 

αἱ λῆς, περίδου μοι περὶ ϑυμητιδῶν ἁλῶν, 

αἱ μή ᾽στιν οὗτος χοῖρος Ἑλλάνων γόμῳ. 
ΦΙἊἋἜΚΔΑΙΟΠΟ.ΙΣ. 

ἀλλ ἔστιν ἀνθρώπου γε. 
ΜΕΓΑ.ΜΡΕΎΥΣ. 

γαὶ τὸν “ιοχλέα, 
776 ἐμά γα. σὺ δέ νιν εἴμεναι τίνος δοκεῖς; 

ἢ λῆς ἀκοῦσαι φϑεγγομένας; 

ΑΙΚΑΙΟΠΟΟΑΙ͂Σ. 

᾿ γὴ τοὺς ϑεοὺς 
ἔγωγε. 

ΜΈΣ ΑΒ ΕΧΟΣ. 

«ὠνει δὴ τὺ ταχέως, χοιρίον. 

οὐ χρῆσϑα σιγὴν, ὦ χάχιστ᾽ ἀπολουμένα. 
πάλιν τ᾿ ἀποισῶ ναὶ τὸν Πομῶᾶν οἴχαδις. 

ἌΟΡ, 
780 χοὶ χοΐ. 

ἩΤΕῈΓΪΙ ΡΗ ὙῈΣ, 

αὕτα ᾽στὶ χοῖρος; 
ΑΚΑΙΟΠΟΙΟΙΙ͂Σ. 

γνὺν γὲ χοῖρος «αίνεται. 

ἀτὰρ ἐχτρας είς γε χύσϑος ἔσται. 

ΜΓΕΤΦΧΡΕΎΥΣ: 

πέντ᾽ ἐτῶν, 
σάφ᾽ ἴσϑι, ποττὰν μετέρ᾽ εἰχασϑήσεται. 

ΔΙΚΑΤΙΟΙ ΟΌΥΣ. 

ἀλλ οὐχὶ ϑύσιμιός ἔστιν αὑτηγί. 

ΜΕΓΙΓΜΔΑΡΕΥΣ. 

σά μών; 
785 πῶ δ᾽ οὐχὶ ϑύσιμός ἔστι; 

ΦΙΙΚΑΙΟΠΟ.ΙΙ͂Σ. 

χέρχον οὐκ ἔχει. 
ΜΕΓΙΓΑΡΕΎΥΣ. 

γ»γέκ γάρ ἐστιν" ἀλλὰ δελφ αχουμένα 

ἑξεῖ μεγάλαν τε χαὶ παχεῖαν χήρυϑράν. 

ἀλλ αἱ τράψεν λῆς, ὅδε τοῖ χοῖρος χαλά. 
ΖΙ2ἊἜΚΑΙΟΠΟ.ΙΣ. 

ὡς ξυγγενὴς ὁ κύσϑος αὐτῆς ϑατέρᾳ. 
ΜΕΙΜΡΕΥΣ. 

790 ὁμοματρία γάρ ἐστι χκὴχ τωὐτῶ πατρύς. 
ἀλλ᾽ ἂν παχυνϑὴ χἀνωχνωκνϑῇ τριχὶ, 
χάλλιστος ἔσται χοῖρος ᾿Ἱφροδίτῳᾳ θύειν. 

ΔΤΙΚΑΙΟΙΠΟ.ΙΣ. 

ἀλλ οὐχὶ χοῖρος τἀφοοδίτῃ ϑύεται. 
ΤΙΣ ΟΡΕΡΝΜΏΣΣ 

οὐ χοῖρος ᾿Ἱφροοδίτῳᾳ; μόνᾳ γα δαιμόνων. 
795 καὶ γίγνεταί γα τῶνδε τῶν χοίρων τὸ χρῆς 

ἅδιστον ἂν τὸν ὀδελὸν ἀμπεπαρμένον. 
ΖΦ: κ ΠΟΙ ΘΟΕ ΤΩΣΣ 

ἤδη δ᾽ ἄνευ τῆς μητρὸς ἐσϑίοιεν ἀν; 
ΜΙ “ΖΕ ΧΟ: 

γαὶ τὸν Τ]Ὸτειδᾷ, κἂν ἄνευ γα τῶ πατρός. 
ΑΙΚΆΑΙΟΠΟΟΑΙΙΣ. 

τί δ᾽ ἐσϑίει μάλιστα; 

ΠΙ͵ΙΕΙΜἉΦῬΡΕΎΥΣ.: 

σιάνϑ᾽ ἅ χα διδῷς. 
800 αὐτὸς δ᾽ ἐρώτη. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΟΑΊΙΣ. 

χοῖρε χοῖρε. 

ΚΟΡΑ. 

“χοὶ χοΐ. 
ΖΦΙ2ἊἋἜΚΑ͂ΙΟΠΟ.«., ΙΣ. 

τρώγοις ἂν ἐρεβίνϑους; 

ΚΟΡΑ͂. 

κοὶ χοὶ κοΐ. 
ΑΙΚΑΙΟΠΟΟΑΊΣ. 

τί δαί; φιβάλεως ἰσχάδας; 
ΚΟΡΑ. 

χοὶ κοΐ. 
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ΔΙ͵ἊΙΚΑ,ΛΙΟΠΟΟ.ΙΣ. 

ὡς ὀξὺ πρὺς τὰς ἰσχάδας χεχράγατε. 

806 ἐνεγχάτω τις ἔνδοϑεν τῶν ἰσχάδων 
τοῖς χοιριδίοισιν. ἄρα τρώξονται; βαβαὺὶ, 

οἷον ῥοϑιάζουσ᾽, ὦ πολυτίμηϑ᾽ ᾿Πράχλεις. 

ποδαπὰ τὰ χοιρί᾽ ; ὡς τραγασαῖα φαίνεται. 
ἀλλ οὐχὶ πάσας χατέτραγον τὰς ἰσχάδας. 

ὩΓΕΙΣΑ ΒΕΎΣ. 

810 ἐγὼ γὰρ αὐτῶν τάνδε μίαν ἀνειλόμαν. 
ΑΙΚΆΑΆΙΟΠΟ ΑἹΙΣ. 

γ»ὴ τὸν «10 ἀστείω γε τὼ βοσχήματε " 
πόσου πρίωμαί σοι τὰ χοιρίδια; λέγε. 

ΜΕΤ ΡΥ. 

τὸ μὲν ἅτερον τούτων σχορόδων τροπαλίδος, 
τὸ δ᾽ ἅτερον, αἱ λῆς. χοίνιχος μόνας ἁλῶν. 

ΔΙἊἋἜΚΖΑΙΟΠΟ. ΕΙΣ. 

815 ὠνήσομαί σοι" περίμεν᾽ αὐτοῦ. 
ἩΕΙΔΑΡΕΥΣ. 

ταῦτα δή. 

Ἱρμᾷ ᾿μπολαῖε, τὰν γυναῖχα τὰν ἐμὰν 

οὕτω μ᾽ ἀποδόσϑαι τάν τ᾿ ἐμαυτῶ ματέρα. 
ὩΣ ΚΘ. ΡΖ. Ν ΤΊ ΓΙ. 

ὦνϑρωπε, ποδαπός; 
ἹΜΤΕΙΓ.ΑΡΕΎΥΣ. 

χοιροπώλας ΠΙεγαριχός. 
ΣΥΚΟΦΨΑΝΤΗΣ. 

τὰ χοιρίδια τοίνυν ἐγὼ «φανῶ ταῦδὲ 
820 πολέμια καὶ σέ. 

ΠΖΕΕΡ ΒΘ ΧῈΣ, 

τοῦτ᾽ ἐχεῖν᾽, ἵχει πάλιν 
ὅϑενπερ ἀρχὰ τῶν χαχῶν ἁμῖν ἔφυ. 

ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ. 

χλάων μεγαριεῖς. οὐκ ἀφήσεις τὰν σάχον; 
ΜΕΙΦΡΕΥΣ. 

“Πιχαιόπολι «1ικαιόπολε, φαντάζομαι 

ὑπό του. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟ.ΙΣ. 

τίς ὁ φαίνων σ᾽ ἐστίν; ἁγορανόμοι, 
826 τοὺς συχοι(άντας οὐ ϑύραζ᾽ ἐξείρξετε; 

τί δὴ μαϑὼν φαίνεις ἔνευ ϑρυαλλίδος; 
ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ. 

οὐ γὰρ φανῶ τοὺς πολεμίους; 
ΔΙΚΑΙΟΠΟ.ΊΙΙΣ. 

χλάων γε σὺ, 
εἰ μὴ ᾽τέρωσε συχοφαντήσεις τρέχων. 

ΜΕΙΖΡΕΎΥΣ. 

οἷον τὸ χαχὸν ἐν ταῖς ϑάναις τοῦτ᾽ ἔνι. 

ΔΙΚΑΙΟΊΓΟ.ΙΣ. 

880 ϑάρρει, Δ͵εγαρίχ᾽ - ἀλλ᾽ ἧς τὰ χοιρίδι ἀπέδου 
τιμῆς, λαβὲ ταυτὶ τὰ σκόροδα καὶ τοὺς ἅλας, 
χαὶ χαῖρε πόλλ. 

ΜΕΤ ΦΡΕΎΣ: 

ἀλλ ἀμὴν οὐκ ἐπιχώριον. 
ΦΙᾺΚΆΑΙΟΠΟ.ΊΙΣ. 

πολυπραγμοσύνη νυν ἐς χειαλὴν τρέποιτ᾽ ἐμοί. 
ΜΕΙΜΖΡΕΥΣ. Ξ ΞΟ ΚΑ ταν τ ἢ ὦ χοιρίδια, πειρῆσϑε χἄνις τῶ πατρὸς 

886 παίειν ἐφ᾽ ἀλὶ τὰν μᾶδδαν, αἴ χά τις διδῷ. 
ΒΚ ΟἿ ΟἿΣ: 

» ΤΥ Ὁ Ἀἴὲ ἡ γοῖς 5 εὐδαιμονεῖ γ᾽ ἄνθρωπος. οὐκ ἤκουσας οἷ προ- 
βαίνει 

᾿ Ξ 
τὸ πρᾶγμα τοῦ βουλεύματος; καρπώσεται γὰρ 

ἁνὴρ 
Ὁ ΑΟΝΟΣΣ ; 

ἐν τἀγορᾷ χαϑήμενος" 

χαν εἰσίῃ τις Κτησίας, 
Α ; τ 

840 ἢ συχοιφάντης ἄλλος, οἵἷ- 

μωώζων χαϑεδεῖται" 
ἈΠῈ ΠΩΣ ᾿ : Ξ 

οὐδ᾽ ἄλλος ἀνϑρώπων ὑποιργωνὼν σὲ πημανεῖ τι" 
0» - 7: ΄ ΑΝ Ε 

οὐὸ ἐξομόρξεται Πρέπις τὴν εὐρυπρωκτίαν σοι, 

οὐδ᾽ ὠστιεῖ Κλεωνύμῳ 

8άδ χλαῖναν δ᾽ ἔχων φανὴν. δίει" 
χοὺὐ ξυντυχών σ᾽ “Ὑπέρβολος 

διχῶν ἀναπλήσει" 
το ὃ μα 

οὐδ᾽ ἐντυχὼν ἐν τἀγορᾷ πρόσεισί σοι βαδίζων 
Κρατῖνος ἀεὶ χεχαρμένος μοιχὸν μιᾷ μαχαίρᾳ, 

: ΣΕ ΕΣΟΝ 
8500 περιπόνηρος “ρτέμων, 

Ξ ΕΣ ἣ 
ὁ ταχὺς ἄγαν τὴν μουσιχὴν, 
5, ς ὝΜΏΝ, " 
ὀζων χαχὸν τῶν μασχαλῶν 
πατρὸς τραγασαίου - 

Υ ΝΥ ἘΣ ΄ ΄ 

οὐδ᾽ αὖϑις αὖ σε σχώψεται Παύσων ὁ παμιπό- 
γηρος, 

΄ , 5» - - 

8ὅ6.“υσίστρατός τ᾿ ἐν τἀγορᾷ, :Χολαργέων ὄνειδος, 
ὁ περιαλουργὸς τοῖς κακοῖς, 
ῥιγῶν τὲ χαὶ πεινῶν ἀεὶ 

ἘΣ ἜΗΔΑΣ νὸς ΤῸ 
πλεῖν ἢ τριάχονϑ᾽ ἡμέρας 

τοῦ μηνὺς ἑχάστου. 

ἜΣ ΠΌΣΣ. 
8600 τω Πραχλῆς, ἔχαμόν γα τὰν τίλαν χαχῶς, 

χατάϑου τὺ τὰν γλάχων᾽ ἀτρέμας, ᾿Ισμηνία" 
ὑμὲς δ᾽, ὅσοι Θείβαϑεν αὐληταὶ πάρα, 
τοῖς ὀστίνοις (φυσῆτε τὸν πρωχτὸν χυγός. 

ΑΙΚΑΙΟΠΟ.ΙΣ. 

παῦ᾽ ἐς χόραχας. οἱ σιῆχες οὐκ ἀπὸ τῶν ϑυρῶν; 

806 πόϑεν προσέπτανϑ'᾽᾽ οἱ καχῶς ἀπολούμενοι 

ἐπὶ τὴν ϑύραν μοι Χαιριδῆς βομβαύλιοι; 

ΒΟΙΏΩΤΌΟΣ. 
γδὶ "εν 

»ἡ τὸν Ἰόλαον, ἐπιχαρίττως γ᾽, ὦ ξένε" 
Θείβαϑι γὰρ φυσᾶντες ἐξόπισϑέ μου 

Ὑ : ἢ 5: 
ταάνϑεια τς γλάχωνος ἀπέχιξαν χαμαί. 
τ Ε ΕΣ ’ ΄ - ᾿Ὶ 

870 ἀλλ᾽ εἴ τι βούλει, πρίασο, τῶν ἐγὼ φέρω, 
- Ε “΄, ἋἊ “ Ζ, 

τῶν ὀρταλίχων. ἢ τῶν τετοαπτερυλλίδων. 

ΖΦ ΙΚΑΙΟΠΟ.,ΙΣ. 
Μ - ΄ ΄ 
ὦ χαῖρε, κολλιχοφάγε Βοιωτίδιον. 
τί φέρεις; 

ΒΟΙΩΤΟΣ. 

ὅσ᾽ ἐστὶν ἀγαϑὰ Βοιωτοῖς ἁπλῶς, 
ὀρίγανον, γλάχω, ψιάϑως, ϑρουαλλίδας, 

875 νάσσας, χολοιὼς, ἀτταγᾶς, φαλαρίδας, 

τροχίλως, κολύμβως. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟ.ΖΙΣ. 

ὡσπερεὶ χειμὼν ἄρα 
ὀρνιϑίας εἰς τὴν ἀγορὰν ἐλήλυϑας. 

ἜΘ ὩΣ ΤΠΟΣΣ. 
χαὶ μὰν φέρω χᾶνας, λαγὰς, ἀλώπεκας, 
σχάλοπας, ἐχίνως, αἰελούρως, πικτίδας, 

880 ἰχτίδας, ἐνύδρους, ἐγχέλεις Κωπαΐἴδας. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΊΣ. 

ὦ τερπνότατον σὺ τέμαχος ἀνϑρώποις φέρων, 
δός μοι προσειπεῖν, εἰ φέρεις τὰς ἐγχέλεις. 

ΒΟΥ ΘΣΣΣ 
πρέσβειρα πεντήχοντα Κωπῴδων κορᾶν, 

ἔχβαϑι τῷδε κἠπιχαρίττα τῷ ξένῳ. 
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ΦΙΚΑΙΟΙΠΟΕΙΣ. ΣΧ ΠΕΣ ΘΟΙΓΟΣΖΕΙΙΣ. 

886 ὦ φιλτάτη σὺ χαὶ πάλαι ποϑουμένη, ἔπειτα «φαίνεις δῆτα χαὶ ϑρυαλλίδα; 
ἦλθες ποϑεινὴ μὲν τρυγῳδικοῖς χοροῖς, ἜΚ ΘΈΣΙ ΣΟ 

φίλη δὲ Διορύχῳ. διιῶες, ἐξενέγχατε αὕτη γὰρ ἐμπρήσειεν ἂν τὸ νεώριον. 
τὴν ἐσχάραν μοι δεῦρο χαὶ τὴν ῥιπίδα. ΑΙΚΑΙΟΠΟΟΑΊΙΣ. 
σχέψασθε, παῖδες, τὴν ἀρίστην ἔγχελυν, νεώριον ϑρυαλλίς; 

890 ἥχουσαν ἕκτῳ μόλις ἔτει ποϑουμένην " ΝΙΚΑ͂ΡΧΟΣ. 
προσείπατ᾽ αὐτὴν, ὦ τέχν᾽- ἄνϑραχας δ᾽ ἐγὼ οἶμαι. 

ὑμῖν παρέξω τῆσδε τῆς ξένης χάριν. ΔΙΚΆΑΙΟΠΟΟΙΣ. 

ἀλλ εἴσιφερ᾽ αὐτήν" μηδὲ γὰρ ϑανών ποτε τίνι τρόπῳ; 

σοῦ χωρὶς εἴην ἐντετευτλανωμένης. ΝΙΚΑ͂ΡΧΟΣ. 

ΒΘ ΣΚΟΝΣ: 920 ἐνθεὶς ἂν ἐς τίφην ἀνὴρ Βοιώτιος 

896 ἐμοὶ δὲ τιμὰ τᾶσδε πᾶ γενήσεται; ἅψας ἂν εἰσπέμψειεν ἐς τὸ νεώριον 

ΖΙΚΑΙΟΣΠῸΟΣ ΕΙΣ. δε ὑδρορρόας, βορέαν ἐπιτηρήσας μέγαν. 

ἀγορᾶς τέλος ταύτην γέ που δώσεις ἐμοί" εἴπερ λάβοιτο τῶν νεῶν τὸ πῦρ ἅπαξ, 
ἀλλ εἴ τι πωλεῖς τῶνδε τῶν ἄλλων, λέγε. σελαγοῖντ᾽ ἂν εὐϑύς. 

ῬΊΟΟ  ΚΟἿΣ: ΔΙΚΑΙΟΠΟΟΕῚΣ. 

Ἰώγα ταῦτα πάντα. ὦ χάκιστ᾽ ἀπολούμενε, 

ΚΑ ΓΟ ΟΣ ΙΕΣ: ] 926 σελαγοῖντ᾽ ἂν ὑπὸ τίφης τε χαὶ ϑρυαλλίδος; 

φέρε, πόσου λέγεις; ΝΙΚΑ͂ΡΧΟΣ. 
ἢ φορτί᾽ ἕτερ᾽ ἐνθένδ᾽ ἐχεῖσ᾽ ἄξεις ἰών; μαρτύρομαι. 

ΒΟΙΩΤΟΣ. ΦΙΚΑΤΟΙΟΣΤΩΣ 

900 ὕ τι γ᾽ ἔστ᾽ ᾿1ϑάναις, ἐν Βοιωτοῖσιν δὲ μή. ξυλλάμβαν᾽ αὐτοῦ τὸ στόμα" 
“ΙἜΚΑΙΟΠΟ.ΙΣ. δός μοι φορυτὸν, ἵν᾽ αὐτὸν ἐνδήσας φέρω. 

ἀφύας ἄρ᾽ ἄξεις πριόμενος «Ῥαληριχὰς ΧΟΡΟΣ. 

ἢ πέραμον. ἔνδησον, ὦ βέλτιστε, τῷ 

ΒΟΙΩΤΟΣ. ..980 ξένῳ χαλῶς τὴν ἐμπολὴν 
ἀφύας ἢ κέραμον; ἀλλ ἔντ᾽ ἐχεῖ" ] οὕτως ὕπως 

ἀλλ᾽ ὅ τι παρ᾽ ἁμῖν μή ᾽στι, τῷδε δ᾽ αὖ πολύ. ἂν μὴ φέρων χατάξῃ. 
ΖΦΙἊΚΑ͂ΙΟΠΟ.Ι͂Σ. ᾿ ΔΙΚΑΙΟΊΓΟΚΙΕΙΣ. 

ἐγῴδα τοίνυν: συχοφάντην ἔξαγε ἐμοὶ μελήσει ταῦτ᾽, ἐπεί 

906 ὥσπερ χέραμον ἐνδησάμενος. τοι χαὶ τῃοιεῖ λάλον τι χαὶ 
ἜΘΟΣ ΟΣ: πυρορραγὲς 

ψὴ τὼ σιὼ. χἄλλως ϑεοῖσιν ἐχϑρόν. 

λάβοιμι μέντῶν χέρδος ἀγαγὼν καὶ πολὺ, ΧΟΡΟΣ. 
ἅπερ πίϑαχον ἀλιτρίας πολλᾶς πλέων. 936 τί χρήσεταί ποτ᾽ αὐτῷ; 

ΔΙΚΑΤΙΟΠΟ.ΙΙΣ. ᾿ ΔΙΚΑΙΌΟΠΟΜΙΣ. 

χαὶ μὴν ὁδὶ Νίκαρχος ἔρχεται «φανῶν. σιάγχρηστον ἄγγος ἔσται, 
ῬΙΟΙΚΣ ΤΟΥΣ. χρατὴρ χαχῶν, τριπτὴρ Θϑιχῶν, 

εἰἱκκός γα μῦῶχος οὗτος. φαίνειν ὑπευϑύνους λυχνοῦ-- 
ΔΙΚΆΙΟΠΟΙΣ. ΗΠ χος, καὶ χύλιξ 

ἀλλ ἅπαν καχόν. τὰ πράγματ᾽ ἐγκυχᾶσϑαι. 

ΝΙΚΑ͂ΡΧΟΣ. ΧΟΡΟΣ. 

910 ταυτὶ τίνος τὰ «φορτί᾽ ἐστί; 940 πῶς δ᾽ ἂν πεποιϑοίη τις ἀγ- 

ΒΟΙΩΤΌΣ, γείῳ τοιούτῳ χρώμενος 
τῶδ᾽ ἐμὰ χατ᾽ οἱχίαν 

Θείβαϑεν, ἴττω “1εύς. τοσόνδ᾽ ἀεὶ ψοιοῦντι; 
ΜΙΙΡΌΧΟΣΣ: ΔΠΙΚΑΙΟΠΟΑ.Α͂ΙΣ, 

ἐγὼ τοίνυν ὁδὲ ἰσχυρόν ἐστιν, ὠγάϑ'᾽, ὥστ᾽ 
φαίνω πολέμια ταυταγί. οὐχ ἂν χαταγείη ποτ᾽, εἴς 

ΒΟΥ ΖΚ ΟΥΣ, θήδ πεὸ ἐχ ποδῶν 

τί δαὶ παϑὼν χάτω κάρα χρέμαιτο. 
ὀρναπετίοισι πόλεμον ἤρα χαὶ μάχαν; ΧΟΡΟΣ. 

ΝΙΚΑ͂ΡΧΟΣ. ἤδη χαλῶς ἔχει σοι. 
καὶ σέ γε φανῶ πρὸς τοῖσδε. ΒΟΙΏΩΤΟΣ. 

ΒΟΙΩΤΟΣ. μέλλω γέ τοι ϑερίδδεν. 
τί ἀδιχειμένος ; 929 ---939. -ΞΞ 940 --- 951. 

ΝΙΚΑ͂ΡΧΟΣ. 

9160 ἐγὼ φράσω σοι τῶν περιεστώτων χάριν. Ῥοϑι 927. 5θαιοθαίι" 

ἐχ τῶν πολεμίων γ᾽ εἰσάγεις ϑρυαλλίδα. ὥσπερ κέραμον, ἵνα μὴ χαταγῆ φορούμενγος. 
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ΣΟΙΡΊΟΣΣ, 

ἄλλ, ὦ ξένων βέλτιστε, χαὶ 
τοῦτον λαβὼν πρόσβαλλ: ὕπου 

960 βούλει φέρων 
δ ἡ 

πρὸς πάντα συχοι(άντην. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟ.ΙΣ. 

᾿ ΡΣ ἥ ἘΦΝ, ; 
μόλις γ᾽ ἐνέδησα τὸν χακῶς ἀπολούμενον. 

αἴρου λαβὼν τὸν κέραμον, ὠ Βοιώτιε. 
ΒΒ ΘΙ ΟἿΣ. 

ὑπόκυπτε τὰν τύλαν Ἰὼν,, ᾿Ισμήνιχε. 
ΤΙΚΆΙΟΠΟ.ΑΙΣ. 

956 χώπως χατοίσεις αὐτὸν εὐλαβούμενος. 

πάντως μὲν οἴσεις οὐδὲν ὑγιὲς, ἀλλ᾿ ὅμως" 
χἂν τοῦτο χερδάνῃς ἄγων τὸ «φορτίον, 
εὐδαιμονήσεις συκοφαντῶν γ᾽ οὕνεχει. 

ΘΕΡΑΠΩΝ ΤΑΜΑΧΟΥ. 

«Ἰικαιόπολι. 
ΧΙ 1 Κι 24 ΤΟΣ ΠῚ ΟΣ. ΤΙΣ. 

τί ἔστι; τί μὲ βωστρεῖς ; 

ΘΕΡ.ΑΠ. Ν. 

ὅ τι; 

960 ἐχέλευε “άμαχός σε ταυτησὶ δραχμῆς 

εἷς τοὺς Χόύας αὐτῷ μεταδοῦναι τῶν κιχλῶν, 

τριῶν δραχμῶν δ᾽ ἐχέλευε Κωπᾷδ᾽ ἔγχελυν. 
ΔΦΙΚΑΙΟΠΟΑ.ΙΣ. 

ὁ ποῖος οὗτος ““άμοχος τὴν ἔγχελυν; 
ΘΕΡΆΠΩΝ. 

ὁ δεινὸς, ὃ ταλαύρινος, ὃς τὴν Γοργόνα 
906 πάλλει, χραδαίνων τρεῖς κατασχίους λόφους. 

ΖΦ ΚΦ ΙΘΙΟΊΖΦΙΣ:. 

οὐχ ἂν μὰ “1, εἰ δοίη γέ μοι τὴν ἀσπίδα" 
ἀλλ᾽ ἐπὶ ταρίχη τοὺς λόφους χραδαινέτω " 
ἣν δ᾽ ἀπολιγαίνῃ, τοὺς ἀγορανόμους καλῶ. 
ἐγὼ δ᾽ ἐμαυτῷ τόδε λαβὼν τὸ φορτίον 

970 εἴσειμι᾽ ὑπαὶ πτερύγων κιχλῶν χαὶ χοψίχων. 
ΣΌΟΌΡΟΣ. 

εἶδες ὦ εἶδες ὦ πᾶσα πόλι τὸν φρόνιμον ἐίν-- 
δρα, τὸν ὑπέρσοιρον, 

οἷ᾽ ἔχει σπεισάμενος ἐμποριχὰ χρήματα διεμ-- 
πολᾶν, 

97γ6 ὧν τὰ μὲν ἐν οἰκίᾳ χρήσιμα, τὰ δ᾽ αὖ πρέπει 
χλιαρὰ κατεσϑίειν. 

αὐτόματα πάντ᾽ ἀγαϑὰ τῷδέ γε πορίζεται. 
οὐδέποτ᾽ ἐγὼ πόλεμον οἴχαδ᾽ ὑποδέξομαι, 

980 οὐδὲ παρ᾽ ἐμοί ποτε τὸν “Ἱρμόδιον σεται 
ξυγκαταχλινεὶς, ὅτε παροίνιος ἀνὴρ ἔφυ, 
ὅστις ἐπὶ πάντ᾽ ἀγάϑ᾽ ἔχοντας ἐπιχωμάσας, 

εἰργάσατο πάντα καχὰ χἀνέτρεπε χἀξέχει, 
χἀμάχετο, καὶ προσέτι πολλὰ προχαλουμένου, 

986 πῖνε, χατάκεισο, λαβὲ τήνδε φιλοτησίαν, 
τὰς χάραχας ἧπτε πολὺ μᾶλλον ἔτι τῷ πυρὶ, 
ἐξέχει ϑ᾽ ἡμῶν βίᾳ τὸν οἶνον ἐχ τῶν ἀμπέλων. 

988 Ὁ Ἐ ἘῈ ταί τ᾽ ἐπὶ τὸ δεῖπνον ἅμα χαὶ μεγάλα 
δὴ φρονεῖ, 

τοῦ βίου δ᾽ ἐξέβαλε δεῖγμα τάδε τὰ πτερὰ πρὸ 
τῶν ϑυρῶν. 

ὦ Κύπριδι τῇ καλῇ καὶ Χάρισι ταῖς φίλαις ξύγ.-- 

τροφε “Ἰιαλλαγὴ, 
990 ὡς χαλὸν ἔχουσα τὸ πρόσωπον ἄρ᾽ ἐλάνϑανες. 

971 --- 987. --- 988 ---999. 

πῶς ἂν ἐμὲ χαὶ σέ τις Ἔρως ξυναγάγοι λαβὼν, 
ὥσπερ ὁ γεγραμμένος, ἔχων στέφανον ἀνϑέμων; 
ἢ πάνυ γερόντιον ἴσως νενόμικάς μὲ σύ; 
ἀλλά σὲ λαβὼν τρία δοχῶ γ᾽ ἂν ἔτι προσβαλεῖν" 

996 πρῶτα μὲν ἂν ἀμπελίδος ὄρχον ἐλάσαι μαχρὸν, 
εἶτα παρὰ τόνδε νέα μοσχίδια συχίϑων, 
χαὶ τὸ τρίτον ἡμερίδος ὄσχον, ὁ γέρων ὁδὶ, 
καὶ περὶ τὸ χωρίον ἐλᾷδας ἅπαν ἐν χύχλῳ, 
ὥστ᾽ ἀλείφεσθαι σ᾽ ἀπ᾿ αὐτῶν κἀμὲ ταῖς νου- 

μηνέαις. 

ἈΠΡῪΞ. 

1000 ἀκούετε λεῴ" χατὰ τὰ πάτρια τοὺς χόας 
πίνειν ὑπὸ τῆς σάλπιγγος" ὃς δ᾽ ἂν ἐχπίῃ 

πρώτιστος, ἀσχὸν Κτησιφῶντος λήψεται. 
ΖΦΙΚΑΙΟΠΟΑΙΣ. 

ὦ παῖδες, ὦ γυναῖχες, οὐχ ἠχούσατε; 
τί δρᾶτε; τοῦ χήρυχος οὐκ ἀχούετε; 

1006 ἀναβράττετ᾽, ἐξοπτᾶτε, τρέπετ᾽, ἀφρέλκετα 
τὰ λαγῷα, ταχέως τοὺς στεφάνους ἀνείρετε. 
φέρε τοὺς ὀβελίσκους, ἵν᾿ ἀναπείρω τὰς κίχλας. 

ΧΟΡΟΣ. 
ζηλῶ σε τῆς εὐβουλίας, 
μᾶλλον δὲ τῆς εὐωχίας, 

1010 ἄνϑρωπε, τῆς παρούσης. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟ.ΑΙΣ. 

τί δῆτ᾽, ἐπειδὰν τὰς κίχλας 
ὀπτωμένας ἴδητε; 

ΧΟΡΟΣ. 
οἶμαί σὲ χαὶ τοῦτ᾽ εὖ λέγειν. 

ΔΙἊΙΚΑΙΟΠΟΟΑΊΙΣ. 

τὸ πῦρ ὑποσχάλευε. 
ΧΟΡΟΣ. 

1016 ἤχουσας ὡς μαγειριχῶς 

χομιμῶς τὲ χαὶ δειπνητιχῶς 

αὑτῷ διακονεῖται; 

ΤΕΏΡΓΟΣ. 

οἴμοι τάλας. 

ΔΙἊἜΚΆΑΙΟΠΟ.ΑΙΣ. 

ὦ Ἡράχλεις, τίς οὑτοσί; 
ΤΕΈΏΩΡΓΙΟΣ. 

ἀνὴρ κακοδαίμων. 
ΑΙΚΑ͂ΙΟΠΟ ΑἍΣ. 

χατὰ σεαυτόν νυν τρέπου. 
ΤΊΕ ΡΙΡΟΟΣ. 

1020 ὦ φίλτατε, σπονδαὶ γάρ εἶσι σοὶ μόνῳ, 

μέτρησον εἰρήνης τί μοι, χἂὰν πέντ᾽ ἔτη. 
ΑἸΙΚΑ͂ΙΟΠΟ.1Σ. 

τί δ᾽ ἔπαϑες; 

ΤΈΕΩΡΓΟΣ. 

ἐπετρίβην ἀπολέσας τὼ βόε. 
ΔΙΚΑ͂ΙΟΠΟ.,ΙΣ. 

πόϑεν; 
ΤἘΏΡΓΟΣ. 

ἀπὸ «Ῥυλῆς ἔλαβον οἱ Βοιώτιοι. 
4ΦΙΚΑΙΟΠΟΟΑ,ΙΙΣ. 

ὦ τρισχαχοδαίμων,, εἶτα λευχὸν ἀμπέχει; 

ΤΕΩΡΓΙΟΌΣ. 

1026 χαὶ ταῦτα μέντοι νὴ “10 ὥπερ μ᾽ ἐτρεφέτην 
ἐν πᾶσι βολίτοις. 

1008 --- 1017. --ΞΞ- 1097 --- 1046. 
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ΖΦΙΚΑΙΟΠΙΠΟ-ΊΣ. 

εἶτα νυνὶ τοῦ θέει; 
ΓΕΏΡΓΙΟΣ. 

ἀπόλωλα τὠφϑαλμὼ δακρύων τὼ βόε. 

ἀλλ᾽ εἴ τι κήδει -Ἰερχέτου «Ρυλασίου, 
ὑπάλειψον εἰρήνῃ μὲ τὠφϑαλμὼ ταχύ. 

ΔΤΙΚΑΤΟΠΘΟΑΙ͂Σ. 

1020 ἀλλ, ὦ πονήο᾽, οὐ δημοσιεύων τυγχάνω. 
ΤᾺ ΡΓΊΘΩΣΣ 

ἴϑ᾽ ἀντιβολῶ σ᾽, ἢν πως χομίσωμαι τὼ βόε. 
ΦΙΚΆΑΙΟΠΟ.ΊΙΣ. 

οὐχ ἔστιν, ἀλλὰ χλᾶε πρὸς τοὺς Παιττάλου. 

ΤΕ ΦΡΙΌΣ: 

σὺ δ᾽ ἀλλά μοι σταλαγμὸν εἰρήνης ἕνα 
εἰς τὸν καλαμίσχον ἐνστάλαξον τουτονί. 

ΑΙΚΆΑΙΟΠΟ.ΟΙΣ. 

ἂν σιριβιλιχίγξ" ἀλλ ἀπιὼν οἴμωζέ που. 
ΠΕ ὩΡΡΙΠΙΟἿΣ: 

οἴμοι χακοδαίμων τοῖν γεωργοῖν βοιδίοιν. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἁνὴρ ἀνεύρηχέν τι ταῖς 

1036 οὐδ᾽ 

σπονδαῖσιν ἡδὺ, χοὐχ ἔοι- 

χὲν οὐδενὶ μεταδώσειν. 
ΑΙΚ:.ΦΤΟΊΓΟΖΣΕΙΣ. 

1040 χατάχει σὺ τῆς χορδῆς τὸ μέλι" 

τὰς σηπίας στάϑευε" 

ΧΟΡΟΣ. 

ἤκουσας ὀρϑιασιάτων; 

ΑΙ ΙΚΑ͂ΙΟΠΟ.-.1Σ. 

ὀπτῶτε τἀγχέλεια. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἀποχτενεῖς λιμῷ μὲ χαὶ 

1046 τοὺς γείτονας χγνίση τὲ χαὶ 

φωνὴ τοιαῦτα λάσχων. 
ΔΙ2ἊἋΚΑΙΟΠῸΟΟΙΣ. 

ὀπτῶτε ταυτὶ χαὶ χαλῶς ξανϑίζετε. 

ΠΑΡΑΝΎΜΦΟΣ. 

“1ιχαιόπολι. ᾿ 

ΦΙΚΑΙΟΠΟΟΙΙΣ. 

τίς οὑτοσὶ τίς οὑτοσί; 

ΠΑΡΑΝΎΜΦΟΣ. 

ἔπεμιψέ τίς σοι νυμιρίος ταυτὶ χρέα 
1060 ἐχ τῶν γάμων. 

ΖΦΙΚΆΑΙΟΠΟΑΙΣ. 

χαλῶς γε ποιῶν, ὅστις ἣν. 
ΠΑΡΑΝΎΜΦΟΣ. 

ἐχέλευε δ᾽ ἐγχέαι σε, τῶν χρεῶν χάριν, 
“ ἢ ΣΕ ΤῈ Ὁ ΠΝ ἉΡΉΤΩΣ 
ἵνα μὴ στρατεύοιτ᾽, ἀλλὰ βινοίη μένων, 

ἐς τὸν ἀλάβαστον χύαϑον εἰρήνης ἕνα. 
ΖΦ ΚΙ ΦΙΤΟΊΓΟ- 1Σ. 

. ρος ΠΩ Φ κ᾿, αι ὅν, ὦ) ᾿ 
ἀπόφερ᾽ ἀπόφερε τὰ χρέα χαὶ μή μοι δίδου, 

106Ὁ ὡς οὐχ ἂν ἐγχέαιμι χιλιῶν δραχμῶν. 

αλλ αὑτηὶ τίς ἐστίν; 

ΠΑΡΑΝΎΥΎΥΜΦΟΣ. 
« , 
ἡ νυμιίρευτοια 

δεῖται παρὰ τῆς νύμιης τι σοὶ λέξαι μόνῳ. 
ΦΙἊἜΚΑΙΟΠΟΟΑΙΙΣ. 

φέρε δὴ, τί σὺ λέγεις; ὡς γελοῖον, ὦ ϑεοὶ, 
᾿ Ὗ - ΄ .«“ - Δ Ἢ τῖη δέημα τῆς »γύμφης, ὃ δεῖταί μου σφόδρα, 

Ὅ0 ὅπως ὧν οἰχουρῇ τὸ πέος τοῦ νυμφίου. 

φέρε δεῦρο τὰς σπονδὰς, ἵν᾽ αὐτῇ δῶ μόνῃ, 
ὁτιὴ γυνὴ ᾽στι τοῦ πολέμου τ᾿ οὐχ ἀξία. 
ὕπεχ᾽ ὧδε δεῦρο τοὐξάλειπτρον, ὦ γύναι. 
οἶσϑ᾽ ὡς ποιεῖτε τοῦτο; τῇ νύμφῃ φράσον, 

1060 ὕταν στρατιώτας χκαταλέγωσι, τουτῳὶ 

γύχτωρ ἀλειφέτω τὸ πέος τοῦ νυμιίου. 
ἀπόφερε τὰς σπονδάς. φέρε τὴν οἰνήρυσιν, 

ἕν᾽ οἶνον ἐγχέω λαβὼν ἐς τοὺς χόας. 
ΘΟ: 

χαὶ μὴν ὁδί τις τὰς ὀφοῦς ἀνεσπαχὼς - 

1070 ὥσπερ τι δεινὸν ἀγγελῶν ἐπείγεται. 
ἘΠΕΠΡΎΟΞΙ 

Ἰὼ πόνοι τὲ καὶ μάχαι χαὶ “Ἰάμαχοι. 
ΔἌἍἌΜ.ΑΧΟΣ. 

τίς ἀμφὶ χαλχοφάλαρα δώματα χτυπεῖ; 
ἼΓΕΓΡΎΞΣ 

Ἰέναι σ᾽ ἐχέλευον οἱ στρατηγοὶ τήμερον 

ταχέως λαβόντα τοὺς λόχους καὶ τοὺς λόιρους " 
107ὅ χώπειτα τηρεῖν γειρόμενον τὰς εἰσβολάς. 

ὑπὸ τοὺς Χύόας γὰρ καὶ Χύτρους αὐτοῖσί τις 

ἤγγειλὲ ληστὰς ἐμβαλεῖν Βοιωτίους. 

«1 ΑΠἘ[ ἁΑ͂ΧΟΣ. 

Ἰὼ στρατηγοὶ πλείονες ἢ βελτίονες. 
οὐ δεινὰ μὴ ᾿ξεῖναί μὲ μηδ᾽ ἑορτάσαι; 

ΔΙΚΑΙΟΊΓΟἍΙΣ. 

1080 ἐὼ στράτευμα πολεμολαμαχαϊχόν. 

“ΦΆΑΆΜΓΑΧΟΣ. 

οἴμοι χαχοδαίμων,, χαταγελᾷς ἤδη σύ μου. 

ΖΦΙΚΑΙΟΊΓΟ.,ΥΙ͂Σ. 

βούλει μάχεσϑαι Τηρυόνη τετραπτίλῳ; 

“4 ΠΤ ΧΟ Σ. 
αἰαῖ, 

οἵαν ὁ κήρυξ ἀγγελίαν ἤγγειλέ μοι. 
ΔΙ2ἊΚἥΑΙΟΙΓΟ.“ΖΎΥΣ. 

αἰαῖ, τίνα δ᾽ αὖ μοι προστρέχει τις ἀγγελῶν; 
ὙΞΕΕΡῪ Ξ- 

1086 ,“]χαιόπολι. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΟΑ͂ΙΣ. 

τί ἔστιν; 

ἜΤΟΥΣ: 

ἐπὶ δεῖπνον ταχὺ 
βάδιζε, τὴν κίστην λαβὼν χαὶ τὸν χόα. 
ὁ τοῦ -Ἰιονύσου γάρ σ᾽ ἱερεὺς μεταπέμπεται. 
ἀλλ ἐγχόνει" δειπνεῖν χαταχωλύεις πάλαι. 

τὰ δ᾽ ἄλλα πάντ᾽ ἐστὶν παρεσχευακσμένα, 
1090 κλῖναι, τράπεζαι, προσχειάλαια, στρώματιι, 

στέφανοι, μύρον, τοαγήμαϑ'᾽, αἱ πόρναι πάρε, 

ἄμυλοι, πλαχοῦντες, σησαμοῦντες, ἱτρία, 

ὀρχηστρίδες, τὰ φίλταϑ᾽ ᾿ρμοδίου, καλαί. 
ἀλλ ὡς τάχιστα σπεῦδε. 

“ΤΑΜΑἉΑ͂ΧΟΣ. ; , 
χαχοδαίμων ἐγώ. 

ΖΙΚΑΙΤΟΣΣΟΞΑΣΕΣΙ: 

1096 χαὶ γὰρ σὺ μεγάλην ἐπεγράζφου τὴν Γοργόνα. 
σύγχλειε, καὶ δεῖπνόν τις ἐνσχευαζέτω. 

ΔΑΜΓΑ͂ΧΟΣ. 
παὶ παῖ, φέρ᾽ ἔξω δεῦρο τὸν γύλιον ἐμοί. 

ΔΦΙΚΑΙΟΣΓΟΟ.ΙΙΣ. 

παῖ παῖ, φέρ᾽ ἔξω δεῦρο τὴν κίστην ἐμοί, 
ΑΜΓΑΧΟΣ. 

-«“ ΄. ) ν » ᾿ ΄ 

ἅλας ϑυμίτας οἶσε, τιαῖ, χαὶ χρόμμυα. 
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ΔΙἊἋΚΑΙΟΠΟΑΙΣ. ΦΙΚΑ͂ΙΟΠΟ.ΙΣ. 

1100 ἐμοὶ δὲ τεμάχη" χρομμύοις γὰρ ἄχϑομαι. 1180 χατάχει σὺ τὸ μέλι. κἀνθάδ᾽ εὔδηλος γέρων 
ΔΆΑΜΆΑΧΟΣ. χλάειν χελεύων «Τάμαχον τὸν Γοργάσου. 

ϑροῖον ταρίχους οἷσε δεῦρο, παῖ, σαπροῦ. “ΦΑΜΑ͂ΧΟΣ. 

ΔΙΚΙΑΙΟΊΙΓΟΚ.ΙΣ. φέρε δεῦρο, παῖ, ϑώραχα πολεμιστήριον. 
χἀμοὶ σὺ δὴ, παῖ, ϑρῖον " ὀπτήσω δ᾽ ἐχεῖ. ΤΙΚΑΙΟΠΟΑΙΙΣ. 

ΔΑΜΑ͂ΧΟΣ. ἔξαιρε, παῖ, ϑώραχα χἀμοὶ τὸν χύα. 
ἔνεγχε δεῦρο τὼ πτερὼ τῶ ᾽κ τοῦ χράνους. ΤΑΜΑ͂ΧΟΣ. 

ΤΙ ΊΟΜΙΕ ΘΙ ΦΊΣΣ: ἂν τῷδε πρὸς τοὺς πολεμίους ϑωρήξομαι. 

1106 ἐμοὶ δὲ τὰς «(άττας γε (έρε καὶ τὰς κίχλας. ΑΠΚΆΑΙΟΠΟΑΙΙΣ. 

ΜΑΜΑ͂ΧΟΣ. 1186 ἐν τῷδε πρὸς τοὺς συμπότας ϑωρήξομαι. 
χαλόν γε χαὶ λευχὺν τὸ τῆς στρουϑοῦ πτερόν. ΤΑΜΑ͂ΧΟΣ. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΑΙΙΣ. τὰ στρώματ᾽, ὦ παῖ, δῆσον ἐκ τῆς ἀσπίδος. 
χαλόν γε καὶ ξανϑὸν τὸ τῆς (άττης χρέας. ΔΙΚΑΙΟΠΟΑ,ΙΣ. 

ΔΜΑΜΑ͂ΧΟΣ. τὸ δεῖπνον, ὦ παῖ, δῆσον ἐκ τῆς χιστίδος. 

ὥνϑρωπε, παῦσαι καταγελῶν μου τῶν ὅπλων. “ΑΜΑ͂ΧΟΣ. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟ.ΑΙΣ. ἐγὼ δ᾽ ἐμαυτῷ τὸν γύλιον οἴσω λαβών. 

ὦνθρωπε, βούλει μὴ βλέπειν εἰς τὰς κίχλας; ΑΙΚΑ͂ΙΟΠΟ.ΑΙΣ. 

ΦΑΜΤΑΧΟΣ. ἐγὼ δὲ ϑοϊμάτιον λαβὼν ἐξέρχομαι. 

τὸ λοφεῖον ἐξένεγχε τῶν τριῶν λόφων. ΦΑΜΆΑ͂ΧΟΣ. 
ΔΙΚΆΑΙΟΠΟ.ΟΙΊΙΣ. 1140 τὴν ἀσπίδ᾽ αἴρου, καὶ βάδιζ᾽, ὦ παῖ, λαβών. 

1110 χἀμοὶ λεχάγιον τῶν λαγῴων δὸς χρεῶν. γίφει. βαβαιάξ χειμέρια τὰ πράγματα. 
4 ΔΜ .Α͂ΧΟ Σ. ΔΙΚΆΑΙΟΠΟΑ.ΙΣ. 

ἀλλ ἢ τριχύβρωτες τοὺς λόφους μου χατέφαγον. αἴρου τὸ δεῖπνον " συμποτικὰ τὰ πράγματα. 
ΙἊΙΚΑΙΟΠΟ.ΟΙΙΣ. ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ ἢ πρὸ δείπνου τὴν μίμαρχυν χατέδομαι. ἴτε δὴ χαίροντες ἐπὶ στρατιών. 
“ΑΜ ΆΑΧΟΣ. ὡς ἀνομοίαν ἔρχεσϑον ὁδόν" 

ὦνϑρωπε, βούλει μὴ προσαγορεύειν ἐμέ; 1146 τῷ μὲν πίνειν στεφανωσαμένῳ, 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΑΙΙΣ. σοὶ δὲ ῥιγῶν χαὶ προφυλάττειν, 

οὔχ, ἀλλ ἐγὼ χὠ παῖς ἐρίζομεν πάλαι. τῷ δὲ χαϑεύδειν 

1116 βούλει περιδόσϑαι ᾽ χἀπιτρένγαι -«Ἰαμάχῳ, μετὰ παιδίσκης ὡραιοτάτης, 

πότερον ἀκρίδες ἥδιόν ἐστιν, ἢ κίχλαι; ἀνατριβομένῳ τε τὸ δεῖνα. 
ΤΆΑΜΑΑ͂ΧΟΣ. 11960᾽ντέμαχον τὸν Ψαχάδος τὸν ξυγγραφῆ, τὸν 

οἴμ᾽ ὡς ὑβρίζεις. μελέων ποιητὴν, 

ΦΙΚΑΙΟΠΟΟΑΊΙΣ. ὡς μὲν ἁπλῷ λόγῳ χαχῶς ἐξολέσειεν ὁ Ζεύς" 
τὰς ἀχρίδας χρίνει πολύ. 1166 ὅς γ᾽ ἐμὲ τὸν τλήμονα «Τήναια χορηγῶν ἀπέ- 
ΔΆΑΜΑ͂ΧΟΣ. χλεισ᾽ ἄδειπνον. 

παῖ παῖ, καϑελών μοι τὸ δόρυ δεῦρ᾽ ἔξω φέρε. ὃν ἔτ᾽ ἐπίδοιμι τευϑίδος 
ΔΙἊΙΚΑΙΟΠΟΑΙΙΣ. δεόμενον, ἡ δ᾽ ὠπτημένη 

παῖ παῖ, σὺ δ᾽ ἀφελὼν δεῦρο τὴν χορδὴν τρέρε. σίζουσα πάραλος, ἐπὶ τραπέζης χειμένη, 
“ΨΔ4ΜΠ4ΑΧΟΣ, ὀχέλλοι" χᾷτα μέλ-- 

1120 φέρε, τοῦ δόρατος ἀφελκύσωμαι τοὔλυτρον. 1100 λοντὸος λαβεῖν αὐτοῦ κύων 

ἔχ᾽, ἀντέχου", παῖ. ἁρπάσασα φεύγοι. 

ΔΦΙΚΑΙΟΠΟΟΑΙΣ. 1102 τοῦτο μὲν αὐτῷ χαχὸν ἕν" χᾷϑ᾽ ἕτερον νυχτε- 
χαὶ σὺ, παῖ, τοῦδ᾽ ἀντέχου. ρινὸν γένοιτο. 

ΔΜΑΆΑΜ.ΑΧΟΣ. 11606 ἠπιαλῶν γὰρ οἴχαδ᾽ ἐξ ἱππασίας βαδίζων, 
τοὺς χιλλίβαντας οἷσε, παῖ, τῆς ἀσπίδος. εἶτα χατάξειέ τις αὐτοῦ μεϑύων τῆς κεφαλῆς 

ΖΦ ΙΚΑΤΓΟΠΟΖΙΣ. Ὀρέστης 

χαὶ τῆς ἐμῆς τοὺς χριβανίτας ἔχφερε. μαινόμενος" ὁ δὲ λίϑον λαβεῖν 
ΔΑΜΑ͂ΧΟΣ. βουλόμενος ἐν σχότῳ λάβοι 

φέρε δεῦρο γοργόνωτον ἀσπίδος χύκλον. 1170 τῇ χειρὶ πέλεϑον ἀρτίως χεχεσμέγον" 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΑΙΣ. ἐπάξειεν δ᾽ ἔχων 

1126 χἀμοὶ πλαχοῦντος τυρόνωτον δὸς χύχλον. τὸν μάρμαρον, χἄπειϑ'᾽ ἁμαρ-- 
ΔΔΑΜΑἍΧΟΣ. τὼν βάλοι Κρατῖνον. 

ταῦτ᾽ οὐ κατάγελώς ἔστιν ἀνθρώποις πλατύς; ΘΕΡΑΠΩ Ν. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΑ.ΙΣ. ὦ δμῶες οἱ χατ᾿ οἶχόν ἐστε «Ταμάχου, 
ταῦτ᾽ οὐ πλακοῦς δῆτ᾽ ἐστὶν ἀνθρώποις γλυχύς ; 1175 ὕδωρ ὕδωρ ἐν χυτριδίῳ ϑεομαίνετε" 

ΜΑΜΑΧΟΣ. ὀϑόνια, χηρωτὴν παρασχευάζετε, 

χατάχει σὺ, παῖ, τοὔλαιον. ἐν τῷ χαλχίῳ ἔρι᾽ οἰσυπηρὰ, λαμπάδιον περὶ τὸ σφυρόν. 
ἐνορῶ γέροντα δειλίας φευξούμενον. 1160 ---ΤΙ6]. τς 1162 -- 1178. 

ΡῬΟΕΤΛΑΕ ΒΟΕΝΤΙΟΙ, 09 



546 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂ΣΞΣ ΑΧΑΡΝΗΣ. 

ἁνηρ τέτρωται χάραχι διαπηδῶν τάφρον, 
χαὶ τὸ σφυρὸν παλίνορον ἐξεχόχπισε, 

1180 χαὶ τῆς χεφαλῆς χατέαγε περὶ λίϑον πεσὼν, 

χαὶ Γοργόν᾽ ἐξήγειρεν ἐκ τῆς ἀσπίδος. 
πτίλον δὲ τὸ μέγα χομπολαχύϑου πεσὸν 
πρὸς ταῖς πέτραισι δεινὸν ἐξηύδα μέλος " 

ὦ χλεινὸν ὄμμα, νῦν πανύστατόν σ᾽ ἰδὼν 

1186 λείπω φάος γε τοὐμὸν, οὐχέτ᾽ εἴμ᾽ ἐγώ. 
τοσαῦτα λέξας εἰς ὑδροροόαν πεσὼν 
ἀνίσταταί τε χαὶ ξυναντῷᾷ δοαπέταις 

ληστὰς ἐλαύνων χαὶ χατασπέρχω» δορί, 

ὁϑὲ δὲ καὐτός " ἀλλ ἄνοιγε τὴν ϑύραν. 
ΑΜ ΆΑ͂ΧΟΣ. 

1190 ἀτταταῖ ἀτταταῖ, 

στυγερὼ τάδε χρυερὰ πάϑεα. 
τάλας ἐγὼ διόλλυμαι 

δορὸς ὑπὸ πολεμίου τυπείς. 
1195 ἐχεῖνο δ᾽ αἰαχτὸν ἂν γένοιτό μοι, 

“Ἰιχαιόπολις ἄν μ᾽ ἴδοι τετρωμένον, 

χᾷτ᾽ ἐγχανεῖται ταῖς ἐμαῖς τύχαισιν. 

ΔΙἊἜΚΆΙΟΠΟ.Ἅ1Σ. 

ἀτταταῖ ἀτταταῖ 
τῶν τιτϑίων, ὡς σχληρὰ χαὶ χυδώνια. 

1200 φιλήσατόν μὲ μαλϑαχῶς, ὦ χουσίω, 

τὸ περιπεταστὸν χἀπιμανδαλωτόν. 
τὸν γὰρ χόα πρῶτος ἐχπέπωχα. 

ΔΔΑΜΟΑ͂ΧΟΣ. 

ὦ συμφορὰ τάλαινα τῶν ἐμῶν χακῶν, 
1206 Ἰὼ Ἰὼ τραυμάτων ἐπωδύνων. 

ΔΙἊἜΚΩΑΙΟΠΟ.ΑΊΙΣ. 

Ἰὴ Ἰὴ χαῖρε “Ταμαχίππιον. 
“«ΦΑΠΙΑ͂ΧΟΣ. 

στυγερὸς ἐγώ. 

ΔΙΚΑ,ΙΟΠΟΟΑ,ΙΣ. 

μογερὸς ἐγώ. 
ΔΔΑΜΑἁΑ͂ΧΟΣ. 

τί μὲ σὺ χυνεῖς ; 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΟ.ΙΙΣ. 

τί μὲ σὺ δάχνεις; 
ΑΜ .ΑΧΟΣ. 

1210 τάλας ἐγὼ ξυμβολῆς βαρείας. 

[ ΔΙΚΑΙΟΠΟΑ.ΙΣ. 

τοῖς Χουσὶ γάρ τις ξυμβολὰς ἐπράττετο; 
“ΔΑΜΌΆΑ͂ΧΟΣ. 

Ἰὼ ἰὼ Παιὰν Πᾶαιάν. 
ΑἹΚΑΙΟΠΟΑΙΣ. 

ἀλλ᾽ οὐχὶ νυνὶ τήμερον Παιώνια. 
ΦΖΑΜΑ͂ΧΟ Σ. 

λάβεσϑέ μου, λάβεσϑε τοῦ σχέλους " παπαῖ, 
1216 προσλάβεσϑ᾽, ὦ φίλοι. 

ΦΙἜΚΑ͂ΙΟΠΟΑΟ.ΙΣ. 

ἐμοῦ δέ γε σιὼ τοῦ πέους ἄμᾳω μέσου 
σιροσλάβεσϑ᾽, ὦ φίλαι. 

ΔἌΑΜΙΑ͂ΧΟ Σ. 

ἐλιγγιῶ χάρα λίϑῳ πεπληγμένος, 
καὶ σχοτοδινιῶ. 

ΤΙΚΆΑ͂ΙΟΠΟ ΑἹΙΣ. 

1220 χἀγὼ χαϑεύδειν βούλομαι χαὶ στύομαι 
χεὼ σχοτοβινιῶ. 

14Μ|χ,ἍΑΧΟΣ. 

ϑύραζέ μ᾽ ἐξενέγχκατ᾽ ἐς τοῦ Πιττάλου 

παιωνίαισι χερσίν. 

ΔΙἊἜΚΑΙΟΠΟ.ΙΣ. 

ὡς τοὺς χριτάς μ᾽ ἐχφέρετε" ποῦ ᾽στιν ὁ βα- 

1226 ἀπόδοτέ μοι τον ἀσχόν. 
ΖΑΜ.Α͂ΧΟΣ. 

λόγχη τις ἐμπέπηγέ μοι δι᾿ ὀστέων ὁδυρτά. 
ΖΓΤΧΞ.Φ1 ΟἸΠΙΘΙΕ ΩΣ 

ὁρῶτε τουτονὶ χενόν. τήνελλα χαλλίψικος. 

ΧΟΡΟΣ. 

τήνελλα δῆτ᾽, εἴπερ καλεῖς, ὦ πρέσβυ, καλλίνιχος. 
ΔΙΚΑΙΟΠῸΟΟ.Ι͂Σ. 

χαὶ πρός γ᾽ ἄκρατον ἐγχέας ἄμυστιν ἐξέλαψα. 
ΧΟΡΌΟΣΙ 

1280 τήνελλά νυν, ὦ γεννάδα " χώρει λαβὼν τὸν ἀσχόν. 

ΔΙΚΑ͂ΙΟΠΟ ΑΙΣ. 

ἕπεσϑέ νυν ἄδοντες ὦ τήνελλα καλλίνιχος. 
Ἃ ΟΡ ΘῈΣ: 

ἀλλ ἑψόμεσϑα σὴν χάριν 
; ᾿ “ 

τηνελλα χαλλίψιχον ς- 

δοντες σὲ καὶ τὸν ἀσχόν. 



ἌΡ. ΤΥΦΛΌΝ ΟΥΣ ΤἸΡΌΕΙΣ, 

ΠΑ ΤΘΥ ἈΡΑΑΤ ΟΣ ἸΡΟΞΟΤΓΑ 

“ΙΗΜΟΣΘΕΈΕΝΗΣ. 
ΝΙΚΙΑΣ. 
11 ΖΑΝΤΟΠΩΜΗΣ οὗ ὄνομα 

ΓΟΡΑΆΑΚΡΙΤΟΣ. 
ΚΙΈΕΩΝ. 
ΧΟΡΟΣ ΠΠΕΩ Ν, 
ΑΙ ΠΗΟΣ. 

ΤΠ 16 ἘΠ ΣΥΤΟΣ,: 

Τὸ δρᾶμα τῶν ἹἹππέων ποιεῖται εἷς Κλέωνα, τὸν τῶν ᾿ϑηναίων δημαγωγόν. ὑπόκειται δὲ ὡς Ταιρλα-- 

ὺ 7 δουλεύ ῦ “1ἢὴ ὶ όμεν ᾿ αὐτῷ ἦ ἐπιτιϑεμένων δὲ αὐτῷ γὼν νεώνητος, δουλεύων τῷ «“ήμῳ, χαὶ προαγόμενος παρ᾽ αὐτῷ περιττότερον. ἐπιτιϑεμένων δὲ αὐτῷ 

δυοῖν τοῖν ὁμοδούλοιν,, χαὶ κατά τινα λόγια πονηρίᾳ διάσημον ἀλλαντοπώλην ᾿“γοράχριτον ἐπαγόντοιν. Ἷ ᾿ 7 ηρίῳ ἢμ ἢ γοραχρ 7 " 
ὡς ἐπιτροπεύσῃ τοῦ δήμου τῶν ᾿4ϑηναίων, αὐτοὶ οἱ ᾿“ϑηναίων Ἱππεῖς συλλαβόντες ἐν χοροῦ σχήματι πα-- 

ραφαίνονται" ὑφ᾽ ὧν προπηλακιζόμενος ὁ Κλέων ἀγανακτεῖ, καὶ διενεχϑεὶς ἱχανῶς περὶ τοῦ ἀνώτερος 

εἶναι τῶν ἐναντιουμένων, σᾳφὰς ὡς συνομωμοχότας χατὰ τῆς πόλεως πρὸς τὴν βουλὴν ἵεται" διώξαντος 

δὲ χαὶ τοῦ ἀλλαντοπώλου κατὰ πόδας, οἱ ἱππεῖς περί τε τοῦ ποιητοῦ τινα χαὶ τῶν προγόνων, ἔτι δὲ ᾿ Ὁ ω 7 ᾽ 

χαὶ τῶν συγκινδυνευόντων σιρίσιν ἐπὶ ταῖς μάχαις ἵππων, πρὸς τοὺς πολίτας ἁδροτέρως διαλέγονται. ὃ 

δὲ ἀλλαντοπώλης περιγεγενημένος ἐν βουλὴ μάλα γελοίως τοῦ Κλέωνος, καὶ λοιδορούμενος αὐϑις αὐτῷ φιγεγενὴμ ἢ μάλα ) ; ς ἷ 
προσέρχεται" ἐχχαλεσαμένου δὲ τοῦ Κλέωνος τὸν “μον, προσελθὼν οὗτος διαφερομένων ἀχροᾶται. 

λόγων δὲ πολλῶν γενομένων κατὰ τοῦ Κλέωνος, τοῦ ᾿“γοραχρίτου μάλ ἐντέχνως τοῖς ἐπινοήμασι χαὶ 

ταῖς θωπείαις, χαὶ προσέτι ταῖς ἐκ τῶν λογίων ὑπερβολαῖς χρατοῦντος, χατὰ μιχρὸν τοῖς λόγοις ὁ 

“μος συνεςέλχεται. δείσαντος δὲ τοῦ Κλέωνος, χἀπὶ τὸ ψωμίζειν τὸν “ἴἤμον ὁρμήσαντος, ἄντιιψω-- ἢ ᾿ ψωμ ἢ, ρμή ᾿ 
μίζειν ἅτερος ἐγχειρεῖ. καὶ τέλος τοῦ “]ἤμου τὴν ἑχατέρου χίστην συνέντος, εἶτα τῆς μὲν χενῆς. τῆς δὲ 

τοῦ Κλέωνος μεστῆς εὑρεϑείσης, ἐλεγχϑεὶς αὐτὸς ὡς περιφανῶς τὰ τοῦ “ήμου κλέπτων, εἴκει ϑατέρῳ τῆς 

ἐπιτροπείας. μετὰ ταῦτα δὲ τοῦ ἀλλαντοπώλου τὸν “΄ἥμον ἀφεινήσαντος, εἶτα νεώτερον ἐξαυτῆς ἐς τοὐμ-- ἕ ημ μ ᾽ 9 

φανὲς γεγονότα προάγοντος, Κλέων περικείμενος τὴν ᾿“γοραχρίτου σκευὴν ἐπὶ παραδειγματισμῷ διὰ μέσης 

πόλεως ἀλλαντοπωλῶν ἀνὰ μέρος, χαὶ τῇ τέχνη σάμενος πέμπεται, καὶ ἡ ἐπιτροπὴ τῷ ἀλλαντοπώλ φ ἤ ο09ν ον Τὴ τευ η ΧΟΠΘΜΕΡΟΣ. ΠΕ ) η Ὁοπῇ τῷ μ, 
παραδίδοται. τὸ δὲ δρᾶμα τῶν ἄγαν καλῶς πεποιημένων, 

5... ΦΙΣΣ: 
Ὁ σχοπὸς αὐτῷ πρὸς τὸ χαϑελεῖν Κλέωνα. οὗτος γὰρ βυρσοπώλης ὧν ἐχράτει τῶν ᾿41ϑηναίων ἐκ προ- 

φάσεως τοιαύτης. ᾿Ιϑηναῖοι πόλιν Πύλον, λεγομένην Σιραχτηρίαν., ἐπολιόρχουν διὰ “ημοσϑένους στρατη-- 

γοῦ χαὶ Νιχίου- ὧν στρατηγῶν χρονισάντων ἐδυσχέραινον οἱ ᾿4ϑηναῖοι. καὶ εἷς ἐχκλησίαν συνελϑόντων 

αὐτῶν χαὶ ἀδημονούντων, Κλέων τις βυρσοπώλης ἀναστὰς ὑπέσχετο δεσμίους φέρειν τοὺς ὑπεναντίους 



548 ὙΠ ΟΡ ΟΣ ἘΠ ΤΣ: 

7 ΠΥ « - " ᾿ " " ε Υτ ᾿ 
εἴσω εἴχοσιν ἡμερῶν, εἰ στρατηγὸς αἱρεϑείη" ὅπερ καὶ γέγονε. κατὰ τὰς ὑποσχέσεις οὐν ἐστρατήγει, πυ-- 

χῶν τὴν πόλιν. ἐφ᾽ οἷς μὴ ἐνεγκὼν ᾿Δριστοφάνης χαϑέησι τὸ τῶν Ἱππέων δρᾶμα δι᾿ αὑτοῦ, ἐπεὶ τῶν 

σχευοποιῶν οὐδεὶς ἐπλάσατο τὸ τοῦ Κλέωνος πρόσωπον διὰ φόβον. καὶ τὰ μὲν πρῶτα κύπτει φοβούμενος " 

εἶτις προφαγεὶς αὐτὸς ἀνεδίδαξε τὸ δρᾶμα. 

ἼἜοιχεν ὁ προλογίζων εἶναι “1ημοσϑένης, ὃς ἐχεχμήχει περὶ τὴν Πύλου πολιορκίαν, ἀφῃρέϑη δὲ τὴν 

στρατηγίαν ὑπὸ Κλέωνος, ὑποσχομένου τότε τοῖς ᾿4ϑηναίοις παραστήσασθαι τὴν Πύλον εἴσω εἴχοσιν 

ἡμερῶν: ὃ καὶ χατώρϑωσε διὰ τὸ πλεῖστα τῆς ἁλώσεως προπεπονῆσϑαι «“Ἰημοσϑένει. ἔοιχε δὲ ὡς ἐπὶ 

οἰκίας δεσποτικῆς ποιεῖσϑαι τὸν λόγον. εἴη δ᾽ ἂν δεσπότης ὁ «1ἢμος, οἰκία ἡ πόλις. οἰκέται δὲ δύο τοῦ 

“Ἰήμου προλογίζουσι, χαχῶς πάσχοντες ὑπὸ Κλέωνος. ὁ δὲ χορὺς ἐχ τῶν ἱππέων ἐστὶν, οἱ καὶ ἐζημίωσαν 

τὸν Κλέωνα πέντε ταλάντοις ἐπὶ δωροδοχίᾳ ἁλόντα. λέγουσι δὲ τῶν οἰχετῶν τὸν μὲν εἶναι “]ημοσϑένην, 
᾿ τ ΄ ᾿ 

τὸν δὲ Νικίαν, ἵνα ὦσι δημηγόροι οἱ δύο. 

᾿Ἐδιδάχϑη τὸ δρᾶμα ἐπὶ ΣΣτρατοχλέους ἄρχοντος δημοσίᾳ εἰς ““Τήναια, δι᾽ αὐτοῦ τοῦ ᾿Δριστοφάνους. 

πρῶτος ἐνίχα" δεύτερος Κρατῖνος “Σατύροις " τρίτος ᾿Ἰριστομένης “Ὑλοφόροις. 

᾿Ιστέον ὅτι εἷς τέτταρα μέρη διήρητο ὁ δῆμος τῶν ᾿᾿ϑηναίων, εἰς πενταχοσιομεδίμνους, εἰς ἱππέας, 

εἷς ζευγίτας καὶ εἰς ϑῆτας. 

ἈΡΙΣΤΟΦΆΝΟΥΣ ΤΡΆΜ ΜΆΤΙΕΘΥΣ 

ΤΙαράγει τινὰ Κλέωνα, τὸν χαλούμενον 

Παφλαγόνα, χἄτι βυρσοπώλην, πιχρότατα 

χατεσϑίοντά πως τὰ χοινὰ χρήματα" 

χἀν παραλογισμοῖς διαφέροντ᾽ ἐρρωμένως 

ἀλλαντοπώλην, εὐθέως τε σχατοφάγον, 

πεισϑέντα τ᾿ ἐπιϑέσϑαι σὺν ἱππεῦσίν τισι, 

τοῖς ἐν χορῷ παροῦσι, τῇ τῶν πραγμάτων 

ἀρχῆ" Κλέωνός τ᾽ ἐν μέσῳ χατηγορεῖ. 

ἐγένετο τοῦτ᾽" ἐξέπεσεν ὁ Κλέων παγχάχως " 

ὃ δὲ σχατοφάγος ἔτυχε προεδρίας καλῆς. 



φυνν ΠΟ ἼΠῸ Εργε ΞῸ 

ΤΠΗΜΟΣΘΕΝΗ͂Σ. 

ΞΟ τῶν χαχῶν,, Ἰατταταῖ. 

χακῶς Παφλαγόνα τὸν νεώνητον χαχὸν 

αὐταῖσι βουλαῖς ἀπολέσειων οἱ ϑεοί. 

ἐξ οὗ γὰρ εἰσήρρησεν εἰς τὴν οἰχίαν, 
ὅ πληγὰς ἀεὶ προστρίβεται τοῖς οἰχέεαις. 

ΝΙΚΙΑΣ. 

χάχιστα δῆϑ᾽ οὗτός γε πρῶτος Παφλαγόνων 

αὐταῖς διαβολαῖς. 

ΙΗΜΟΣΘΕΝΗ͂Σ. 

ὦ χαχόδαιμον, πῶς ἔχεις ; 

ΝΙΚΙΑΣ. 

χαχῶς χαϑάπερ σύ. 

ΤΠΗΜΟΣΘΕΝΗ͂Σ. 

δεῦρό νυν πρόσελϑ᾽, ἕνα 
ξυναυλίαν κλαύσωμεν Οὐλύμπου νόμον. 

ΤΗΜΟΣΘΕΝΗΣ χὼὼ ΝΙΚΙΑΣ. 

10 μὺ μῦ μὺ μῦ μὺ μῦ μὺ μῦ μὺ μῦ μὺ μῦ. 

ΤΠΗΜΟΣΘΕΝΗ͂Σ. 

τί χινυρόμεϑ᾽ ἄλλως; οὐχ ἐχρὴν ζητεῖν τινὰ 

σωτηρίαν νῷν, ἀλλὰ μὴ “λάειν ἔτι; 
ΝΙΚΙΑΣ. 

τίς οὖν γένοιτ᾽ ἄν; λέγε σύ. 
ΤΠΜΟΣΘΕΝΗ͂Σ. 

σὺ μὲν οὖν μοι λέγε, 
ἕνα μὴ μάχωμαι. 

ΝΙΚΙΑΣ. 

μὰ τὸν ᾿ἡπόλλω ᾽γὼ μὲν οὔ" 
16 ἀλλ: εἰπὲ ϑαρρῶν, εἶτα κἀγώ σοι φράσω. 

ΤΗΜΟΣΘΕΝΗ͂Σ. 

πῶς ἂν σύ μοι λέξειας ἁμὲ χρὴ λέγειν; 

ΝΙΚΙΑΣ. 

ἀλλ οὐχ ἔνι μοι τὸ ϑρέττε. πῶς ἂν οὖν ποτε 
εἴποιμ᾽ ἂν αὐτὸ δῆτα κομψευριπικῶς; 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

μή μοί γε, μή μοι, μὴ διασχανϑδικίσης " 
20 ἀλλ᾿ εὑρέ τιν᾽ ἀπόκινον ἀπὸ τοῦ δεσπότου. 

ΝΙΚΙΑ͂Σ. 

λέγε δὴ μόλωμεν ξυνεχὲς ὡδὶ ξυλλαβών. 

ΦΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

χαὶ δὴ λέγω": μόλωμεν. 

ΝΙΚΙΑΣ. 

ἐξόπισϑε νῦν 
αὐτὸ φάϑι τοῦ μόλωμεν. 

ΠΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

αὐτό. 

ΝΙΚΙΑ͂Σ. 

πάνυ χαλῶς. 
ο » - - 

ὥσπερ δεφόμενος νῦν ἀτρέμα πρῶτον λέγε 
26 τὸ μύλωμεν, εἶτα δ᾽ αὐτὸ, χατεπάγων πυκνόν. 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

μόλωμεν αὐτὸ μόλωμεν αὐτομολῶμεν. 

ΝΥΙΟΙΤΑ͂ΣΙ Η 

᾿ « ΄ Φ 

οὐχ ἡδύ; 
ΤΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

γὴ “Πα πλήν γε περὶ τῷ δέρματι 
δέδοικα τουτονὶ τὸν οἷωνύν. 

ΝΙΚΙΑ͂Σ. 
τί δαί; 

ΤΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

ὁτιὴ τὸ δέρμα δεφομένων ἀπέρχεται. 

ΝΙΚΙΑ͂Σ. 

80 χράτιστα τοίνυν τῶν παρόντων ἐστὶ νῷν, 
ϑεῶν ἰόντε προσπεσεῖν που πρὸς βρέτας. 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

ποῖον βρέτας Ἔ Ἔ; ἐτεὸν ἡγεῖ γὰρ ϑεούς ; 

τ ΝΙΚΙΑ͂Σ. 
ἔγωγε. 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

ποίῳ χρώμενος τεχμηρίῳ; 

ΝΙΚΙΑ͂Σ. 

ὁτιὴ ϑεοῖσιν ἐχϑρός εἰμ᾽. οὐχ εἰχύτως; 
ΤΗΜΟΣΘΈΝΗΣ. 

86 εὖ προσβιβάζεις μ᾽. 
ΠΕ ΕΤΕΦΟΣ: 

ἀλλ ἑτέρᾳ πὴ σχεπτέον. 

ΤΗΜΟΣΘΕΝΗ͂Σ. 

βούλει τὸ πρᾶγμα τοῖς ϑεαταῖσιν φράσω; 

ΝΙΚΙΑ͂Σ. 

οὐ χεῖρον" ἕν δ᾽ αὐτοὺς πιαραιτησώμεϑα, 
ἐπίδηλον ἡμῖν τοῖς προσώποισιν ποιεῖν, 
ἢν τοῖς ἔπεσι χαίρωσι χαὶ τοῖς πράγμασι. 

ΔΦΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

40 λέγοιμ᾽ ἂν ἤδη. νῷν γάρ ἔστι δεσπότης 
ἄγροιχος ὀργὴν, κυαμοτρὼξ, ἀχράχολος, 
“μος πυκνίτης . δύσκολον γερόντιον 

ὑπόχωφον. οὗτος τῇ προτέρᾳ γουμηγνίᾳ 
ἐπρίατο δοῦλον, βυρσοδέψην Παφλαγόνα, 

46 πανουργότατον χαὶ διαβολώτατόν τινα. 
οὗτος χαταγνοὺς τοῦ γέροντος τοὺς τρόπους, 
ὃ βυρσοπαφλαγὼν., ὑποπεσὼν τὸν δεσπότην 
ἤχαλλ᾽, ἐϑώπευ᾽, ἐχκολάκευ᾽, ἐξηπάτα 
χοσχυλματίοις ἄχροισι, τοιαυτὶ λέγων " 

80 ὦ «]1ἢμε, λοῦσαι τιρῶτον ἐχδιχάσας μίαν, 

ἐνϑοῦ, δόφησον, ἔντραγ᾽, ἔχε τριώβολον. 
βούλει παραϑῶ σοι δόρπον; εἶτ᾽ ἀναρπάσας 
ὅ τι ν τις ἡμῶν σχευάσῃ, τῷ δεσπότῃ 

ς : Ξ τὰς - 
“Παφλαγὼν χεχάρισται τοῦτο. καὶ πρώην γ᾽ ἐμοῦ 

δὅ μᾶζαν μεμαχότος ἐν Πύλῳ “Ταχωνιζὴν, 
πανουργότατά πως περιδραμὼν ὑφαρπάσας 
αὐτὸς παρέϑηχε τὴν ὑπ᾽ ἐμοῦ μεμαγμένην. 
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ἡμῶς δ᾽ ἀπελαύνει, κοὐχ ἐᾷ τὸν δεσπότην 
ἄλλον ϑεραπεύειν, ἀλλὰ βυρσίνην ἔχων 

60 δειπνοῦντος ἑστὼς ὠποσοβεῖ τοὺς ῥήτορας. 

ἄδει δὲ χρησμούς" ὁ δὲ γέρων σιβυλλιᾷ. 
ὁ δ᾽ αὐτὸν ὡς ὁρᾷ μεμακκοηχότα, 
τέχνην πεποίηται. τοὺς γὰρ ἔνδον ἄντικρυς 

τνευδὴ διαβάλλει" κᾷτα μαστιγούμεθα 

66 ἡμεῖς - Παφλαγὼν δὲ περιϑέων τοὺς οἰχέτας 
αἰτεῖ, ταράττει, δωροδοχεῖ, λέγων τάδε" 

ὁρᾶτε τὸν Ὕλαν δι᾿ ἐμὲ μαστιγούμενον ; 
εἰ μή μ᾽ ἀναπείσετ᾽, ἀποϑανεῖσϑε τήμερον. 

ἡμεῖς δὲ δίδομεν " εἰ δὲ μὴ, πατούμενοι 
70 ὑπὸ τοῦ γέροντος ὀχταπλάσια χέζομεν. 

γῦν οὖν ἀνύσαντε φροντίσωμεν, ὠγαϑὲ, 
ποίαν ὁδὸν νῷν τρεπτέον καὶ πρὸς τίνα. 

ΝΙΚΙΑΣ. 
χράτιστ᾽ ἐχείνην τὴν μόλωμεν, ὦγαϑέ. 

ἹΠΜΟΣΘΕΝΗ͂Σ. 

ἀλλ οὐχ οἷόν τε τὸν Παφλαγόν᾽ οὐδὲν λαϑεῖν 
76 ἐφορᾷ γὰρ αὐτὸς πάντ᾽. ἔχει γὰρ τὸ σχέλος 

τὸ μὲν ἐν Πύλῳ, τὸ δ᾽ ἕτερον ἐν τὐἠχχλησίᾳ. 
τοσόνδε δ᾽ αὐτοῦ βῆμα διαβεβηκότος 
ὁ πρωχτός ἔστιν αὐτόχρημ᾽ ἐν Χαύσι, 
τὼ χεῖρ᾽ ἐν «Αἰτωλοῖς, ὁ νοῦς δ᾽ ἐν Κλωπιδῶν. 

ΨΠΙΚΊΤΩΖΩΣ: 

80 χράτιστον οὖν νῷν ἀποθανεῖν. ἀλλὰ σχόπει, 
ὅπως ἂν ἀποϑάνοιμεν ἀνδρικώτατα. 

ΤΠΗΜΟΣΘΈΝΗΣ. 

πῶς δῆτα πῶς γένοιτ᾽ ἂν ἀνδρικώτατα; 

ΜΕΚΕΙΩ͂Σ: 

βέλτιστον ἡμῖν αἴμα ταύρειον πιεῖν. 

ὁ Θεμιστοκλέους γὰρ ϑάνατος αἱρετώτερος. 

ΤΗΠΙΟΣΘΕΝΗΣ. 

85 μὰ «10 ἀλλ ἄκρατον οἶνον ἀγαϑοῦ δαίμονος. 
ἴσως γὰρ ἂν χρηστόν τι βουλευσαίμεϑα. 
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Ἰδού γ᾽ ἄχρατον. περὶ ποτοῦ γοῦν ἐστί σοι; 

πῶς δ᾽ ἂν μεϑύων χοηστόν τι βουλεύσαιτ᾽ ἀνήρ; 

ΔΔΗΜΟΣΘΕΝΉΣ. 

ἄληϑες, οὗτος; χρουνοχυτρολήραιος εἶ. 
90 οἶνον σὺ τολμᾷς εἰς ἐπίνοιαν λοιδορεῖν; 

οἴνου γὰρ εὕροις ἄν τι πραχτιχώτερον ; 
ὁρᾷς; ὅταν πίνωσιν ἅνϑρωποι, τότε 

πλουτοῦσι, διωπράττουσι, νιχῶσιν δίχας, 

εὐδαιμονοῦσιν, ὠφελοῦσι τοὺς φίλους. 
96 ἀλλ ἐξένεγχέ μοι ταχέως οἴνου χύα, 

τὸν νοῦν ἵν᾽ ἄρδω χαὶ λέγω τι δεξιόν. 

ΝΙΟΤΟΣΣΣ 

οἴμοι, τέ ποῦ ἡμᾶς ἐργάσει τῷ σῷ 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

ἀγάϑ᾽» ἀλλ ἔνεγκ᾽" ἐγὼ δὲ χαταχλινήσομαι, 
ἢν γὰρ μεϑυσϑῶ,, πάντα ταυτὶ χαταπάσω 

100 βουλευματίων χαὶ γνωμιδίων καὶ νοιδίων. 
ΝΙΚΙΑ͂Σ. 

ὡς εὐτυχῶς ὅτι οὐχ ἐλήφϑην ἔνδοϑεν 
χλέπτων τὸν οἶνον. 

ΠΗΜΟΣΘΕΝΗ͂Σ. 

ποτῷ; 

εἶπέ μοι, Παφλαγὼν τί δρᾷ; 

ΝΙΚΙΑ͂Σ. 

ἐπίπαστα λείξας δημιόπραϑ᾽ ὁ βάσχανος 
ῥέγχει μεϑύων ἐν ταῖσι βύρσαις ὕπτιος. 

ΔΗΜΟΣΘΈΝΗΣ. 

105 ἔϑι νυν, ἄκρατον ἐγχάναξόν μοι πολὺν 
σπονδήν. 

ΝΙΚΙΑ͂Σ. 

λαβὲ δὴ καὶ σπεῖσον ἀγαϑοῦ δαίμονος" 
ἕλχ᾽ ἕλχε τὴν τοῦ δαίμονος τοῦ Πραμνίου. 

ΠΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

ὦ δαῖμον ἀγαϑὲ, σὸν τὸ βούλευμ᾽, οὐχ ἐμόν. 

ΝΙΚΙΑ͂Σ. 

εἴπ᾽, ἀντιβολῶ,, τί ἔστι; 
ΤΗΜΟΣΘΈΕΈΝΗΣ. 

τοὺς χρησμοὺς ταχὺ 
110 χλέψας ἔνεγχε τοῦ Παφλαγόνος ἔνδοϑεν, 

ἕως χαϑεύδει. 
ΝΙΚΙΑ͂Σ. 

ταῦτ᾽. ἀτὰρ τοῦ δαίμονος 

δέδοιχ᾽ ὅπως μὴ τεύξομαι χακοδαίμονος. 

ΤΦΗΜΟΣΘΕΝΉΣ. 

φέρε νυν ἐγὼ ᾿μαυτῷ προσαγάγω τὸν χόα, 
τὸν νοῦν ἵν᾽ ἄρδω χαὶ λέγω τι δεξιόν. 

ΝΙΚΙΑΣ. 

116 ὡς μεγάλ᾽ ὃ Παιρλαγὼν πέρδεται χαὶ ῥέγχεται, 
ὥστ᾽ ἔλαθον αὐτὸν τὸν ἱερὸν χρησμὸν λαβὼν, 
ὅνπερ μάλιστ᾽ ἐφύλαττεν. 

ΤΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

ὦ σοφώτατε, 
φέρ᾽ αὐτὸν, ἵν᾿ ἀναγνῶ" σὺ δ᾽ ἔγχεον πιεῖν 
ἀνύσας τι. φέρ᾽ ἴδω τί ἄρ᾽ ἔνεστιν αὐτόϑι. 

120 ὦ λόγια. δός μοι δὺς τὸ ποτήριον ταχύ, 

ΝΙΚΙἙΙ͂Σ. 

ἰδού" τί φησ᾽ ὃ χρησμύς; 
ἹΜΠΜΟΣΘΈΕΝΗΣ. 

ἑτέρων ἔγχεον, 
ΝᾺΚΙ͂Σ. 

ἂν τοῖς λογίοις ἔνεστιν ἑτέραν ἔγχεον; 

Θ᾽ ΙΗΜΟΣΘΕΈΝΗΣ, 
ω 1)άχι. 

ΝΙΚΙΑΣ. 

τί ἔστι; 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

δὸς τὸ ποτήριον ταχύ. 
ΝΙΚΙ.4Σ. 

πολλῷ γ᾽ ὁ Βάχις ἐχρῆτο τῷ ποτηρίῳ. 

ΦΠΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

125 ὦ μιαρὲ Παφλαγὼν, ταῦτ᾽ ἄρ᾽ ἐφυλάττου πάλαι, 
τὸν περὶ σεαυτοῦ χρησμὸν ὀρρωδῶν; 

ΝΙΚΙΑΣ. 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

ἐνταῦϑ᾽ ἔνεστιν, αὐτὸς ὡς ἀπόλλυται. 

ΝΙΚΙΑ͂Σ. 

καὶ πῶς; 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

ὅπως; ὃ χρησμὸς ἄντιχρυς λέγει 
ὡς πρῶτα μὲν στυππειοπώλης γίγνεται; 

180 ὃς πρῶτος ἕξει τῆς πόλεως τὰ πράγματα. 
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ΨΙΡΖΩΣΙ 

εἷς οὑτοσὶ πώλης. τί τοὐντεῦϑεν; λέγε- 

ΔΦΗΜΟΣΘΕΝΗ͂Σ. 

μετὰ τοῦτον αὖϑις προβατοπώλης δεύτερος. 

ΝΙΚΙΑΣ. 

δύο τώδε πώλα. καὶ τί τόνδε χρὴ παϑεῖν; 

ΙἸΗΜΟΣΘΕΝΗ͂Σ. 

χρατεῖν, ἕως ἕτερος ἀνὴρ βδελυρώτερος 

186 αὐτοῦ γένοιτο" μειὰ δὲ ταῦτ᾽ ἀπόλλυται. 
ἐπιγίγνεται γὰρ βυρσοπώλης ὁ Παφλαγὼν, 

ἅρπαξ, κεχράχτης, Κυχλοβόρου (φωνὴν ἔχων. 

ΝΙΚΙΑΣ. 

τὸν προβατοπώλην ἦν ἄρ᾽ ἀπολέσϑαι χρεὼν 
ὑπὸ βυρσοπώλου; 

ΙΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

γὴ “. 
ΚΒΟΣ, 

οἴμοι δείλαιος. 

140 πόϑεν οὖν ἂν ἔτι γένοιτο πώλης εἰς μόνος; 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

ἔτ᾽ ἐστὶν εἷς, ὑπεριυᾶ τέχνην ἔχων. 
ΝΙΚΙΑ͂Σ. 

εἴπ᾽, ἀντιβολῶ, τίς ἔστιν; 
ΤΗΜΟΣΘΕΜΝΗΣ. 

εἴπω; 

ΝΧΔΚΊΤΤΙΣ, 

νὴ “1 ἰα. 
ΔΦΔΗΜΟΣΖΈΝΗΣ. 

ἀλλαντοπώλης ἔσϑ᾽ ὃ τοῦτον ἐξελῶν. 

ΝΙΚΙΑΣ. 

ἀλλαντοπώλης; ὦ Πόσειδον τῆς τέχνης. 

145 φέρε ποῦ τὸν ἄνδρα τοῦτον ἐξευρήσομεν; 

ΤΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

ζητῶμεν αὐτόν. 
ΝΙΑΚΙΑΩ͂Σ. 

ἀλλ ὁδὶ προσέρχεται 

ὥσπερ κατὰ ϑεῖον εἷς ἀγοράν. 
ΤΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

ὦ μαχάριε 
ἀλλαντοπῶλα, δεῦρο δεῦρ᾽, ὦ φίλτατε, 
ἀνάβαινε σωτὴρ τῇ πόλει χαὶ νῷν φανείς. 

41. ΔΑΝΤΟΠΩΖΗΣ. 

160 τέ ἔστι; τί μὲ χαλεῖτε; 

ΤΠΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

δεῦρ᾽ ἔλϑ᾽, ἵνα πύϑη 
ὡς εὐτυχὴς εἶ χαὶ μεγάλως εὐδαιμονεῖς. 

ΝΙΚΙΑΣ. 

ἴϑι δὴ, κάϑελ αὐτοῦ τοὐλεὸν, χαὶ τοῦ ϑεοῦ 
τὸν χρησμὸν ἀναδίδαξον αὐτὸν ὡς ἔχει" 
ἐγὼ δ᾽ Ἰὼν προσχέψομαι τὸν Παφλαγόνα. 

ΤΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

166 ἄγε δὴ σὺ χατάϑου πρῶτα τὰ σχεύη χαμαί" 
ἔπειτα τὴν γῆν πρόσχυσον χαὶ τοὺς ϑεούς. 

4 ΧΔΑΝΊΤΊΟΠΩΜΖΗΣ. 

ἰδού" τί ἔστιν; 

ΠΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

ὦ μαχάρι᾽, ὦ πλούσιε, 
ὦ νῦν μὲν οὐδεὶς, αὔριον δ᾽ ὑπέρμεγας" 
ὦ τῶν ᾿1ϑηνῶν ταγὲ τῶν εὐδαιμόνων. 

πὰ ςὦο ΄ὦ΄ρὃὖρὦὕῪ.Ρὦ ὦ οι 
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44. ΔΑΝΤΟΠΩΜΗΣ. 

160 τί μ᾽, ὠγάϑ᾽, οὐ πλύνειν ἐᾷς τὰς χοιλίας 
πωλεῖν τὲ τοὺς ἀλλᾶντας, ἀλλὰ χαταγελᾷς; 

ΙΗΜΟΣΘΕΈΕΝΗΣ. 

ὦ μῶρε, ποίας κοιλίας; δευρὶ βλέπε. 
τὰς στίχας ὁρᾷς τὰς τῶνδε τῶν λαῶν; 
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ὁρῶ. 
ΤΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

τούτων ἁπάντων αὐτὸς ἀρχέλας ἔσει, 
1θὅ χαὶ τῆς ἀγορᾶς χαὶ τῶν λιμένων χαὶ τῆς πυκνός" 

βουλὴν πατήσεις καὶ στρατηγοὺς χλαστάσεις, 

δήσεις, φυλάξεις, ἐν πρυτανείῳ λαιχάσεις. 

4.3.1 ΑΝ ΤΌΠΟ ΔΗΣ. 
ἐγώ; 

ΤἸΗΜΟΣΘΕΝΗ͂Σ. 

σὺ μέντοι - κοὐδέπω γε πάνθ᾽ ὁρᾷς. 
ἀλλ᾿ ἐπανάβηϑι χἀπὶ τοὐλεὺν τοὐδὲ 

170 χαὶ χάτιδε τὰς νήσους ἁπάσας ἐν χύχλῳ. 

42 ΔΑ ΝΤΟΠΩΖΗΣ. 
χαϑορῶ. 

ΔΙΠΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

τί δαί; τἀμπόρια χαὶ τὰς ὁλχάδας; 
“4.95.5 Ι ΌΠΟΩΖΙΙΣ, 

ἔγωγε. 
ΤΗΜΟΣΘΈΝΗΣ. 

πῶς οὖν οὐ μεγάλως εὐδαιμονεῖς; 

ἔτι νῦν τὸν ὀξϑαλμὸν παράβαλ᾽ εἷς Καρίαν 
τὸν δεξιὸν, τὸν δ᾽ ἕτερον εἷς Καλχηδόνα. 

Ὁ ΑΕ {Ὁ ΝΠ ΟΥΓΩΣΙΤΙΣ: 

᾿ 1716 εὐδαιμονήσω δ᾽, εἰ διαστραιρήσοιμιαι; 

ΤΗΜΟΣΘΕΝΗ͂Σ. 

οὔχ, ἀλλὰ διὰ σοῦ ταῦτα πάντα πέρναται. 
γίγνει γὰρ, ὡς ὃ χρησμὸς οὑτοσὶ λέγει, 
ἀνὴρ μέγιστος. 

42“. ΔΑἈΑΝΤΟΠΩ ΛΗΣ. 

εἶπέ μοι, χαὶ πῶς ἐγὼ 
ἀλλαντοπώλης ὧν ἀνὴρ γενήσομαι; 

ἸΗΠΙΟΣΘΈΝΗΣ. 
180 δι᾿ αὐτὸ γάρ τοι τοῦτο χαὶ γίγνει μέγας, 

ὁτιὴ πονηρὸς κἀξ ἀγορᾶς εἶ χαὶ ϑρασύς. 

.Φ..ΦὉ ΝΥ ΓΤ ΟἽΓΏΣ ΦΈΓΟΣ: 

οὐκ ἀξιῶ ᾽γὼ ᾿μαυτὸν ἰσχύειν μέγα. 

ΤΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

οἴμοι, τί ποτ᾽ ἔσϑ᾽ ὅτι σαυτὸν οὐ φὴς ἄξιον; 
ξυνειδέναι τί μοι δοκεῖς σαυτῷ χαλόν. 

18ὅ μῶν ἐκ καλῶν εἰ κἀγαθῶν; 

4.1.1 4ΝΤ ΟΠ ΖΠΗΣ. 

μὰ τοὺς ϑεοὺς, 
εἰ μὴ ᾽κ πονηρῶν γ᾽. 

ΤΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

ὦ μαχάριε τῆς τύχης, 
ὅσον πέπονθας ἀγαϑὸν εἰς τὰ πράγματα. 

ΔΑΛΑΛΝΤΟΠΩΜΗΣ: 
ἀλλ, ὠγάϑ᾽, οὐδὲ μουσικὴν ἐπίσταμαι, 
πλὴν γραμμάτων, χαὶ ταῦτα μέντοι χαχὰ κακῶς. 

ΤΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

190 τουτὶ μύνον σ᾽ ἔβλαψεν, ὅτι καὶ χαχὰ χακῶς. 
ἡ δημαγωγία γὰρ οὐ πρὸς μουσιχοῦ 
ἔτ᾽ ἐστὶν ἀνδρὸς οὐδὲ χρηστοῦ τοὺς τρόπους, 
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ἀλλ᾽ εἰς ἀμαϑῆ καὶ βδελυρόν. ἀλλὰ μὴ παρῆς 
ἅ σοι διδόασ᾽ ἐν τοῖς λογίοισιν οἱ ϑεοί. 

41. 2 ΛΝ ΤΟΠΩ ΖΗΣ. 

195 πῶς δῆτά φησ᾽ ὁ χρησμύς; 
ΤΗΜΟΣΘΕΈΕΝΗΣ. 

εὖ νὴ τοὺς ϑεοὺς 

χαὶ ποιχίλως πὼς χαὶ σοςφῶς ἠνιγμένος. 

᾿1λ} ὁπόταν μάρψῃ βυρσαίετος ἀγχυλοχείλης 
γαμφηλῆσι δράχοντα χοάλεμον αἱματοπώτην, 
δὴ τότε Παφλαγόνων μὲν ἀπόλλυται ἡ σχορο- 

δάλμη, 

200 χοιλιοπώλησιν δὲ ϑεὺς μέγα κῦδος ὀπάζει, 

αἴ κα μὴ πωλεῖν ἀλλᾶντας μᾶλλον ἕλωνται. 

4.1.2 ΝΤΟΠΩΜΗΣ. 

πῶς οὖν πρὸς ἐμὲ ταῦτ᾽ ἐστίν ; ἀναδίδασχέ με. 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

βυρσαίετος μὲν ὁ Παφλαγών ἔσϑ᾽ οὑτοσί, 

442 ΔΑ ΝΤΟΠΩ ΖΗΣ. 

τί δ᾽ ἀγκυλοχείλης ἐστίν; 
ΠΗΜΟΣΘΕΝΗ͂Σ. 

αὐτό που λέγει, 
206 ὅτι ἀγχύλαις ταῖς χερσὶν ἁρπάζων φέρει. 

4.1. ΔΑ ΝΤΟΠΟΩΜΗΣ. 

ὁ δροάχων δὲ πρὸς τί; 
ΔΗΜΟΣΘΈΝΗΣ. 

τοῦτο περι(ανέστατον. 

ὁ δράχων μαχρὺν γάρ ἐστιν ἁλλᾶς τ αὖ μαχρόν" 
εἶϑ᾽ αἱματοπώτης ἔσθ᾽ ὅ τ᾽ ἀλλᾶς χὠ δράκων, 

τὸν οὖν δράχοντά (ησι τὸν βυρσαίετον 
210 ἤδη χρατήσειν, αἴ χε μὴ ϑαλῳφϑὴ λόγοις. 

22: ΝΤΌΟΠΩ.ΜΗΣ. 

τὰ μὲν λόγι αἰχάλλει με" ϑαυμάζω δ᾽ ὅπως 
τὸν δῆμον οἷός τ᾿ ἐπιτροπεύειν εἴμ᾽ ἐγώ. 

ΙΠΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

φαυλότατον ἔργον" ταῦϑ᾽ ἅπερ ποιεῖς ποίει" 
τάραιτε καὶ χόρδευ᾽ ὁμοῦ τὰ πράγματα 

210 ἅπαντα, χαὶ τὸν δῆμον ἀεὶ προσποιοῦ 
ὑπογλυκαίνων ῥηματίοις μαγειρικοῖς. 

τὰ δ᾽ ἄλλα σοι πρύσεστι δημαγωγιχὰ, 

φωνὴ μιαρὰ, γέγονας χαχῶς͵ ἀγοραῖος εἶ" 
ἔχεις ἅπαντα πρὸς πολιτείαν ἃ δεῖ" 

220 χρησμοί τε συμβαίνουσι χαὶ τὸ Πυϑιχόν. 

ἀλλὰ σιεφανοῦ, χαὶ σπένδε τῷ Κοαλέμῳ " 
χώπως ἀμυνεῖ τὸν ἄνδρα. 
᾿ 41. ΤΑΝΤΟΠΩΖΗΣ. 

χαὶ τίς ξύμμαχος 
γενήσεταί μοι; καὶ γὰρ οἵ τε πλούσιοι ἱ 
δεδίασιν αὐτὸν ὃ τε πένης βδύλλει λεώς. 

ΤΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

225 αλλ εἰσὶν ἱππῆς ἄνδρες ἀγαϑοὶ χίλιοι 

μισοῦντες αὐτὸν, οἱ βοηϑήσουσί σοι, 

χαὶ τῶν πολιτῶν οἱ χαλοί τὲ κἀγαϑοὶ, 
χαὶ τῶν ϑεατῶν ὅστις ἐστὶ δεξιὸς, 

χἀγὼ μετ᾽ αὐτῶν χὠ ϑεὸς ξυλλήνψεται. 
280 χαὶ μὴ δέδιϑ᾽- οὐ γάρ ἐστιν ἐξηχασμένος. 

ὑπὸ τοῦ δέους γὰρ αὐτὸν οὐδεὶς ἤϑελε 

τῶν σχευοποιῶν εἰχώσαι. πάντως γε μὴν 
γνωσθήσεται" τὸ γὰρ ϑέατρον δεξιόν. 

ΔΊΣ, 

οἴμοι χαχοδαίμων, ὁ Παφλαγὼν ἐξέρχεται. 

Κ.ΕΩ Ν. 

235 οὔ τοι μὰ τοὺς δώδεχα ϑεοὺς χαιρήσετον, 
ὁτιὴ ᾽πὶ τῷ δήμῳ ξυνόμνυτον πάλαι. 
τουτὶ τί δρῷ τὸ Χαλχιδιχὸν ποτήριον; 
οὐχ ἔσϑ᾽ ὅπως οὐ Χαλκιδέας ἀφίστατον. 
ἀπολεῖσϑον, ἀποϑανεῖσϑον, ὦ μιαρωτάτω. 

ΤΗΜΟΣΘΕΝΗ͂Σ. 

240 οὗτος, τί φεύγεις, οὐ μενεῖς; ὦ γεννάδα 
ἀλλαντοπῶλα, μὴ ποοδῷς τὰ πράγματα. 
ἄνδρες ἱππῆς, παραγένεσϑε" γὺν ὁ χαιρός. ὦ 

Σίμων, 

ὦ Παναίτι᾽, οὐχ ἐλᾶτε πρὸς τὸ δεξιὸν χέρας; 

ἅνδρες ἐγγύς" ἀλλ᾽ ἀμύνου, χἀπαγναστρέφου 
πάλιν. 

245 ὁ χονιορτὸς δῆλος αὐτῶν ὡς ὁμοῦ προσκειμένων. 
ἀλλ ἀμύνου χαὶ δίωχε χαὶ τροπὴν αὐτοῦ ποιοῦ. 

ΧΟΡΟΣ. 

παῖε παῖε τὸν πανοῦργον χαὶ ταραξιππόστρατον 

χαὶ τελώνην χαὶ φάραγγα καὶ Χάρυβδιν ἁρπαγῆς, 
καὶ πανοῦργον χαὶ πανοῦργον " πολλάκις γὰρ 

αὔτ᾽ ἐρῶ. 
250 χαὶ γὰρ οὗτος ἦν πανοῦργος πολλάχις τῆς ἡμέρας. 

ἀλλὰ παῖε χαὶ δίωχε χαὶ τάραττε χαὶ κύκα 

χαὶ βδελύττου, καὶ γὰρ ἡμεῖς, κἀπιχείμενος βόα " 
εὐλαβοῦ δὲ μὴ ᾿χφύγῃ σε: καὶ γὰρ οἶδε τὰς 

ὁδοὺς, 
ἅσπερ Εὐχράτης ἔφευγεν εὐθὺ τῶν χυρηβίων. 

ΚΕ Ν. 

255 ὦ γέροντες ἡλιασταὶ, φράτορες τριωβύλου, 
οὗς ἐγὼ βόσχω χεχραγὼς χαὶ δίχαια χἄδικα, 
παραβοηϑεῖϑ᾽, ὡς ὑπ᾽ ἀνδρῶν τύπτομαι ξυνω-- 

μοτῶν. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἐν δίχῃ γ᾽, ἐπεὶ τὰ χοινὰ πρὶν λαχεῖν κατε- 
σϑίεις, 

χἀποσυκχάζεις πιέζων τοὺς ὑπευϑύνους σχοπῶν 

2600 ὅστις «αὐτῶν ὠμός ἔστιν ἢ πέπων ἢ μὴ πέπων, 
κἄν τιν᾽ αὐτῶν γνῷς ἀπράγμον᾽ ὄντα καὶ χε- 

χηνροτα, 

χαταγαγὼν ἐχ Χερρονήσου διαλαβὼν ἠγκύρισας, 
εἶτ᾽ ἀποστρέψας τὸν ὦμον αὐτὸν ἐνεχολήβασας " 

266 χαὶ σχοπεῖς γε τῶν πολιτῶν ὅστις ἐστὶν ἀμνοχῶν, 

πλούσιος καὶ μὴ πονηρὸς καὶ τρέμων τὸ πράγ- 
ματα. 
ΚΩΈΩΝ. 

ξυνεπίχεισϑ᾽ ὑμεῖς" ἐγὼ δ᾽, ὦνδρες, δι᾿ ὑμᾶς 
τύπτομαι, 

ὅτι λέγειν γνώμην ἔμελλον ὡς δέχαιον ἐν πόλει 
ἑστάναι μνημεῖον ὑμῶν ἔστιν ἀνδρείας χάριν. 

ΘΟ ΡΟΣ 

270 ὡς δ᾽ ἀλαζὼν, ὡς δὲ μάσϑλης " εἶδες οἷ᾽ ὑπέρ- 
χεέται; 

ιὁσπερεὶ γέροντας ὑμᾶς ἐχχοβαλιχεύεται. 
ἀλλ ἐὰν ταύτῃ γε νιχᾷ, ταυτῃὶ πεπλήξεται" 

ἣν δ᾽ ὑπεχκλίνῃ γε δευρὶ, τὸ σχέλος κυρηβάσει. 
Κ.ΕΩΝ. 

ὦ πόλις χαὶ δὴμ᾽, ὑφ᾽ οἵων ϑηρίων γαστρίζομαι- 

ΧΟΡΟΣ. 

275 καὶ χέχραγας, ὥσπερ ἀεὶ τὴν πόλιν καταστρέφει; 
44 1“.14 ΝΤΟΠΩ 4 Σ. 

ἀλλ ἐγώ σε τῇ βοῇ ταύτῃ γε πρῶτα τρέψομαι. 
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ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ ἐὰν μέντοι γε νικᾷς τῇ βοῆ, τήνελλος εἶ - 
ἢν. δ᾽ ἀνκιδείᾳ παρέλϑης, ἡμέτερος ὁ πυραμοῦς. 

Κ“ῈΏΩ Ν. 
τουτονὶ τὸν ἄνδρ᾽ ἐγὼ δείχνυμι, καὶ φήμ᾽ 

ξάγειν 
ταῖσι Πελοποννησίων τριήρεσι ζωμεύματα. 

“ΑΜ ἸΑΝΤΟΠΏΜΗΣ. 

280 γαὶ μὰ “Πα χἄγωγε τοῦτον, ὅτι χενῇ τῇ κοιλίᾳ 
εἰσδραμὼν εὶς τὸ πρυτανεῖον, εἶτα πάλιν ἐχϑεὶ 

πλέᾳ. 

ΤΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. 
γὴ “12, ἐξάγων γε τἀπόρρηϑ᾽, ἅμ᾽ ἄρτον χαὶ 

χρέας 
καὶ τέμαχος, οὗ ἹΠΕεριχλέης οὐχ ἠξιώϑη πώποτε. 

ΚΩΈΕΩ Ν. 
ἀποϑανεῖσϑον αὐτίχα μάλα. 

21 ΑΝΤΟΠΩ ΛΗΣ. 

28ὅ τριπλάσιον κεχράξομαί σου. 

ΚΖΕΩ Ν. 

χαταβοήσομαι βοῶν σε. 

4412 ΝΤΟΠΩΜΛΜΗΣ. 

καταχεχράξομαί σε χράζων. 

Κ4ΕΩ ΓΝ. 

διαβαλῶ σ᾽, ἐὰν στρατηγῆς. 

4421 ΝΤΟΠΩΜΛΗΣ. 

κυνοχοπήσω σου τὸ νῶτον. 

ΚΖΕΩΝ. 

290 περιελῶ σ᾽ ἀλαζονείαις. 

44 1.ΔΑΝΤΟΠΩΜΗΣ. 

ὑποτεμοῦμαι τὰς ὁδούς σου. 
ΚΖΕΩ Ν. 

βλέψον εἴς μ᾽ ἀσχαρδάμυχτος. 

22“. ΔΑ ΝΤΟΠΩ ΜΗΣ. 

ἐν ἀγορᾷ κἀγὼ τέϑραμμαι. 

Κ,ΕΩ Ν. 

διωφορήσω σ᾽, εἴ τι γρύξει. 

4221 ἸΔΑΝΤΟΠΩ ΛΠΗΣ. 

296 χοπρο(ορήσω σ᾽,, εἰ λαλήσεις. 

Κάπω Ν. 
ὁμολογῶ χλέπτειν - σὺ δ᾽ οὐχί. 

ΔΑ ΔΑΝΤΟΠΩΜΛΗΣ. 
γνὴ τὸν Ἑρμῆν τὸν ἀγοραῖον, 
χκἀπιορχῶ γε βλεπόντων. 

ΚΑΕΩΝ. 
ἀλλότρια τοίνυν σοφίζει, 

800 χαί σὲ φανῶ τοῖς τιρυτάνεσιν, 
ἀδεχατεύτους τῶν ϑεῶν ἱ- 

ρὰς ἔχοντα χοιλίας. 
ΧΟΡΟΣ. 

ὦ μιαρὲ καὶ βδελυρὲ χεὼὰ καταχεχρᾶκτα, τοῦ σοῦ 
ϑράσους 

806 πᾶσα μὲν γῆ πλέα, πᾶσα δ᾽ ἐχχλησία, καὶ τέλη 
καὶ γραφαὶ καὶ διχαστήρ᾽, ὦ βορβοροτάραξι χαὶ 

810 τὴν πόλιν ἅπασαν ἡμῶν ἀνατετυρβακὼς, 
ὅστις ἡμῶν τὰς ᾿4ϑήνας ἐκχεχώφηκας βοῶν, 

318 χἀπὸ τῶν πετρῶν ἄνωθεν τοὺς φόρους ϑυνγο- 
σχοπῶν. 

808 --- 313. ---Ξ 3382 -- 390. 

ῬΟΕΤΑΕ 5ΟΕΝΙΟῚΙς 

ΚΩΠΞΕΩΝ. 
οἶδ᾽ ἐγὼ τὸ πρᾶγμα τοῦϑ᾽ ὅϑεν πάλαι χαττύεται. 

ΑΙ 35 ΝΡ ΟΊ ΦΉΣ. 
816 εἰ δὲ μὴ σύ γ᾽ οἶσϑα χάττυμ᾽, οὐδ᾽ ἐγὼ χορ- 

δεύματα, 
ὅστις ὑποτέμνων ἐπώλεις δέρμα μοχϑηροῦ βοὸς 
τοῖς ἀγροίχοισιν πανούργως, ὥστε «φαίνεσθαι 

παχὺ, 

καὶ πρὶν ἡμέραν φορῆσαι, μεῖζον ἦν δυοῖν δοχ- 
μαῖν. 

ΝΙΚΙΩΑ͂Σ. 

νὴ “ἢ κἀμὲ τοῦτ᾽ ἔδρασε ταυτὸν, ὥστε χατί- 
γελων 

320 πάμπολυν ἔτους δημόταισι χαὶ φίλοις παρασχεϑεῖν. 
πρὶν γὰρ εἶναι “Περγασῆσιν, ἔνεον ἐν ταῖς ἐμβάσιν. 

ΧΟΡΟΣ. 
322 ἄρα δῆτ᾽ οὐκ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἐδήλους ἀναί- 

δεν, ἥπερ μόνη προστατεῖ ῥητόρων; 
326 ἡ σὺ πιστεύων ἀμέλγει τῶν ξένων τοὺς καρπί- 

μους, 
πρῶτος ὧν" ὁ δ᾽ Ἱπποϑάμου λείβεται ϑεώμενος. 
ἀλλ ἐφάνη γὰρ ἀνὴρ ἕτερος πιολὺ 

σοῦ μιαρώτερος, ὥστε μὲ χαίρειν, 
8380 ὅς σε παύσει καὶ πάρεισι, δῆλός ἐστιν αὐτόϑεν, 

πανουργίᾳ τε καὶ ϑράσει 

“αὶ ποβαλικεύμασιν. 

ἀλλ ὦ τραφεὶς ὅϑενπέρ εἶσιν ἄνδρες οἵπερ εἰσὶ, 

γὺν δεῖξον ὡς οὐδὲν λέγ, ει τὸ σωφρόνως τρα- 

φῆναι. 

42.2.4 ΝΜ ΤΌΠΩΜΗΣ. 

᾿ 885 καὶ μὴν ἀχούσαϑ'᾽ οἷός ἐστιν οὑτοσὶ πολίτης. | 
Κ΄ῈΕΩ Ν. 

οὐκ αὖ μ᾽ ἐάσεις ; 

4421 1ΔΑΝΤΟΠΩ ΤΗΣ. 

μὰ “11, ἐπεὶ χἀγὼ πονηρός εἶμι. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἐὰν δὲ μὴ ταύτῃ γὶ ὑπείχη, λέγ᾽ ὅτι χὰκ πονηρῶν. 

Κ.ΖΈΕΩΝ. 

οὐκ αὖ μ᾽ ἐάσεις; 

ΔΔΑΗΜΑΝΤΟΠΩΜΖΗΣ. 

μὰ “ία. 

ΚΖΕΩΝ. 

ναὶ μὰ 4 έα. 
4.41.1 Δ4ΝΤΟΠΙΩΗΣ. 

μὰ τὸν Ποσειδῶ, 
ἀλλ᾽ αὐτὸ περὶ τοῦ πρότερος εἰπεῖν πρῶτα δια- 

μαχοῦμαι. 

Ἃ 71) Ὁ ἢ]. 

διαρραγήσομιει. 

,ΩἭἝΑ  ΔΑΝΤΟΙΩΜΗΣ. 

καὶ μήν σ᾽ ἐγὼ οὐ παρήσω. 

ΧΟΡΟΣ. ᾿ 
πάρες πάρες πρὸς τῶν ϑεῶν αὐτῷ διαρραγῆναι. 

ΚΖΕΩΝ. 

τῷ χαὶ πεποιϑὼς ἀξιοῖς ἐμοῦ λέγειν ἔναντα; 

42. 1ΑΝΤΟΠΩ ΠΗΣ: 

ὁτιὴ λέγειν οἷός τε κἀγὼ χιὰ χαρυχοποιεῖν. 
522 --- 8358. ΞξΞ-- 397. 408. 

840 οἴμοι, 

70 
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ΚΑ ΈΕΏΩ Ν. 

ἰδοὺ λέγειν. χαλῶς γ᾽ ἂν οὖν τι πρᾶγμα προσ-, 
πεσύν σοι 

8345 ομοσπάραχτον παραλαβὼν μεταχειρίσαιο χρηστῶς. 
ἀλλ οἷσϑ᾽ ὅ μοι. πεπονθέναι δοχεῖς; ὅπερ τὸ 

πλῆϑος. 

εἴ που δικίδιον εἶπας εὖ χατὰ ξένου μετοίχου, 

τὴν νύχτα ϑουλῶν χαὶ λαλῶν ἐν ταῖς ὁδοῖς σεκυτῷ, 

ὕϑωρ τε πένων, κἀπιδειχνὺς τοὺς (λους τ' ἀνιῶν, 

8340 ῴου δυνατὸς εἶναι λέγειν. ὦ μῶρε τῆς ἀνοίας. 

“4... 4Ν ΤΟΠΙΩ ΖῊΣ. 

τί δαὶ σὺ πίνων τὴν πόλιν πεποίηχας, ὥστε νυνὶ 

ὑπὸ σοῦ μονωτάτου χατεγλωττισμένην σιωπῶν; 

Κ“ΕΩνΝ. 

ἐμοὶ γὰρ ἀντέϑηχας ἀνθρώπων τίν᾽; ὅατις εὐθὺς 

ϑύννεια ϑερμὰ χαταιαγὼν, χᾷτ᾽ ἐπιπιὼν ἔχρατον 
366 οἴνου χόα χασαλβάσω τοὺς ἐν Τὴύλῳ ατρατηγούς. 

42 ΔΑΝΤΟΠΩΜΗΣ. 

ἐγὼ δέ γ᾽ ἤνυστρον βοὺς χαὶ χοιλίων ὑείαν 
χκαταβροχϑίσας, χκῴε᾽ ἐπιπιὼν τὸν ζωμὸν ἀναπό-, 

γισίτος 
λαρυγγιῶ τοὺς ῥήτορας χιὼ Νιχίαν ταράξω. 

ΣΧ ΟΥΡΙΟἿΣΣ 

τὰ μὲν ἄλλα μ᾽ ἤρεσας λέγων" ἕν δ᾽ οὐ προσ- 
ἐεταί μὲ 

ϑ60 τῶν πραγμάτων, ὁτιὴ μόνος τὸν ζωμὸν ἐχρο- 
{ ησει. 

ΚΕ. Ν. 

ἀλλ οὐ λάβραχας χαταφαγὼν ΠΠλησίους κλονήσεις. 

ΦΧ ΧΆΑ(ΝΙΡΌΟΠΩ ΧΦ: 

ἀλλὰ σχελίδας ἐδηδοχὼς ὠνήσομαι μέταλλα. 
Κ“ΈΩΝ. 

ἐγὼ δ᾽ ἐπεισπηδῶν γε τὴν βουλὴν βίᾳ χυχήσω. 
“52:52 1 ν ΟἸΓΩΣΖ ἘΡΕΣΞ 

ἐγὼ δὲ κινήσω γέ σου τὸν πρωχτὸν ἀντὶ φύσχης., 
ΚΩΕΩΝ. 

8606 ἐγὼ δέ γ᾽ ἐξελῶ σε τῆς πυγῆς ϑύραζε κύβδα. 
ΞΌΡΟΙΣ. 

νὴ τὸν Ποσειδῶ χἀμὲ γὰρ, ἤνπερ γε τοῦτον, 
ἕλχης. 

Κ΄ΕΩΝ. 

οἷόν σε δήσω τῷ ξύλῳ. 
441 ΛΑΝΤΌΟΠΩΜΗΣ. | 

διωξομαί σε δειλίας. 

ΚΖΕΩΝ. 

ἡ βύρσα σου ϑρανεύσεται. 

44 ΔΑΝΤΟΠῺΩΜΛΗΣ. 

870 δερῶ σὲ ϑύλακον κλοπῆς. 
ΚΑΈΩΝ. Ϊ 

διαπατταλευϑήσει χαμαί, | 

44 ΛΑΝΤΟΙΠῶ ΠΣ: 
περιχόμματ᾽ ἐκ σοῦ σχευάσω. 

Κ.ΖΕΩ Ν. 

τὰς βλεφαρίδας σου παρατιλῶ. Ι 
“41 ΔΑΝΤΟΠΩ ΖΗ Σ. 

τὸν πρηγορῶνά σοὐχτεμῶ. 

ΤΗΜΟΣΘΕΝΗ͂Σ. 
375 χαὶ νὴ “0 ἐμβαλόντες αὐ-- 

τῷ πάτταλον μαγειρικῶς 
εἷς τὸ στόμ᾽, εἴτα δ᾽ ἔνδοθεν 

Ϊ 
! 

] 
| 

τὴν γλῶτταν ἐξείραντες αὐ-- 

τοῦ σχεψόμεσϑ᾽ εὖ χἀνδριχῶς 
380 χεχηνότος 

τὸν πρωχτὸν,, εἰ χαλαζᾷ. 
ὈΧΥΘΊΡΙΘΩΣΣ 

ἣν ἄρα πυρός γ᾽ ἕτερα θερμότερα, χαὶ 
ἐν πόλει 

βϑότῶν ἀναιδῶν ἀναιϑέστεροι" χιὼ τὸ πρᾶγμ᾽ ἣν 
ἄρ᾽ οὐ 

φαῦλον ὧδ᾽. ἘΞῈ Ἐ ἀλλ ἔπιϑι χαὶ στρόβει, 
μηδὲν ὀλίγον ποίει. νῦν γὰρ ἔχεται μέσος " 

ὡς ἐὰν γυνὶ μαλάξῃης αὐτὸν ἐν τῇ προσβολὴ, 
890 δειλὸν εὑρήσεις" ἐγὼ γὰρ τοὺς τρόπους ἐπί. 

στάμαι. 

4.1.1 4ΝΤΟΠΩ ΖΗΣ. 

ἀλλ ὅμως οὗτος τοιοῦτος ὧν ἅπαντα τὸν βίον, 

χῴτ᾽ ἀνὴρ ἔδοξεν εἶναι, τἀλλότριον ἁμῶν ϑέρος. 
γὺν δὲ τοὺς στάχυς ἐχείνους, οὃς ἐχεῖϑεν ἤγαγεν, 
ἐν ξύλῳ δήσας ἀφ αὐει χἀποδόσϑαι βούλεται. 

ΚΑΕΩΝ. 
896 οὐ δέδοιχ᾽ ὑμᾶς, ἕως ἂν ζῇ τὸ βουλευτήριον 

καὶ τὸ τοῦ δήμου πρόσωπον μακχοᾷ χαϑήμενγον. 

ΧΟΡΟΣ. 
ὡς δὲ πρὸς πᾶν ἀναιδεύεται χοὺ μεϑί- 
στησι τοῦ χρώματος τοῦ παρεστηκότος. 

400 εἴ σε μὴ μισῶ, γενοίμην ὃν Κρατίνου χώδιον, 

χαὶ διδασχοίμην προσάδειν Π]ορσίμου τραγῳδίαν. 

ὦ περὶ πάντ᾽ ἐπὶ πᾶσί τε πράγμασι 

δωροδόχοισιν ἐπ᾿ ἄνϑεσιν ἵζων, ] 
εἴϑε φαύλως, ὥσπερ εὗρες, ἐχβάλοις τὴν ἔνϑεσιν. 

4ρ6 ζσαιμι γὰρ τότ᾽ ἂν μόνον " 

λόγων 

πῖνε πῖν᾽ ἐπὶ συμφοραῖς " 

τὸν Ἰουλίου τ᾿ ἂν οἴομαι, γέροντα πυρροπίέπην. ᾿ ἡ στὴτ 5} θροπεέπην», 
« ΄ ᾽ Ν᾿ ΄ ΕΣ 

ἡσϑέντ᾽ Ἰηπαιωνίσαι καὶ Βαχχέβαωχχον «σαι. 

Κ“ΈΏΩ Ν. 

οὔ τοί μ᾽ ὑπερβαλεῖσϑ᾽ ἀναιδείᾳ μὰ τὸν Ποσειδῶ, 
410 ἢ μή ποτ᾽ ἀγοραίου «Τιὸς σπλάγχνοισι παραγε- 

γοίμην. 

4211 Ν ΤΟΠΩ ΖῊΣ. 

ἔγωγε γὴ τοὺς χονδύλους, οὗς πολλὰ δὴ ᾽πὶ 
πολλοῖς 

. , Ξ Ξ ς 
ἠνεσχόμην ἐχ παιδίου, μαχαιρίδων τε πληγὰς, 

ὑπερβαλεῖσθαί οἱ οἴομαι τούτοισιν, ἢ μάτην γ᾽ ἂν 
416 ἀπομαγδαλίας σιτούμενος τοσοῦτος ἐχτριιρείην. 

Κ4ΕΩΝ. 
3 Ω , Ν Ν , - 

ἀπομαγϑδαλίας ὥσπερ χύων; ὦ παμπόνηρε, πῶς 
ἊΣ 

οὖν 
χυνὸς βορὰν σιτούμενος μαχεῖ σὺ χυνοχεφράλλῳ; 

4.1 1ΑΝΤΟΗΩ ΖΗΣ. 

καὶ νὴ «Ἱ ἄλλα γ᾽ ἐστέ μου χκόβαλα παιδὸς 
ὄντος. 

ἐξηπάτων γὰρ τοὺς μαγείρους ἐπιλέγων τοιαυτί" 
σκέψασθε, παῖδες" οὐχ ὁρᾶϑ᾽; ὥρα νέα, χε- 

λιδών. 

420 οἱ δ᾽ ἔβλεπον, χἀγὼ ᾽ν τοσούτῳ τῶν χρεῶν 
ἔχλεπτον. 

ΧΕ ΟΊΒΌΟΣΣ. 

ὦ δεξιώτατον χρέας, σαφῶς γε προὐνοήσω " 
ὥσπερ ἀξαλήφας ἐσϑίων τιρὸ χελιδόνων ἔχλεσιτες." 



ΓΟ ΚΒ Η 
4“. 1ΔΑΝΤΟΠΩ.ΗΣ. | 

χαὶ ταῦτα δρῶν ἐλάνϑανόν γ᾽" εἰ δ᾽ οὖν ἴδοι 
τις αὐτῶν, 

ἀποχρυπτόμενος εἷς τὰ χοχώνα τοὺς ϑεοὺς ἀπώ-! 
ἱινυν" 

ἀνὴρ τῶν δητόρων ἰδών μὲ τοῦτο 
δρῶντα" 

οὐχ ἔσϑ᾽ ὅπως ὁ παῖς ὅδ᾽ οὐ τὸν δῆμον ἐπιτρο- 
πεύσει. 
ΧΟΡΟΣ. 

εὖ γε ξυνέβαλεν αὔτ᾽ - ἀτὰρ δῆλόν γ᾽ ἀφ᾽ οὗ 
ξυνέγνω " 

ὁτιὴ ᾽πιώρκεις ϑ᾽ ἡρπαχὼς καὶ χρέας ὁ πρωχτὸς 
εἶχεν. 

, ΚΙ ΞΕΩΝ. 
ἐγώ σε παύσω τοῦ ϑράσους, οἶμαι δὲ μᾶλλον 

ἄμφω. 
430 ἔξειμι γάρ σοι λαμπρὸς ἤδη χαὶ μέγας καϑεεὶς, 

ὁμοῦ ταράττων τήν τε γῆν καὶ τὴν ϑάλαιταν 
εἰχῆ. 

4. ΑΝ ΤΟΠ.Ω.“ΉΗΣ. 

ἐγὼ δὲ συστείλας γε τοὺς ἀλλᾶντας εἶτ᾽ ἀφήσω 
χατὰ κῦμ᾽ ἐμαυτὸν οὔριον, χλάειν σὲ μαχρὰ 

426 ὥστ᾽ εἶπ᾽ 

χελεύσας. 

ΤΗΜΟΣΘΕΝΉΗ͂Σ. 

χἄγωγ᾽, ἐάν τι τιαρκχαλᾷ, τὴν ἀντλίωαν φυλάξω. 
ΚΕ Ν. 

486 οὔ τοι μὰ τὴν “ήμητρα καταπροίξει τάλαντα 

πολλὰ 

χλέψας ᾿“ϑηναίων. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἄϑρει, καὶ τοῦ ποδὸς παρίει" 

ὡς οὗτος ἤτοι χαικίας ἢ συκοιραντίας πνεῖ. 
444“ ΑΝΤΟΠΩΔΗΣ. 

σὲ δ᾽ ἐκ Ποτιδαίας ἔχοντ᾽ εὖ οἷδα δέχα τάλαντιι. 
ΚΙ.ΈΩΝ. 

τί δῆτα; βούλει τῶν ταλάντων ἕν λαβὼν σιωπᾶν; 
ΧΟΡΟΣ. 

440 ἁνὴρ ἂν ἡδέως λάβοι. τοὺς τεοϑοίους παρίει. 

.4...2424. 35 ΝΤ ΟΠ. 21 }ῃπΠΞΣ.-. 

τὸ πνεῦμ᾽ ἔλαττον γίγνεται. 
ΚΙΑΠΙΩΝ. 

φεύξει γραη ἃς ἑχατονταλάντους τέτταρας. 

4221 4ΝΤΟΠῺ 4ΠΣ. 

σὺ δ᾽ ἀστρατείας γ᾽ εἴχοσιν, 
κλοπῆς δὲ πλεῖν ἢ χιλίας. 

ΚΙ. Ν. 

446 ἐχ τῶν ἀλιτηρίων σέ φη- 

μι γεγονέναι τῶν τῆς ϑεοῦ. 

“1 ΔΑΝ ΤΟΙΏΖΗΣ. 

τὸν πάππον εἶναί φημί σου 
τῶν δορυφόρων. 

Κ.΄ΕΩ Ν. 

ποίων; φράσον. 
“4,1. ΔΑΝΤΟΠΩ ΖΗΣ. 

τῶν Βυρσίνης τῆς Ἱππίου. 

ΖΕ. Ν. 

450 χόβαλος εἶ. 

“4.11 ΝΤΟΠΩ ΜΖΗΣ. 

πανοῦργος εἶ. 

555) 

ΣΦ ΟΤΟΣ. 

παὶ ἀνδρικῶς. 

ΚΈΕΩΝ. 

Ἰοὺ Ἰοὺ, 
τὐπτουσί μ᾽ οἱ ξυνωμόται. 

ΧΟΡΟΣ. 

αὐτὸν ἀνδρικώτατα, καὶ 

γάστριζε χαὶ τοῖς ἐντέροις 

4δδ χαὶ τοῖς χόλ οις, 

χώπως χολᾷ τὸν ἄνδρα. 

ὦ γεννιχώτατον χρέας ψυχήν τ᾽ ἄριστε πάντων. 
χαὶ τῇ πόλει σωτὴρ «ἀνεὶς ἡμῖν τε τοῖς πολίταις. 

ὡς εὐτὸν ἄνδρα ποικίλως ὃ; ὑπῆλϑες ἐν λόγοισιν. 

400 πῶς ὧν σ᾽ ἐπαινέσαιμεν οὕτως ὥσπερ ἡδόμεσϑα; 
Ἄ-ΖΈΩΣΝ. 

ταυτὶ μὰ τὴν “]ἡμητρά μ᾽ οὐκ ἐλάνθανεν 
τεχταινόμενα τὰ πράγματ᾽, ἀλλ᾿ ἠπιστάμην 
γομφούμεν᾽ αὐτὰ πάντα καὶ χκολλώμενα. 

ΧΟΡΟΣ. 

οἴμοι, σὺ δ᾽ οὐδὲν ἐξ ἁμαξουργοῦ λέγεις; 
“4.1.1 4ΝΤΟΠῸῺ ΤΗΣ. 

460 οὔχουν μ᾽ ἐν ἴάργει οἷα πράττει λανϑάνει. 
πρόϊρασιν μὲν ᾿ἀργείους φίλους ἡμῖν ποιεῖ" 
ἰδίᾳ δ᾽ ἐκεῖ «Ταχεδαιμονίοις ξυγγίγνεται. 

χαὶ ταῦτ᾽ ἐφ᾽ οἷσίν ἐστι συμφυσώμενα 
ἐγῴδ᾽ - ἐπὶ γὰρ τοῖς δεδεμένοις χαλχεύεται. 

ΧΟΡΟΣ. 

470 εὖ γ᾽ εὖ γε, χάλχευ᾽ ἀντὶ τῶν χολλωμέγων. 
21 ΑΝΤΟΠΩΖΗΣ. 

χαὶ ξυγχροτοῦσιν ἄνδρες αὔτ᾽ ἐκεῖϑεν αὖ, 
χαὶ ταῦτά μ᾽ οὔτ᾽ ἀργύριον οὔτε χρυσίον 
διδοὺς ἀναπείσεις, οὔτε προσπέμπων «ρίλους, 

ὅπως ἐγὼ ταῦτ᾽ οὐκ ᾿1ϑηναίοις φράσω. 
ΚΕ Ν. 

476 ἐγὼ μὲν οὖν αὐτίχα μάλ᾽ εἰς βουλὴν Ἰὼν 
ὑμῶν ἁπάντων τὰς ξυνωμοσίας ἐρῶ, 
χαὶ τὰς ξυνόδους τὰς νυχτερινὰς ἐν τῇ πόλει, 
χαὶ πάνϑ᾽ ἃ ΠΙήδοις καὶ βασιλεῖ ξυνόμνυτε, 

παῖ 

χαὶ τὰκ Βοιωτῶν ταῦτα συντυρούμενα. 

“4...14Ν 7 ΟΠΩΖΗΣ. 

480 πῶς οὖν ὁ τυρὸς ἐν Βοιωτοῖς ὦνιος; 
ΚκΚ.1Ὲ. Ν. 

ἐγώ σε νὴ τὸν «Πραχλέκς παραστορῶ. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἄγε δὴ σὺ τίνα νοῦν ἢ τίνα γνώμην ἔχεις; 
γυνὶ διδάξεις, εἴπερ ἀπεχρύνψω ποτὲ 

εἷς τὰ χοχώνα τὸ χρέας, ὡς αὐτὸς λέγεις. 
486 ϑεύσει γὰρ ζξας εἰς τὸ βουλευτήριον, 

ὡς οὗτος εἰσπεσὼν ἐχεῖσε διαβαλεῖ 

ἡμᾶς ἅπαντας καὶ χραγὸν χεχράξεται. 

τὔἱ ΖΕ ΕΜ  ΧΨΕΓΟΣ, 

ἀλλ εἶμι" πρῶτον δ᾽, ὡς ἔχω, τὰς χοιλέας 

χαὶ τὰς μαχαίρας ἐνϑαδὶ καταϑήσομαι. 
ΧΟΡΟΣ. 

490 ἔχε νυν, ἄλειννον τὸν τράχηλον τουτῳὶ, 
ἐξολισϑάνειν δύνη τὰς διαβολάς. 

41 ΖΑΝΤ ΟΜΠῸΩ, ΖΗ͂Σ. 

ἀλλ εὖ λέγεις χεὶ παιδοτριβιχῶς ταυταγί. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἔχε νυν, ἐπέγχαψον λαβὼν ταδί. 

ἕν » 



ὅ96 ΑΙ Ρ' ΕΞ ΞΟ ΦΕ ΝΟ ΤΣ 

ἸΤΖΑΝΤΟΠΩΜΗΣ. 

τί δαί; 

ΧΟΡΟΣ. 

ἕν᾽ μεινον, ὦ τῶν, ἐσχοροδισμένος μάχῃ. 

496 χαὶ σπεῦδε ταχέως. 
4.1.1 4ΝΤΟΠΩ.ΗΣ. 

ταῦτα δρῶ. 

ΧΟΡΟΣ. 

μέμνησό νυν 
δάχνειν, διαβάλλειν, τοὺς λόφους χατεσϑέειν, 

χώπως τὰ κάλλαι᾽ ἀποφαγὼν ἥξεις πάλιν. 

ἀλλ ἴϑε χαίρων, χαὶ πράξειας 

χατὰ νοῦν τὸν ἐμὸν, καί σε φυλάττοι 

ὅ00 Ζεὺς ἀγοραῖος " χαὶ γιχήσας 

αὖϑις ἐχεῖϑεν πάλιν ὡς ἡμᾶς 
ἔλθοις στεφάνοις χατάπαστος. 

ὑμεῖς δ᾽ ἡμῖν πρόσχετε τὸν νοῦν 
τοῖς ἀναπαίστοις, 

᾿ ὅθδ ὦ παντοίας ἤδη μούσης 

πειραθέντες χαϑ᾿ ἑαυτούς. 
εἰ μέν τις ἀνὴρ τῶν ἀρχαίων κωμῳδοδιδάσχα- 

λος ἡμᾶς 

ἠνάγχαζεν λέξοντας ἔπη πρὸς τὸ ϑέατρον παρα- 
βῆναι, 

οὐχ ἂν φαύλως ἔτυχεν τούτου" γνῦν δ᾽ ἄξιός 
ἐσϑ᾽ ὃ ποιητὴς, 

ὅ10 ὅτι τοὺς αὐτοὺς ἡμῖν μισεῖ, τολμῷ τε λέγειν τὰ 
δίκαια, 

χαὶ γενναίως πρὸς τὸν Τυφῶ χωρεῖ χαὶ τὴν 
ἐριώλην. 

ἃ δὲ ϑαυμάζειν ὑμῶν φησιν πολλοὺς αὐτῷ προσ- 
; 

ἐόντας, 
χαὶ βασανίζειν, ὡς οὐχὶ πάλαι χορὸν αἰτοίη χαϑ' 

ἑαυτὸν, 
ἡμῶς ὑμῖν ἐχέλευσε φράσαι περὶ τούτου. φησὶ 

γὰρ ἁνὴρ 

διδοὺχ ὑπ᾽ ἀνοίας τοῦτο πεπονϑὼς διατρίβειν, 
᾿ ἀλλὰ νομίζων 

χωμῳδοδιδασχαλίαν εἶναι χαλεπώτατον ἔργον 
ἁπάντων " 

πολλῶν γὰρ δὴ πειρασάντων αὐτὴν ὀλίγοις χα- 
ρίσασϑαι" 

ὑμᾶς τε πάλαι διαγιγνώσχων ἐπετείους τὴν φύ- 
σιν ὄντας, 

χαὶ τοὺς προτέρους τῶν ποιητῶν ἅμα τῷ γήρᾳ 

προδιδόντας " 

 δ20 τοῦτο μὲν εἰδὼς ἅπαϑε Μάγνης ἅμα ταῖς πο- 

λιαῖς κατιούσαις, 

ὃς πλεῖστα χορῶν τῶν ἀντιπάλων γίκης ἔστησε 
τροπαῖα " 

πάσας δ᾽ ὑμῖν φωνὰς ἱεὶς χαὶ ψάλλων χαὶ πτε- 

ρυγέζων 
καὶ λυδίζων χαὶ ψηνίζων χαὶ βαπιτόμενος βατρα- 

χείοις 

οὐχ ἐξήρκεσεν᾽, ἀλλὰ τελευτῶν ἐπὶ γήρως, οὐ 

γὰρ ἐξ᾽ ἥβης, 
ὅ26 ἐξεβλήϑη πρεσβύτης ὧν, ὅτι τοῦ σχώπτειν ἀπε- 

| λείφϑη" 
ν - ΦΆΟΡ εἰτα Κρατίνου μεμνημένος, ὃς πολλῷ ῥεύσας 

σιοτ᾽ ἐπαίνῳ 

ϑροὺς προϑελύμνους " 

διὰ τῶν ἀφελῶν πεδίων ἔρρει, χαὶ τῆς στάσεως 
παρασύρων 

ἐφόρει τὰς δρῦς καὶ τὰς πλατάνους χαὶ τοὺς ἐχ- 

σαι δ᾽ οὐκ ἦν ἐν ξυμποσίῳ πλὴν, “Ιωροῖ συκο-- 
πέδιλε, 

630 καὶ, τέχτονες εὐπαλάμων ὕμνων " οὕτως ἤνϑησεν 
ἐχεῖνος. 

γυνὶ δ᾽ ὑμεῖς αὐτὸν ὁρῶντες παραληροῦντ᾽ οὐχ 

ο΄ ἐλεεῖτε, 
ἐχπιπτουσῶν τῶν ἠλέχτρων, «αὶ τοῦ τόνου οὐχ 

ἔτ᾽ ἐνόντος, 

τῶν ϑ᾽ ἁρμονιῶν διαχασχουσῶν" ἀλλὰ γέρων 
ὧν περιέρρει, 

ὥσπερ Κοννῶς, στέφανον μὲν ἔχων αὖον, δέψῃ 
δ᾽ ἀπολωλὼς, 

5835 ὃν χρῆν διὰ τὰς προτέρας νίκας πίνειν ἐν τῷ 
πρυτανείῳ, 

καὶ μὴ ληρεῖν, ἀλλὰ ϑεᾶσϑαι λιπαρὸν παρὰ τῷ 
“Ἰιονύσῳ. 

οἵας δὲ Κράτης ὀργὰς ὑμῶν ἠνέσχετο καὶ στυ-- 

φελιγμούς" 
ὃς ἀπὸ σμιχρᾶς δαπάνης ὑμᾶς ἀριστίζων ἀπέ- 

πεμπεν, 
ἀπὸ χραμβοτάτου στόματος μάττων ἀστειοτάτας 

ἐπινοίας" 

δ40 χοῦτος μέντοι μόνος ἀντήρχει,, τοτὲ μὲν πίπτων, 

τοτὲ δ᾽ οὐχί. 
ταῦτ᾽ ὀρρωδῶν διέτριβεν ἀεὶ, καὶ πρὸς τούτοισιν 

ἔφασχεν 
ἐρέτην χρῆναι πρῶτα γενέσϑαι, πρὶν πηδαλίοις 

ἐπιχειρεῖν, 
κᾷτ᾽ ἐντεῦϑεν πρῳρατεῦσαι, χιὼ τοὺς ἀνέμους 

διαϑρῆσαι, 
χᾷτα κυβερνᾶν αὐτὸν ἑαυτῷ. τούτων οὖν οὕνεκα 

πάντων, 
δ46 ὅτι σωφρονιχῶς κοὐκ ἀνοήτως ἐσπηδήσας ἐφλυ- 

ἄρει, 

αἴρεσϑ᾽ αὐτῷ πολὺ τὸ ῥόϑιον, παραπέμψατ᾽ 
ἐφ᾽ ἕνδεχα χώπαις 

ϑόρυβον χρηστὸν ληναΐτην, 
ἕν᾽ ὁ ποιητὴς ἀπίῃ χαίρων, 
κατὰ νοῦν πράξας, 

δ60 φαιδρὸς λάμποντι μετώπῳ. 
ππι᾿ ἄναξ Πόσειδον, ᾧ 
χαλκοχρότων ἵππων χτύπος 
χαὶ χρεμετισμὸς ἁνδάγει, 
καὶ χυανέμβολοι ϑοαὶ 

δὅ5 μισϑοφόροι τριήρεις, 

μειρακίων ϑ᾽ ἅμιλλα λαμ- 
πρυνομένων ἐν ἅρμασιν 
χαὶ βαρυδαιμονούντων, 

δεῦρ᾽ ἔλϑ᾽ ἐς χορὸν, ὦ χρυσοτρίαιν᾽, ὦ 
ὅ60 δελφίνων» μεδέων, “Σουνιάρατε, 

ὦ Γεραίστιε παῖ Κρόνου, 
«Ρορμίωνί τε φίλτατ᾽, ἐκ 
τῶν ἄλλων τε ϑεῶν ᾿19η- 
γναίοις πρὸς τὸ παρεστός. 

666 εὐλογῆσαι βουλόμεσϑα τοὺς πατέρας ἡμῶν, ὅτι 
5951 -- ὅ80. -ΞξΞ 581] --- ΟΙ0. 
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ἄνδρες ἦσαν τῆσδε τῆς γῆς ἄξιοι χαὶ τοῦ πέπλου, 
οἵτινες πεζαῖς μάχαισιν ἔν τε γαυφράχτῳ στρατῷ 

πανταχοῦ νιχῶντες ἀεὶ τήνδ᾽ ἐχόσμησαν πόλιν" 
οὐ γὰρ οὐδεὶς πιώτιοτ᾽ αὐτῶν τοὺς ἐναντίους ἰδὼν 

570 ἠρίϑμησεν, ἀλλ᾿ ὁ ϑυμὸς εὐθὺς ἦν ἀμυνίας " 
εἰ δέ που πέσοιεν ἐς τὸν ὠμὸν ἐν μάχη τινὶ, 
τοῦτ᾽ ἀπεψήσαντ᾽ ἂν, εἶτ᾽ ἠρνοῦντο μὴ πεπτω- 

χέναι, 

ἀλλὰ διεπάλαιον αὖϑις. καὶ στρατηγὸς οὐδ᾽ ἂν εἴς 
τῶν πρὸ τοῦ σίτησιν ἤτησ᾽ ἐρόμενος Κλεαίνετον " 

ὅ70 νῦν δ᾽ ἐὰν μὴ προεδρίαν φέρωσι χαὶ τὰ σιτία, 
οὐ μαχεῖσϑαί φασιν. ἡμεῖς δ᾽ ἀξιοῦμεν τῇ πόλει 
προῖχα γενναίως ἀμύνειν καὶ ϑεοῖς ἐγχωρίοις. 
χαὶ πρὸς οὐκ αἰτοῦμεν οὐδὲν, πλὴν τοσουτονὶ 

᾿ ο μόνον" 
ἤν ποτ᾽ εἰρήνη γένηται χαὶ πόνων παυσώμεϑα, 

580 μὴ φϑονεῖϑ᾽ ἡμῖν κομῶσι μηδ᾽ ἀπεστλεγγισμένοις. 
«τ ὦ πολιοῦχε Παλλὰς, ὦ 

τῆς ἱερωτάτης, ἅπα- 
σῶν πολέμῳ τε χαὶ ποιη-- 

ταῖς δυνάμει ὃ ὑπερφερού- 
᾿ 580 σης μεδέουσα χώρας, 

δεῦρ᾽ ἀφιχοῦ λαβοῦσα τὴν 
ἐν στρατιαῖς τε καὶ μάχαις 

ἡμετέραν ξυνεργὸν 
Νίχην, ἣ χορικῶν ἐστιν ἑταίρα, 

ὅ90 τοῖς τ᾽ ἐχϑροῖσι μεϑ᾽ ἡμῶν στασιάζει. 
γὺῦν οὖν δεῦρο φάνηϑι" δεῖ 
γὰρ τοῖς ἀνδράσι τοῖσδε πά- 
σῃ τέχνῃ πορίσαι σὲ νί-- 

χὴν εἴπερ ποτὲ καὶ νῦν. ἃ. 
ὅ96 ἃ ξύνισμεν τοῖσιν ἵπποις, βουλόμεσϑ᾽ ἐπαινέσαι. 

ἄξιοι δ᾽ εἴσ᾽ εὐλογεῖσϑαι" πολλὰ γὰρ δὴ πράγ- 
ματα 

ξυνδιήνεγκαν μεϑ᾽ ἡμῶν, εἰσβολάς τε χαὶ μάχας. 
ἀλλὰ τὰν τῇ γῆ μὲν αὐτῶν οὐχ ἄγαν ϑαυμάζομεν, 
ὡς ὅτ᾽ εἰς τὰς ἱππαγωγοὺς εἰσεπήδων ἀνδριχῶς, 

600 πριάμενοι ᾿χώϑωνας, οἱ δὲ χαὶ σχόροδα χαὶ 
χρόμμυα" 

εἶτα τὰς χώπας λαβόντες ὥσπερ ἡμεῖς οἱ βροτοὶ 
ἐμβαλόντες ἀνεβρύαξαν, ἱππαπαῖ, τίς ἐμβαλεῖ; 
ληπτέον μᾶλλον. τί δρῶμεν; οὐκ ἐλᾷς, ὦ σαμ- 

φόρα; 
ἐξεπήδων τ᾽ ἐς Κόρινϑον" εἶτα δ᾽ οἱ νεώτατοι 

θ06 ταῖς ὁπλαῖς ὥρυττον εὐνὰς χαὶ μετῇσαν στρώ- 
ματα" 

ἤσϑιον δὲ τοὺς παγούρους ἀντὶ ποίας Πηδικῆς, 
εἴ τις ἐξέρποι ϑύραζε, κἀκ βυϑοῦ ϑηρώμενοι" 

ὥστ᾽ ἔφη Θέωρος εἰπεῖν καρχίνον Κορίνϑιον" 
δεινά γ᾽, ὦ Πόσειδον, εἰ μηδ᾽ ἐν βυϑῷ δυνή- 

σομαι, 
610 μήτε γῆ μήτ᾽ ἐν ϑαλάττῃ διαφυγεῖν τοὺς ἱππέας. 

ΘΟ ΒΌΟΣΣ. 

ὦ φίλτατ᾽ ἀνδρῶν χιὰ νεανιχώτατε, 
ὅση» ἀπὼν παρέσχες ἡμῖν φροντίδα" 
χαὶ νῦν ἐπειδὴ σῶς ἐλήλυϑας πάλιν, 
ἄγγειλον ἡμῖν πῶς τὸ πρᾶγμ᾽ ἠγωνίσω. 

441 1ΔΑΝΤΟΠΩΜΗΣ. 

616 τέ δ᾽ ἄλλο γ᾽ εἰ μὴ νιχόβουλος ἐγενόμην; 
Θ19 --- 628. ΞξΞ 688 --- 690. 

ΧΟΡΟΣ. 

νῦν (ρ᾽ ἄξιόν γε πᾶσίν ἔστιν ἐπολολύξαι. 
ἮΣ ν » - 

ὦ χαλὰ λέγων, πολὺ δ᾽ ἀμείνον᾽ ἔτι τῶν λύγων 
ἐργασάμεν᾽, εἴϑ᾽ ἐπέλ- 
ϑοις ἅπαντά μοι σαφῶς" 

620 ὡς ἐγώ μοι δοχῶ 

χἂν μαχρὰν ὁδὸν διελϑεῖν 

ὥστ᾽ ἀκοῦσαι. πρὸς τάδ᾽, ὦ βέλ- 
τιστε, ϑαρρήσας λέγ᾽, ὡς ἅ- 
παντες ἡδόμεσϑά σοι. 

4.4.1. ΔΑΝ ΤΟΠΩ ΖΗΣ. 

χαὶ μὴν ἀχοῦσαί γ᾽ ἄξιον τῶν πραγμάτων. 
626 εὐθὺς γὰρ αὐτοῦ κατόπιν ἐνθένδ᾽ ἱέμην" 

ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἔνδον ἐλασίβροντ᾽ ἀναρρηγνὺς ἔπ ο ἀρ ἔνδον ἑλασίβροντ᾽ ἀναρρηγνὺς ἢ 
; ο Ξ Ξ τερατευόμεγνος ἤρειδε χατὰ τῶν ἱππέων, 

χρημνοὺς ἐρείδων καὶ ξυνωμότας λέγων 

πιϑανώταϑ᾽" ἡ βουλὴ δ᾽ ἅπασ᾽ ἀχροωμένη 
680 ἐγένεθ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῦ ψευδατραφάξυος πλέα, 

χάβλεψε νᾶπυ,, χαὶ τὰ μέτωπ᾽ ἀνέσπασεν. 
χάγωγ᾽ ὅτε δὴ ᾽γνων ἐνδεχομένην τοὺς λόγους 
χαὶ τοῖς φενακισμοῖσιν ἐξαπατωμένην, 

ἄγε δὴ “Σχίταλοι καὶ «έναχες, ἦν δ᾽ ἐγὼ, 
θ85 Βερέσχεϑοί τε καὶ Κύβαλοι καὶ Πιόϑων, 

3ΠᾺ , ᾽ ὲ τ - ΕΝ ὲ ὃ 9. ὲ " 
ἀγορά τ᾽, ἐν ἡ παῖς ὧν ἐπαιδεύϑην ἐγὼ, 

τ , Ξ , 
νῦν μοι ϑράσος καὶ γλῶτταν εὔπορον δότε 
φωνήν τ᾽ ἀναιδῆ. ταῦτα φροντίζοντί μοι 
ἐχ δεξιᾶς ἀπέπαρδε καταπύγων ἀνήρ. 

640 χἀγὼ προσέχυσα" χᾷτα τῷ πρωχτῷ ϑενὼν 
τὴν χιγαλίδ᾽ ἐξήραξα, κἀναχανὼν μέγα 
ἀνέχραγον" ὦ βουλὴ, λόγους ἀγαϑοὺς φέρων [067 βουλή, λόγους αγ ς φέρ : Ξ ἕως ἔ 
εὐαγγελίσασθαι πρῶτον ὑμῖν βούλομαι" 

ἐξ οὗ γὰρ ἡμῖν ὁ πόλεμος κατερράγη, 
646 οὐπώποτ᾽ ἀφύας εἶδον ἀξιωτέρας. 

οἱ δ᾽ εὐθέως τὰ πρόσωπα διεγαλήνισαν " 
εἶτ᾽ ἐστεφάνουν μ᾽ εὐαγγέλια: κἀγὼ ᾿φρασα 
αὐτοῖς ἀπόρρητον ποιησάμενος ταχὺ, 
ἵνα τὰς ἀφύας ὠνοῖντο πολλὰς τοὐβολοῦ, 

θ60 τῶν δημιουργῶν ξυλλαβεῖν τὰ τρυβλία. 
οἱ δ᾽ ἀνεχρότησαν καὶ πρὸς ἔμ᾽ ἐκεχήνεσαν. 
ὁ δ᾽ ὑπονοήσας, ὁ Παφλαγὼν, εἰδώς ϑ᾽ ἅμα 
το ἈΠῈ ᾿ , ἘΝ 

οἷς ἥδεϑ᾽ ἡ βουλὴ μάλιστα ῥήμασιν, | 
: - ᾿ 5 Ξ - 

γνώμην ἔλεξεν" ἄνδρες, ἤδη μοι δοχεῖ 
Ξ ἈΚΡΕ - 

θ66 ἐπὶ συμφοραῖς ἀγαϑαῖσιν εἰσηγγελμέναις 

εὐαγγέλια ϑύειν ἑκατὸν βοῦς τῇ ϑεῷ. ] 
ἐπένευσεν εἰς ἐχεῖνον ἡ βουλὴ πάλιν. 
χἄάγωγ᾽ ὅτε δὴ ᾽γνων τοῖς βολίτοις ἡττημένος, 
διακοσίαισι βουσὶν ὑπερηκόντισα " 

Θ6Οτῇ δ᾽ ᾿γροτέρᾳ κατὰ χιλίων παρήνεσα 
εὐχὴν ποιήσασϑαι χιμάρων εἰσαύριον, 
αἱ τριχίδες εἰ γενοίαϑ᾽ ἑχατὸν τοὐβολοῦ. 
ἐχαραδόχησεν εἰς ἔμ᾽ ἡ βουλὴ πάλιν. 
Ε ᾿: , , 
ὁ δὲ ταῦτ᾽ ἀκούσας ἐκπλαγεὶς ἐφληνάφα. 

666 χᾷϑ᾽ εἴλκον αὐτὸν οἱ πρυτάνεις χοὶ τοξόται. 

οἱ δ᾽ ἐϑορύβουν περὶ τῶν ἀφύων ἑστηχότες " 
« 2165 , ᾿ Ε . } -- , 

ὁ δ᾽ ἠντιβόλει γ᾽ αὐτοὺς ὀλίγον μεῖναι χρόνον". 

ἵν᾽ ἅτϑ᾽ ὁ χήρυξ οὗχ “αχκεδαίμονος λέγει 
πύϑησϑ᾽" ἀφῖχται γὰρ περὶ σπονδῶν λέγων. 

670 οἱ δ᾽ ἐξ ἑνὸς στόματος ἅπαντες ἀνέκραγον " 
- τ 

᾿ς γυνὶ περὶ σπονδῶν; ἐπειδή γ᾽, ὦ μέλε, 
ἤσϑοντο τὰς ἀφύας παρ᾽ ἡμῖν ἀξίας; 
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οὐ δεύόμεϑα σπονδῶν" ὁ πόλεμος ἑοπέτω. 

ἐχεχράγεσάν τε τοὺς πρυτάνεις ἀςφιέναι" 

676 εἰσ ὑπερεπήϑων τοὺς δρυφάχτους παντειχῆ. 

ἐγὼ δὲ τὰ κορίανν᾽ ἐπριάμην ὑποδραμὼν 

ὥὕπαντα τά τε γήτει᾽ ὅσ᾽ ἦν ἐν τἀγορᾷ" 

ἔπειτα ταῖς ἀφύαις ἐδίδουν ἡδύσματα 

ἀποροῦσιν αὐτοῖς προῖχα, κἀχαριζόμην. 

680 οἱ δ᾽ ὑπερεπήνουν ὑπερεπύππαζόν τέ με 

ἅπαντες οὕτως ὥστε τὴν βουλὴν ὅλην 

ὀβολοῦ κοριάννοις ἀναλαβὼν ἐλήλυϑα. 

ΧΟΡΟΣ. 

πάντα τοι πέπραγας οἷα χρὴ τὸν εὐτυχοῦντα " 

εἷρε δ᾽ ὁ πανοῦργος ἕτερον πολὺ πανουργίαις 

᾿ θ8ὅ μείζοσι χεκασμένον, 

᾿ χαὶ δόλοισι ποιχίλοις, 

ῥήμασίν 9 αἱμύλοις. 

ἀλλ ὅπως ἀγωνιεῖ φρόν- 

τιζε τἀπίλοιτε᾽ ἄριστα δ 

συμμάχους δ᾽ ἡμᾶς ἔχων εὕ- 

690 γους ἐπίστασαι πάλαι. 

4 ΛΑΛΑΝΤΟΠΩ.ΗΣ. 

χαὶ μὴν ὁ ΤΙῈαᾳφλαγὼν οὑτοσὶ προσέρχεται, 

ὠϑῶν χολόχυμα χαὶ ταράττων καὶ κυχῶν, 

ὡς δὴ χαταπιόμενός με. μορμὼ τοῦ ϑράσους. 

Ϊ Κ4ΕΩΝ. 

εἰ μή σ᾽ ἀπολέσαιμ᾽, εἴ τι τῶν αὐτῶν ἐμοὶ 

696 ψευδῶν ἐνείη, διαπέσοιμι πανταχῆ. 

44. 1ΑΝΤΟΠΩΜΛΗΣ. 
ἥσθην ἀπειλαῖς, ἐγέλασα ψολοκομπιίαις, 

ἀπεπυδάρισα μόϑωνα, περιεχόχκασα. 

' Κ.ΕΩ Ν. 

] οὔ τοι μὰ τὴν “1ήμητρά γ᾽, εἰ μή σ᾽ ἐχφάγω 

| ἐχ τῆσδε τῆς γῆς, οὐδέποτε βιώσομαι. 

] “41.1.1. ΔΑΝΤΟΠΩΜΗΣ. 

᾿ 700 εἰ μὴ ᾿χφάγῃς; ἐγὼ δέ γ᾽, εἰ μή σ᾽ ἜΑΡ ΤΩΣ 

χᾷτ᾽ ἐχροφήσας αὐτὸς ἐπιδιαρραγῶ. 

Κ΄Ε2Ω Ν. 

] ἀπολῶ σε νὴ τὴν προεδρίαν τὴν ἐκ Πύλου. 

] 4... “ΑΝΤΟΠΩΗΣ. 

] ἐδοὺ προεδρίαν " οἷον ὄψομαί σ᾽ ἐγὼ 

Ϊ ἐχ τῆς “προεδρίας ἔσχατον ϑεώμενον. 

| : ΚἌΕΩΝ. 
] 70ύ ἐν τῷ ξύλῳ δήσω σε νὴ τὸν οὐρανόν. 

Α΄ 3 ΠΦΑΝΤΟΠΩ ΧΗΣ 

ὡς ὀξύϑυμος. φέρε τί σοι δῶ Ων ες 

ἐπὶ τῷ φάγοις ἥδιστ᾽ ἄν; ἐπὶ βαλαντίῳ; 

Ϊ Κ.Ε.Ν. 

ἐξαρπάσομαί σου τοῖς ὄνυξι τἄντερα. 

“4421. ΝῚ ΟΠ... 2 }[ΠὈἠΕ. 

ἀπονυχιῶ σου τἀν πρυτανείῳ σιτία. 

ΖΕ Ν. 

710 ἕλξω σὲ πρὸς τὸν δῆμον, ἵνα δῷς μοι δίκην. 

) ΑἸ ΔΑΝ ΤΟΠΟΩΜΗΣ. 

κἀγὼ δέ σ᾽ ἕλξω καὶ διαβαλῶ πλείονα. 

ΚΑΈΩ Ν. 

ἀλλ, ὦ πονηρὲ, σοὶ μὲν οὐδὲν πείϑεται" 

ἐγὼ δ᾽ ἐχείνου χαταγελῶ γ᾽ ὅσον ϑέλω, 
44 ΔΑΝΤΟΠΩΜΗΣ. " 

ὡς σφόδρα σὺ τὸν δῆμον σεαυτοῦ γνενόμιχας. 

ΚΙΩΕΩΝ. 

715 ἐπίσταμαι γὰρ αὐτὸν οἷς τνωμίζεται. 
4... 1 4ΝΤΟΠΩ ΜΗ Σ’ 

χᾷϑ᾽ ὥσπερ αἱ τιτϑαί γε σιτίζεις χαχῶς. 

μασώμενος γὰρ τῷ μὲν ὀλίγον ἐντέϑης, 
αὐτὸς δ᾽ ἐχείνου τριπλάσιον χατέσπαχας. 

Κ.ΖΕΩ Ν.-: 

χαὶ νὴ Δ ὑπό γε δεξιότητος τῆς ἐμῆς 
720 δύναμαι ποιεῖν τὸν δῆμον εὐρὺν χαὶ στενόν. 

“41.4.1 ΝΤΟΠΩΜΖΗΣ. 

χὠ πρωχτος οὑμὸς τουτογὶ σοιρίζεται. 

ΚΕΝ. 

οὐκ, ὠγάϑ', ἐν βουλὴ μὲ δόξεις καϑυβρίσαι. 

ἴωμεν εἴς τὸν δῆμον. 
4.1.1 ΝΤΟΠΩΜΗΣ. 

οὐδὲν χωλύει" 
Ἰδοὺ, βάδιζε, μηδὲν ἡμᾶς Ἰσχέτω. 

Κ.ΖΕΩΝ. 

725 ὦ Δῆμε, δεῦρ᾽ ἔξελϑε. 

“1.13  Ἐ ΘΥΡΟ ΜΕΡΕΣΣ 

νὴ “4, ὦ πάτερ, 
ἔξελϑε δῆτ᾽. 

ΧΖΈΕΩ Ν. 
ΣῪ ΄ ΄ 
ὦ Δημίδιον ὦ (φίλτατον, 

εἰδῆς οἷα περιυβρίζομαι. 

ΔΗΜΟΣ. 
Ζ. ε “ ΕἸ ν᾿ 3 ΕΣ ᾿ - ᾿ 

τίνες οἱ Βοώντες ; οὐχ ἀπιτ᾿ ἀπὸ τῆς ϑυρας; 

τὴν εἰρεσιώνην.; μου χατεσπαράξατε. 

Ἴ80τίς, ὦ Παφλαγὼν, ἀδιχεῖ σε; 

ΚΕΝ. 

ἔξελϑ᾽, ἵν 

διὰ σὲ τύπτομαι 

ὑπὸ τουτουὶ χαὶ τῶν νεανίσχων. 

ΦΉΗΜΜΟΣ. 

τιή; 
Ϊ Κ.ΈΕΩ Ν. 

ὁτιὴ φιλῶ σ᾽, ὦ “ημ᾽, ἐραστής τ᾽ εἰμὶ σύς. 

ΦΗΠΜΟΣ. 

σὺ δ᾽ εἶ τίς ἐτεόν; 

4...24ΝΤΟΠΩ.ΗΣ. 

ἀντεραστὴς τουτουὶ, 

ἐρῶν πάλαι σου, βουλόμενός τέ σ᾽ εὖ ποιεῖν, 
736 ἄλλοι τε πολλοὶ χαὶ χαλοί τε χἀγαϑοί. 

ἀλλ οὐχ οἷοί τ᾿ ἐσμὲν διὰ τουτονί. σὺ γὰρ 

ὅμοιος εἶ τοῖς παισὶ τοῖς ἐρωμένοις 

τοὺς μὲν χαλούς τε χἀγαϑοὺς οὐ προσϑδέχει, 

σαὐτὸν δὲ λυχνοπώλαισι καὶ γευρορράροις 

740 χαὶ σχυτοτόμοις καὶ βυρσοπώλαισιν δίδως. 
ΚΩΕΩΝ. 

εὖ γὰρ ποιῶ τὸν δῆμον. 
4 ΔΑΝΤΟΠΩΜ“ΗΣ. 

εἶπέ γυν, τί δρῶν; 

ΚΙΈΩΝ. 
ὅτι τῶν στρατηγῶν ὑποδραμὼν τῶν ἐχ Πύλου, 
πλεύσας ἐκεῖσε, τοὺς «“Ἱάχωνας ἤγαγον. 

᾿ “4... 1 ΔΑΥ̓ΤΌΟΠΩΜΗΣ. 

] ἐγὼ δὲ περιπατῶν γ᾽ ἀπ᾽ ἐργαστηρίου 
746 ἕνψνοντος ἑτέρου τὴν χύτραν ὑφειλόμην. 

ΚΑΈΕῸΩ Ν: 

χαὶ μὴν ποιήσας αὐτίχα μάλ ἐκχλησίαν, 



: 
Ππ 89 

ὦ «“1ημ᾽, ἵν᾽ εἰδῆς ὁπότερος νῷν ἐστί σοι 

εὐνούστερος, διάχρινον, ἵνα τοῦτον (ιλῆς- 
“25..5Ζ3.-.Ζ“ 0 Δ Π  ΟἼΓΣ ΧΦ ἜΓΣ. 

γαὶ ναὶ διάχρινον δῆτα, πλὴν μὴ ᾽ν τῇ πυχνί. 
᾿ ΔΉΜΙΟΣ. 

᾿ 750 οὐχ ἂν χαϑιζοίμην ἐν ἄλλῳ χωρίῳ" 
ἀλλ ἐς τὸ πρόσϑε χρὴ παρεῖν᾽ ἐς τὴν πύχνα. 

44.2.14 Ν7Τ ΟἹ ΤΗΣ. 

οἴμοι χαχοδαίμων., ὡς ἀπόλωλ. ὁ γὰρ γέρων 

οἴχοι μὲν ἀνδρῶν ἔστι δεξιώτατος, 
ὅταν δ᾽ ἐπὶ ταυτησὶ χάϑηται τῆς πέτρας, 

750 χέχηνεν ὥσπερ ἐμποδίζων Ἰσχάδας. 
ΧΟΡΟΣ. 

εἶν ἐμῷ , ΤΣ Σ ᾿ 
γὺν δεῖ σε πάντα δὴ κάλων ἐξιέναι σεαυτοῦ, 

χαὶ λῆμα ϑούριον φορεῖν χαὶ λόγαυς ἀςρύκτους, 
" ἐς χε Σ ἐπ σΡΙς 
ὅτοισι τον δ᾽ ὑπερβαλεῖ. ποιχίλος γὰρ ἁνὴρ 

χἀκ τῶν ἀμηχάνων πόρους εὐμηχάνους πορίζων. 
1600 πρὸς ταῦϑ'᾽ ὕπως ἔξει πολὺς καὶ λαμπρὸς ἐς τὸν 

ἄνδρα. 

ἀλλὰ φυλάττου, χαὶ πρὶν ἐχεῖνον προσιχέσϑαι 

σου, πρότερον σὺ 

τοὺς δελφῖνας μετεωρίζου χαὶ τὴν ἄχατον πάρα- 
βάλλου. 

ΚΖΕΩ Ν. 

τῇ μὲν δεσποίνῃ ᾿4ϑηναίῃ, τῇ τῆς πόλεως με- 
δεούσῃ, 

εὔχομαι, εἰ μὲν περὶ τὸν δῆιιον τὸν ᾿ϑηναίων 
γεγένημαι 

7600 βέλτιστος ἀνὴρ μετὰ .“υσιχλέα χαὶ Κύνναν καὶ 
Σαλαβαχχὼ, 

ὥσπερ νυνὶ μηδὲν δράσας δειπνεῖν ἐν τῷ πρυ- 
τανείῳ " 

εἰ δέ σε μισῶ χαὶ μὴ περὶ σοῦ μόχομαι μόνος 
ἀντιβεβηκὼς, 

ἀπολοίμην χαὶ διαπρισϑείην χατατμηϑείην τε 
λέπαδνα. 

ΔΔΑΜΑΝΊΤΟΠΩ ΖΗΣ. 

χἄγωγ᾽, ὦ «“1ἢμ᾽, εἰ μή σε φιλῶ χαὶ μὴ στέργω, 
κατατμηϑεὶς 

770 ἑψοίμην ἐν περιχομματίοις " χεὶ μὴ τούτοισι πέ- 
ποιϑας, 

ἐπὶ ταυτησὶ χαταχνησϑείην ἐν μυττωτῷ μετὰ 

τυροῦ 

χαὶ τῇ κρεάγρᾳ τῶν ὀρχιπέδων ἑλχοίμην ὃς Κε- 
ραμειχόν. 
ΚΖΕΩ Ν. 

χαὶ πῶς ἂν ἐμοῦ μᾶλλόν σὲ φιλῶν, ὦ “ἢμε, 
γένοιτο πολέτης ; 

᾿ 5 ΡΩΝ ΔΗ ρος , 
ὃς πρῶτα μὲν, ἡνίχ᾽ ἐβούλευόν σοι, χοηματα 

σλεῖστ᾽ ἀπέδειξα 

770 ἐν τῷ κοινῷ, τοὺς μὲν στρεβλῶν, τοὺς δ᾽ ἄγχων. 
νι Ξ' 

τοὺς δὲ μεταιτῶν, 

οὐ φροντίζων τῶν ἰδιωτῶν οὐδενὸς, εἰ σοὶ χα- 
ριοΐίμην. 

432.1 ΔΑ ΤΟΠΩΖΗΣ. 
- " τ ΡΤ) γ,δΧ , Ὕ . ; 

τοῦτο μὲν, ὦ «1ημ᾿, οὐδὲν σεμνόν" κἀγὼ γὰρ 

τοῦτό σε δράσω. 
ΚΗς ᾿ ὦ ὐραν Σο τοέους 
ἀρπαζων γάρ τοὺς ἄρτους σοι τοὺς ἀλλοτρίους. 

παρωϑήσω. 

1790 --- 7600. ΞξΞ 886 -- 840. 

ὡς δ᾽ οὐχὶ φιλεῖ σ᾽ οὐδ᾽ ἔστ᾽ εὔνους, τοῦτ᾽ 
αὐτό σὲ πρῶτα διδάξω, 

, 180 ἀλλ ἢ διὰ τοῦτ᾽ αὔϑ᾽ ὁτιή σου τῆς ἀνθρακιῶς 
ἀπολαύει. 

σὲ γὰρ, ὃς Πήδοισι διεξιφρίσω περὶ τῆς χώρας 
“Π͵αραϑῶνι, 

χαὶ νιχήσας ἡμῖν μεγάλως ἐγγλωττοτυπεῖν πα- 
ρέδωχας, 

ἐπὶ ταῖσι πέτραις οὐ φροντίζει σχληρῶς σὲ χε- 

ϑήμενον οὕτως, 
οὐχ ὥσπερ ἐγὼ δαψάμενός σοι τουτὶ φέρω. ἀλλ 

ἐπαναίρου, 

785 χᾷτα καϑίζου μαλακῶς, ἵνα μὴ τρίβης τὴν ἐν 
Σαλαμῖνι. 

ΖΖΉΜΈΟΣ. 

ἄνϑρωπε, τίς εἶ; μῶν ἔχγονος εἶ τῶν “Ἰρμοδίου, 
τις ἐχείνων ; 

τοῦτό γέ τοί σου τοὔργον ἀληϑῶς γενναῖον καὶ, 
φιλόδημον. 
ΚΖΕΩΝ. 

ὡς ἀπὸ μιχρῶν εὔνους αὐτῷ ϑωπευματίων γε- 
γένησαι. 

Δ ΔΑΑΝΤΟΠΩΜΗΣ. 
χαὶ σὺ γὰρ αὐτὸν πολὺ μιχροτέροις τούτων δε- 

λεάσμασιν εἶλες. 

ΚἌΞΕΩΝ. 
700 καὶ μὴν εἴ πού τις ἀνὴρ ἐφάνη τῷ δήμῳ μᾶλ- 

λον ἀμύνων 

ἢ μᾶλλον ἐμοῦ σὲ φιλῶν, ἐϑέλω περὶ τῆς χε- 
φαλῆς περιδάσϑαι. 

4224 ΝΤΟΠΩΖΗΣ. 

χαὶ πῶς σὺ φιλεῖς, ἃς τοῦτον ὁρῶν οἱκοῦντ᾽ ἐν 

ταῖς πιϑάχκναισι 

χαὺ γυπαρίοις χαὶ πυργιδίοις ἔτος ὄγδοον οὐχ 

᾿ ἐλεαίρεις, 

ἀλλὰ χαϑείρξας αὐτὸν βλίττεις " ̓Ἱρχεπτολέμου 

δὲ φέροντος 

796 τὴν εἰρήνην ἐξεσκέδασας, τὰς πρεσβείας τ᾿ ἀπε- 
λαύνεις 

ἐχ τῆς πόλεως ῥαϑαπυγίζων, εἷ τὰς σπονδὰς 
προχαλοῦνται. 

Κ“ΕΩ Ν. 

ἵνα γ᾽ Ἑλλήνων ἄρξῃ πάντων. ἔστι γὰρ ἂν τοῖς 
λογίοισιν 

ὡς τοῦτον δεῖ ποτ᾽ ἐν ᾿Τρχαδίᾳ πεντώβολον 

ἡλιάσασϑαι, 

ἣν ἀναμείγη " πάντως δ᾽ αὐτὸν ϑρέψω ᾿γὼ χαὶ 
ϑεραπεύσω, 

800 ἐξευρίσχων εὖ χαὶ μιαρῶς ὁπόϑεν τὸ τριώβολον 
ἕξει. 

4322 4 ΝΤΟΠΩΜΗΣ. 

οὐχ ἵνα γ᾽ ἄρχῃ μὰ “40 ᾿ἠρχαδίας προνοούμε-. 
γος, ἀλλ ἵνα μᾶλλον 

σὺ μὲν ἁρπάζης καὶ δωροδοχῆς παρὰ τῶν πό-᾿ 

λεων" ὃ δὲ δῆμος 

ὑπὸ τοῦ πολέμου χαὶ τῆς ὁμίχλης ἃ πανουργεῖς. 
μὴ χκαϑορῷ σου, | 

ἀλλ ὑπ᾿ ἀνάγκης ἅμα χαὶ χρείας καὶ μισϑοῦ 
πρός σε χεχήνηῃ. 
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Π 

ξ0ὅ εἰ δέ ποτ᾽ εἰς ἀγρὸν οὗτος ἀπελϑὼν εἴρηναῖος 

διατρίψη, 

χιὼ χῖδρα φαγὼν ἀναϑαρρήσῃ καὶ στεμᾳφύλῳ εἰς 

λόγον ἔλϑη, 

γνώσεται οἵων ἀγαϑῶν αὐτὸν τῇ μισϑοφορᾷ 

παρεχόπτου, 

εἶθ᾽ ἥξει σοι δριμὺς ἄγροιχος, κατὰ σοῦ τὴν 
ψῆφον ἰχνεύων. 

ἃ σὺ γιγνώσχων τόνδ᾽ ἐξαπατᾷς, καὶ ὀνειροπο- 

λεῖς περὶ σαυτοῦ. 

Κα ῈΕΩ Ν. 

810 οὔχουν δεινὸν ταυτί σὲ λέγειν δῆτ᾽ ἔστ᾽ ἐμὲ 

χαὶ διαβάλλειν 

πρὸς ᾿Ιϑηναίους καὶ τὸν δῆμον, πεποιηχότα 

πλείονα χρηστὰ 

γὴ τὴν “]Ἰήμητρα Θεμιστοχλέους πολλῷ περὶ τὴν 

πόλιν ἤδη; 
“3. ΔΑ ΝΤΟΠΏΜ“ΗΣ. 

ὦ πόλις [άργους, κλύεϑ᾽ οἷα λέγει. σὺ Θεμιστο-. 

χλεῖ ἀντιφερίζεις ; 

ὃς ἐποίησεν τὴν πόλιν ἡμῶν μεστὴν εὑρὼν ἐπι- 

χειλῆ, ] 

816 χαὶ πρὸς τούτοις ἀριστώσῃ τὸν Πειραιᾶ προσέ- 

μαξεν, 

ἀφελών τ᾽ οὐδὲν τῶν ἀρχαίων ᾿χϑῦς καιγοὺς, 

παρέϑηχε. 

σὺ δ᾽ ᾿Αϑηναίους ἐζήτησας μιχροπολίτας ἀπο- 

φῆναι 
διατειχίζων χαὶ χρησμῳδῶν, ὁ Θεμιστοχλεῖ ἀν- 

τιφερίζων. 

χἀχεῖνος μὲν φεύγει τὴν γῆν, σὺ δ᾽ ᾿ἀχιλλείων͵ 
ἀπομάττει. 

ΚΕ Ν. ] 

520 οὔχουν ταυτὶ δεινὸν ἀκούειν, ὦ «“ἢμ᾽, ἐστίν μ᾽ 
ὑπὸ τούτου, | 

ὁτιή σε φιλῶ; 
ΔΗΜΟΣ. 

παῦ παῦ᾽, οὗτος, καὶ μὴ σχέρβολλε πονηρά. 

πολλοῦ δὲ πολύν μὲ χρόνον καὶ νῦν ἐλελήϑης 
ἐγχρυφιάζων. 

4114 ΝΤΟΠΩΜΗΣ. 

μιαρώτατος, ὦ “ημαχίδιον, καὶ πλεῖστις πιι-᾿ 

γοῦργα δεδραχὼς, 

ὁπόταν χασμᾷ, χαὶ τοὺς χαυλοὺς 

826 τῶν εὐθυνῶν ἐκχαυλίζων ] 

χαταβροχϑίζει, χἀμφοῖν χειροῖν ᾿ 

μυστιλᾶται τῶν δημοσίων. 
Κ΄ΕΩ Ν. 

οὐ χαιρήσεις, ἀλλά σὲ κλέπτονϑ᾽ 
ακἱρήσω ᾽γὼ τρεῖς μυριάδας. 

44.1.1ΔΑΝΤΟΠΩΖΗΣ. 

8830 τί ϑαλαττοχοτπιεῖς καὶ πλατυγίζεις, 
μιαρώτατος ὧν περὶ τὸν δῆμον 
τὸν ᾿ϑηναίων; χαί σ᾽ ἐπιδείξω 

γνὴ τὴν “]ήμητρ᾽, ἢ μὴ ζῴην, 
δωροδοχήσαντ᾽ ἐχ Μυτιλήνης 

8260 πλεῖν ἢ μνᾶς τετταράχοντα. 
ΧΟΡΟΣ. 

ὦ πᾶσιν ἀνθρώποις φανεὶς μέγιστον ὠφέλημα, 

ζηλῶ σε τῆς εὐγλωττίας. εἰ γὰρ ὧδ᾽ ἐποίσεις, 

μέγιστος Ἑλλήνων ἔσει, καὶ μόνος χαϑέξεις 

τἀν τῇ πόλει, τῶν ξυμμάχων τ᾽ ἄρξεις ἔχων 
τρίαιναν, 

810 ἡ πολλὰ χρήματ᾽ ἐργάσει σείων τε καὶ ταράττων. 
ΈρίΩ ρα ταῖν Ἐν ι 

χαὶ μὴ μεϑῆς τὸν ἄνδρ᾽, ἐπειδή σοι λαβὴν δέ- 
δωχεν" 

χατεργάσει γὰρ ῥᾳδίως, πλευρὰς ἔχων τοιαύτας. 

Κ.ΕΩ Ν. 

οὐκ, ὠγαϑοὶ, ταῦτ᾽ ἐστί πω ταύτῃ μὰ τὸν Πο- 
σειδῶ. 

ἐμοὶ γάρ ἐστ᾽ εἰργασμένον τοιοῦτον ἔργον ὥστε 
845 ἁπαξάπαντας τοὺς ἐμοὺς ἐχϑροὺς ἐπιστομίζειν, 

ἕως ἂν ἡ τῶν ἀσπίδων τῶν ἐκ Πύλου τι λοιπόν. 

“1 ΔΑΝΤΟΠΩ ΠΗΣ. 

ἐπίσχες ἐν ταῖς ἀσπίσιν - λαβὴν γὰρ ἐνδέδωχκας. 

οὐ γάρ σ᾽ ἐχρῆν, εἴπερ φιλεῖς τὸν δῆμον, ἐκ 
προνοίας 

ταύτας ἐῶν αὐτοῖσι τοῖς πόρπαξιν ἀνατεϑῆναι. 

800 ἀλλ᾽ ἐστὶ τοῦτ᾽, ὦ “με, μηχάνημ᾽, ἵν᾽, ἣν σὺ 
βούλῃ 

τὸν ἄνδρα χολάσαι τουτονὶ, σοὶ τοῦτο μὴ ᾽γγέ- 
γηται. 

ὁρᾷς γὰρ αὐτῷ στῖφος οἷόν ἔστι βυρσοπωλῶν 

νεανιῶν" τούτους δὲ περιοιχοῦσι μελιτοπῶλαι 

χαὶ τυροπῶλαι" τοῦτο δ᾽ εἰς ἕν ἐστι συγχεχκυιρύς. 

855 ὥστ᾽ εἰ σὺ βριμήσαιο καὶ βλέψειας ὀστραχίνδα, 
γύχτωρ χατασπάσαντες ἂν τὰς ἀσπίδας ϑέοντες 

τὰς εἰσβολὰς τῶν ἀλφίτων ἂν χαταλάβοιεν ἡμῶν. 

ΤΠΠΜΜΟΣ. 

οἴμοι τάλας " ἔχουσι γὰρ πόρπαχας; ὦ πονηρὲ, 
ὅσον μὲ παρεχόπτου χρόνον τοιαῦτα χρουσιδημῶν. 

ΚΑΞΕΩΝ. 
800 ὦ δαιμόνιε, μὴ τοῦ λέγοντος ἴσϑε, μηδ᾽ οἱηϑῆς 

ἐμοῦ ποϑ᾽ εὑρήσειν φίλον βελτίον᾽" ὅστις εἷς ὧν 
ἔπαυσα τοὺς ξυνωμότας, καί μ᾽ οὐ λέληϑεν οὐδὲν 

ἐν τὴ πόλει ξυνιστάμενον, ἀλλ᾿ εὐθέως χέχοαγα. 

ΔΛΛΑΝΤΟΠΩΜΗΣ. 
ὅπερ γὰρ οἱ τὰς ἐγχέλεις ϑηρώμενοι πέπονθας. 

8606 ὅταν» μὲν ἡ λίμνη χαταστῇ, λαμβάνουσιν οὐδέν" 
ἐὰν δ᾽ ἄνω τε χαὶ κάτω τὸν βόρβορον χυχῶσιν, 
αἱροῦσι" καὶ σὺ λαμβάνεις, ἢν τὴν πόλιν ταράττης. 
ἕν δ᾽ εἰπέ μοι τοσουτονί" σχύτη τοσαῦτα πωλῶν, 
ἔδωχας ἤδη τουτῳὶ χάττυμα παρὰ σεαυτοῦ 

570 ταῖς ἐμβάσιν, φάσχων φιλεῖν; 
ΙΉΠΜΤΟΣ. 

οὐ δῆτα μὰ τὸν ᾿Ἵπόλλω. 
41 1ΔΑΝΤΟΠΩΜΗΣ. 

ἔγνωχας οὖν δῆτ᾽ αὐτὸν οἷός ἐστιν; ἀλλ ἐγώ σοι 
ζεῦγος πριάμενος ἐμιβάδοιν τουτὶ φορεῖν δίδωμι. 

ΔΗΜΟΣ. 

χρίνω σ᾽ ὅσων ἐγῴῷδα περὶ τὸν δῆμον ἄνδρ᾽ 
ν 
ἄριστον 

εὐνούστατόν τε τῇ πόλει καὶ τοῖσι δακχτύλοισιν. 
ΚΙΩΕΩ Ν. 

876 οὐ δεινὸν οὖν δῆτ᾽ ἐμβάδας τοσουτονὶ δύνασϑαι, 
ἐμοῦ δὲ μὴ μνείαν ἔχειν ὅσων πέπονθας; ὅστις 
ἔπαυσα τοὺς βινουμένους, τὸν Γρύττον ἐξαλείψας. 

42, ΔΑΝΤΟΠΩΜΗΣ. 

οὔκουν σε δῆτα ταῦτα δεινόν ἐστι πρωχτοτηρεῖν, 
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παῦσαί τε τοὺς βινουμένους; χοὺχ ἔσϑ᾽ ὅπως 

ἐχείνους 

880 οὐχὶ φϑονῶν ἔπαυσας, ἵνα μὴ ῥήτορες γένοιντο. 

τονδὶ δ᾽ ὁρῶν (νευ χιτῶνος ὄντα τηλιχοῦτον, 
οὐπώποτ᾽ ἀμφιμασχάλου τὸν “΄ῆμον ἠξίωσας, 
χειμῶνος ὄντος " ἀλλ᾿ ἐγώ σοι τουτονὶ δίδωμι. 

ΤΠΙΠΟΣ. 

τοιουτονὶ Θεμιστοχλῆς οὐπώποτ᾽ ἐπενόησεν. 
885 καίτοι σοιζὸν χἀχεϊῖν᾽ ὁ ΠΠ]ειοαιεύς " ἔμοιγε μέντοι 

οὐ μεῖζον εἶναι φαίνετ᾽ ἐξεύρημα τοῦ χιτῶνος. 

ΚΙ ῈΕῈΩ Ν. 

οἴμοι τάλας, οἵοις πιϑηκισμοῖς μὲ περιελαύνεις. 
Α..,..1.4Ν ΤΟΠΩ ΛΗΣ. 

οὔχ, ἀλλ᾽ ὅπερ πίνων ἀνὴρ πέπονθ᾽ ὅταν χεσείῃ. 
τοῖσιν τρόποις τοῖς σοῖσιν ὥσπερ βλαυτίοισι 

χρῶμαι. 
Κ,ΕΩ Ν. 

890 ἀλλ᾽ οὐχ ὑπερβαλεῖ με ϑωπείαις " ἐγὼ γὰρ αὐτὸν 
προσαμφιῶ τοδί" σὺ δ᾽ οἴμωζ᾽, ὦ πονήρ᾽. 

ΤΉΗΜῈΟΣ. 
Ἰαιβοῖ. 

οὐκ ἐς κόραχας ἀποιρϑερεῖ, βύρσης χάκιστον 
ὄζων; 

4ΑΜΑΝΤΟΠΩΖΗΣ. 

καὶ τοῦτό γ᾽ ἐπίτηδές σὲ περιήμπεσχεν, ἵν᾽ 
ἀποπνίξη 5 

καὶ πρότερον ἐπεβούλευσέ σοι. τὸν καυλὸν οἷσϑ᾽ 
ἐχεῖνον 

8960 τοῦ σιλφίου τὸν ἄξιον γενόμενον; 

ΖΦΖΉΠΤΟΣ. 5 
οἶδα μέντοι. 

444 ΑΝΤΟΠΩΜΗΣ. 
ἐπίτηδες οὗτος αὐτὸν ἔσπευδ᾽ ἄξιον γενέσϑαι, 
ἕν᾿ ἐσϑίοιτ᾽ ὠνούμενοι, χἄπειτ᾽ ἐν ᾿ΤΠλιαίᾳ 
βδέοντες ἀλλήλους ἀποχτείνειαν οἱ διχασταί. 

ΖΕΎΓΠΟΣΣ. 

γνὴ τὸν Ποσειδῶ χαὶ πρὸς ἐμὲ τοῦτ᾽ εἶπ᾽ ἀνὴρ 
χόπρειος. 

4.22, ΔΥ̓ΤΟΠΩ.ΗΣ. 

900 οὐ γὰρ τόϑ᾽ ὑμεῖς βδεόμενοι δήπου ᾿᾽γένεσϑε 
πυρροί; 

ΔΗΛΠΙΟΣ. 
χαὶ γὴ Δ ἦν γε τοῦτο Πυρράνδρου τὸ μηχά- 

γημα. 

ΚΆΑΞΕΩΝ. 
οἵοισί μ᾽, ὦ πανοῦργε, βωυμολοχεύμασιν ταράττεις. 

““4.Ζ,1.,3.ΦΝ ΟΠ 24 ΠΣ. 

ἡ γὰρ ϑεός μ᾽ ἐχέλευσε νικῆσαί σ᾽ ἀλαζονείᾳ. 

ΚΑΕΩ Ν. 
ἀλλ᾿ οὐχὶ νικήσεις. ἐγὼ γάρ «φημί σοι παρέξειν, 

906 ὦ «1ῆμε, μηδὲν δρῶντι μισϑοῦ τρυβλίον ὁοφῆσαι. 

4 ΔΑΝΤΟΠΩ ΛΗΣ. 
ἐγὼ δὲ χυλίχνιόν γέ σοι καὶ φάρμακον δίδωμι 
τὰν τοῖσιν ἀντιχνημίοις ἑλκύδρια περιαλείφειν. 

ΚΆΑΞΠΩΝ. 
ἐγὼ δὲ τὰς πολιάς γέ σοὐχλέγων νέον ποιήσω. 

ΦΧ ΦΑΝΤ ΟἾΔ ἍΙΓΣ. 

ἰδοὺ δέχου χέρχον λαγὼ τὠςφϑαλμιδέω περιιυῆν. 

ῬΟΕΤΑῈ ΒΟΕΝΙΟΙ͂. 

ΚΖΕΩΝ. 

910 ἀπομυξάμενος ὦ “ἢμέ μου πρὸς τὴν χεφαλὴν 
ἀποιψνῶ. 

421. 1 ΝΤΟΠΩΜΗΣ. 

ἐμοῦ μὲν οὖν. 
ΚΖΕΩΝ. 

ἐμοῦ μὲν οὖν. 
ἐγώ σε ποιήσω τριη- 
ραρχεῖν, ἀναλίσκοντα τῶν 
σαυτοῦ, παλαιὰν ναῦν ἔχοντ᾽, 

9160 εἰς ἣν ἀναλῶν οὐχ ἐφέ- 

ξεις οὐδὲ ναυπηγούμενος " 

διαμηχανήσομαί ϑ᾽ ὅπως 

ἂν ἱστίον σαπρὸν λάβης. 

ΞΟ ΡΟΣ 

ἁνὴρ παφλάζει, παῦε παῦ᾽, 

920 ὑπερζέων " ὑφελχτέον 

τῶν δᾳδίων, ἀπαρυστέον 

τε τῶν ἀπειλῶν ταυτηΐ. 

Κι ῈΈ ΩΝ: 

δώσεις ἐμοὶ χαλὴν δέχην, 
ἱπούμενος ταῖς εἰσφοραῖς. 

926 ἐγὼ γὰρ εἰς τοὺς πλουσίους 
σπεύσω σ᾽ ὕπως ἂν ἐγγραφῆς. 

ΑΖ ΖΝΤΟΠΏΚΗΣ. 

ἐγὰ δ᾽ ἀπειλήσω μὲν οὐ- 
δὲν, εὔχομαι δέ σοι ταδί" 
τὸ μὲν τάγηνον τευϑίδων 

9830 ἐφεστάναι σέζον " σὲ δὲ 
γνώμην ἐρεῖν μέλλοντα περὶ 

ΠΙιλησίων καὶ κερδανεῖν 

τάλαντον, ἢν κατεργάση, 

σπεύδειν ὅπως τῶν τευϑίδων. 
9360 ἐμιπλήμενος «ϑαίης ἔτ᾽ εἰς 

ἐχχλησίαν ἐλϑεῖν " ἔπει-- 

τα πρὶν φαγεῖν, ἀνὴρ μεϑή-- 
χοι, καὶ σὺ τὸ τάλαντον λαβεῖν 
βουλόμενος ἐ- 

940 σϑέων ἐπαποπνιγείης. 

ΧΟΡΟΣ. 

εὖ γε νὴ τὸν “1ἰα καὶ τὸν ᾿᾿πόλλω χαὶ τὴν 
μήτρα. 
ΖΉΜΟΣ. 

χἀμοὶ δοχεῖ καὶ τἄλλα γ᾽ εἶναι χαταιρανῶς 
ἀγαϑὸς πολίτης, οἷος οὐδείς πω χρόνου 

945 ἀνὴρ γεγένηται τοῖσι πολλοῖς τοὐβολοῦ. 

σὺ δ᾽, ὦ Παφλαγὼν, φάσχων φιλεῖν μ᾽ ἔσχο-- 
ρόδισας. 

χαὶ νῦν ἀπόδος τὸν δαχτύλιον, ὡς οὐκ ἔτι 
ἐμοὶ ταμιεύσεις. 

Κ.“ΕΩ Ν. 

ἔχε: τοσοῦτον δ᾽ ἴσϑ᾽ ὅτι, 
εἰ μή μ᾽ ἐάσεις ἐπιτροπεύειν, ἕτερος αὖ 

950 ἐμοῦ πανουργότερός τις ἀναιρανήσεται, 
ΦΗΙΜΟΣ. 

οὐχ ἔσϑ᾽ ὅπως ὁ δαχτύλιός ἐσϑ᾽ οὑτοσὶ 
οὑμός τὸ γοῦν σημεῖον ἕτερον (ξαίνμεται, 
ἀλλ ἢ οὐ χαϑορῶ. 

ΑΜ ΑΦΝΤΟΠΩ ΖΗ Σ. 

φέρ᾽ ἴδω, τέ σοι σημεῖον ἦν; 

71 
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ΦΠΠΤΟ Σ. 

δημοῦ βοείου ϑρῖον ἐξωπτημένον. 
4 “1ΑΝΤΟΠΩΖΗΣ. 

906 οὐ τοῦτ᾽ ἔνεστιν. 
ΔΗΠΤΟΣ. 

οὐ τὸ θρῖον; ἀλλὰ 
2.1 ΝΤΟΠΜΩ ΖΉΗΣ. 

λάρος χεχηνὼς ἐπὶ πέτρας δημηγορῶν. 
ἽΠΜΙΟΣ. 

ΤΩΣ 

αἰβοῖ τάλας. 
ΔΑ ΤΑΝΤΟΠΩΗΣ. 

τί ἔστιν; 

ΖΠΛΙΟ Σ. 

ἀπόφερ᾽ ἐχποδών. 
οὐ τὸν ἐμὸν εἶχεν, ἀλλὰ τὸν Κλεωνύμου. 

παρ᾽ ἐμοῦ δὲ τουτουὶ λαβὼν ταμίευέ μοι. 

ΚΕ ῺΝ. 

960 μὴ δῆτά πώ γ᾽, ὦ δέσποτ᾽, ἀντιβολῶ σ᾽ ἐγὼ, 

πρὶν ἐν γε τῶν χοησμῶν ἀχούσῃς τῶν ἐμῶν. 

“4. ΔΤ ΑἸ ΝΤΌΠΩΖΗΣ. 

χαὶ τῶν ἐμῶν νυν. 

Κ.ΈΩΝ. 

ἀλλ ἐὰν τούτῳ πίϑη, 
μολγὸν γενέσϑαι δεῖ σε. 

ΚΑ ΝΜΑΝΤΟΘΠΩΣΖΗΣ. 

“ἷν γε τουτῳὶ, 
τνωλὸν γενέσθαι δεῖ σὲ μέχρι τοῦ μυρρίνου. 

ΚΟΖΕ Ὡ Ν. 

900 ἀλλ᾿ οἵ γ᾽ ἐιιοὶ λέγουσιν ὡς ὥρξαι σε δεῖ 

χώρας ἁπάσης ἐστεφ ανωμένον ῥόδοις. 

4.,..1.3΄.}ὕ0}[Ἐ Γ ΟΣ ΧΙΓΣ:. 

οὑμοὶ δέ γ᾽ αὖ λέγουσιν ὡς ἁλουργίδει 

ἔχων κατάπαστον χαὶ στε νην ἐφ᾽ ἅρματος 

χουσοὺ διώξει Σιμικύϑην καὶ χύριον. 

ΔΗΜΟΣ. 

970 χαὶ μὴν ἔνεγ χ᾽ αὐτοὺς Ἰὼν,, ἵν᾽ οὑτοσὶ 
αὐτῶν ἀκούση. 

“4.3... ΝῚ ΟἿΤΩΣΖΉΗΙΣΣ: 

πάνυ γε. 
ΔΗΛΜΙΟ Σ. 

καὶ σύ νυν φέρε. 

ΚΑΈΕΩΝ. 
ἰδού. 

“242-24 ΝΡ ΟΙΓΩ.ΖΧΗΣ. 

ἰδοὺ νὴ τὸν «10. οὐδὲν χωλύει. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἥδιστον φάος ἡμέρας 

ἔσται τοῖσι παροῦσι πῶ-- 
9760 σιν χιὰ τοῖς ἀφιχνουμένοις, 

ἢν Κλέων ἀπόληται. 

χαίτοι πρεσβυτέρων τινῶν 

οἵω» ἀργαλεωτάτων 

ἐν τῷ δείγματι τῶν διχῶν 
980 ἤχουσ᾽ ἀντιλεγόντων, 

ὡς εἰ μὴ ᾽γένεϑ'᾽ οὗτος ἐν 
τὴ πόλει μέγας, οὐκ ἂν ἢ- 
στὴν σχεύη δύο γρησίμω, 

δοίδυξ οὐδὲ τορύνη. 
986 ἀλλὰ χαὶ τόδ᾽ ἔγωγε ϑαυ- 

978 -- ο84. -Ξ 985 -- 990. 

μάζω τῆς ὑομουσίας 

αὐτοῦ" φασὶ γὼρ αὐτὸν οἱ 

παῖδες οἱ ξυνει οίτων 

τὴν «-Ἰωριστὶ μόνην ἐνκο- 

990 μύττεσϑαι ϑαμὰ τὴν λύραν, 
ἔλλην δ᾽ οὐχ ἐϑέλειν λαδεῖν" 

χᾷτα τὸν χιϑαριστὴν 

ὀργισϑέντ᾽ ἀπάγειν χελεύ-- 

εἰν, ὡς ἁρμονίαν ὁ παῖς 

996 οὗτος οὐ δύναται μαθεῖν 
ἢν μὴ «Ἰωροδοκχηστί. 

ΚΟΖῈΩ Ν. 

ἰδοὺ, θέασαι, χοὺχ ἅπαντας ἐχῃ έρω. 

4.-.4,ΔὩῸαὉΝ ΤΟΣ ΟΧΓΙΙΣ: 

οἴμ᾽ ὡς χεσείω, χοὺχ ἅπαντας ἐχφέρω. 

ΦΗΙΖΚΟΣ. 
ταυτὶ τί ἔστι; 

ΚΑΙΠΩ Ν . 
λόγειι. 

ΦΠΛΙΟΣ. 

πάντ᾽; 

ΚΟ ΖΕῺΩ Ν.: 

ἐφαύμασας; 

1000 καὶ νὴ «10 ἔτι γέ μοῖστι χιβωτὺς τιλέα. 

1.1.1 ΝΘ Ὁ  ἸΣΩΣᾺ 

ἐμοὶ δ᾽ ὑπερῷον χαὶ ξυνοιχίᾳ δύο. 
ΖΧΠΗΠΤΟΣΣ:. 

φέρ᾽ ἴδω, τίνος γάρ εἶσιν οἱ χρησμοί ποτε; 
Κ 1.2 Ν. 

οὑμοὶ μέν εἶσι Πάκιδος. 

ΖΦΗΜΙΟΣ. 

οἱ δὲ σοὶ τίνος; 

α ΦΑ “ΙΝ ΤΟΙΣ ΩΣ ΣΙ 

Τλάνιδος, ἀδελιξοῦ τοῦ Π3άκιδος γερκιτέρου. 

ΖΜΟ Σ. 

1006 εἰσὶν δὲ περὶ τοῦ ; 

ΚΌΖΕ Ν: 

πιερὶ ᾿ϑηνῶν, περὶ Πύλου, 

περὶ σοῦ, περὶ ἐμοῦς πιεοὶ ἁτπιάώντων πραγμάτων. 

ἽΜ,ΓΟ Σ. 

οἱ σοὶ δὲ περὶ τοῦ; 

4 214 ΤΟΙ  ΖῊΣ. 

περὶ ᾿Ιϑηνῶν., περὶ «ακῆς, 
περὶ .«Ταχεδαιμονίων, πεοὶ σχόμβροων νέων, 
περὶ τῶν μετρούντων τἀὠλιτ᾽ ἐν ἀγορᾷ χαχῶς, 

1010 πιερὶ σοῦ, περὶ ἐμοῦ. τὸ πέος οὑτοσὶ διίκοι. 

ΤΠΙΙΟΣ. 

ἄγε νυν ὅπως αὐτοὺς ἀναγνώσεσϑέεέ μοι, 
χαὶ τὸν περὶ ἐμοῦ ᾽χεῖνον ᾧπερ ἥϑομιι, 
ὡς ἐν νει ἕλαισιν ἀετὸς γενήσομαι. 

Καξκῶ δ. 
ἄχουε δή νῦν» χιὶ ποόπεχε τὸν νοῦν ἐποί. 
«ρυάζευ, ᾿Πρεχϑείδης λογίων ὁδὸν, ἥν σοι ᾿Ἱπόλλων 
ἔχεν ἐξ ἀδύτοιο διὰ τοιπύόδων ἐριτίμων. 

1015 

σώζεσθψαί σ᾽ ἐχέλευσ᾽ ἱερὸν χύνα χαοχαρόϑοντα, 
ὃς πρὸ σέϑεν χάσχων καὶ ὑπὲρ σοῦ δεινὰ χε- 

χραγὼς 

σοὶ μισϑὸν ποριεῖ. κἂν μὴ δρῷ ταῦτ᾽, ἀπολεῖται. 
1020 πολλοὶ γὰρ. μέσει σε καιταχρώζουσι κολοιοί. 

! 



ΠΔΗῊ 

ΦΗΛΤΙΟΣ. 

ταυτὶ μὰ τὴν “1ἡμητο᾽ ἐγὼ οὐχ οἶδ᾽ ὃ τι λέγει. 
τέ γάρ ἐστ᾽ ᾿Ερεχϑεῖ χαὶ κολοιοῖς χαὶ χυνί; 

ΚΩΑΕΙ ἿΝ, 

ἐγὼ μέν εἰμ᾽ ὁ χύων" πρὸ σοῦ γὰρ ἀπύω- 
σοὶ δ᾽ εἶπε σώζεσθϑαί μ᾽ ὁ «Φοῖβος τὸν κύνα. 

4.21.1 ΝΥ ἘγΓΟΠΩΖ.ΠΩΣ. 

1026 οὐ τοῦτό «(ησ᾽ ὁ χρησμὸς, ἀλλ᾿ ὁ κύων ὁδὲ 
ὥσπερ ϑύρας σοῦ τῶν λογίων παρεσϑίει. 

ἐμοὶ γάρ ἐστ᾽ ὀρϑῶς περὶ τούτου τοῦ κυνός. 
ΦΕΏΜΟΣ. 

λέγε νυν" ἐγὼ δὲ πρῶτα λήψομαι λίϑον, 
ἵνα μή μ᾽ ὁ χρησμὸς ὁ περὶ τοῦ χυνὸς δάχη. 

ΜΠ 44 Ν ΤΟΣ ΦΈΕΣ. 

1080 Φράζευ, ᾿Ερεχϑείδη, χύνα Κέρβερον ἀνδραπο-, 
διστὴν, 

ὃς χέρχῳ σαίνων σ᾽, ὁπόταν δειπενῆς., ἐπιτηρῶν, 

ἐξ ξέδεταί σου τοὔψον, ὅταν σύ που ἄλλοσε χάσχῃς " 

ἐσφοιτῶν τ᾽ ἐς τοὐπτάνιον λήσει σε χυνηδὸν 

γύχτωρ τὰς λοπάδας χαὶ τὰς νήσους διαλείχων. 

ΤΉΠΜΕΟΟΣ. 

1086 νὴ τὸν Ποσειδῶ πολύ γ᾽ ἄμεινον, ὦ Γλάνι. 

ΚΕΩΝ. 
ὦ τᾶν, ἔχουσον, εἶτα διάχρινον τότε. 
Ἴἔστι γυνὴ, τέξει τε λέονϑ᾽ ἱεραῖς ἐν ᾿᾿ϑήναις, 
ὃς περὶ τοῦ δήμου πολλοῖς χώνωνψι μαχεῖται, 

ὥστε περὶ σχύμνοισι βὲ βηχώς" τὸν σὺ (φυλάξαι, 
1010 ἐϑξαίς ποιήσας ξύλινον πύργους τε σιδηροῦς. 

ταῦτ᾽ οἶσθ᾽ ὅ τι λέγει; 

ΑἸΠΛΜΙΟΣ. 
μὰ τὸν ᾿Ἱπόλλω ᾽γὼ μὲν οὔ. 

ΚΆΠΞΠΩΝ. 
ἔφραζεν ὁ ϑεός σοι σαφῶς σώζειν ἐμέ" | 
ἐγὼ γὰρ ἀντὶ τοῦ λέοντός εἰμί σοι. 

ΦΉΜΛΙΟΣ. 

χαὶ πῶς μ᾽ ἐλελήϑης ᾿Ἱντιλέων γεγενημένος ; 

“3... 14Ν ΤΟΠΩΜΗΣ. 

1010 ἕν οὐχ ἀνι(διδάσχει σε τῶν λογίων ἑκὼν 
ὃ μόνον σιδηροῦν τεῖχός ἐστι χαὶ ξύλον, 
ἐν ᾧ σὲ σώζειν τόνδ᾽ 

ΖΦΉΗΜΙΟΣ. 

ἐχέλευσ᾽ ὁ «Τοξίας. 

1060 τὰς πυέλους φησὶν χαταλήινψεσϑ᾽ ἐν βαλανείῳ. 

πῶς δῆτα τοῦτ᾽ ἔφραζεν ὁ ϑεύς; 

“4.5, ΖΔΝΤΟΠΙΩ ΖΗΣ. 

τουτονὶ 

δησαί σ᾽ ἐχέλευξε πεντεσυρίγγῳ ξύλῳ. 

ΦΗΤΕΟΣΣΑ 

1050 ταυτὶ τελεῖσϑαι τὰ λόγι᾽ ἤδη μοι δοκεῖ. 

ΚΑΕΩΝ. 

μὴ πείϑου" φϑονεραὶ γὰρ ἐπιχρώζουσι χορῶναι. 
ἀλλ ἱέρακα «φίλει, μεμνημένος ἐν φρεσὶν, ὅς σοι 
ἤγαγε συνδήσας .-1κχεδαιμονίων χοραχίγους. 

.4΄. Φ1.Χ4ΝΊ ΟἾΩΜΗΣ. 

τοῦτο γέ τοι Παφλαγὼν παρεχινδύνευσε με-- 
ϑυσϑείς. 

1066 Κεχροπίδη χαχόβουλε, τίτοῦϑ᾽ ἡγεῖ μέγα τοὔργον; 
καί χε γυνὴ φέροι ὥχϑος, ἐπεί κεν ἀνὴρ ἀναϑείη" 
ἀλλ οὐκ ἂν μαχέσαιτο" χέσαιτο γὰρ, εἰ μαχέ-, 

σαιτο. 

Ϊ 
] 
᾿ 

] 
! 
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ΚΖΕΩΝ. 

ἀλλὰ τόδε φράσσαι, πρὸ Πύλου Πύλον ἣν σοι 
ἔφραζεν. 

Ἔστι Πύλος πρὸ Πύλοιο 

ΜΤΉΜΜΟΣ. 

τί τοῦτο λέγει, πρὸ Πύλοιο; 
4.1 1ΑΝΤΟΠΏΜΛΗΣ. 

ΔΗΜΟΣ. 

ἐγὼ δ᾽ ἄλουτος τήμερον γενήσομαι. 
οὗτος γὰρ ἡμῶν τὰς πυέλους τἰλθσάρ 

“24 Ἰ]ἸΑΝΤΟΠΩ.ΖΗ͂Σ.:. 

ἀλλ᾽ οὑτοσὶ γάρ ἐστι περὶ τοῦ ναυτιχοῦ 

ὁ χρησμὸς, ᾧ σε δεῖ προσέχειν τὸν νοῦν πάνυ. 
ΤΗΜΟΣ. 

1066 προσέχω" σὺ δ᾽ ἀναγίγνωσχε, τοῖς ναὐταισί μου 

ὅπως ὃ μισϑὸς πρῶτον ἀποδοϑήσεται. 
4.1 1ΔΑΝΤΟΠΏ ΠΗΣ. 

«Ἱἱγείδη, φράσσαι χυχαλώπεχα, μή σε δολώση, 
λαύϑ ΘΟ, ΟΣ.» ταχύπουν, δολίαν χερδὼ, πολύιδριν. 
οἶσϑ᾽ ὅ τί ἐστιν τοῦτο; 

ΤΒΜΙΠΟΣ. 

«Ῥιλόστρατος ἡ χυναλώπηξ. 
“1.1 ΖΑΝΤΟΠΩΜΗΣ. 

1070 οὐ τοῦτό φησιν, ἀλλὰ ναῦς ἑχάστοτε 
αἰτεῖ ταχείας ἀργυρολόγους οὑτοσί" 

ταύτας ἀπαυδᾷ μὴ διδόναι σ᾽ ὁ «1οξίας. 
ΤΗΜΟΣ. 

πῶς δὴ τριήρης ἐστὶ χυναλώπηξ; 

“4..1Α}ΤΟΠΟΩ ΖΗΣ. 

ὕπως; 
ὅτι ἡ τριήρης ἐστὶ χὠ χύων ταχύ. 

ΤΗΙΜΟ Σ. 

1076 πῶς οὖν ἀλώπηξ προσετέϑη πρὸς τῷ κυνί; 

“4.1.1 ΑΝΤΟΖΩ  ΔΗΣ. 

ἀλωπεχίοισι τοὺς στρατιώτας ἤκασεν, 

ὁτιὴ βότρυς τρώγουσιν ἐν τοῖς χωρίοις. 

Ξ ΖΠηΜ10Ο Σ. 
εἶεν " 
τούτοις ὁ μισϑὸς τοῖς ἀλωπεχίοισι ποῦ; 

“411 ΝΤΟΠΩΏΜΗΣ. 

ἐγὼ ποριῶ καὶ τοῦτον ἡμερῶν τριῶν. 

1080 ἀλλ᾽ ἔτι τόνδ᾽ ἐπάχουσον, ὃν εἶπέ σοι ἐξαλέασϑαι, 
χρησμὸν «Ἰητοΐδης, Κυλλήνην, μή σε δολώσῃ. 

ΙΠΙΜΟΣ. 

ποίαν Κυλλήνην; 

4. ΤΑ ΑἸ ΕΟΥΤΑΣΕΥΡΤΣΣ, 

τὴν τούτου χεῖρ᾽ ἐποίησεν 

Κυλλήνην ὀρθῶς, ὁτιή φησ᾽, ἔμβαλε κυλλῆ. 
Κ“ΈἘΈΩ Ν. 

οὐκ ὀρϑῶς «ρράζει" τὴν Κυλλήνην γὰρ ὃ «Ῥοῖβος 
1086 εἰς τὴν χεῖρ᾽ 

ἀλλὰ γάρ ἔστιν ἐμοὶ χρησμὸς περὶ σοῦ πτερυ- 
γωτὸς, 

αἰετὸς ὡς γίγνει χαὶ πάσης γῆς βασιλεύσεις. 

“4.1.1 Ν7]7Ο1Π 2) ΤΗΣ. 

χαὶ γῆς χαὶ τῆς ἐρυϑρᾶς γε ϑα- 

ὀρθῶς ἠνίξατο τὴν “]ιοπείϑους. 

Σ χὰρ ξμοὶ χαὶ γάρ ξμοὶ, 

λάσσης, 

χὥὦῶτι γ᾽ ἐν Ἐχβατάνοις δικάσεις, λείχων ἐπί- 
παστα. 
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ΚΑΈΕΩΝ. 

1090 ἀλλ᾿ ἐγὼ εἶδον ὄναρ, χαί μοὐδόχκει ἡ ϑεὸς αὐτὴ 
τοῦ δήμου χαταχεῖν ἀρυταίνη πλουϑυγίειαν. 

4.14 ΝΊΤΟΠΟΩΣΟΣΙ 

γὴ «“Ἰία καὶ γὰρ ἐγώ": καί μοὐδόχει ἡ ϑεὸς αὐτὴ 
ἐχ πόλεως ἐλϑεῖν καὶ γλαὺξ αὐτῇ ᾿πιχαϑῆσϑαι" 

εἶτα χατασπένδειν χατὰ τῆς χεφαλῆς ἀρυβάλλῳ 

1096 ἀμβροσίαν κατὰ σοῦ, χατὰ τούτου δὲ σκορο- 
δάλμην. 

ΖΔΉΠΟΣ. 
Ἰοὺ Ἰού. 

οὐχ ἦν ἄρ᾽ οὐδεὶς τοῦ Γλάνιδος σοφώτερος. 

χαὶ νῦν ἐμαυτὸν ἐπιτρέπω σοι τουτονὶ 
γερονταγωγεῖν χἀναπαιδεύειν πάλιν. 

ΚΕΝ. 

1100 μήπω γ᾽, ἱχετεύω σ᾽, ἀλλ ἀνάμεινον, ὡς ἐγὼ 
κριϑὰς ποριῶ σοι καὶ βίον χαϑ᾽ ἡμέραν. 

ΖΖΗΠΜΜΟΣ. 

οὐχ ἀνέχομαι χριϑῶν ἀχούων πολλάχις 
ἐξηπαιήϑην ὑπό τε σοῦ χαὶ Θουφάνους. 

Κ΄ΞΕΩΝ. 

ἀλλ ἄλφιτ᾽ ἤδη σοι ποριῶ ᾿σχευασμένα. 

4 ΠΑΝΤΟΠΩ“ῊΣ. 

1106 ἐγὼ δὲ μαζίσχας γε διαμεμαγμένας 

χαὶ τοὔψον ὀπτόν - μηδὲν ἄλλ εἰ μὴ ᾿σϑιε. 
ΙΠΜῸΟΣ. 

ἀνύσατέ νυν, ὅ τι πὲρ ποιήσεϑ᾽" ὡς ἐγὼ, 
ὁπότερος ἂν σφῷν εὖ μὲ μᾶλλον ὧν ποιῇ, 
τούτῳ παραδώσω τῆς πιυχνὸς τὰς ἡνίας. 

Κα ΈῈΩ Ν. 

1110 τρέχοιμ᾽ ἂν εἴσω πρότερος. 
“Φ-ΠΧΑΆΑΝΊΤΟΙΩ.ΗΣ. 

οὐ δῆτ᾽, ἀλλ᾽ ἐγώ. 
ΧΟΡΟΣ. 

ὦ “με, χαλήν γ᾽ ἔχεις 
ἀρχὴν, ὅτε πάντες {ίν- 
ϑρωποι δεδίασί σ᾽ ὧσ- 
περ ἐνδρα τύραννον. 

1116 ἀλλ᾿ εὐπαράγωγος εἶ, 

ϑωπευόμενός τε χαί- 
ρεις κἀξαπατώμενος, 

πρὸς τόν τὲ λέγοντ᾽ ἀεὶ 
χέχηνας" ὁ γοῦς δέ σου 

1120 παρὼν ἀποδημεῖ. 

ΖΗΠΙΟΣ. 

νοῦς οὐχ ἔνι ταῖς χόμαις 

ὑμῶν, ὅτε μ᾽ οὐ φρονεῖν 
νομίζετ᾽ " ἐγὼ δ᾽ ἑχὼν 
ταῦτ᾽ ἠλιϑιάζω, 

1126 αὐτός τε γὰρ ἥδομαι 
βούλλων τὸ χαϑ᾽ ἡμέραν, 

χλέπτοντά τε βούλομιαι 
τρέφειν ἕνα προστάτην " 

τοῦτον δ᾽, ὅταν ἡ πλέως, 
1180 ὥρας ἐπάταξα. 

ΧΟΡΟΣ. 

χοὔτω μὲν ἂν εὖ ποιοῖς, 
εἴ σοι πυχνύτης ἔνεστ᾽ 
ἐν τῷ τρόπῳ. ὡς λέγεις, 

1111 -- 1130. ΞξξΞ 1131] - - 1160, 

τούτῳ πάνυ πολλὴ. 

1186 εἰ τούσδ᾽ ἐπίτηδες ὥσ-- 

περ δημοσίους τρέφεις 
ἐν τὴ πυκνὶ, χκᾷϑ᾽ ὅταν 
μή σοι τύχη ὄψον ὃν, 

᾿ . ΝΣ . 

τούτων ὃς ἂν ἡ παχὺς, 

1140 ϑύσαως ἐπιδειπνεῖς. 

ΤΉΗΜΈΟΟΣ. 

σχέψασϑε δέ μ᾽, εἰ σοφῶς 
αὐτοὺς περιέρχομαι, 
τοὺς οἰομένους «φρονεῖν 

χαμ᾽ ἐξαπατύλλειν. 

1145 τηρῶ γὰρ ἑχάστοτ᾽ αὐ-- 
τοὺς, οὐδὲ δοχῶν ὁρῶν, 

χλέπτοντας " ἔπειτ᾽ ἀναγ- 

χάζω πάλιν ἐξεμεῖν 
ἅττ᾽ ἂν χεκλόφωσί μου, 

1160 χημὸν χαταμηλῶν. 
Κ“ΕΩ Ν. 

ἔπαγ᾽ ἐς μαχαρίαν ἐχποϑδών. 
44.1.1 ΑΝ ΤΟΠΩΖΗΣ. 

σύ γ᾽, ὦ φϑόρε. 
ΚΕ Ν. 

ὦ «1ῆμ᾽, ἐγὼ μέντοι παρεσχευασμένος 

τρίπαλιι χάϑημαι, βουλόμενός σ᾽ εὐεργετεῖν. 
«Δ Δ. ΑΝΤΟΙΩ ΦΉΣ, 

ἐγὼ δὲ δεχάπαλαί γε χαὶ δωδεχάπαλαι 
1156 χαὶ χιλιόπαλαι χαὶ πρόπαλαι, πάλαι πάλαι. 

ΤΠ ΜΟΣ. 

ἐγὼ δὲ προσδοχῶν γε τρισμυριόπαλαι 

βδελύττομαι σφὼ, χαὶ πρόπαλαι, πάλιι πάλαι. 
Π1ΤΑΝΤΟΠΩΖΗΣ. 

οἶσϑ᾽ οὖν ὃ δρᾶσον; 

ΦΗΠΜΟΣ. 

εἰ δὲ μὴ, φράσεις γε σύ. 
4.1.1 ΝΤΟΌΠΩΜΜΗΣ. 

ἄφες ἀπὸ βωλβίδων ἐμέ τε χαὶ τουτονὶ, 
1100 ἕνα σ᾽ εὖ ποιῶμεν ἐξ ἴσου. 

ΤΉΗΜΜΟ Σ. 

δρᾶν ταῦτα χρή. 
ἄπιτον. 

ΚΑΕΩΝ. 

ἐδού. 
ΤΗ͂ΜΟΣ. 

ϑέοιτ᾽ ἄν. 
411 ΤΟΠΩΖΗΣ. 

ὑποϑεῖν οὐχ ἐῶ. 
] ΔΗΜΟΣ. 

ἀλλ ἢ μεγάλως εὐδαιμονήσω τήμερον 
ὑπὸ τῶν ἐραστῶν νὴ «1 ἢ ᾽γὼ ϑρύψομαι. 

ἈΚΟΞΕῺΩΝ. 

ἐγώ σοι πρότερος ἐχιφέρω δίφρον. 
᾿ “..1.1Α ΝΤ ΟἸἾΤΓΩ ΉΣ. 

1106 ἀλλ᾽ οὐ τράπεζαν, ἀλλ᾿ ἐγὼ προτεραίτερος. 
ΚΖΕΩΝ. 

ἰδοὺ φέρω σοι τήνδε μαζίσχην ἐγὼ 

ἐχ τῶν ὀλῶν τῶν ἐχ Π]}ύλου μεμαγμένην. 
“1 ΔΑΝΤΟΠΩΖΗΣ. 

ἐγὼ δὲ μυστίλας μεμυστιλημένας 

ὑπὸ τῆς ϑεοῦ τῇ χειρὶ τήλεῳ ἀντίνη. 

ΑΗ: 
ρῶς; 



Ι ΠπΠ Ππ ὅδ 

ΔΗΜΟΣ. 

1170 ὡς μέγαν ἄρ᾽ εἶχες, ὦ πότνια, τὸν δάκτυλον. 

Κ.ῈΕΩ Ν. 

ἐγὼ δ᾽ ἔτνος γε πίσινον εὔχρων καὶ καλόν" 
ἐτόρυνε δ᾽ «ὔϑ᾽ ἡ Παλλὰς ἡ Πυλαιμάχος. 

4ΦΑΜΧΑΝΤΟΠΩΜΖΗΣ. 

ὦ “1ἢμ᾽, ἐναργῶς ἡ ϑεός σ᾽ ἐπισχοπεῖ, 

χαὶ νῦν ὑπερέχει σου χύτραν ζωμοῦ πλέαν. 

ΑΠΜΙΟΣ. 

1176 οἴει γὰρ οἱχεῖσϑ᾽ ἂν ἔτι τήνδε τὴν πόλιν, 
εἰ μὴ φανερῶς ἡμῶν ὑπερεῖχε τὴν χύτραν; 

Κα ΕΩ Ν. 

τουτὶ τέμαχός σοὔδωχεν ἡ «Ῥοβεσιστράτη. 
413, ΔΝΤΟΠῺΩΖΗΣ. 

ἡ δ᾽ Ὀβριμοπάτρα γ᾽ ἑφϑὸν ἐκ ζωμοῦ χρέας 
καὶ χόλιχος ἠνύστρου τὲ καὶ γαστρὸς τόμον. 

ΦΗΜΚΖἝΟΣ. 

1180 χαλῶς γ᾽ ἐποίησε τοῦ πέπλου μεμνημένη. 
ΚΕ Ν. 

ἡ Γοργολόφα σ᾽ ἐχέλευε τουτουὶ φαγεῖν 

ἐλατῆρος, ἵνα τὰς ναῦς ἐλαύνωμεν χαλῶς. 

“ΤΑ ΖΧΑΝΊΤΟΠΩ“ΗΣ. 

λαβὲ καὶ ταϑί νυν. 
ΙΉΜΜῈΟΣ. 

χαὶ τί τούτοις χρήσομαι 
τοῖς ἐντέροις ; 

“4 ΜΔΑΝΤΟΠΩΜΗΣ. 

ἐπίτηδες αὔτ᾽ ἔπεμψέ σοι 
1186 εἷς τὰς τριήρεις ἐντερόνειαν ἡ ϑεός " 

ἐπισχοπεῖ γὰρ περιφανῶς τὸ ναυτικόν. 
ἔχε χαὶ πιεῖν κεκραμένον τρίᾳκ καὶ δύο. 

ΙΉΜΟΣ. 

ὡς ἡδὺς, ὦ Ζεῦ, καὶ τὰ τρία φέρων χαλῶς. 
“21 ΑΝΤΟΠΩΜΗΣ. 

ἡ Τριτογενὴς γὰρ αὐτὸν ἐνετριτώγισεν. 
ΚΕΝ. 

1190 λαβέ νυν πλακοῦντος πίονος παρ᾽ ἐμοῦ τόμον. 
4“ ΠΑΝΊΤΟΙΠΩ ΔΗΣ. 

παρ᾽ ἐμοῦ δ᾽ ὅλον γε τὸν πλακοῦντα τουτονί. 
ΚΕΝ. 

ἀλλ οὐ λαγῷ᾽ ἕξεις ὁπόϑεν δῷς" ἀλλ 

ΦἸΜΑΝΤΊΟΠΩ ΖΗΣ. 

οἴμοι" πόϑεν λαγῷά μοι γενήσεται; 
ὦ ϑυμὲ, νυνὶ βωμολόχον ἔξευρέ τι. 

Κα ΈΕΩΝ. 

1196 ὁρᾷς τάδ᾽, ὦ χαχόδαιμον; 

ΑἸ ΜΧΑΝΤΟΠΩ ΖΗΣ. 

ὀλίγον μοι μέλει" 

ἐχεινοιὲ γὰρ ὡς ἔμ᾽ ἔρχονται. 
Κ΄ Ὲ 2 Ν. 

ἐγώ. 

τίνες ; 

ἘΦ ΖΧΆ.Ά.ΝΥΤΟσΥ ΩΣ ΖΈΕΓΣ. 

πρέσβεις ἔχοντες ἀργυρίου βαλάντια. 
ΚΑ ΞΕ Ν. 

ποῦ ποῦ; 

4214 Ν ΤΌΠΏΩΖΗΣ. 

τί δέ σοι τοῦτ᾽; οὐχ ἐάσεις τοὺς ξένους; 

ὦ Δημίδιον, ὁρᾷς τὰ λαγῷ᾽ ἅ σοι φέρω; 
Κ“ΈΕ Ν. 

1200 οἴμοι τάλας, ἀδίχως γε τἄμ᾽ ὑφήρπασας. 

“4... 41 ΝΤΟΠῸΩ ΖΗΣ. 

γὴ τὸν Ποσειδῶ, καὶ σὺ γὰρ τοὺς ἐκ Πύλου. 
ΤΉΗΜΈΟΣ. 

εἴπ᾽, ἀντιβολῶ, πῶς ἐπενόησας ἁρπάσαι; 
421 ΑΝΤΟΠΩΛΜΗΣ. 

τὸ μὲν νόημα τῆς ϑεοῦ, τὸ δὲ κλέμμ᾽ ἐμόν. 
Κ.ῈΕΩ Ν. 

ἐγὼ δ᾽ ἐκινδύνευσ᾽. : 
4.3.1 4ΛΥ̓ΤΌΠΩΖΗΣ. 

ἐγὼ δ᾽ ὠπτησά γε. 
ΔΗΜΜῈΟΣ. 

1206 ἄπιϑ᾽" οὐ γὰρ ἀλλὰ τοῦ παραϑέντος ἡ χάρις. 
ΚΕ Ν. 

οἴμοι χαχοδαίμων,, ὑπεραναιδευϑήσομαι- 
4.., Ζ,ΧΑΝΤ ΟΠ ἢ ΖῊΣ: 

τί οὐ διαχρίνεις, “μ᾽, ὁπότερός ἐστι νῷν 
ἀνὴρ ἀμείνων περὶ σὲ καὶ τὴν γαστέρα; 

ΤΗΜΜΟΣ. 

τῷ δῆτ᾽ ἂν ὑμᾶς χρησάμενος τεχμηρίῳ 
1210 δόξαιμι χρίμνειν τοῖς ϑεαταῖσιν σοφῶς; 

ΑἸ ΜΑΝΤΟΠΟΩ ΧΗΣ. 

ἐγὼ φράσω σοι. τὴν ἐμὴν κίστην Ἰὼν 
ξύλλαβε σιωπῇ, καὶ βασάνισον ἅττ᾽ ἔνι, 
χαὶ τὴν Παφλαγόνος " χἀμέλει κρινεῖς χαλῶς. 

ΤΉΠΠΟΣ. 

φέρ᾽ ἴδω, τί οὖν ἔνεστιν; 
. ΔΑ ΔΑΝΤΟΠΩΜΗΣ. 

οὐχ ὁρᾷς κενὴν 

1215 ὦ παππίδιον; ἅπαντα γάρ σοι παρεφόρουν. 
ΤΉΗΜἜῈΟΟΣ. 

αὕτη μὲν ἡ κίστη τὰ τοῦ δήμου φρονεῖ. 
“4..1 ΔΝ ΤΌΠΩ ΠΗΣ. 

βάδιζε γοῦν χαὶ δεῦρο πρὸς τὴν Παφλαγόνος. 
ὁρᾷς τάδ᾽; 

ΦΗΙΜΙΟΣ. 

οἴμοι τῶν ἀγαϑῶν., ὅσων πλέα. 
ὅσον τὸ χρῆμα τοῦ πλακοῦντος ἀπέϑετο" 

1220 ἐμοὶ δ᾽ ἔϑωχεν ἀποτεμὼν τυννουτονί. 
4. ΔΑ ΝΤΟΠΩ ΖΗΣ: 

τοιαῦτα μέντοι καὶ πρότερον εἰργάζετο " 

- σοὶ μὲν προσεδίδου μιχρὸν ὧν ἐλάμβανεν, 
αὐτὸς δ᾽ ἑαυτῷ παρετίϑει τὰ μείζονα. 

ΤΗΜΟΣ. 

ὦ μιαρὲ, χλέπτων δή μὲ ταῦτ᾽ ἐξηπάτας; 

1225 ἐγὼ δέ τυ ἐστεφάνιξα κἀδωρησάμην. 
ΚΕ Ν. 

ἐγὼ δ᾽ ἔχλεπτον ἐπ᾿ ἀγαϑῷ γε τῇ πόλει. 
ΤΉΗΜΟΣ. 

χατάϑου ταχέως τὸν στέφανον, ἵν᾽ ἐγὼ τουτῳὶ 
αὐτὸν περιϑῶ. 

44.1.1 ΤΌΟΠΩΜΖΗΣ. 

χατάϑου ταχέως, μαστιγία. 

ΚΕΝ. 

οὐ δῆτ᾽, ἐπεί μοι χρησμός ἔστι Πυϑικχὸς 
1280 φράζων, ὑφ᾽ οὗ χρεὼν ἔμ᾽ ἡττᾶσϑαι μόνου. 

4 ΛΤΑΝΤΟΠΩΜΗΣ. 

τοὐμόν γε φράζων ὄνομα καὶ λίαν σαφῶς. 
ΚΕΝ. 

χαὶ μήν σ᾽ ἐλέγξαι βούλομαι τεκμηρίῳ, 
εἴ τι ξυνοίσεις τοῦ ϑεοῦ τοῖς ϑεσφάτοις. 



δ00 Ἁ ῬῊΞ Ὁ ΝΘ 

χαί σοὺ τοσοῦτο πρῶτον ἐχπειράσομαι" 

1280 παῖς ὧν ἐφοίτας ἐς τίνος διδασχάλου; 

“4... Δ ΝΤῸ ΠΩ ΤΗΣ. 

ἐν ταῖσιν εὔστραις κονϑύλοις ἡρμοττόμην. 
ΚΕΝ. 

πῶς εἴπας; ὥς μοὺ χρησμὸς ἅπτεται φρενῶν. 

εἶεν. 
ἐν παιδοτρίβου δὲ τίνα πάλην ἐμάνθανες; 

ΑἸ ΧΑ͂ΝΤΟΠΩ ΧΗΣ. 

χλέπτων ἐπιορκεῖν χαὶ βλέπειν ἐναντία. 

ΚΕ Ν. 

1240 ὦ «Ῥοῖβ᾽ Ἴπολλον «Τύχιε, τί ποτέ μ᾽ ἐργάσει; 
τέχνην δὲ τίνα ποτ᾽ εἶχες ἐξανδοούμενος; 

ΑΔ ΙΑΝΤΟΠΩΖΗΣ. 

ἠλλαντοπώλουν χαὶ 
ΚΕΝ. 

τὸς 

4Ζ..ΔὰᾺ ΝΤΙΟΠῺ ΤΗΣ. 

χαὶ βινεσχόμην. 
ἈΈΕΈΩ Ν. 

οἴμοι χαχοδαίμων " οὐχέτ᾽ οὐδέν εἶμ᾽ ἐγώ. 
λεπτή τις ἐλπίς ἐστ᾽ ἐφ᾽ ἧς ὀχούμεϑα. 

1246 καί μοι τοσοῦτον εἰπέ" πότερον» ἐν ἀγορᾷ 
ἠλλαντοτιώλεις ἐτεὸν ἢ ̓ πὶ ταῖς πύλαις; 

-Α ΖΕ ΟΝΧΓ ὍΣΙ ὦ. ΧΗΣ. 

ἐπὶ ταῖς πύλαισιν, οὗ τὸ τάριχος ὦνιον. 

ἘΎ{ῈῚ 2 Δ: 

οἴκοι πέπραχται τοῦ ϑεοὺ τὸ ϑέσφατον. 

χυλίνδετ᾽ εἴσω τόνδε τὸν δυσδαίμονα. 
1260 ὦ στέφανε, χαίρων ἄπιϑι, χαί σ᾽ ὥχων ἐγὼ 

λείπω" σὲ δ᾽ ἄλλος τις λαβὼν χεχτήσεται, 

χλέπτης μὲν οὐκ ἂν μᾶλλον. εὐτυχὴς δ᾽ 

4.3.3 Ζ.4ΝΤ ΟἾ ΤῊΣ. 

Ἑλλάνιε Ζεῦ, σὸν τὸ γνιχητήριον. 
ΦΗΜΧΚΟΣΘΕΝΗ͂Σ. 

ὦ χαῖρε καλλίνικε, χαὶ μέμνησ᾽ 

ἴσως. 

ὕτι 
1255 ἀνὴρ γεγένησαι δι᾿ ἐμέ: χαί σ᾽ αἰτῶ βραχὺ, 

ὕπως ἔσομαί σοι «ρανὸς ὑπογραφεὺς δικῶν. 
: ΔΗΠΤΟΣ. 

ἐμοὶ δέ γ᾽ ὅ τι σοι τοὔνομ᾽ εἴπ᾽. 
4... Δ ΔἍἥΝΤΟΠῺΩΖΗΣ. 

Ξ ᾿Ἰγοράχριτος " 
ἐν τἀγορᾷ γὰρ κρινόμενος ἐβοσχόμην. 

ΔΗΜΟΣ. 

᾿ἡγοραχρίτῳ τοίνυν ἐμαυτὸν ἐπιτρέπω, 
χαὶ τὸν Παφλαγόνα παραδίδωμι τουτονί. 

ΖΜ]  4ὉΝ) Τὺ ΕΣ: 

1200 χαὶ μὴν ἐγὼ σ᾽, ὦ αἹῆμε, ϑεοκπεύσω χαλῶς, 

ὧσϑ᾽ ὁμολογεῖν σὲ μηδέν᾽ ἀνθρώπων ἐμοῦ 
ἰδεῖν ἀμείνω τῇ Κεχηνκίων πόλει. 

ἘΧΠΟΊΡΟΥΣΣ 

τί χάλλιον ἀρχομένοισιν 
ἢ καταπαυομένοισιν 

12θ6 ἢ ϑοἂᾶν ἵππων ἐλατῆρας ἀείδειν, μηδὲν ἐς “1υ- 
σίστρατον, 

μηδὲ Θούμαντιν τὸν ἀνέστιον αὖ λυπεῖν ἑκούσῃ 
χαοδίᾳ; 

1270 καὶ γὰρ οὗτος, ὦ φίλ "Ἄπολλον, ἀεὶ πεινῆ, ϑα-- 

λεροῖς δαχρύοισιν 

1264 --- 1289. ---- 1290- - 1816. 

σῶς ἁπτόμενος {φαρέτρας Πυϑῶνι ἐν δίᾳ κακῶς 

πένεσϑαι. 

λοιδορῆσαι τοὺς πονηροὺς οὐδέν ἐστ᾽ ἐπίφϑονον, 
1275 ἀλλὰ τιμὴ τοῖσι χρηστοῖς, ὕστις εὖ λογίζεται. 

εἰ μὲν οὖν ἄνϑρωπος, ὃν δεῖ πόλλ ἀκοῦσαι 
χαὶ χαχὰ, 

αὐτὸς ἦν ἔνδηλος, οὐκ ἂν ἀνδρὸς ἐμινήσϑην φίλου. 
γὺν δ᾽ ᾿Ἰρίγνωτον γὰρ οὐδεὶς ὅστις οὐχ ἐπίσταται, 
ὕστις ἢ τὸ λευχὸν οἶδεν ἢ τὸν ὄρϑιον νόμον. 

1280 ἔστιν οὖν ἀδελφὸς αὐτῷ τοὺς τρύπους οὐ συγ- 

γενὴς, 
᾿Ἱριφράδης πονηρούς. ἀλλὰ τοῦτο μὲν χαὶ βού- 

λεται" 
᾿ΥΡ ᾿ ΣΉ; πρὶ ΤᾺ 

οὐ μόνον πονηρὺς, οὐ γὰρ οὐδ᾽ ἂν 
ἠσϑόμην, 

ἐστὶ δ᾽ 

αἰρ, 5 Κ ἀξ ταν μὲ ἐν ΕΙΞΕΒΌΡ οὐδὲ παμπόνηρος, ἀλλὰ χαὶ προσεξεύρηχέ τι. 
τὴν γὰρ αὑτοῦ γλῶτταν αἰσχραῖς ἡδοναῖς λυ- 

μαίνεται, 

1285 ἐν χασαυρίοισι λείχων τὴν ἀπόπτυστον δρύσον, 
χαὶ μολύνων τὴν ὑπήνην, καὶ χκυχῶν τὰς ἐσχάρας, 
χαὶ Πολυμνήστεια ποιῶν, καὶ ξυνὼν Οἰωνίχῳ. 
. ἿΣ - ΕΣ 5 , 

ὅστις οὖν τοιοῦτον ἄνδρα μὴ σφόδρα βδελύττεται, 

οὔ ποτ᾽ ἐκ ταὐτοῦ μεϑ᾿ ἡμῶν πίεται ποτηρίου. 
τ ΠΣ ΄ 
ἢ πολλάχις ἐννυχίαισι 

«ροντίσι συγγεγένημαι, 

χαὶ διεζήτηχ᾽ ὁπόϑεν ποτὲ φαύλως ἐσϑέει Κλεώ- 
γυμος. 

φασὶ μὲν γὰρ αὐτὸν ἐρεπτόμενον τὰ τῶν ἐχόν- 
των ἀνέρων 

οὐχ ὧν ἐξελθεῖν ἀπὸ τῆς σιπύης" τοὺς δ᾽ ἀντι- 

᾿ βολεῖν ἂν ὁμοίως " 
Δ ΤΩΝ , » ᾿ 

ἴδ᾽ ὦ ἄνα, πρὸς γονάτων, ἔξελϑε χαὶ σύγγνωϑιε 

τῇ τραπέζῃ. 

1300 φασὶν ἀλλήλαις ξυνελϑεῖν τὰς τοιήρεις εἷς λόγον, 
ν᾿ ΄ ΄“- - ᾽ν 

χαὶ μίαν λέξαι τιν᾽ αὐτῶν, ἥτις ἣν γεραιτέρα " 
αν ὰ Ὡ ἢ τ " 3 “ἡ 

οὐδὲ πυνϑάνεσϑε ταῦτ᾽, ὦ παρϑένοι, τῶν τῇ 

πόλει; 

«φασὶν αἰτεῖσϑαί τιν᾽ ἡμῶν ἑχατὸν ἐς Καλχηδόνα 
ἄνδρα μοχϑηρὸν πολίτην, ὀξίνην Ὑπέρβολον" 

1306 ταῖς δὲ δόξαι δεινὸν εἶναι τοῦτο κοὐχ ἀνασχετὸν, 
» -- “ » δὸς τῆ τὶ » ὅν 

χαί τιν᾽ εἰπεῖν, ἥτις ἀνδρῶν ἄσσον οὐκ ἐληλύϑει "- 

ἀποτρύπαι᾽, οὐ δῆτ᾽ ἐμοῦ γ᾽ ἄρξει ποτ᾿, ἀλλ᾽ [᾿ , “ με 7 ος 9 ἃ 

ἐάν μὲ χρῆ, 
ὑπὸ τερηδόνων σαπεῖσ᾽ ἐνταῦϑα καταγηράσομαι" 

δ 
ω οὐδὲ Ναυφάντης γε τῆς Ναύσωνος, οὐ δῆτ᾽, 

θεοὶ, 

1310 εἴπερ ἐχ πεύκης γε χἀγὼ χαὶ ξύλων ἐπηγνύμην. 
ἢν δ᾽ ἀρέσχη ταῖτ᾽ ᾿ϑηναίοις, χκαϑῆσϑαί μοι 

δοχεῖ 

εἷς τὸ Θησεῖον πλεούσαις ἢ ̓ πὶ τῶν σεμνῶν ϑεῶν. 

οὐ γὰρ ἡμῶν γε στρατηγῶν ἐγχανεῖται τὴ πόλει" 
ἀλλὰ πλείτω χωρὶς αὐτὸς ἐς χόρακας, εἰ βούλεται, 

181Ὁ τὰς σχάφας, ἐν αἰς ἐπώλει τοὺς λύχνους, κχκα- 
ϑελχύσας. 

ΓΙ ΟΡ ΕΙΣ ΤΟΣ 

εὐφημεῖν χρὴ καὶ στόμα χλείειν, χαὶ μαρτυριῶν 
ἀπέχεσϑαι, 

χαὶ τὰ διχαστήρια συγχλείειν,, οἷς ἣ πόλις ἥδε 

γέγηϑεν, 
ἐπὶ χαιναῖσιν δ᾽ εὐτυχίαισιν παιωνίζειν τὸ 

ϑέατρον. 



Π Π 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦ ταῖς ἱεραῖς φέγγος ᾿Αϑήναις χεὰὼ 
ἐπίχουρε, 

1320 τίν᾽ ἔχων φήμην ἀγαϑὴν ἥχεις, ἐφ᾽ 
μὲν ἀγυιάς; 

{0 ΟΡ ἸἈΡΙΤΌΣΝΣ.: 

τὸν “μον ἀφεψήσας ὑμῖν χαλὸν 
σι ξχιοίηχα, 

ΧΟΡ 

χαὶ ποῦ στιν νῦν, ὦ ϑαυμαστὰς 
ἐπινοίας; 

ΕΓ ΘΡ ΚΡΙΤΌΣ: 

ἐν ταῖσιν ἰοστεφάώνοις οἰχεῖ 
᾿ϑήναις. 

ΧΌΡΟΣ. 

πῶς ἄν ἴδοιμεν; ποίαν τιν᾽ 
" γεγένηται; 

ΔΓΟΡΆΑΚΡΙΤΟΣ. 

1326 οἷός περ ᾿ἡριστείδῃ πρότερον χαὶ Μιλτιάδῃ ξυν-- 
εσίτει. 

χαὶ γὰρ ἀνοιγνυμένων τγόφος ἤδη 

ὅτῳ χγισῶ-- 

ἜΘ ΤῊΣ ΜΡ 
ἐξ αἰσχοοῦ 

Σ᾿ 

ἐξευρίσκων 

- ᾿ ΄ 
ταις ἀρχαιςαισιν 

ἔχει σχευήν; ποῖος 

Ἵ, 

ογεσϑε δέ" 

τῶν προπυλαίων. 
ΠΥ ἐπι ἕ Ξ 
ἀλλ ὀλολύξατε «αινομέναισιν ταῖς 

᾿ϑήναις 

χαὶ ϑαυμασταῖς καὶ πολυύμνοις. 

5 ΄ 
ερχαίίασιν 

ἵν᾽ ὃ χλειγὸς 
«Ἴημιος ἐνοικεῖ. 

Ὁ ΟἿΟΣ: 
ἿΝ κ᾿ ᾿ 
ὦ ταὶ λιπαραὶ χαὶ 

᾿ϑῆναι, 

1380 δείξατε τὸν τῆς Ἑλλάδος ὑμῖν χαὶ τῆς γῆς τῆσδε 
μόναρχον. 

ΧΟΡ ΚἈΚ ΦΥΤΌΟΣΣ. 

ὅδ᾽ ἐκεῖνος ὁρᾶν τειτιγοφόρας, ἀρχαίῳ σχήματι 
λαμπρὸς, 

Ἰοστέφ νοι χαὶ ἀριζήλωτοι 

τάλειπτος. 

ἘΠ ΟΣΡΌΝΣ. 

ρομεν ἡμεῖς. 

ϑῶνι τροπαίου. 

1110 Σ. 

1386 ὦ φίλτατ᾽ ἀνδρῶν, ἐλθὲ δεῦρ᾽, ᾿ἡγοράχριτε. 
ὅσα μὲ δέδραχας ἀγών 

« ΠΟΙΡΑΕΡΙΤΟΣ. 
τ 
ἐγω; 

ἀφεινήσας. 

οἷος ἦσϑ᾽ 

οἱ᾽ ἔϑοας - ἐμὲ γὰρ νομίζοις ὧν ϑεόν. 

ΤΗΜΜἝΟΣ. 

τί δ᾽ ἔδρων πρὸ τοῦ, κάτειπε, χαὶ ποῖός τις ἦ; 
ἘΠ ΘΙΡΕΑ ἸΟΡΙῚ ΤΟΥΣ 

1810 πρῶτον μὲν, ὁπότ᾽ εἴποι τις ἐν τἠχχλησίᾳ, 

 «1ἢμ᾿, ἐραστής εἶμι σὸς (φιλῶ τέ σε 
χαὶ χήδομαί σου χαὶ προβουλεύω μόνος, 

ἮΝ “΄ τ 

ἀλλ, ὦ μέλ, οὐχ οἷσδ᾽ 

οὐὺ 

αὐτὸς πάρος, 

τούτοις ὁπότε χρήσαιτό τις προοιμίοις, 

ἀνωρτάλιζες χἀχερουτίας. 

ΔΉΔΠΤΙΟ Σ. 

ἐγώ; 

ἘΠῊΝ γοῦν Ε , 
οὐ χοιρινῶν ὄζων, ἀλλὰ σπονδῶν, σμύρνη χκα-᾿ 

- Ὧ᾿ “- -  " - Ϊ 
χαῖρ᾽, ὦ βασιλεῦ τῶν ᾿Πλλήνων" καί σοι ξυγχαί- 

Ἔ Ἔ σ, , ᾿ - 
τῆς γὰρ πόλεως ἄξια προάτιεις χαὶ τοῦ τῇ 

. , τ ᾿ , 5 , ταις ψησοις 1315 εἶτ᾽ ἐξαπατήσας σ᾽ ἀντὶ τούτων ᾧχετο. 

] 

1805 

ΦΦΙΠΟΙΡΌ ΚΙ ΡΙΤΟΣ. 

ΗΜΟΣ. 
τί φής; 

ταυτί μ᾽ ἔδρων, ἐγὼ δὲ τοῦτ᾽ οὐχ ἠσθϑόμην; 

ΦΙΤΟΡΗΑΚΡΙΤΟΣ, 

τὰ δ᾽ ὦτώ γ᾽ ἄν σου νὴ “ὦ ἐξεπετάννυτα 
ὥσπερ σχιάδειον χαὶ πάλιν ξυνήγετο. 

ΤΗΜΜΚΟΣ. 

οὕτως ἀνόητος ἐγεγενήμην χαὶ γέρων; 

ὩὩΓΟΡΑ͂ΚΡΙΤΟΣ: 

1860 χαὶ νὴ “10 εἴ γε δύο λεγοίτην δήτορε, 
ὁ μὲν ποιεῖσθαι ναῦς μαχρὰς, ὁ δ᾽ ἕτερος αὖ 
ἀπ αεσ στη ορῆσαι τοῦϑ᾽, ὁ τὸν μισϑὸν λέγων 
τὸν τὰς τριήρεις παραδοαμὼν ἄν ᾧχετο. 

οὗτος, τί χύπτεις; οὐχὶ χατὰ χώραν μενεῖς; 

ΦΠΜΜΟ Σ. 

1265 αἱἰσχύνομαί τοι ταῖς πρότερον ἁμαρτίαις. 

ΟΕ ΑΣΚ ΡΊΧΤΟΣ. 

ἀλλ οὐ σὺ τούτων αἴτιος, μὴ φροντίσῃς, 
ἀλλ οἵ σε ταῦτ πλέοσι 2.) εἶ Σ 

ἐξηπάτων. νυνδὲ φράσον" 
, ΕΣ ᾿, - , 

ἐών τις εἴπῃ βωμολόχος ξυνήγορος " 
ἜΡΕῸ Ἐπ τ Α ὩΣ 

οὐκ ἔστιν ὑμῖν τοῖς διχασταῖς ἀλᾳιτά, 

1800 εἰ μὴ χκαταγνώσεσϑε ταύτην τὴν δίχην" 
Ξ Ἄν δὰ τῶν πῶ ΔΒ τι; 

τοῦτον τί δράσεις, εἰπὲ, τὸν ξυνήγορον ; 

ΖΗ ΜΟ Σ. 

ἄρας μετέωρον ἐς τὸ βάραϑρον ἐμβαλῶ, 
ἐχ τοῦ λάρυγγος ἐκχρεμάσας Ὑπέρβολον. 

ὙΠ ΟΡ ΡΙΕΙΣΟΣΣ: 

τουτὶ μὲν ὀρϑῶς καὶ φοονίμως ἤδη λέγεις " 

τὰ δ᾽ ἄλλα, φέρ᾽ ἴδω, πῶς πολιτεύσει φράσον. 

ΜΉΜΜΟΣ. 

πρῶτον μιὲν ὁπόσοι νκεῦς ἐλαύνουσιν μαχρὰς, 

χαταγομένοις τὸν μισϑὸν ἀποδώσω ᾿ντελῆ. 

ΟΡ ΤΟ ΟἿΣΙ: 

πολλοῖς γ᾽ ὑπολίσποις πυγιδίοισιν ἐχαρίσω. 

ΤΠΠΟ Σ. 

ὁ πολίτης ἐντεϑεὶς ἐν καταλόγῳ ἔπει" 

1370 οὐδεὶς χατὰ Ὁποῦ δὰς μετεγγραφήσεται, 

ἀλλ᾽ ὥσπερ ἦν τὸ ποῶτον ἐγγεγράψεται. 

ΠῚ ΟΠ ΟΥΣΕ 

τοῦτ᾽ ἔδαχε τὸν πόρπαχα τὸν Κλεωγύμου. 

ΤΠΙΤΟ Σ. 
ἀγοράσἀάγένειος οὐδεὶς ἐν ἀγορᾷ. 

ΖΦ  Ο ΡΙΖ ΚΡ ΠΣ Ο 

ποῦ δῆτα Κλεισϑένης ἀγοράσει καὶ Στράτων ; 

ΔΗΜΟΣ. 

οὐδ᾽ 
᾿ τὶ 
“-- 

1376 τὰ μειράχια ταυτὶ λέγω, τἀν τῷ μύρῳ, 
ἃ στωμυλεῖται τοιαδὶ χγαϑήμενα " 
σοφύς γ᾽ ὁ «Ῥαίαξ, δεξιῶς τ᾿ οὐκ ἀπέϑανγε. 
συνερχτικὸς γάρ ἔστι χαὶ περαντιχὸς, 

χαὶ γνωμοτυπιχὸς καὶ σαφὴς καὶ χρουστιχὸς, 

1380 χαταληπτιχός τ᾿ ἄριστα τοῦ ϑορυβητιχοῦ. 

ὩΜΓΙΟΡΆΑ͂ΚΡΙΤΟΣ. 

οὔχουν χαταδαχτυλιχὸς σὺ τοῦ λαλητιχοῦ; 
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ΖΗΜΙΟΣ. 

μὰ 4, ἀλὲ ἀναγχάσω χυνηγετεῖν ἐγὼ 

τούτους ἅπαντας, παυσαμένους ψηφισμάτων. 

ΦΙΟΡΦΚΡΥΤῸΟΣ. 

ἔχε νυν ἐπὶ τούτοις τουτονὶ τὸν ὀχλαδίαν, 

1385 χαὶ παῖδ᾽ ἐνόρχην, ὅσπερ οἴσει τόνδε σοι" 

χἄν που δοχῆ σοι, τοῦτον ὀχλαδίαν ποίει. 

ΔΉ ΜΤΟΣ. 

μακάριος ἐς τἀρχαῖα δὴ καϑίσταμαι. 

ΙΟΡΑΆΑΚΡΙΤΟΣ. 

φήσεις γ᾽, ἐπειδὰν τὰς τριαχοντούὐτιδας 

σπονδὰς παραδῶ σοι. δεῦρ᾽ ἴϑ᾽ αἱ Σπονδαὶ ταχύ. 

ΔΗΜΟΣ. 

1890 ὦ Ζεῦ πολυτίμηϑ᾽, ὡς χαλαί" πρὸς τῶν ϑεῶν, 

ἔξεστιν αὐτῶν χατατριαχοντουτίσαι ; 

πῶς ἔλαβες αὐτὰς ἐτεόν; 

ΤΌΡΖΙ ΡΊΙΟΣΣ 

οὐ γὰρ ὃ Παφλαγὼν 

ἀπέχρύπτε ταύτας ἔνδον, ἵνα σὺ μὴ λάβοις; 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ἹΠΠῊΗῊΣ. 

γῦν οὖν ἐγώ σοι παραδίδωμ᾽ εἰς τοὺς ἀγροὺς 

1296 αὐτὰς Ἰέναι λαβόντα. - 

ΔΗΜΟΣ. 

τὸν δὲ Παφλαγόνα, 
ὃς ταῦτ᾽ ἔδρασεν, εἴφ᾽ ὅ τι ποιήσεις χακόν. 

ΓΟΡΑ͂ΚΡΙΤΟΣ. 

οὐδὲν μέγ᾽ ἀλλ ἢ τὴν ἐμὴν ἕξει τέχνην " 
ἐπὶ ταῖς πύλαις ἀλλαντοπωλήσει μόνος, 
τὰ χύνεια μιγνὺς τοῖς ὀνείοις πράγμασιν, 

1400 μεϑύω» τε ταῖς πόρναισι. λοιδορήσεται, 
χὠχ τῶν βαλανείων πίεται τὸ λούτριον. 

ΔΗΜΟΣ. 
ΝΟ ΄ Ἂ ΄ 

εὖ γ᾽ ἐπενόησας οὗπέρ ἔστιν ἄξιος, 

πόρναισι χαὶ βαλανεῦσι διαχεχραγέναι, 
Σά ϑ Ἀπὸ τὰν τὶ, Ξ Η Ξ 

χαί σ᾽ ἀντι τουτῶν ἐς το πρυτανξιον χαλῶ 

- ᾿ - τ ΄ 

1406 ἐς τὴν ἕδραν ϑ᾽, ἵν᾽ ἐχεῖνος ἣν ὁ φαρμαχός. 
ἕπου δὲ ταυτηνὶ λαβὼν τὴν βατραχίδα" 

χἀχεῖνον ἐχφερέτω τις ὡς ἐπὶ τὴν τέχνην, 
ἵν᾽ ἴδωσιν αὐτὸν, οἷς ἐλωβᾷϑ᾽, οἱ ξένοι. 



ΑΡΙΞΤΟΦΑΝΟΥ͂ΣΞ ΝΕΦΕΛΑΙ. 

ΠΑ Θ Ρ ΑΝ ἈΘΙΞ ΡΟ ΞΙΟἾΤ ΑΙ 

ΣΤ ΨΙ. ΣΙ ΗΣ. 4.1ΚΑ 10Σ ΦΟΓΙΓΟΣ. 

ΨΦΕΙΖΔΙΠΠΊΙΖΗΣ. ΑΠΖΙΚΟΣ ΔΟΓΟΣ. 

ΘΕΡΆΠΩΝ. ΣΤ ΡΕ  ΠΖ4“ῸΥ. ΠΑ͂ΣΤΙΑ͂Σ, δανειστής. 

ΜΩΑΘΗΤΟΑ͂Ι ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ. ΠΥ ΝΤΙΑ͂Σ, δανειστής. 

ΣΙΩΚΡΑ.ΓΩΙΣ. ΜΕ ΡΈΥΩΣΣ: 

ΧΟΡΟΣ ΝΕΦΕΜ.ΩΝ. ΧΆΑΙΡΕΦΟΩ ΜΝ, 

ὙΠ ΌΟΌΘ.Ρ Ξ ΤΟΣ 

Τὶ δρᾶμα τὸ τῶν Νεφελῶν κατὰ Σωχράτους γέγραπται τοῦ φιλοσόφου ἐπίτηδες ὡς χαχοδιδασχαλοῦντος 

τοὺς νέους ᾿ἡϑήνησι, τῶν χωμιχῶν πρὸς τοὺς φιλοσόφους ἐχόντων τινὰ ἀντιλογίαν" οὐχ, ὥς τινες, δι᾽ 

᾿Ἰρχέλαον τὸν ΠΙαχεδόνων βασιλέα, ὅτι προὔχρινεν αὐτὸν ᾿Ἱριστοφάνους. ὁ χορὸς δὲ ὁ χωμικὸς εἰσήρχετο 

ἐν τῇ ὀρχήστρᾳ τῷ νῦν λεγομένῳ λογίῳ. καὶ ὅτε μὲν πρὸς τοὺς ὑποχριτὰς διελέγετο, εἰς τὴν σχηνὴν 

ἑώρα: ὅτε δὲ ἀπελθόντων τῶν ὑποχοιτῶν τοὺς ἀναπαίστους διεξήει, πρὸς τὸν δῆμον ἀπεστρέφετο" καὶ 

τοῦτο ἐκαλεῖτο στροφή. ἦν δὲ τὰ Ἰωμβεῖα τετράμετρα. εἶτα τὴν ἀντίστροιρον ἀποδόντες, πάλιν τετράμε-- 

τρον ἐπέλεγον ἴσων στίχων. ἦν δὲ περὶ τὸ πλεῖστον ιΞ΄. ἐχαλεῖτο δὲ ταῦτα ἐπιρρήματα. ἡ δὲ ὅλη πάρο- 

δὸς τοῦ χοροῦ ἐχαλεῖτο παράβασις. ᾿Ἰριστοφάνης ἐν ἹΙππεῦσιν, 

ἣν μέν τις ἀνὴρ τῶν ἀρχαίων κωμῳδοδιδάσχαλος, ὃς ἡμᾶς 

ἠνάγχαζε λέξοντας ἔπη πρὸς τὸ ϑέατρον παραβῆναι. 

Ὥ, 32.πος ἄ  Σ: 

«Ῥασὶ τὸν ᾿Δριστοφάνην γράψαι τὰς Νειρέλας ἀναγκασϑέντα ὑπὸ ᾿Ανύτου χαὶ Πϊελήτου, ἵνα διασχέ- 

ἡγάιντο ποῖοί τινὲς εἶεν ᾿ἡϑηναῖοι χατὰ Σωχράτους ἀκούοντες. ηὐλαβοῦντο γὰρ, ὅτι πολλοὺς εἶχεν ἐρα- 

στὰς, καὶ μάλιστα τοὺς περὶ ᾿λκιβιάδην, οἱ καὶ ἐπὶ τοῦ δράματος τούτου μηδὲ νικῆσαι ἐποίησαν τὸν ποιη- 

τήν. ὃ δὲ πρόλογός ἔστι τῶν Νειρελῶν ἁρμοδιώτατα καὶ δεξιώτατα συγχείμενος. πρεσβύτης γάρ ἐστιν 

ἀγροιχος ἀχϑύόμενος παιδὶ ἀστιχοῦ φρονήματος γέμοντι καὶ τῆς εὐγενείας εἰς πολυτέλειαν ἀπολελαυχότι. ἡ 

γὰρ τῶν ᾿Αλχμαιωνιδῶν οἱχία, ὅϑεν ἦν τὸ πρὸς μητρὸς γένος ὃ μειρακίσχος, ἐξ ἀρχῆς, ὥς φησιν ρόδο- 

τος, τεϑριπποτρύφος ἦν, καὶ πολλὰς ἀνῃρημένη νίχας, τὰς μὲν Ὀλυμπίασι, τὰς δὲ Πυϑοῖ, ἐνίας δὲ 1σϑ-- 

μοῖ χαὶ Νεμέᾳ χαὶ ἐν ἄλλοις ἀγῶσιν. εὐδοχιμοῦσαν οὖν ὁρῶν ὁ γεανίσχος ἀπέχλινε πρὸς τὸ ἦϑος τῶν 

πρὸς μητρὸς προγόνων. 

Κ᾽. “7. ἱ  Σ, 

ΤΠΙρεσβύτης τις Στρεψιάδης ὑπὸ δανείων χαταπονούμενος διὰ τὴν ἱπποτροφίαν τοῦ παιδὸς, δεῖται τού- 

του, φοιτήσαντα ὡς τὸν Σωχράτην μαϑεῖν τὸν ἥττονα λόγον, εἴ πως δύναιτο τὰ ἄδικα λέγων ἐν τῷ δι- 

ῬΟΕΤΛΕ 56ΕΝΙΟΙ. 72 



[570 ἤν ἀπ ΟΣ 50, ΕΞ 

καστηρίῳ τοὺς χρήστας γιχῶν χαὶ μηδενὶ τῶν δανειστῶν. μηδὲν ἀποδοῦναι. οὐ βουλομένου δὲ τοῦ μειρα- 

“ίσχου, διαγνοὺς αὐτὸς ἐλθὼν μανϑάνειν, μαϑητὴν τοῦ ΣΣωχράτους ἐκκαλέσας τινὰ διαλέγεται. ἐχλυϑείσης 
ἌΝ Α Ἕ : ἢ ; ᾿ Ξ Ἔξ απ γεγο ΤΑΝ : ; 
δὲ τῆς διατριβῆς, οἵ τε μαϑηταὶ χύχλῳ χαϑήμενοι πιναροὶ συνορῶνται καὶ αὐτὸς ὁ Σωχράτης ἐπὶ χρεμί- 

ϑρας αἰωρούμενος χαὶ ἀποσχοπῶν τὰ μετέωρα ϑεωρεῖται. μετὰ ταῦτα τελεῖ παραλαβὼν τὸν πρεσβύτην, 

χαὶ τοὺς νομιζομένους παρ᾽ αὐτῷ ϑεοὺς, ᾿Δέρα, προσέτι δὲ χαὶ «ἽἸϑέρα καὶ Νεφέλας χατακαλεῖται. πρὸς 

δὲ τὴν εὐχὴν εἰσέρχονται Νεφέλαι ἐν σχήματι χοροῦ χαὶ φυσιολογήσαντος οὐχ ἀπιϑάνως τοῦ Σωχράτους 
᾿ - " ν ᾿ ᾿ Ω " 5 - ε Η ὩΣ ΤΣ ἀποκαταστῶᾶσαι πρὸς τοὺς ϑεατὰς περὶ πλειόνων διαλέγονται. μετὰ δὲ ταῦτα ὁ μὲν πρεσβύτης διδασχόμε-- 

γος ἐν τῷ φανερῷ τινὰ τῶν μαϑημάτων γελωτοποιεῖ" χιὶ ἐπειδὴ διὰ τὴν ἀμαϑίωαν ἐκ τοῦ φροντιστηρίου 

ἐχβάλλεται ἄγων πρὸς βίαν τὸν υἱὸν συνίστησι τῷ Σωχράτει. τούτου δὲ ἐξαγαγόντος αὐτῷ ἐν τῷ ϑεάτρῳ 

τὸν ἄδικον καὶ τὸν δίκαιον λόγον, διαγωνισϑεὶς ὁ ἄδιχος πρὸς τὸν δίκαιον λόγον, χαὶ παραλαβὼν αὐτὸν 
εν , , ; ΕΝ . ᾿ ᾽Ὲ ΝΣ , Α 
ὁ ἄδιχος λόγος ἐχδιδάσχει. χομισάμενος δὲ αὐτὸν ὁ πατὴρ ἐχπεπονημένον ἐπηρείίζει τοῖς χρήσταις, χαὶ 

ὡς κατωρϑωχὼς, εὐωχεῖ παραλαβών. γενομένης δὲ περὶ τὴν εὐωχίαν ἀντιλογίας, πληγὰς λαβὼν ὑπὸ τοῦ 
ς του κΣ ; ἘΣΡΎΕΚΗ ΕΣ τι ἔν ἢ εἰκῆ, ὙΚῚ ἔτ μτν 

παιδὸς βοὴν ἵστησι, χαὶ προσχαταλαλούμενος ὑπὸ τοῦ παιδὸς ὅτι δίχαιον τοὺς πατέρας ὑπὸ τῶν υἱῶν ἀν- 
᾿ ᾿ ε ΜΕ Ἦν ἢ να τὰ ΤῊ τ ΝΣ ΕΣ ᾿ ῇ “ῃ ᾿ ἣ 

τιτύπτεσϑαι, ὑπεραλγῶν διὰ τὴν πρὺς τὸν υἱὸν σύγχρουσιν ὃ γέρων, κατασχίσιτει καὶ ἐμπίπρησι τὸ φρον- 

τιστήριον τῶν Σωχρατιστῶγ. τὸ δὲ δρᾶμα τῶν πάνυ δυνατῶς πεποιημένων. ] 

4. “3. 7. Θ.ΩΣ Ὁ. 

ΠΙῈᾺατὴρ τὸν υἱὸν σωχρατίζειν βούλεται" 

χαὶ τῆς περὶ αὐτὸν ψυχρολογίας διατριβὴ 

ἱχανὴ, λόγων ἀπόνοια πρὺς τοὐναντίον. 

χορὸν δὲ Νεφελῶν ὡς ἐπωφελὴῆ λέγων, 

χαὶ τὴν ἀσέβειαν Σωχράτους διεξιών" 

ἄλλαι ϑ᾽ ὑπ᾽ ἀνδρὸς - - κατηγορίαι πικχραὶ, 

χαὶ τῶν μαϑητῶν εἷς πατραλοίας ἐχτόπως. 

εἶτ᾽ ἐμπυρισμὸς τῆς σχολῆς τοῦ Σωχράτους. 

Τὸ δὲ δρᾶμα τοῦτο τῆς ὅλης ποιήσεως κάλλιστον εἶναί φησι χαὶ τεχνιχώτατον. 
Αἱ 

ζω πρῶται Νεφέλαι ἐν ἄστει ἐδιδάχϑησαν ἐπὶ ἄρχοντος Ισάρχου, ὅτε Κρατῖνος μὲν ἐνίχα Πυτίνῃ, 

᾿ἡμειψίας δὲ Κόννῳ. διόπερ ᾿Ἱριστοφάνης διαρριφϑεὶς παραλόγως φήϑη δεῖν ἀναδιδάξας τὰς δευτέρας ἀπο- 

μέμφεσθαι τὸ ϑέατρον. ἀποτυχὼν δὲ πολὺ μᾶλλον χαὶ ἐν τοῖς ἔπειτα οὐχέτι τὴν διασχευὴν εἰσήγαγεν. 

αἱ δὲ δεύτεραι Νεφέλαι ἐπὶ ᾿Ἱμεινίου ἄρχοντος. 

Τοῦτο ταυτόν ἔστι τῷ προτέρῳ. διεσχεύασται δὲ ἐπὶ μέρους ὡς ἂν δὴ ἀναδιδάξαι μὲν αὐτὸ τοῦ ποιη- 
“- ΄ Η - « ΄ ᾿ ᾿ ἂν - 

τοῦ προϑυμηϑέντος, οὐχέτι δὲ τοῦτο δι᾽ ἣν ποτε αἰτίαν ποιήσαντος. χαϑόλου μὲν οὖν σχεδὸν παρὰ πᾶν 

μέρος γεγενημένη διόρϑωσις. τὰ μὲν γὰρ περιήρηται, τὰ δὲ πέπλεχται, καὶ ἐν τῇ τάξει χαὶ ἐν τῇ τῶν 

προσώπων διαλλαγῇ μετεσχημάτισται. ἃ δὲ ὁλοσχερῆ τῆς διασχευῆς τοιαῦτα ὄντα τετύχηκεν, αὐτίχα ἡ πα- 

ράβασις τοῦ χοροῦ ἤμειπται, καὶ ὅπου ὁ δίκαιος λόγος πρὸς τὸν ἄδιχον λαλεῖ, καὶ τελευταῖον ὅπου καίε-- 

ται ἡ διατριβὴ Σωχράτους. 

Τὴν μὲν χωμῳδίαν χαϑῆχε χατὰ Σωχράτους, ὡς τοιαῦτα νομίζοντος, καὶ Νεφέλας χαὶ ᾿Δέρα χαὶ τέ 
ν᾿ νὴ ; ἀντ ας, ; ᾿ ἐΏΟΝ ἘΣ 5 

γὰρ ἀλλ ἢ ξένους εἰσάγοντος δαίμονας. χορῷ δὲ ἐχρήσατο Νειρελῶν πρὸς τὴν τοῦ ἀνδρὸς κατηγορίαν, καὶ 
τυραν ἐσουα δι ο ῖ ὸ Ν ἢ 

διὰ τοῦτο οὕτως ἐπεγράφη. διτταὶ δὲ φέρονται Νεφέλαι. οἱ δὲ χατηγορήσαντες Σωχράτους Πέλητος χαὶ 

᾿Ἵγυτος. 

ΘΙ ΓΑ, ΤΟΣ 1.7.2 ΠΙᾺ ΤΕΡΟΣΣ 
32) ΄ » 

«Ἄνυτος καὶ Ἰέλητος ΣΣωχράτει τῷ Σωφρονίσκου βασχήναντες χαὶ αὐτὸν μὴ δυνάμενοι βλάψαι ἀργύ-- 
ἐν ατΑμτα : ; : ς ἀλρ ε ᾿ : ριον» ἱκανὸν ᾿Ἱριστοφάνει δεδώχασιν, ἵνα δρᾶμα χατ᾽ αὐτοῦ συστήσηται. χαὶ ὃς πεισϑεὶς γέροντά τινα 

“τρεψιάδην καλούμενον ἐπλάσατο ὑπὸ χρεῶν πιεζόμενον, ἃ δὴ ἀνηλώκει περὶ τὴν τοῦ παιδὸς «Ρειδιππί- 



[ ἘΠῚ ΘΓ ΞΡ ΓΉΣΙ π 

Ν δου ἱπποτροςίαν. οὕτω δὲ τούτων ἐχόντων, μὴ ἔχων ὁ “Στρεψιάδης τί ποιήσει περὶ τὰ χρέα, βουλεύεται 
- - κ᾿ ΄ " - - - φ᾿ » τὰ ᾿ ", , ΄ τ ν᾿ 

προσαγαγειν τῷ “οχρατει τον» ἑἕκχυτου παῖδα, «να παρ αὐτοῦ τὸν αἀδιχον μαϑῃ λόγον, χαὶ οὕτω τους 

δανειστὴς ἀποχρούσηται. «Ρειδιππίϑης μὲν οὖν, πολλὰ δεηθέντος τοῦ πατρὸς, προσελϑεῖν οὐκ ἐπείσθη. 

ἀποτυχὼν δὲ ὃ πρεσβύτης τῆς ἐπ᾿ ἐχείνου ἐλπίδος χαὶ οὐκ ἔχων ὅστις χαὶ γένηται, εἰς δεύτερον εἶδε 

πλοῦν. οὐδὲν γὰρ τῆς ἡλικίας φροντίσας οὐδ᾽ ἐνθυμηϑεὶς εἴ τισιν ἄτοπος δόξειεν ἀνὴρ ἐπὶ γήραος οὐδῷ 

μανϑάνειν χαϑάπερ χομιδῆ νέος ἀρχόμενος, ἀλλ εἰς ἕν ἀμφεωραχὼς μόνον ἐχεῖνο, ἐὰν ἄρα οἷός τε γένη- 

ται τοὺς δανειστὰς διὰ πειϑοῦς ἀποστερῆσαι τὰ χρήματα, αὐτὸς πρόσεισι τῷ Σωχράτει. οὐκ ἔχων δὲ ὑπη- 

ρετοῦντα τῇ νοήσει τὸν νοῦν, ἀλλὰ τοιοῦτος ὧν οἷς ἐμάνθανεν, οἷος καὶ πρὶν τῆς παιδείας ἐφῆφϑαι, αὐ- 
᾿ - 4“ ἊΣ ἐὰ " ἘΣ ΄ -» 

τὸς μὲν ἀπέγνω παιδεύεσθαι, προσελϑὼν δὲ τῷ παιδὲ χαὶ αὖϑις πολλαῖς πέπειχε ταῖς δεήσεσιν ἕνα τῶν 

Σωχράτους ὁμιλητῶν γενέσϑαι. ὁ δὲ καὶ γέγονε καὶ μεμάϑηχε. συνίσταται δὲ τὸ δρᾶμα ἐκ χοροῦ Νεφε- 

λῶν. ἔχει δὲ κατηγορίαν τοῦ Σωχράτους, ὅτε τοὺς συνήϑεις ϑεοὺς ἀφεὶς χαιγὰ ἐνόμιζε δαιμόνια, ᾿Δέρα 

χαὶ Νεφέλας καὶ τὰ τοιαῦτα. 

ΡΣ ΟΕ 

ΤΙρεσβύτης τις Στρεψιάδης ὑπὸ δανείων καταπονούμενος διὰ τὴν ἱπποτροιρίαν τοῦ παιδὸς δεῖται τού-- 

του φοιτήσαντα εἷς τὸν Σωχράτην μαϑεῖν τὸν ἄδικον λόγον, ὅπως μηδενὶ τῶν δανειστῶν μηδὲν ἀποδώσῃ. 

μὴ βουλομένου δὲ τοῦ παιδὸς εἰσέρχεται αὐτός. καὶ μὴ δυνάμενος μαϑεῖν διὰ τὸ γῆρας ἐκδιώχεται. ὑπο- 

στρέψας δὲ χαὶ τῷ υἱῷ πείσας ἤγαγεν αὐτὸν τῷ “Σωχράτει, ὃς χαλέσας τὸν δίχαιον λόγον καὶ ἄδικον καὶ 

αἵρεσιν τῷ νέῳ δοὺς ἐχλέξασϑαι, διδάσχει ἐχεῖνον τὸν ἄδιχον λόγον. μαϑὼν δὲ ὁ υἱὸς ὅπερ ἐβούλετο ὁ 

πατὴρ χαὶ τὴν παχύτητα ἐκείνου καταγνοὺς τύπτει τὸν πατέρα αὐτὸν ἑστιῶντα. ὁ δὲ ἀλγήσας διὰ τὴν τοῦ 

παιδὸς ἀσέβειαν ἀπελϑὼν χαταχαίει τὸ φροντιστήριον, νομίσας «Σωχράτην αἴτιον τῆς ἀσεβείας τοῦ παιδὸς 

εἶναι. χατηγορεῖ δὲ ἐνταῦϑα τοῦ Σωχράτους ὡς ἀσεβοῦς χαὶ ξένους ϑεοὺς ἐπεισάγοντος, ἀφέντος τοὺς συν-- 

ήϑεις. ἐπιγράφεται δὲ Νεφέλαι, διότι παρεισάγεται χορὸς Νειρελῶν ὁμιλῶν Σωχράτει, ἃς ἐνόμιζε ϑεὰς, 

ὡς ᾿Δριστοιφάνης κατηγορεῖ. ὃ γὰρ Ἄνυτος χαὶ Μέλητος φϑονοῦντες Σωχράτει χαὶ μὴ δυνάμενοι ἄλλως 

βλάψαι ἢ φανερῶς κατηγορῆσαι μεγάλου ὄντος, ἱχανὸν ἀργύριον δεδώκασιν ᾿Δριστοιάνει ταύτην τὴν χκω- 

μῳδίαν χατ᾽ ἐχείνου γράψαι. τὰ δὲ πρόσωπα “Στρεψιάδης, «Ῥειδιππίδης, μαϑητὴς «Σωχράτους, «Σωχράτης, 

χορὸς Νεφελῶν, δίκαιος λόγος, ἄδικος λόγος, Πασίας δανειστὴς, μάρτυς. 



ἔλιιὰβ Νυιβίιιπι οαπίοπθα. οχεϊ 556. (οβίοβ ΡΓδοίου 
ΔΠῸ5. ΠΑ θιλτ5. ἄπο ογαν ϑϑίπιοβ, Εἰ γα Οβ Πθπθιι οἵ 
ΑἸπομπαθιπ., Ὑἱτοθ τ γοίουϊα. οομπποράϊαρ ιἰϑίουϊα 

οχίμηϊθ γουβαίοϑ ἔδαντι ργϊππαμι σομδίαί ἀγοΠο 6 
Ἰβάγοθο ἴῃ Βοθππι {556 Ργοιιοίαι., ΟἹ υπιρίαἀϊ5 
ἀπ ΘΟ ΠΡ ΘΒ 6. ΔΠΠῸ ΡΥ... ΒΠ0ΟΟβϑιι. ΜΠΝΪΠῖι5 
ἀπιᾶπὶ Ροοία βρουαγογαί [6] 1 : ρυΐηια θηπη Ργὰ6- 
τΐα αὐ (γαίίηῖ Ργ παπ οἵ, «πιὰθ ἴπ οφορμαίο ΝαΡὶ- 
15. ΓρΠΠ 0 γϑιβαία οδί, (ομπῖμπ Διπῖρβίδθ ἴπ- 
ἀϊοιπη. βθηΐθηξ 5. δας ἀδ]αία,, αἰτἴμιι5. Ιοοῖ5. Δυῖ- 
Β[ΟΡ] δ ἀαίτιβ. Οτιαιὰ ἀπ 101} «πιὰθ Ὑἱἀο!ναίεν ἰμῖ- 
«υίαΐθιη. «ππῖπν ργαν του ἔουγοΐ Δυϊβίορ!αμο5.. ἴῃ 
Ρᾶγα θ᾽ Ὑ Θβραγιι, «πιὰ [ἈΠ] αι ργοχίιπο ροβί 
Νιη]θο5. ἀπο. ἀγοΒοιτ6 Αια ἀσοι!. 5ρθοίαί οι 
δοοιβανη ΠοΡροίπ ἴποι, «πὶ ἱπρϑηϊοϑῖβ οὐ βαθ11- 

"115. ΤΠ ΘΗ 5. 5.115. Ππιβίτιι Ὀγδέϊι βίαξιουα ποδοῖν β- 
5θηῖ. [{Π{ δηΐ ομμμἶπο (6 ροοθδὶ βιὰ δὐιποάιπη 
1] ΘΠ 06. 5Θηϑ Αὐἰβίορμαμθα,, ἰΐα Ν τ] 65. ργδθοῖ- 
Ριο ἴῃ Ιοοο Βαβειῖθδθ υἱάθίυν: αὖ ἤθ ἢ τηϊ γα τ] 
51} Ῥοθίδι, πο} Ὁἰθοία 506 ΤΡ] 6 αἰ πιάνο πιὸ- 
Ἰογθ οἵππ ἔουίθα ἀοοοθμάαθ, πούαμπι Θαιηιι6. 4]}1- 
«πού ΡαγΕθιιβ. τητιίδίαπι ράγασθο δά Οη θὰ, «τὰ 
ΟΥΤα τ ΠτΠ}Ὸ Βιιρουοϑέ, δ γϑτὸ ΠΡ ΉΟ ΡΟΥΘ ἀπ 1{ἀ- 

{τ 81} ΠΠΠ (τ ἢ ΒΟΘΠαΙη ΡΟ Ιου, [96 τὰ Τὸ 
«πῶ ὐγαιοβί βοΐ πους βομίθμίία δχ 5 ο]ο αὐ 
γ. 502. οορπῃοβοίίιι, ᾿Ερατοσϑένης δέ φησι Καλ- 
λίμιαχον ἐγκαλεῖν τ ταῖς διδασκαλίαις, ὁτι φέρου- 
σιν ὕστερον τρίτῳ ἔτει τὸν Π]αρικᾶν τῶν Νε- 
φελῶν, σαφῶς ἐνταῦϑα εἰρημένου ὅτι πρότερον 
χαϑεῖται. λανϑάνει δ᾽ αὐτὸν, φησὶν, ὅτι ἐν 
μὲν ταῖς διδαχϑείσαις οὐδὲν τοιοῦτον εἴρηκεν, 
ἐν δὲ ταῖς ὕστερον διασχευασϑείσαις εἶ λέγεται, 
οὐδὲν ἄτοπον, αἱ διδασκαλίαι δὲ δῆλον ὅτι τὰς 
διδαχϑείσας φέρουσι. Αρραᾶτοῖ οχ [εὶς Πναίο- 
Β{Πποηθι ΝῸΡ 65 ἰίογαμπι ἰπίοι ἀγαιμαία ἀδίδακτα τὸ- 
{01556.. {8} 18 πο} ραιιοα Πιθυτιε σοιηΐοογιιι. Ππῖς 
δάγουβα ἔγοπίθ τϑριιρηαΐ ΒΟΥ ρίου Ἰρηοίτια. ἀγριπθη 
«πιοὰ ἴ ΠΟΚΚοΡῚ δάϊίοπο «μυϊπίιμ απ ΓΑ τη", 
᾿Τριστοφάνης ἀπορριφϑεὶς παραλόγως ὠήϑη 
δεῖν ἀναδιδάξας τὰς δευτέρας ἀπομέμφεσϑαι ι 
τὸ ϑέατρον. ἀποτυχιὴν δὲ πολὺ μᾶλλον χαὶ 

οὐχέτι τὴν διασχευὴν εἰσήγαγεν. 
αἵ δὲ δεύτεραι Νεφέλαι ἐπὶ ΠΕΣ ἄρχοντος. 
«ποοῖι) ΘΟΠΘΘΗ ΓΘ υἱάἀθίθν εἶν ἰάθη. βἶνθ ἅ]πι5 
411 ΔπΠ ΟΥ̓ ]ΟΙλΘῚη οδίθυτι ΡΥ μορίαν Βουρδῖ δα 

Ἐπιν τ ὐ ρον , Ἄ γ.31. τρεῖς μναῖ διφρίσκου καὶ τροχοῖν “Τμυνίᾳ, 
Ξ 

» 

ἐν τοῖς ἔπειτα 

ὉΠ ὈΓΡΙΠΙΟῚΙ ΝΒΕΙΝ ΒΠΙΤΊΟΝΗ. 

(ἔχ οομπηπηοηίαίίομο 46 ΑὐἸβίο ] να π5 ΠΡ ρστη θη 5. ἢ. 1 ---- 23.) 

αἰδοῖ ἀτοποπέοιπ «Δυνϊηΐαιη ποίαν! οχἰβί πα, θά 
μαθς ἐδ {ἌΡι1]α 1έθυιμην ᾿ὰ Βοθη αι ΘΟΙἶδδα ΠΔΙΤἃ- 
{10 Ῥ ΔΙ  ἸΟΟΥΤΠ ΘΥΓΟΥ 6556 Ὑἱάρίιν, «|| ἰδὲ οχ 
ΡΥΓάγὰ γύας {ΠΠΠπ|5 ᾿ οΥΡυθί αἰ οι 6 οὐ ϑίηθιι {γαχτ, 
μιᾶπς οἰΐαιπι οατιββαμ Πα υθ μοίι, φαο «πα 1 
αγάαθ. ΡΆγΆαδΙ, οἱ Ὗ δβραγι. οἱ ΒΟΟυμ Δ. 1) 
Νιυιβίτ., βρθοίαίοιοβ γοργομοηάοσο (ὠπομιέμᾳε- 
σϑαι τὸ ϑέατρον) νἱάδτθηξ ρμορίαιπ, οβραβ, {πᾶ 
δυο οί Διηϊηΐα ἀοοία οϑί. οὐπὰ αἰίογα ΝΝυιβίτμιι 
οάἀϊπίομθ σοη πάθυθηΐ., «πιᾶθ᾽ πυπιᾶ 1 ΒΟΘΠΔΙ, 
Ρτοάιιοία αἰ ἤθς ροίοϑε δηΐθ οἰ γι ρίδ β τνάθιο- 
ΠΔΡΌΒΙΠδ 6. Δημιιι «παυίαμιν [αοία. Πα ον: ἀθ {πιὸ 
ἀϊχὶε Πουμδμμιι5. ἴθ ρΡγδοίαομο νυ. ἈΝΙ, Κο4 
Ἰναθο ῥ]ανῖθιιβ. ρουβθίμαὶ ἢ οαιπὴ, ἃ} ᾿οο Ἰοοο πιά ϊ- 
σαλητι5.. ΠῚ {{{π|͵|| ἐαίυτα ἀρϑηάτμιν πΠ0}}}5. Θὲ πὶ αἱ - 
ἰδεῖς. αὐ ρυίογθιν δα οθι. θαμν ἔπῖ55θ. οβίθμα- 
1ητ|5. ΤΑΙ ΘΟ ΠΘ1.. τι τοοίθ ἰαμιασι πογὰ ἔθ] α 1 
τά ΐοθιν ἀναμηαίι. τϑίδθυσὶ ροίιου. 14 σϑοτὸ 46- 
τπιοηβίγαίι πο οϑέ αἰ Πρ 116, Ῥταθίου. διἶπι {τιᾶλαι 
«πιοά ρᾶγα!αβὶβ ἀρουίο πουὰ δϑί, δἰϊαπν ἢ ἃ}1|8. [ὰ- 
Ρ]α6 ραγίῖθιις. ποθὴ θαϊιοα Ἡλι αία 6556 παντί 5ουῖρ- 
ἴον ἀγριπηθηί βορίπεϊ, τοῦτο ταῦτόν ἐστι τῷ 
προτέρῳ, διεσχεύασται δὲ ἐπὶ μέρους ὡς ἂν 
δὴ ἀναδιδάξαι μὲν αὐτὸ τοῦ ποιητοῦ προϑυμης- 
ϑέν τος, οὐχέτι δὲ τοῦτο δι᾿ ἣν ποτὲ αἰτίαν 
ποιήσαντος. καϑόλου μὲν οὖν σχεδὸν παρὰ πᾶν 
μέρος γεγενημένη διόρϑωσις. τὰ μὲν γὰρ πε- 
θιῇᾳ ὑηται. τὰ δὲ πέπλεχται, καὶ ἐν τῇ τάξει 

χαὶ ἐν τῇ τῶν προσώπων διαλλαγῇ μετεσχημά- 
τισται. ἃ δὲ ὁλοσχερῆ τῆς διασχευῆς τοιαῦτα 
ὄντα τετύχηκεν, αὐτίκα ἢ παράβασις τοῦ 70- 
οοῦ ἤμειπται, καὶ ὕπου ᾧ δίκαιος, λόγος πρὸς τὸν 
ὭΣ λαλεῖ, τελευταῖον ὅπου καίεται ἢ 
διατριβὴ Σωχράτους. Ὑιάοίαν. αὐίθαι δάϊεῖο 
ΡΓΐου δἀπηοάτι ππαίτινο Θχ τπδηΐθιι5. πομνΐμτι ουαᾶ- 
πα 5θθ : Πδ οἵ ρουραϊοα δάςπιο ἀπ) ῖα {ταριηθηΐα 
5] ΘΥβιἢ «πιὰ δ δι σοίδυδηίιν οἱ 5Θ116] ἔδι- 
{ιν πρότεραι Νειέλαι ἀϊδουίο ππθιπογδμίιν, ἀριά 
Αἰδμομπαοιμ ΕΥ̓. ν. 171 6. {{}ὈῚ «μι ἀρροϑβίί βιμέ 
γδύβιις «πιο ΐαπν δίΐαμα. ππιης ἴῃ 5ϑοιμ ἰα ΝᾺ ιι5 

ὀχβίαμί, ᾿θυπποκῖο ἢ Πἰβάιθ ν 6] προτέραις ἴκ δει-- 
τέραις τυνίαγθ γ6] Αἰπθιδοθιιν. πθιπουῖαθ [ἀρ θῖι5 
ἀυριιοσθ μΪαοιΐέ. Οἱ ποὰ σορίίαββθ υἱάθηίιν 
Αἰμοπάθιμι ἔουίαββθ Ἀἰ 81} ἰτιια 5 ΘΠ σατο γοἹεῖ556 
«πᾶ 56... «ἀπππὶ 111 βου! γοί, ρῥυϊουγιν ἸΝα]ἴτιτα 
ΘΧΘρ] αν Ὑϑυβᾶσ56. 9.0. ΔΕ δγαυι. ΠΟ ἱΠΒΡΟΧΙΒ56: 

χαὶ 



.---------. 
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«πιθιπδἀπηοάτη 5 ἈΠΡῚ δευτέρας ποιηϊπαΐ, Τα Ϊ ΠΝ 6 
ΒΕ τιν πολ δαθηι 1 ΡΥΪοΥΊΡιι5 ᾿θοία {τπ|556. «πιοά 
πΘΟΟΒΒ ΤΟ ϑππθλα ἀθθϑιΐ (τ ΒΒ υτιποκὶ! σοπβθοίαμ- 
ἀπ ΟΡ ἸΒ] Ομ Θι. τᾶ ρῥγαθίογοα (6 ΝῈΡΙΡιι5. οἷν- 
οὐπ δ υτιπίτιν ΠΓαρτηθηΐα οἱ» μαι 5ο ἤδη οατιββαμι αὐ 
Ῥυΐονοιι δάϊε!οιθι γοἰενιηίαν, «ποά ἴ ρμοβίθγϊουθ, 
4τ|86 Βιιρθυθβί, ῃ01 μὲ Ἰγθηία. ἴπ (π|Ὸὸ ῬΈΠΘΥΘ 

ΤᾺ 6116 Τμ 6] οίπι δὲ «πιᾶιὰ ΡγΌ ΟΠ ν5. δἰ( δά ουγαπ- 
ἄσμ υἷα. Ναμν ἀπῖ μυῖα ΝΝ τ ίιπ. Θά {10 οἴμ 
οί 4}115. σοιηΐοὶ ξᾺΡ.]15. ἰπίουιουιε, ρου ἢ 6116 δϑὲ 
ἀϊβοουμθγα «αὐ γογθ αιϊάνθ πη 6 ΘΥΓΟ 6 ΘΧ 
ΝΡΙΡιιβ. αι] θυΐηξ ογαιιπαί οι, Ὑ ΘΙ ]θινι5. ἰρ ταν 
ΘΠ ἶα ἴδηι ἃ} Θχίουμα βρθοῖθ βιιὰ Βαβογθηξ 
Ομ ϑη αἰ Ἰοηἷβ «παπίπν {απ ἃΡ ῬΒοΙΐο υϑύβιιβ 
5ουγδίτι εϑέ ἴπ Ἰοχίοο ῥ. 898, 11, Πὰάς9 νῆς: 
τὸ ὅρος θηλυκῶς" 

Ἔς τὴν -“Πάρνηϑ᾽ ὀργισϑεῖσαι φροῦδαι κατὰ 
τὸν ππυχαβηττόν. 

“Ἱριστοιράνης Νεφέλαις, καὶ ἑξῆς. Οὐοά ἀϊοῖέ 
καὶ ἑξῆς, νἱάθυϊ ροέβϑε δά γϑυϑιμα ξαβυαθ ΒΌΡΟΥ- 
5(1{19 σρθοίαϑβθ 323, 

βλέπε νυν δευρὶ πρὸς τὴν Πάρνηϑ᾽ " ἤδη 
γὰρ ὁρῶ κατιούσας 

ἡσυχῆ αὐτάς. 
ΘΧ {π|0ὸ Θομβθεπιθυδέτιν τπὐχιιπαπι6 ἴῃ ΡΥ δά οπ6 
γούβιιμν ᾿δοίτμ {π|556. (ἰδίθγιμν «πιοά δά βογῖρίι- 
ΤᾺ) ὙΘΥΒΙΙ5. {ΠΠΠπ|86 ἰδέ. πδοθϑβαγία Θημιθμ αι ο 
εβὲ χαὶ τὸν “υκαβηττόν: πἰϊδὶ [ογίθ Ῥαγμοιμῖ 
Βα ροΥροβιίπ5. {1 ΓΩΥ σα) {π5.. «πιθιαἀιηοάιτ 
Ῥεῖο Οϑ85α. 

Μι5 οονία Βαουΐ ροβδπέ «πιὰ ϑυ4α5. ἴῃ 
γ. πηνίον γμυοίαε, πηνίον: ζῶον ὅμοιον κώ- 
γπι. “ριστοφάνης Νεφέλαις 

είσεσϑον ὥσπερ πηνίω βινου, μένω, 
ἀντὶ τοῦ ξηροί. σχώπτει γὰρ τοὺς περὶ Χαιρε- 
φῶντα εἰς ξηρότητα χαὶ ἀσϑένειαν. ἘΣ 5 

δὰ αὐ ΝαΡα5. πὶ {πὸ (Βαογορμομ 15. φαδθάδῃν 
Ῥαγίθβ βιμηέ. ἃΡ Δ}1Π|5. {ἈΡι}15. ἀουγαίῖο ||. ἴμ 
«πθιι5 οχαριἐαίτη ΠΠΠτ 6556. ΠΟΥ Πμτι5 ἢ Οἵ 50 61 
ΘΥοσΘ [αι ἀπιθῖ6. δἰΐαιη 5οο]αϑία [ἀοἷβ ἴῃ οο- 
ἄϊοε εμοίο δά νυ. 847. 4 Ῥιιουιπίομθ βου ρϑὶί, 
αὐτοῦ μέμνηται ὃ κωμικὸς ἐν ᾿ππεῦσι (ν. 65.) 
καὶ Νεφέλαις καὶ Βαβυλωνίοις, Νιι»ε5 Ργὸ ωγ- 
βἰβίγαία (ν. 804.) ποιηΐπαηβ. 96. (]ιαθυοροιία 
ἀπιίθι γϑίμϑε οι 911 δά Ρ] αἰοηθιη διιοίου. ἡ. 3531. 
εἀ., ΒοκΚου., «υΐ βέπάοβθ σομ αι βῖνιε «πὰρ οο- 
ταϊοὶ ἴῃ (ἸΔουθρμοηίοθιη ἀϊοίουϊα ᾿θοϊββθηΐ,, «ιαί- 
{ποὺ ποιπῖμαΐ Αὐἱϑίορ αμῖς ἔα θυ} α5.. τπλᾶμ 5πιρ61- 
βο ἄνθβ, ρου ϊίαβ ἔγθβ. ΤΙ μθβθηβοβ, Πγὰ- 
τιδία, Ἠογα5. 1 ἰδιηθι γϑγὰ γϑίμ! 1 δι] ἀα5. Ρὸν- 
ΒΡ οι οϑί υϑύβαϊ 11Π1 τἱχ ἴῃ Δ]1ὰ «πιαλ Θχίγθμα 
Νυιῖτ. ρᾶγίθ Ἰοοιμη {ἰ8586.. γθυῖιβ {ταριηθη- 
᾿ἔππι,, ἔογίασβθ οχ ραγαθαβὶ βιπηρίιμ.., ΒΕΥΎΑΥΙ 
ἈΠιοπδοιια ΧΙ. ν. 479 ο. κοτυλίσκος δὲ καλεῖται 
ὃ ἱερὸς τοῦ “Πονύσου χκρατηρίσχος καὶ οἷς χέον- 
ται οἱ μύσται, ὡς Νιίχανδρύς φησιν ὃ Θυα- 
τειρηνὸς, παρατιϑέμενος τὸ ἐκ Νεφελῶν “7ρι- 
στοφάνους » Ῥ]ηδὲ στέψω χοτυλίσκους. “ Τεῖα 
γορα οὐ μετὸν αὐτῷ εχ ΝαΡῖθιιβ Ρνοβίαπί ἀραιὰ 
Νυϊάσια ἴῃ ἢ. νυ. ὀχρ]ἰοαία Ρϑι οὐκ ἐξὸν αὐτῷ. 

Κα Ἰάοπι μετὸν αὐτῷ δχ ἘΣ οἸ δος αζιιβάσιν γ. 604. 
ΘΟΠΒΙΡΏΑΥ ἴὰ γ. μετόν, Νδο ἀμθίαιομθ ναοιια 
51} «πὰ ἀρι ᾿Αμεϊαιϊεοἰδίαμι ΒΚΚοεὶ Ἰοριιίτιν" 
ν- 98, 1. ζυμήσασϑαι: ᾿Πριστοφάνης Νε- 
φέλαις. εὐ ν. 106. 2. κόλασμα: ᾿ήριστοφά- 
γης Νεφέλαις. γᾶντιπν. δ ἀροιιΓ τι. 118. Θγαι- 
τηδίϊοιις δϑέ, «{{|1.. Π6 ἴᾶηι ]1ἃ ΘΟΙΠΠΘΠΊΟΥΘΙΙ. 

Ρ-. 97, 14. ἐκπερδικίσαι αἰία}π ἐχ Εἰοο! οϑἰαζιιβὶβ. 
«πιο Ἰορίξαν ἴῃ ΑΥρι5 ν, 778. ἐπανορϑώσασϑαι 
Ρ- 96, 96. εχ 1) οβιπορ]ιονϊαζιιβῖβ, «ποά δά Πωγ- 
βἰβίγαίδα σούβϑιι 28. ΡΘυΠπθν Υἱἀοίιιν; αι} ] 
μοάϊθ Ἰϑρίτ: ἐπαγορϑώσαιμεν ἂν ὑμᾶς. χατα- 
λαλεῖν Ρ- 102, 15. 6Χχ Γήρᾳ, πε δχβίδέ ἰὴ 
Βαμῖδ, ἴῃ Τήρᾳ αἀπίοπι [οὐίαβϑθ ποῖ Ἰδοίιπν 11. 
ὀβολίας ἄρτους Ρ. 111, 7. εχ Πελαργοῖς, «πιοά 
δά Τεωργοὺς γοίτι5 πθτ τος γἱἀθρῖίαν., 51 ΔΊΠ6- 
ΠΆΘΊμΙ. ΘΟΙΠραγ 5 ΠΠ|| ρ. 111}. ΠΙᾺ νοτὸ ρ]αὴο 
προυῖίθ ἃν «αἰ υιβά αι. Γαοέϊμ, «μπιοά αὐ ἀϊνουβαμι 
πθϑοῖο {πιᾶμν βογρίθπγαιη. ΝΟ σούϑια 1068. 
(Πηλεὺς ἔλαβε διὰ τοῦτο τὴν μάχαιραν) τοίας 
Ἰοσαέ ῬΠΙΟΙ γοῦνα Ρ. 428, 8. 11η} λέως μά- 
χαιρα: παροιμία" ταύτην ἀναγράφει καὶ 21ρι- 
στοφάνης οὕτως" μέγα φρονεῖ μᾶλλον ἢ Πη- 
λεὺς ἐν τῇ μαχαίρῃ. δχ ἴρ5ο διαΐπι γερο ἄἀνα- 
γράφει ἀρουίιπη. δέ ποῖ Θοπιΐοιμ., «[ιϊ ροίϊι5 
χεχρῆσϑαι ἀδ τπογὸ ἀϊσθηάιτι ἔϊθβοέ,, βθὰ ργαι- 
τηδίϊοιμ ἀδοῖϑηαγὶ ΑΥϊ βίου μαμθι, απ} τὰ ΠΡτῸ ἀδ 
ἀμέτροις παροιμίαις ἀδ Ῥεονουθῖο {10 νἱάδίιν οχ- 
Ῥοϑιιῖϑβθ Νοὴ τηᾶοῖβ 50} 0}} δὰ ΤΠδοοτ Ὗ,, 
118. {{Ππ5 τπιϑι5 οδί, ἐχάϑηρεν: ἀντὶ τοῖ 
ἔτυπτε καὶ ἐξέδειρε. χαὶ “ΤΠ ριστοφάνης, πέδει 
τὰς πλευρὰς χαὶ ᾿ἐκάϑηρεν. Ῥουιίμθηΐξ μαθο δὲ 
Νιυβίν ν. 1379. χάπειτ᾽ ἔφλα μὲ χἀσπόδει 
κἄπνιγε χἀπέτριβεν. οἱ ἀἀθουρία {| γουθὶ ἐς 
σπόδει ΘΧΡΠοαμἀϊ οατιββα ογαιμιπαί οἱ ἀπποία!ο τὰς 
πλευρὰς ἐχάϑηρε. αινο (ἀπεμπιαι μοοίαθ γοῦβα 
ΔΙ] Οχῖιθ δέ ΠηροΥ τι5 ΒΟ Ιαϑία.. 5 μι} 1Π15 Πμθοὰ- 
Ῥδμο 9. οἰἶπ5. ΠΡΟ Π]Π θθθ ἔδοῖς Ηθυιμαμηῖι5 «ποά 
δάδγθ ποὶ ἐθεἸοηαίι5. δϑέ. πὶ ἀρρϑμάϊοθ ΠΡΥῚ (6 
ϑιαπηηαίίοα (ἀγαθοα ρΡ. 853 --- 391, δέ δηΐμ δά 
τα] 5. (ἸΔ ΟΒ 1065. τ{116 ἀαῖθι5. πο 15. ἱπορίγο- 
Τἶηΐ ΘΥΔΙΠ Πα 16] ΘΟΡΊΟ556, 

προ Υοϑέ ἴᾶπν ἀπλτπν 6 θΥ]ΟΥ τι5.. πιξ ἔουτανέ, 
ΝΡΙΡιι5 Πα ριθη την, {πὸ {ἀπ π01 ΔἸ τιἀ ἃ} ἰὰς 
ἔτ! α ἢ ΠΘυἶτ5. ἸΠΥΘΗΪΓῚ ΘΧ ΘΕ θῚ... τ] τητιπὶ ἔγαο- 
ἰαάϊ τοϑοῦγαυῖ. θγοάϊίαι. δὐίθη 1ΠΠπ|4 οί ἃὉ 
Πιοροπο Γι δουίῖο ἴῃ ΡΥϊμοῖρῖο υἱίαθ ϑοογαί5 (ΤΠ, 
18.).. οὐτι5 Ἰοομα ἀγλθο!ς ΡΓοίζτιπα οϑέ ϑΡΡοιΐ ἴμ- 
ΘΟ Υ ΠῚ. Σωκράτης “Σωφρονίσκου μὲν ἦν υἱὸς 
λιϑουργοῦ χαὶ Φαιναρέτη ς μαίας, ὡς καὶ Πλά- 
τῶν ἐν Θεαιτήτῳ φησὶν, ϑηναῖος, τῶν δή- 
μων ᾿λωπεχῆϑεν, ἐδόχει δὲ συμποιεῖν Εὐρι-- 
πίδῃ. ὅϑεν Π]νησίλοχος οὕτω φησὶ ., Φρύγες 
:] Η " “- ἘΠΕῚ 2 , τα 
ἐστὶ καινὸν δρᾶμα τοῦτ᾽ Εὐριπίδου, ᾧ Σω- 
χράτης τὰ φρύγανα ὑποτίϑησι. (ἧ χαὶ πάλιν 
Ἔ ἢ ὉΥΤΙΟῚΞ σωχρατογόμφους. “ καὶ Καλλίας 
Πεδήταις ΜΆ ἩΡΟν ΠΩ, ; 

α. τί δὴ σὺ σεμνὴ καὶ φρονεῖς οὕτω μέγα; 
β. ἔξεστι γάρ μοι" Σωχράτης γὰρ αἴτιος. 

ἀΠριστοφάνης Νεφέλαις 

«“,“Ψ᾿ 



᾿ 

- Ὕ ΤΙΣ ΓΝ ΡΥ " 

Εὐριπίδης δ΄ ὁ τὰς τραγῳδίας ποιῶν 
“δ ΣΙΝ "- 

τὰς περιλαλούσας οὑτός ἐστι τίς σοφάς. 

Μαρπαια [ὰσο οἰ οηβοη θη, 60 Πια]οηί «ιοΐ «πὰ δχ 

Αὐἱδίορ απο Αἰδονιαιίαν υϑύϑιϑ αἰΐθηὶ σιάἀοηίαι ἃ» 

᾿θιοροηῖσ ΡΙΓΟροβιΐο, «11 σϑίθυιι σοι σου 6 511- 

ποη 5 ποὺ γψα]έ ΘοΙμργΟΡαγΘ.. αν! ρίοπι ἴῃ {γὰ- 

ΘΑ 5 βου ρηἀἴ5. πομηῖη}} ἃ} ϑοοταίθ 6556. αὐάϊπ- 

πὰ. Οὐοά «απ ἰμ{6}1χίδβοί ΠΟ Κοματῖτβ, ἴῃ 

Ὠταιῖρα. 46 Επεῖριάϊθ ἐταριμθηι 5. Ρν. 14, Εὐρι- 

πίδου φοΥΥῖρῚ ᾿πιϑϑιέ,, οὐἶτι5. ἸΙοθο ῬΥΟ ἶτι5 αὦ οοὐϊ- 

δαπὶ βουῖρίαγιμι Πὐρεσίδη, βοὴ ροθδθθ. ΠῚ ἀπὶτ 

Ἰηδάἀγουίοσαί. δῖ σὑϑγὸ τἰγᾶχαθ Ργαθροβίογα 

οοντθοίίο υἱδοίασ. Ρουνιίοαία ΑΕ θἶβ {πὲ ορὶτ 

εἷο. 6Χχ ᾿πίπηᾶ «πιὰ ΘοογαΠ οἰπη παν ριἀο τπΐου- 

δοϑοῖέ ποοοϑβι τη οὐία, ἱγαρίοιη. ἴῃς ΘΙ ΠΡ μα ἷβ 

Γαϊνα]ασττιτι. ἀγοιπη θα 15. δὲ ΠπρΘμἀ18. τπουἼθτι5. 56 τ 

ππο ἢ θτιβΈπι6. ΡΥ ΒΟΠ ΔΓΜ 5. 415 Οἷα. ᾿πβέο ῥἰηϊο- 

ΒΟΡβδηΐθ 5 ἱπίγτοάποοθαί, Θοογα 5. αΠῚ ΟΡ Θνὰ οἵ οοπ- 

5110 - «πιο ργδθίου οομηΐοοθ ἃ} [1090 16 τηθιπογὰπ 

105 ἀϊοοτο υἱάοί Δα ρΙιαπθ5. ἀρᾷ ΑἸομδοῖι 

ΤΥ. ν. 1834 ς. ὃ τὰ κεφάλαια συγγράφων Εὐρι- 

πίδῃ. 564 ἰμίοργαθ {παρ Θἀϊα5 Επυὶριι [6 οῖθ58 

ὡοοταίομυ πο αἰχῖϊς «πϊβάιαμι πιὸ ροία ργοθαθι- 

Ἰπου οοπιπηἶϑοὶῖ (6 ποιαῖιο ΔΡ Ροθϑὶ γα! ἄθ. ἀ]ῖθμο. 

Νόαιο Νιυβίνπα. ἔαθι!αθ ΘΟ π51Π10 ὙΘΥΒΙΙβ 11 οοηνο- 

᾿αἰτμΐ, δἶνο [πασὶρίάοιν. βῖνθ ϑοογαίθν ΠΟΙ ΠΑΥῚ 

διππαιηι9. Ναπι {ιν !ρ 1415 ρατίοβ τὖ ἴπ αἰίογα δάϊ- 

τἴομο μα}186 διέ, ἴα. 51 ἴὼ. ρυμηὰ {ἰδβθηΐ. 58}- 

᾿Ἰαίαβ. δϑ56 υἱχ ογϑάι}6 νἱάθίιν, ον 15. ατιίθμι 

ΡῬδυβομδο. πιοῃβίγαμἀλθ ἄτιο5. (δηλίιαι ἱπΎ ΘΙ} 10 ἀΡΙΟ5 

κι πα {ὰΡι1α Ἰοο05. δἰίοσιιπν. ἀθὶ ἃ} ἀϊβοῖρα!ο 

᾿Βενορδίαφι οβίθη ται. αἰίθυιιαν. αὶ Θινορβία δος 

Ρ ΙάἀΙρρίάθπν ἴθ Θοογα 5. ΒΟμοϊαπι ἰπίγοάιιοῖε, 

αούι πα οοηρτα. Νά ἃ» ἀϊβοίριο 

«πἰἰάθαν πος πιοίο ἀθβιβ μα! ΠΟ τι ῖ556. πὰρ Ἰδέσαμι 

ποῖλὸ ἴδοϊο ἴὰ απίμαιαη ἱπάπιοοί : Θγθ ρϑίααῖν ατι- 

ἴθι Ῥϑυβοημᾶθ «που 8 ΑΠ10 πιοο μοίϊι5. ϑοογαίθμι 

ῬΙάιρρῖ 1 οοιπιπθηάαγθ σοηυθαϊέ ἀπαπι «αϊ ἃ» 

Επιὶρ᾽ 415 βοοϊθίαία ἀποίαβ οβέ. Επι5. δαΐπι Ροθϑίμι 

ἀοιπϊπαίαν ϑίτορδίαρα συν 1371. 1578... «ὑ ἴῃ 

᾿ϑοογαίο. ἐἰ 81} αἰτιἃ βροοίαι οἱ αὐἀηνναίτι «ππᾶλ 50- 

δια : οαπν ΕππΊρΙ46 ἀαϊα ἀραὶ σύμ οὐ ΒΟ Π1οοίς 

ἨΔῈ Ἰοίτιι βαι 5. Ἰάομθαθ τλ]ὶ υἱάθιαν οαπ5- 

586. 6556 τἱ γϑύϑβιιβ {105 αἰϊαπάθ ἀπλαν οχ ΝΈΡΙΡιιΝ 

σἴπθι ἰἰὰ ΡΌ556. «θη ΒΊΓαΓΘ Ἡ 1} τὶ ἀπ] ται1ο- 

ἀΐαν ογανἰββιηο ροοοαίο ΠΊΟΡ 615. ---- ἤθάμπιθ. ΘΗ ἶΝ 

Ἰρνανυϊουιαν δαμι 6556. οαραπν. ἀπ ῖμὶ Ρουβιιδίθο ---- 

«αἰ ΔΠΠα{15. ἐαπεμιδιν ΜΙ ΒΟΘΠΠ ΟΝ, οοναΐοὶ ἰπαιι{], 

ΒΕ ΡΟΡΙΠΟῚ ΝΌΒΙΜ ΕΡΘΙΤΙΟΝΕ. 

Ῥἠἰδεϊοθ ἴθ πγαπλίμιθ Ρανίθπι ἀϊδραίαπϊ {ἀοι]τα- 

ΘΧοθυρίοϑ 6556. ΘΧΊΒ ΠΠγ6}} 9 υἱάθογαιιθ υγουῖβ οὐῖ τ 

υἷα το πιφαδίιν, Οὐοά 1{ὰ [αοίδιν τ ἃ} ἃΠ1ο Θχον-ς 

γουβίριι5, (ούγες ἐστὶ χαινὸν δρᾶμα τοῦτ᾽ Εὺ- 
οιπίδου Ἰ ᾧ χαὶ Σωχράτης τὰ φούγανα ὑποτί- 
ϑησιν, αἴπιά ἴῃ μὰ οατιθβα δἰ ἀ πο] ο τα 6 
δὲ πηρουϊαθ ἀοοιππθηίιιην Ὑἶχ ογθ 1116. πο 
{π|ᾶ}6 516 δοβίπηαγο ΠΙοοὲ οχ υἱία ἔὐπγιρ! ἀϊ5,. «πηι 
ἴῃ. οοάϊοο ΜΘ Ἰο]απθηβὶ ἱπνοηΐαιη ΒΒ οοϊιαντιην οάϊ- 
(ἴοι δάπιπχῖ ΕἸ] ἴτας. ν. 193. δοκεῖ αὐτῷ καὶ 
σωχράτης ὃ φιλύσοφος καὶ μνησίλοχος συμπε- 
ποιηχέναι τινὰ, ὡς φησὶ τηλεχλείδης. μνησί- 
λοχὸς δὲ ἐχεῖνος φουγιχόν τι δρᾶμα χαινὸν εὖὑ-- 
οιπίδῃ χαὶ σωχράτης ὑποτίϑησιν. πα οἵπε 
ιορθθ., ΙδοουῸ τιί νἱάθίθν. οοάϊοθ τι50... δοιηρᾶ- 
ταία δὲ 111 ᾿ποθν αἴουιέ οἱ υἱοϊβϑῖπν δοοιρ τπχέ, 
[πον αμάα ἀπίθιη. θέ ἰΐα τί οὐ ΡΏνγσθ5. ἀτπο- 
γϑδῃίι. Ππιϑυϊίο ἴα ἃΡ Ὗ ἰοκομᾶγίο τὰ ἀπιθ]ία- 
(ἰομθιν Ὑοοαί! πρίπιθ ἴῃ φρουγάνοις, «πο ϑΘοονα- 
[65 Βιρρόποτα ἐἸοϊίαν. «αϊάιιαμιν Ῥυα ϑῖ 11 Ἰηγνο- 
πϊθηΐοβ, οἱ (6 [Ἀ}ε1ὰ ἃρὶ ἀρράγθαι, πο ἴδπ οοπ- 
δοία. 564 «πιὰθ ππιπο Ἰρϑῖπη. ογίαββο ἴθ δοάϊ- 
Ρ5 Εὐτιυιρ 5. ἴῃ. βοθηα ΘΟΠΒΡΘΟΙΪΒ... ΡῬΥδοραγδίτι., 
14 διυΐμν ῬΓΟΡίΟΥ ΡΥΔΟΒΟΠ 5. τιδῖπι ἐθιμροΥ 5 ὕστο-- 
τίϑησι πϑοθββαγίππι οϑίν αἰϊίθι' Υἱχ βαΓ15. ἀρίτιπι 

{αΐαστιπη. Εα νϑῦὸ οὐμηΐα ᾿Θηϊβϑίμπα ΘΟΥΓΘΟί0116 
Θομβοίαῖ υἱάθιπι" ας 

Μηνησίλοχός ἐστ᾽ ἐκεῖνος, ὃς φούγει τι δρᾶμα 
καινὸν 

Εὐριπίδῃ, καὶ Σωχράτης τὰ φρύγαν᾽ ὕπο- 
΄, 

τίϑησιν- 
Ταϊομι ἰρῖτιν {πππν ἴῃ Πὶ5. σουβίθιις 56. Ῥγδθ- 

δίμίονῖε ΠΙΟρΘμ65., {5 ἰαπάθιη δὰ 51: ᾿ουϊαίθ τι 
46. οοίθυϊα πάθην οἱ βϑοῖσιιβ παθοα 7 ΕἾ «πια} τα 
«πᾶθβο. βιιί ριοχίπια ΠΠ|ὰ χαὶ πάλιν... Εὐριπί- 
δῆς σωχρατογόμφους “13 ἴπαπιο ἴσο φαοάπιθ ἴπεπ 
ταηἶθ σα 5. Πα] Πιοϊ μα ο ΠΙορΘμΪβ.. {πὶ οχ ἀϊδ8- 
Ἰοοίῖβ. ροθίαθ τηθιηΥ 5... {πιᾶδ᾽ ἣν πθττὴν ογαμέ {Γᾶρ᾿- 
πιθπίϊ σοαρποηΐαπἄα,, ἄπο οχίμ {ταριπθηΐα, 
αἰ ἐούιαν ἀΡβι ἀἸβϑίνο σομογιπαίαι, Πυριπίδης 
σωχρατογόμφους, αἰέονιμ δὐάϊίο περιλαλούσας 
οαθθν {πὰ ϑιρουίογα ΠΙσθηΐα πίθου ρΡοϊ αύτ. Ὑ- 
{γαοίο (τὸ Ἰθιηππαίς ἡἡριστοφάνης Νεφέλαις, 
«ποά ἀρι βου ρίογοιν. οἱ δια ἀθυοὲ ΠΟΘ ΘΠ 65 
δα Ἰομρθ ἃ] απ γθ μου πι. Προ ἰρίί 
Βαπί ὑοῦρα ρμρορίαθ, ϑἰνο Το θο 5. 56ιι.). «πιοὰ 

᾿χαΐητ5. ῬΥΓΟΡΆΡΙΠ6. ἄποο, (Ἅ]Π186 
Εὐριπίδης δ᾽ ὃ τὰς τραγῳδίας ποιῶν 
τὰς σωχρατογόμφους οὗτός ἐστι τὰς σοφάς 
(ἀνθὸ δηΐη πὸ βουγαίο περιλαλούσας θυ] 

᾿σϑυβιιβ αἰ π΄ βίαια. τὰς σωχρατογόμφους 

Ϊ 
Ϊ 
! 

᾿{π|ᾶ6 τηΐϑουα ἔογοε οἱ γϑίουῖϊϑ οοιποθΐαθ Υἱ Ρ]δην 
οαυϊίανα ἔδανιρ!ἀϊ5. θα ]ασπα ἀοβουριῖο, ΝΙΝ 

ἱμὰς. ΤἈοῖπιμέ. ἀπὰθ ἸΠ1 46 Ἐπ ρί ἀϊ5. λαλιᾷ {τὰ 
ἄπιηπιν. 



ΟΕ ὈΌΡΕΙΟῚΙ ΝΌΒΙΌΝΜ ΕΡΙΤΊΟΝΕ. 

Α. 2 ΒῈΕἙΕ 

Οὐοά ἔδοο. ργδουϊάογδμν ἴογο απ] ἴν Δ] οΓῸ 
110 “ΓΙ οοάαο {ταϑιπομίο βουναία ἔλτοθοι ΠΡγο- 
σὰν ΒΟΥ ένα {ΟΥῚΠ ὙΟΡβιβ ΤΠ στὰ αβϑηΐ [ιᾺ}}1- 
τ τὰς σωκοστογόμφους, 14 ἰρδιὴ Π ουιμδα- 
ΒϊΠ 6656. ΔΙ] Θχίμ. Ὑἱάσο ἴ ΘοΥΘοῖα ΘΘΗΏΒΕΠ ἃ, 
«πὰ 46 ΠΡΟ ο. ππθὸ σοί τ ἐὰν} 5. ἢ ωἰρβίθηβῖ- 
Μὰ ἃ. 1829, γνο]. ἢ]. ν». 1023. 1624. 
«ποἀ ἱπογο άπ 1:6. 5101 σἱάθυὶ αἱΐ ῬΙορόποιι οΧ 
αἰΐουο. {πὸ ΘΡῸ 5ίαίιι!. σϑῦϑιι σωχρατογθμι-- 

{ουὺς ἀγα 586, αὐ βίο 181 περιλαλούσωας Ἰοοίμι 
ἴᾳοονοί, ἰἄδθιη γα ]ν] «μιοάτι6 οὐθϊ ἃ} ΘΠ) 6. ΡΟΒ56 
τἰβιπη δαί; «πα ΓΟ ΠΟ Π0Ὸ ΘΟ; ΘΟΘΙ ΔΙ, 
5οά, «πιο [ναι μᾶι}}0 ἀϊνουύβιμ οδέ, Θορομθμι 

οιμ, ᾿ 

Ν. 9. Ε 

᾿ φὰὰ6 ἐἰδιθοία ᾿πυθηϊθβοί ΘΟ ΘΙ ΘΠ αΥΘ. ΠΘΒΟΙΥ1556, 
[Ἐὸὰ νοῦὸ ποίθ ᾿ἶψπα ἴῃ ΠΙοΡοπθη σοπϊδοίττα 
δβέ, «π᾿ ἴὼ εαρονιίοτο ἜΘ] θο ἀ6. ἔγαθθο 5]- 
τὰ ἢ Π στιν. ΘΥΤΌΤΟΗ ΘΟΙΏ 5. ποθ ἰάσμοα γὰ- 
ἰΐομο ἐἰοβεὰτὰ.. νἱάοίασιθ αο βόα υἷα ρυορα- 

1 πίον ΘΧρ! σαν ρο5586. τπι46. Ἰθιμιμα ἰδία ὑ70ι- 
στοφάνης Νε(φέλαις νοπουῖί. «πιοᾷ οχ ἱπίδυϊουθ 

«ποάδιι 6 τοῖλιι5 οογα 5 Θχοουρίο [τὺ ἀϑοθμα , 
«πομιαἀηγοάιτν γαῖ ΐο απο δΊΘΘ ΠΟ 1 πομιθν ΘΧ 
Το οἰ ἀαο. νουθὶθ ἴθ Ἰοοι. Δ] ΕἸογθ μὴν δυθοίτμηι 
ΘΔΠΓΠΙ6. ΟΡ Οατιδθα!) ΡΓῸ ροθίαθ ποιμῖηθ. [αθ1- 
ἀϊπ δϑΐ, 



ΝΠ ον ΠΡ ἫΝ Ἱ 

ΣΤΡΈΕῈΨΙΆΑΖΗΣ. 

Τοὺ Ἰού" 
ὦ Ζεῦ βασιλεῦ, τὸ γρῆμα τῶν γυχτῶν ὅσον 
ἀπέραντον. οὐδέποϑ᾽ ἡμέρα γενήσεται; 
χαὶ μὴν πάλαι γ᾽ ἀλεχτρυόνος ἤχουσ᾽ ἐγώ" 

ὅ οἵ δ᾽ οἰχέται ῥέγχουσιν " ἀλλ᾿ οὐκ ἂν πρὸ τοῦ. 
ἀπόλοιο δὴτ᾽, ὦ πόλεμε, πολλῶν οὕνεκα, 
ὅτ᾽ οὐδὲ κολάσ᾽ ἔξεστί μοι τοὺς οἱἰχέτας. 

ἀλλ οὐδ᾽ ὁ χρηστὸς οὑτοσὶ γεανίας 

ἐγείρεται τῆς νυχτὸς, ἀλλὰ πέρδεται 

10 ἐν πέντε σισύραις ἐγκεχορδυλημένος. 
ἀλλ εἰ δοκεῖ, ῥέγκωμεν ἐγκεχαλυμμένοι. 
ἀλλ οὐ δύναμαι δείλαιος εὕδειν δαχνόμενος 
ὑπὸ τῆς δαπάνης καὶ τῆς φάτνης καὶ τῶν χρεῶν, 
διὰ τουτονὶ τὸν υἱόν. ὃ δὲ χύμην ἔχων 

15 ἱππάζεταί τε χαὶ ξυνωριχεύεται 

ὀνειροπολεῖ θ᾽ ἵππους" ἐγὼ δ᾽ ἀπόλλυμαι, 
ὁρῶν ἄγουσαν τὴν σελήνην εἰχάδας 
οἱ γὰρ τόχοι χωροῦσιν. ἅπτε, παῖ, λύχνον, 
χἄχφερε τὸ γραμματεῖον, ἵν᾿ ἀναγνῶ λαβὼν 

20 ὁπόσοις ὀφείλω χαὶ λογίσωμαι τοὺς τόκους. 
φέρ᾽ ἴδω, τί ὀφείλω; δώδεκα μνᾶς Πασίᾳ. 
τοῦ δώδεχα μνᾶς Πασίᾳ; τί ἐχρησάμην ; 

ὅτ᾽ ἐπριάμην τὸν χοππατίαν. οἴμοι τάλας, 
εἴϑ᾽ ἐξεχόπην πρότερον τὸν ὀφϑαλμὸν λίϑῳ. 

“ῬΕΙΖΔΙΠΠΙΖΔΉῊΣ. 

26 «φίλων, ἀδιχεῖς " ἔλαυνε τὸν σαυτοῦ δοόμον. 
ΣΊΡΕ ΨΨΡΙ ΖΙΈΓΙΣ. 

τοῦτ᾽ ἔστι τουτὶ τὸ χαχὸν ὃ μ᾽ ἀπολώλεχεν" 
ὀνειροπολεῖ γὰρ καὶ καϑεύδων ἱππιχήν. 

“ΕΙΖΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

πόσους δρόμους ἐλᾷ τὰ πολεμιστήρια; 
ΣΙΡΕ ΤΑ “ΖΗΣ. 

ἐμὲ μὲν σὺ πολλοὺς τὸν πατέρ᾽ ἐλαύνεις δρόμους. 
30 ἀτὰρ τί χρέος ἔβα μὲ μετὰ τὸν Πασίαν; 

τρεῖς μναῖ διφρίσχου καὶ τροχοῖν ᾿Δμυνίᾳ. 
«᾽ΕΙΔΩΠΙΠΠΊΙΖΗΣ. 

ἄπαγε τὸν ἵππον ἐξαλίσας οἴχαδε. 

ΣΙΡΕΨΙΆΖΊΣ 

ἀλλ, ὦ μέλ᾽, ἐξήλικας ἐμέ γ᾽ ἐκ τῶν ἐμῶν, 

ὅτε χαὶ δίχας ὥφληκα χἄτεροι τόκου 

35 ἐνεχυράσασϑαί «φασιν. 

“ἩΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

ἐτεὸν, ὦ πάτερ, 

τί δυσχολαίνεις χαὶ στρέφει τὴν νύχϑ᾽ ὅλην; 

ΣΤΡΈΕΨΙ,ΖΖΗΣ. 

δάχνει μὲ δήμαρχός τις ἐκ τῶν στρωμάτων. 

«ΦΕΙΣΖΙΠΠΙΖΗΣ. 

ἔασον, ὦ δαιμόνιε, χαταδαρϑεῖν τί με. 

ΣΠΟΡῚΕ ΣΙ  ΖΙΖΙΣ: 

σὺ δ᾽ οὖν χάϑευδε" τὰ δὲ χρέα ταῦτ᾽ ἴσϑ᾽ ὅτι 

| 

| 
] 

40 ἐς τὴν χεφαλὴν ἅπαντα τὴν σὴν τρέψεται. 
φεῦ. 

εἴϑ᾽ ὦφελ ἡ προμινήστρι᾽ ἀπολέσϑαι χαχῶς, 

ἥτις με γῆμ᾽ ἐπῆρε τὴν σὴν μητέρα " 

ἐμοὶ γὰρ ἢν ἄγ ροιχος ἥδιστος βίος, 

εὐρωτιῶν, ἀχόρητος, εἰχῆ χείμενος, 

46 βρύων μελίτταις καὶ προβάτοις χαὶ στεμφύλοις. 
ἔπειτ᾽ ἔγημα Μ]εγαχλέους τοῦ Μεγακλέους 
ἀδελφιδὴν ἄγροικος ὧν ἐξ ἄστεως, 
σεμνὴν, τρυφῶσαν, ἐγκεχοισυρωμένην. 

ταύτην ὅτ᾽ ἐγάμουν, συγχατεχλινόμην ἐγὼ 
δ00 ὄζων τρυγὸς, τρασιᾶς, ἐρίων περιουσίας, 

ἡ δ᾽ αὖ μύρου, χρόκου, καταγλωττισμάτων, 
δαπάνης, λαφυγμοῦ, Κωλιάδος, Γενετυλλίδος. 
οὐ μὴν ἐρῶ γ᾽ ὡς ἀργὸς ἦν, ἀλλ᾿ ἐσπάϑα. 
ἐγὼ δ᾽ ἂν αὐτῇ ϑοὶϊμάτιον δειχνὺς τοδὲ 

ὅδ πρόφασιν ἔφασκον, ὦ γύναι, λίαν σπαϑᾷς. 
ΘΕΡΆΠΩΝ. 

ἔλαιον ἡμῖν οὐχ ἔνεστ᾽ ἐν τῷ λύχνῳ. 

ΣΤΡῈΕῈΨΙΖΖΈΕΕΣ, 

οἴμοι" τί γάρ μοι τὸν πότην ἧπτες λύχνον; 
δεῦρ᾽ ἔλϑ᾽, ἵγα κλάης. 

ΘΕΡΆΑΠΩ Ν. 

διὰ τί δῆτα χλαύσομαι; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
ὅτι τῶν παχειῶν ἐνετίϑεις ϑρυαλλίδων. 

60 μετὰ ταῦϑ᾽, ὅπως νῷν ἐγένεϑ᾽ υἱὸς οὑτοσὶ, 
ἐμοί τε δὴ χαὶ τῇ γυναιχὶ τἀγαϑῆῇ, 
ὉΠ τοὐνόματος δὴ ̓ ντεῦϑεν ἐλοιδορούμεϑα" 
ἡ μὲν γὰρ ἵππον περ σετθ τη πρὸς τοὔνομα, 
Ξάνϑιτιπον ἢ Χάριππον ἢ Καλλιππίδην, 

θ6 ἐγὼ δὲ τοῦ πάππου ᾿τιϑέμην Ῥειδωνίδην. 
τέως μὲν οὖν ἐχρινόμεϑ'᾽ "εἶτα τῷ χρόνῳ 
χοινῇ ξυνέβημεν κἀϑέμεϑα «»ειδιππίδην. 
τοῦτον τὸν υἱὸν “λαμβάνουσ᾽ ἐχορίζετο, 
ὅταν σὺ μέγας ὧν ἅρμ᾽ ἐλαύνῃς πρὸς πόλιν, 

70 ὥσπερ Διεγακλέης; ττον ἔχων. ἐγὼ δ᾽ ἔφην, 
ὅταν μὲν οὖν τὰς αἶγας ἐχ τοῦ «Ῥελλέως, 
ὥσπερ ὁ πατήρ σου, διιρϑέραν ἐνημμένος. 
ἀλλ οὐκ ἐπίϑετο τοῖς ἐμοῖς οὐδὲν λόγοις, 
ἀλλ ἵππερόν μου κατέχεεν τῶν χρημάτων. 

70 γὺν οὖν ὅλην τὴν νύχτα φροντίζων. ὁδοῦ 
μίαν εὗρον ἀτραπὸν δαιμονίως ὑπερφυῶ, 

ἣν ἢν ἀναπείσω τουτονὶ, σωθήσομαι. 
ἀλλ ἐξεγεῖραι πρῶτον αὐτὸν βούλομαι. 
πῶς δῆτ᾽ ἂν ππιστΣ αὐτὸν ἐπεγείραιμι; πῶς; 

80 ὡειδιππίδη, «Ρειδιππίδιον. 

ΨΦΕΙΖΩΙΠΠΙΠΗΣ. 

τί, ὦ πάτερ; 

ΣΤΡ ΌΥΆΑΖΙΗΙΣ 

χύσον μὲ χαὶ τὴν χεῖρα δὸς τὴν δεξιάν. 
.---“΄“ἷπ“π--΄΄’’΄---ς--ς-ς--ς.-ς.-ς-ς---- ΦΘῸΘῸΘῸΘὃΘὃΘὃΘὃΘΟΘΟὈἮὉΘ6ὡἬ ς  ὡὁἉὄῬΒὠ ὁ ἀὈ ͵ὁὃὁὃὀῤΥύΖ 
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“ῬΙΠΙΖΙΠΙΙΙΖΗΣ. 

ἰδού, τί ἔστιν; 

ΣΊΡΕ ΝἉἍἴἝἴὝἴΨ.4 2311 Σ- 

εἶπέ μοι, φιλεῖς ἐμέ; 

«ΕΙΠΙΙῚΠΙΠΙΖΗΣ. 

γὴ τὸν ΤΙσειδῶ τουτονὶ τὸν ἵππιον. 

ΣΤΡΕΙΙ,.Α͂ΖΗΣ. 

μή μοί γε τοῦτον μηδαμῶς τὸν ἵππιον" 
8ὅ οὗτος γὰρ ὁ ϑεὸς αἴτιός μοι τῶν χαχκῶν. 

ἀλλ εἴπερ ἐκ τῆς καρδίας μ᾿ ὄντως φιλεῖς, 
ὦ παῖ, πιϑοῦ. 

“ΨΦΕΙΖΙΠΠΙΖΗΣ. 

τί οὖν πίϑωμαι δῆτά σοι; 
ΣΙ ΒΕ ΤΈΣ. 

ἔχστρεινον ὡς τάχιστα τοὺς σαυτοῦ τρόπους, 

χαὶ μάγϑαν᾽ ἐλθὼν ἃν ἐγὼ παραινέσω. 
“ἷΨΕΕἘΙΖΙΠΙΠΙΠΊΗΣ: 

90 λέγε δὴ, τί χελεύεις; 
ΣΎΎΤΡΙ ΨΙΑ͂ΖΙΕΣ. 

χαί τι πείσει; 

“ΦΕΙΜΙΠΠΊΙΖΗΣ. ᾿ 

πείσομαι, 
γὴ τὸν “]Πιόνυσον. 

ὩΣ ΓΡΉΨΨΙἋἝΑΖΗΙΣ. 

δεῦρό νυν ἀπόβλεπε. 
ὁρῷς τὸ ϑύριον τοῦτο χαὶ τῴκχίδιον; 

«“ῬΕΙΖΜΙΠΠΙΖΗΣ. 

ὁρῶ. τί οὖν τοῦτ᾽ ἐστὶν ἐτεὸν, ὦ πάτερ; 
ΣΤΡΈΨΤΙΑΖΗΣ. 

τνυχῶν σοςῶν τοῦτ᾽ ἐστὶ φροντιστήριον. 
μ ἈΠΌ Ν ς ΟΣ ΤΆΔΕ 

960 ἐνταῦθ᾽ ἐνοιχοῦσ᾽ ἔνδρες οἱ τὸν οὐρανὸν 

λέγοντες ἀναπείϑουσιν ὡς ἔστιν πνιγεὺς 
« - Ὧ Ἐ -» γ ὙΠ Ἐγε 

χίστιν πεοὶ ἡμᾶς οὗτος, ἡμεῖς δ᾽ ἄνϑραζες, 
οὗτοι διδάσχουσ᾽, ἀργύριον ἤν τις διδῷ, 
λέγοντα γνιχῶν χαὶ δίκαια χἄδιχα. 

ΦΕΙΖΠΙΠΙΖῊΗΣ. 

100 εἰσὶν δὲ τίνες ; 

ΞΙΡΕΥΤΙΑ͂ ΖΗ Σ. 
Ε ΡΣ Ὕ 2,5 Ἵ 

οὐχ οἱδ᾽ ἀχοιβῶς τουνομα" 

μεριμνοιροντισταὶ καλοί τε χἀγαϑοί. 

ΨΙΙΜΙΠΠΙΊΗΣ. 

αἰβοῖ. πονηροί γ᾽, οἶδα. τοὺς ἀλαζόνας, ] 
τοὺς ὠχριῶντας, τοὺς ὀνυποδήτους λέγεις " 
ὧν ὁ χαχοδαίμων Σωχράτης καὶ Χιωρεφῶν. 

ΣΤΡΈΕΡΙΆΑΖΗΣ. 

106 ἢ ἢ, σιώπα" μηδὲν εἴπης νήπιον. 
ἀλλ εἴ τι χήδει τῶν πατρῴων ἀλφίτων, 
τούτων γενοῦ μοι, σχασάμενος τὴν ἱππιχήν. 

«ῬΕΙΖΙΠΠΙΖΔΗ͂Σ. 

οὐχ ἂν μὰ τὸν «Ἰιόνυσον,, εἰ δοίης γέ μοι 
τοὺς φασιαγοὺς οὗς τρέφει «Τεωγόρας. 

ΣΤΡΕΨΙΖΔ4Δ4Η Σ. 

110 γγ,᾽, ἀντιβολῶ σ᾽, ὦ «ἰλτατ᾽ ἀνθρώπων ἐμοὶ, 
ἐλθὼν διδάσχου. 

“ὋῬΕΙΣΓΙΙΓΠΙΖΗΣ. 

χαὶ τί σοι μαϑήσομαι; 

ΣΤΡΕΌΥΓΪΙΓΆΖΗΣ. ᾿ 

εἶναι παρ᾽ αὐτοῖς φασιν ζμιρω τὼ λόγω, ] 
τὸν χρείττον᾽, ὕστις ἐστὶ, καὶ τὸν ἥττονα. 
τούτοιν τὸν ἕτερον τοῖν λόγοιν, τὸν ἥττονα, 

ΡΟΕΤΑΕ ΒΟΕΝΙΟΙ͂Ο 

11ὅ νιχῶν λέγοντά «{αἀσι τἀδιχώτερα. 

ἢν οὖν μάϑης μοι τὸν ζδικον τοῦτον λόγον, 
ἃ νῦν ὀφείλω διὰ σὲ, τούτων τῶν χρεῶν 
οὐχ ἂν ἀποδοίην οὐδ᾽ ἂν ὀβολὸν οὐδενί. 

“ῬΕΙἉΙΠΠΙ“Ω͂Σ. 

οὐχ ἂν πιϑοίμην" οὐ γὰρ ἂν τλαίην ᾿δεῖν 
120 τοὺς ἱππέας τὸ χρῶμα διαχεχναισμένος. 

ΦΡ  ΖἜΣ, 

οὐχ ἄρες μὰ τὴν «“1ἡμητρα τῶν γ᾽ ἐμῶν ἔδει, 
οὔτ᾽ αὐτὸς οὔϑ᾽ ὁ ζύγιος οὔϑ᾽ ὁ σαμφόρας" 

ἀλλ ἐξελῶ σ᾽ ἐς κόραχας ἐκ τῆς οϊχίας. 

“ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

ἀλλ οὐ περιόψεταί μ᾽ ὁ θεῖος Π]εγαχλέης 
126 ἄνιππον. ἀλλ εἴσειμι; σοῦ δ᾽ οὐ φροντιῶ, 

ΞΙΕΡΈΕ ΧΙ Υ.ΣΙ 

ἀλλ οὐδ᾽ ἐγὼ μέντοι πεσών γε χείσομαι " 
ἀλλ εὐξάμενος τοῖσιν ϑεοῖς διδάξομαι 
αὐτὸς βαδίζων εἰς τὸ «φροντιστήριον. 
πῶς οὖν γέρων ὧν χἀπιλήσμων χαὶ βραδὺς 

130 λόγων ἀχριβῶν σχινδαλάμους μαϑήσομαι; 

Ἰτητέον. τί ταῦτ᾽ ἔχων στραγγεύομαι, 

ἀλλ οὐχὶ κόπτω τὴν θύραν; παῖ, παιδίον. 
ΜΑΘΗΤΗΣ, 

βάλλ ἐς κόραχας" τίς ἐσϑ᾽ ὁ χόψας τὴν ϑύραν; 
ΣΊΡΕ ῸΙΖΦΖΙΣ, 

«Ῥείδωνος υἱὸς Στρεψιάδης Κιχυνγόϑεν. 

ΜΑΘΗΤΗ͂Σ. 

136 ἀμαθής γε νὴ “1{᾿, ὅστις οὑτωσὶ σφόδρα 
ἀπεριμερίμνως τὴν ϑύραν λελάχτιχας 
χαὶ φροντίδ᾽ ἐξήμβλωχας ἐξευρημένην. 

ΣΡ 25 ΖΞ. 

σύγγνωθί μοι" τηλοῦ γὰρ οἰχῶ τῶν ἀγρῶν. 
ἀλλ εἰπέ μοι τὸ πρᾶγμα τοὐξημβλωμένον. 

ΜΑΘΠΤΉΗΣ. 

140 ἀλλ οὐ ϑέμις πλὴν τοῖς μαϑηταῖσιν λέγειν. 

ΣΤΡΕΨΙ44ΗΣ. 

λέγε νυν ἐμοὶ αρρῶν" ἐγὼ γὰρ οὑτοσὶ 
ἥχω μαϑητὴς εἰς τὸ φροντιστήριον. 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 

λέξω. νομίσαι δὲ ταῦτα χρὴ μυστήρια. 
ἀνήρετ᾽ {ΐρτι Χαιρεφῶντα Σωχράτης 

146 υυύλλαν ὁπόσους ἅλλοιτο τοὺς αὑτῆς πόδας" 

δαχοῦσα γὰρ τοῦ Χαιρει(ῶντος τὴν ὀφρῦν 
ἐπὶ τὴν χεφαλὴν τὴν Σωχράτους ἀςφήλατο. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
πῶς δῆτα τοῦτ᾽ ἐμέτρησε; 

Π.ΑΘΗΤ Η͂Σ. 

δεξιώτατα. 

χηρὸν διατήξας, εἶτα τὴν ψύλλαν λαβὼν 
150 ἐνέβαψεν εἰς τὸν χηρὸν αὐτῆς τὼ πόδε, 

χᾷτα ψυγείσῃ περιέφυσαν Περσιχαί. 

ταύτας ὑπολύσας ἀνεμέτρει τὸ χωρίον. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
ὦ Ζεῦ βασιλεῦ τῆς λεπτότητος τῶν φρενῶν. 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 

τί δῆτ᾽ ἂν, ἕτερον εἰ πύϑοιο ΣΣωχράτους 
156 (ρόντισμα; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
ποῖον; ἀντιβολῶ. χάτειπέ μοι- 

“-- --- 
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ΜΑΘΗΤΗΣ. 

ἀνήρει᾽ αὐτὸν Χαιρεφῶν ὁ Σφήττιος 
ὁπότερα τὴν γνώμην ἔχοι, τὰς ἐμπίδας 

χατὰ τὸ στόμ᾽ ἄδειν, ἢ κατὰ τοὐρροπύγιον. 

ΣΡ ΒΉΣΖ ΕΙΣ. 

τέ δῆτ᾽ ἐχεῖνος εἶπε περὶ τῆς ἐμπίδος; 

ΜΠΑΘΗΤΗΣ. 

100 ἔφξασχεν εἶναι τοὔντερον τῆς ἐμπίδος 
στενόν" διὰ λεπτοῦ δ᾽ ὄντος αὐτοῦ τὴν πνοὴν 
βίᾳ βαδίζειν εὐϑὺ τοὐρροπυγίου " 
ἔπειτα χοῖλον πρὸς στενῷ προσχείμενον 

τὸν πρωχτὸν ἠχεῖν ὑπὸ βίας τοῦ πνεύματος. 

ἘΣ ἩΡΟ ΒΤ 4. ΖΙΤΤΩΣ: 

166 σάλπιγξ ὁ πρωχτός ἔστιν ὥρα τῶν ἐμπίδων. 

ὦ τρισμαχάριος τοῦ διεντερεύματος. 
ἡ ὑᾳδίως φεύγων ἂν ἀποφύγοι δίχην 
ὕστις δίοιδε τοὔντερον τῆς ἐμπίδος. 

ΜΑΘΗΤΉΣ. 

πρώην δέ γε γνώμην μεγάλην ἀφηρέϑη 
170 ὑπ᾿ ἀσχαλαβώτου. 

ΣΤ͵ΤΡΕΨΙΖΦΖΈΉΣ: 

τίνα τρόπον; χάτειπέ μοι. 

171.2 ΘῊ ΤῊΣ: 

ζητοῦντος αὐτοῦ τῆς σελήνης τὰς ὁδοὺς 

χαὶ τὰς περιφορὰς, εἶτ᾽ ἄνω χεχηνότος 

ἀπὸ τῆς ὀροφῆς νύχτωρ γαλεώτης χατέχεσεν. 

ΣΤΡΕΨΙΖ“Η,Σ:. 

ἥσϑην γαλεώτῃ χαταχέσαντι “Σωχράτους. 

ΠΑΘΗΤΗΣ. 

176 ἐχϑὲς δέ γ᾽ ἡμῖν δεῖπγον οὐχ ἦν ἑσπέρας. 

ΣΤΡΕΥΙΆ4Ζ“Η Σ. 

εἶεν " τί οὖν πρὸς τλφιτ᾽ ἐπαλαμήσωτο; 

ΜΑΘΗΤΗ͂Σ. 

χατὰ τῆς τραπέζης χαταπάσας λεπτὴν τέφραν, 
κάμινας ὀβελίαχον, εἶτα διαβήτην λαβὼν, 
ἐχ τῆς παλαίστρας ϑοὶϊμάτιον ὑφείλετο. 

ΣΤ ΒΕ 15Γ.3.Ζ21Σ. 

180 τί δῆτ᾽ ἐχεῖνον τὸν Θαλὴν ϑαυμάζοιιεν; 

ἄνοιγ᾽ ἄνοιγ᾽ ἀνύσας τὸ φροντιστήριον, 
Χαὶ δεῖξον ὡς τάχιστά μου τὸν “Σωχράτη. 

εἰαϑητιῶ γάρ" ἀλλ᾿ ἄνοιγε τὴν ϑύραν. 

ὦ 'Πράχλεις, ταυτὶ ποδαπὰ τὰ θηρία; 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 

185 τί ἐθαύμασας; τῷ σοι δοχοῦσιν εἰχέναι; 

ΣΥΓΡΕΨΡΙ.ΑΠΊἊΠ Σ. 

τοῖς ἐκ Πύλου ληφϑεῖσι, τοῖς «ΤἹαχωνιχοῖς. 

ἀτὰρ τί ποτ᾽ ἐς τὴν γῆν βλέπουσιν οὑτοιί; 

ΜΑΘΠΤΗΣ. 

ζητοῦσιν οὗτοι τὰ κατὰ γῆς. 

ΣΙ͵ΙΡΕΣΆΑΖΉΗΙΣ:, 

βολβοὺς ἄρα 
ζητοῦσι. μή γὺυν τουτογὶ φροντίζετε" 

190 ἐγὼ γὰρ οἶδ᾽ ἵν᾽ εἰσὶ μεγάλοι χαὶ καλοί. 

τί γὰρ οἵδε δρῶσιν οἵ σφόδρ᾽ ἐγχεχυφότες; 
ΑΘΗΤΉΣ. 

σἔτοι δ᾽ ἐρεβοδι(.ῶσιν ὑπὸ τὸν Τάρταρον. 
ΣΤΙΈῈ ΨΓΙΓΑ͂ΖΕΩΙΣ. 

τί δῆϑ᾽ ὁ πρωκτὸς ἐς τὸν οὐρανὸν βλέπει; 

| ' 

Ι 

᾿ 

ΜΑΘΗΤΉΣ. 

αὐτὸς χαϑ᾽ αὑτὸν ἀστρονομεῖν διδάσχεται. 

196 ἀλλ εἴσιθ᾽, ἵνα μὴ ᾽κεῖνος ἡμῖν ἐπιτύχῃ. 
ΣΡ ΨΚ ἘΓΣ. 

μήπω γε, μήπω γ᾽" ἀλλ᾿ ἐπιμεινάντων, ἵνα 
αὐτοῖσι. κοινώσω τι πραγμάτιον ἐμόν. 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 

ἀλλ οὐχ οἷόν τ᾿ αὐτοῖσι πρὸς τὸν ἀέρα 
ἔξω διατρίβειν πολὺν ἄγαν ἐστὲν χρόνον. 

ΣΤΡ ΦΟΎΕΣΙ 

200 πρὸς τῶν ϑεῶν. τί γὰρ τάδ᾽ ἐστίν; εἰπέ μοι. 
ΠΑΘΗΤΗ͂Σ. 

ἀστρονομέα μὲν αὑτηί. 
ΣΊΡῈ ΖΡ: 

τουτὶ δὲ τί; 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 

γεωμετρία. 

ΣΤΡῈ ΨΦΙΙΕΣ. 

τοῦτ᾽ οὖν τί ἐστι χρήσιμον; 
ΜΑΘΗΤῊΣ. 

γῆν ἀναμετρεῖσϑαι. 

ΣΙΡΕΨΩΙ ΖΝ, 

πότερα τὴν χληρουχικήν; 
Π.ΖΘΗΓΤΈΓΣ. 

οὔχ, ἀλλὰ τὴν σύμπασαν. 

ΣΊ ΡῈ Ὁ ΤΑ ΖΦ ΈΕΠΣ: 

ἀστεῖον λέγεις. 
206 τὸ γὰρ σόφισμα δημοτιχὸν χαὶ χρήσιμον. 

ΜΑΘΗΤΉΣ. 

αὕτη δέ σοι γῆς περίοδος πάσης. ὁρᾷς; 
αἷδε μὲν ᾿᾿ϑῆναι. 

ΣῈ ΡΕ ΡΥ ΑΣΊΨΙΣ. 

τί σὺ λέγεις; οὐ πείϑομαι, 
ἐπεὶ διχαστὰς οὐχ ὁρῶ χαϑημένους. 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 

᾿, ἀληϑῶς ᾿“ττιχὸν τὸ χωρίον. 
ΣΤΡ ΌΣΙ ΡΣ 

210 χαὶ ποῦ Κικυννῆς εἰσὶν οὑμοὶ δημόται; 
ΜΑΘΗΤΗΣ. 

ἐνταῦϑ᾽ ἔνεισιν. ἡ δέ γ᾽ Εὔβοι᾽, ὡς ὁρᾷς, 
ἡδὲ παρατέταταε μαχρὼ πόρρω πάνυ. 

ΣΤΙΡΕΜΙΆΖΦῃ{0ΕΙΣ, 

οἶδ᾽ - ὑπὸ γὰρ ἡμῶν παρετάϑη χεὼ Περικλέους. 
ἀλλ᾽ ἡ -Ἰαχεδαίμων ποῦ ᾽στιν; 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 

ὅπου ᾽στίν; αὑτηί. 
ΣΙῚΡΕ ΙΑ ΈΓΙΣ. 

216 ὡς ἐγγὺς ἡμῶν. τοῦτο πάνυ φροντίζετε, 

ταύτην ἀξ᾽ ἡμῶν ἀπαγαγεῖν πόρρω πάνυ. 
ΠΑΘΠΤΗΣ. 

ἀλλ οὐχ οἷόν τε νὴ «1ὦἡ. 
ΣΤΡΕΨΙἍ4.ΗΣ. 

οἱμώξεσϑ᾽ ἄρα. 

φέρε τίς γὰρ οὗτος οὑπὶ τῆς χρεμάϑρας ἀνήρ; 
ΜΑΘΗΤΗΣ. 

ὡς τοῦτ 

αὐτός. 

͵ΣΤΡΕΙΙΖ4Ζ.ΗΣ. 

τίς αὐτός; 

ΜΠΑΘΠΤΗ͂Σ. 
ΡΥ Ύ ΥΞΣς “Σωχράτης. 
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ΣΤΡῊΨΙἍ ΖΗ Σ. 

Ε ὦ “Σώχρατες. 

220 7ϑ᾽ οὗτος, ἀναβόησον αὐτόν μοι μέγα. 
ΤΩ ΘΕ ΤῊΣ. 

αὐτὸς μὲν οὖν σὺ χάλεσον" οὐ γάρ μοι σχολή. 
ἌΣ ΡΟ ΡΣ α ΤΟΙΣ. 

ὦ “Σώχρατες, 

ὦ “Σωχρατίδιον. 
ΣΏ ΚΡ ΤΊ Σ. 

τί μὲ χαλεῖς, ὠφήμερε; 

ΤΕ ΤΙ ΖΡΖΓΤΙΣ: 

πρῶτον μὲν ὃ τι δρῦς, ἀντιβολῶ, χάτειπέ μοι. 
ΣΤ Ὁ ΡΣ ὙΠ Σς 

226 ἀεροβατῶ χαὶ περι οονῶ τὸν ἥλιον. 
ΡῈ ΑΖ ΈΓΙΣ: 

ἔπειτ᾽ ἀπὸ ταρροῦ τοὺς ϑεοὺς ὑπερφρονεῖς, 
ἀλλ᾽ οὐκ ἀπὸ τῆς γῆς, εἴπερ. 

ΩΣ  ΦΌΕΓΙΣ, 

οὐ γὰρ ἐν ποτε 

ἐξεῦρον ὀρϑῶς τὰ μετέωρα πράγματα, 
εἰ μὴ χρεμάσας τὸ νόημα χαὶ τὴν φροντίδα 

280 λεπτὴν χαταμίξας εἰς τὸν ὕμοιον ἀέρα. 

εἰ δ᾽ ὧν χαμαὶ τἄνω κάτωϑεν ἐσχόπουν, 
οὐχ ἄν ποϑ᾽ εὗρον" οὐ γὰρ ἀλλ ἡ γῆ βίᾳ 
ἕλχει πρὸς αὑτὴν τὴν ᾿χμάδα τὴς φροντίδος. 
πάσχει δὲ ταυτὸ τοῦτο χαὶ τὰ χάρδαμα. 

ΒΕ ΡΤ ΖΊ,ΕΣΙ 
285 τί φής; 

ἡ φροντὶς ἕλκει τὴν ᾿χιάδ᾽ εἰς τὰ χάρδαμα; 
ἔϑε νυν, κατάβηϑ᾽, ὦ Σωχρατίϑδιον, ὡς ἐμὲ, 

ἵνα μὲ διδάξῃς ὧνπερ οὕνεχ᾽ ἐλήλυϑα. 

ΣΩΝΚΕΙΒ. Τ᾽ ΓΣ. 

ἦλϑες δὲ χατὰ τί; 

ΣΙ ΡΈΕΙ ΙΑΖΕΙΙΣ.: 

βουλόμενος μαϑεῖν λέγειν. 

240 ὑπὸ γὰρ τόχων χοήστων τε δυσχολωτάτων 
ἄγομαι, φέρομαι, τὰ χρήματ᾽ ἐνεχυράζομαι. 

ΕΘΛΒΟΡ ΨΚ ΈΕΓΣ. 

πόϑεν δ᾽ ὑπόχρεως σαυτὸν ἔλαϑες γενόμενος; 
ὩΣ ΡῊ 51.4 ΖΉΣ. 

γόσος μ᾽ ἐπέτροιννεν ἱππιχὴ, δεινὴ «(αγεῖν. 
ἀλλά μὲ δίδαξον τὸν ἕτερον τοῖν σοῖν λόγοιν, 

246 τὸν μηδὲν ἀποδιδόντα. μισψὸν δ᾽ ὅντιν᾽ ἂν 

πράττῃ μ᾽ ὀμοῦμαί σοι χαταϑήσειν τοὺς ϑεούς. 

Ὁ ΟΘΟΡΙΜ  ΙΩΣ. 

ποίους ϑεοὺς ὀμιεῖ σύ; πρῶτον γὰρ ϑεοὶ 

ἡμῖν νόμισμ᾽ οὐχ ἔστι. 
ΣΙΡΈΨΙ “4 ΖΠΣ. 

τῷ γὰρ ὕμνυτ᾽; ἢ 
σιδαρέοισιν, ὥσπερ ἐν Βυζαντίῳ; 

ΣΙ ΚΟ 4. Τ ΤΙΣ. 

250 βούλει τὰ θεῖα ποάγματ᾽ εἰδέναι σαφῶς 

ἅττ᾽ ἐστὶν ὀρθῶς; 

ΣΤΡΕΨΨΙΆΑΖΗΣ. 

νὴ “10, εἴπερ ἔστι γε. 

ΣΩΣΚΡΟΤΗ Σ. 

χαὶ ξυγγενέσϑαι ταῖς Νειφέλαισιν ἐς λόγους, 
ταῖς ἡμετέραισι δαίμοσιν ; 

ὩΣ ἘΝ ἘΣ Π ΤΟΖΙΕΙ Σ: 

μάλιστά γε. 

ΣΩΚΡΆΤΗΣ. 

χάϑιζε τοίνυν ἐπὶ τὸν ἱερὸν σχίμποδα. 
Σ ἸΡΡΕΣ ΕΙΣ; 

266 Ἰδοὺ χάϑημαι. 
ΣΌΝ Β ΤΙΣ, 

τουτονὶ τοίνυν λαβὲ 
τὸν στέφανον. 

ΣΊΡΕ ΙΑ ἘΠ, 

ἐπὶ τί στέφανον; οἴμοι, “Σώχρατες, 
ὥσπερ μὲ τὸν ᾿᾿ϑάμανϑ᾽ ὅπως μὴ ϑύσετε. 

ΠῺΣ ΠΡ. Α΄ ΤΉ. 

οὔκ, ἀλλὰ ταῦτα πάντα τοὺς τελουμένους 

ἡμεῖς ποιοῦμεν. Ἶ 
ΣΙ ΙΝ ΑΤΑ ΖΉΓΣ. 

εἶτα δὴ τί χερδανῶ; 

ΣΩ ΚΡ. ΤῊ Σ. 

200 λέγειν γενήσει τρίμμα,, χρόταλον, παιπάλη. 
ἀλλ ἔχ᾽ ἀτρεμί. 

ΣΦ ΊΤΡΈΙ ΖΔ ΕΣ. 

μὰ τὸν «14 οὐ ψεύσει γέ με" 
χαταπαιτόμενος γὰρ παιπάλη γενήσομαι. 

ΣΟ ΡΥ Τ' ΤΙΣ. 

εὐφημεῖν χρὴ τὸν πρεσβύτην καὶ τῆς εὐχῆς ὑπα- 
χούειν. 

ὦ δέσποτ᾽ ἄναξ, ᾿ἀμέτρητ᾽ ᾽Τὴρ, ὃς ἔχεις τὴν 
γῆν μετέωρον, 

2θό λαμπρός τ᾿ «Αϊϑὴρ, σεμναί τε ϑεαὶ Νεφέλαι 
βοοντησιχέραυγνοι, 

ἄρϑητε, φάνητ᾽, ὦ δέσποιναι, τῷ φροντιστῇ 
μετέωροι. 

ΣΤΙΡΕΨΙΖΖΗΣ: 

μήπω μήπω γε, πρὶν ἂν τουτὶ πτύξωμαι, μὴ 
χαταβρεχϑῶ. 

τὸ δὲ μηδὲ χυνὴῆν οἴχοϑεν ἐλϑεῖν ἐμὲ τὸν χαχο-- 
δαίμον᾽ ἔχοντα, 

ΟΣ ΟΡ ὙΠ ΓΩΣΣ 

ἔλθετε δῆτ᾽, ὦ πολυτίμητοι Νεφέλαι, τῷδ᾽ εὶς 

ἐπίδειξιν" 

270 εἴτ᾽ ἐπ᾿ Ὀλύμπου κορυς αἷς ἱεραῖς χιονοβλήτοισι 

κάϑησϑε, 

εἴτ᾽ ᾿Ωχεανοῦ πατρὸς ἐν χήποις 

ἴστατε Νύμᾳαις, 

εἴτ᾽ ἄρα Νείλου προχοαῖς ὑδάτων χρυσέαις ἀρύ- 

τεσϑε πρόχουσιν, 
ἢ Μαιῶτιν λίμνην ἔχετ᾽ ἢ σχόπελον γιφύεντα 

ἨΞᾺ ἢ 
ἱερὸν χορὸν 

Μηίμαντος" 

ὑπαχούσατε δεξάμεναι θυσίαν καὶ τοῖς ἱεροῖσι 

χαρεῖσαι. 

ΣΧ ΟΙΡΟΝΣΣ 

275 ἀέναοι Νεφέλαι, 

ἀρϑῶμεν «φανεραὶ δροσερὰν φύσιν εὐάγητον, 
πατρὸς ἀπ᾿ ὩὨχεανοῦ βαρυαχέος 

ὑψηλῶν ὀρέων κορυφὰς ἐπὶ 

280 δενδροχόμους, ἵνα 

τηλειζανεῖς σχοπιὰς ἀςφορώμεϑα, 
Ἶ ἐξ ΞΟ Ἐν ας ; 
χαρπούς τ᾿ ἀρδομέναν ἱερὰν χϑόνα, 

χαὶ ποταμῶν ζαϑέων χελαδήματα, 
κ᾿ Ψ , ΄ " 

ψαὶ πόντον χελάδοντα βαούβροομον 
28ὅ ὄμμα γὰρ αἰϑέρος ἀκάματον σελαγεῖται 

276 ---290. -ΞΞ 299 --- 313. 
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μαρμαρέαις ἐν αὐγαῖς. 

ἀλλ ἀποσεισάμεναι νέφος ὔὕμβριον 

ἀϑανάτας ἰδέας ἐπιδώμεϑα 

290 τηλεσχόπῳ ὄμματι γαῖαν. 

ΣΟ ΤΙΣ. 

ω μέγα σεμνιὼ Νες ἔλαι, φανερῶς ἠκούσατέ μου 

χαλέσαντος. 

ἤσϑου φωνῆς ἅμα χαὶ βροντῆς μυκησαμένης 

ϑεοσέπτου; 

ΣΤΡΕΨΙΑ͂ΖΗΣ. 

καὶ σέβομαί γ᾽, ὦ πολυτίμητοι, χαὶ βούλομαι 

ἀνταποπαρδεῖν 

πρὸς τὰς βροντάς" οὕτως αἰτὰς τετρεμαίνω χαὶ 

πεφόβημαι" 

296 κεὶ ϑέμις ἐστὶν, νυνί γ᾽ ἤδη, χεὶ μὴ ϑέμις ἐστὶ, 

χεσείω. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

οὐ μὴ σχώψει μηδὲ ποιήσεις ἅπερ οἱ τουγοδαί- 

ἕονεὲς οὗτοι, 

ἀλλ᾿ εὐφήμει: μέγιε γάρ τι ϑεῶν κινεῖται σμῆ- 

γος ἀοιδαῖς. 
ΧΟΡΟΣ. 

παρϑένοι ὀμβοοφύροι, 
800 ἔλθωμεν λιπαρὰν χϑόνα Παλλάδος, εὔανδρον γᾶν 

Κέχροπος ὀψόμεναι πολυήρατον " 

οὗ σέβας ἀρρήτων ἱερῶν, ἵνα 
μυστοδόπος δύιιος 
ἐν τελεταῖς ἁγίαις ἀναδείχνυται, 

806 οὐρανίοις τε ϑεοῖς δωρήματα, 
γαοί 8᾽ ὑψερεφεῖς καὶ ἀγάλματα, 

] χαὶ πρόσοδοι μακάρων ἱερώταται, 
] εὐστέφανοί τε ϑεῶν ϑυσίαι ϑαλίαι τε, 

810 παντοδαπαῖς ἐν ὥραις, 

οί τ᾽ ἐπεορχομένῳ Βρομία χάρις, 

εὐχελάδων τὲ χορῶν ἐρεϑίσματα, 
καὶ Μοῦσα βαρύβρομος αὐλῶν. 

ΣΤΡΕΨΙΖ44ΖΗΣ. 

πρὸς τοῦ “]ιὸς ἀντιβολῶ σε, φράσον, τίνες εἴσ᾽, 
ὦ Σώχρατες. αὗται 

Ι 816 αἱ φϑεγξάμεναι τοῦτο τὸ σεμνόν; μῶν ἡρῷναί) 

τινές εἶσιν; 

ΣΩΚΡΏΩΤΗΣ. 

ἥκιστ᾽, ἀλλ᾽ οὐράνιαι Νεφέλαι, μεγάλαι ϑεαὶ 
ἜΡΕ ΕΣ ΣΕ: 
ἀνδράσιν ἀργοῖς " 

αἵπερ γνώμην καὶ διάλεξιν χαὶ νοῦν ἡμῖν πα- 
ρέχουσι 

χαὶ τερατεία» χαὶ περίλεξιν χαὶ χροῦσιν καὶ χα- 

τάληιμνιν. 

ΣΤΡΈΟΙΜΛΜΖΙΣ. 
Ὡς ἘΡΕΕ ἘΞ ΡΨΆΒΣ ἐς »] 

ταῦτ᾽ ἄρ᾽ ἀχούσασ αὐτῶν τὸ φϑέγμ᾽ ἡ ψυχή, 
μου πεπότηται, 

᾿ 820 χαὶ λεπτολογεῖν ἤδη ζητεῖ χαὶ περὶ χαπγοῦ στε-- 
Ϊ γνολεσχεῖν, 

καὶ γνωμιδίῳ γνώμην νύξασ᾽ ἑτέρῳ λόγῳ ἀντε- 
λογῆσαι" 

᾽ ᾿ ΗΑ, ΣΌΣ ΤΣ. τυσαν - 
. εἴ πὼς ἔστιν. ἰδεῖν αὐτὰς ἡδὴ φανερῶς 

ἐπιϑυμῶ. 

ΣΩΚΡΑΎΤΈ Σ. 

βλέπε νυν δευρὶ πρὸς τὴν Τ]άρνηϑ᾽" ἤδη γὰρ, 
ὁρῶ χατιούσας 

ὥστ᾽ 

ἡσυχῆ αὐτάς. 

ἘΓΘΟΦ  ΝΤΟΥΕΕΣ 
-ς-᾿᾿ῤῤτῤΡῤΡῤΡῤττΠπηπττττΓτΓςΓςὉΓἈ ᾽ς Γ΄΄ἷἷΠ5Πἠ;7ὺὙὅγυ----΄΄-- 

ΣΤΡῈΨΙΛἉΛΠΖΠΗΣ. 

φέρε, ποῦ; δεῖξον. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

χωροῦσ᾽ αὗται πάνυ πολλαὶ, 
825 διὰ τῶν κοίλων χαὶ τῶν δασέων, αὗται πλάγιαι. 

ΣΤΡΕΨΙΑΖΗΣ. 
τί τὸ χρῆμα; 

ΣΟ ΡΟ ΟΤΕΕΕΣΣ. 

παρὰ τὴν ΠΣ 

ΣΤΡΕΜΙΆΑΜΗΣ. 

ἤϑη νυνὶ μόλις οὕτως. 

ΣΙ ΘΥΚ ΌΑ ΤΕΙ͂ΟΣ. 

νῦν γέ τοι ἤδη χαϑορᾷς αὐτὰς, τὶ μὴ λημᾷς κο- 
λοπύνταις. 

ΣΤΡΕΨΙΖἍΖΠΗΣ. 
νὴ 4) ἔγωγ᾽, ὦ πολυτίμητοι, πάντα γὰρ ἤδη 

χατέχουσι. 

ΣΩΚΡΑΆΑΞΕΗΣ. 

ταύτας μέντοι σὺ ϑεὰς οὔσας οὐκ ἤδης οὐδ᾽ 
ἐνόμιζες; 

ΣΤΡΕΨΙΖΖΈΉΣ. 

830 μὰ “1, ἀλλ᾿ ὁμίχλην χαὶ δρόσον αὐτὰς ἡγούμην 
χαὶ χαπνὸν εἶναι. 

ΣΩΚΡΩΤῊ Σ. 

οὐ γὰρ μὰ “12  οἷσϑ᾽ ὁτιὴ ἘΣ αὗται βό- 
σχουσι σοφιστὰς, 

ϑουριομάντεις, Ἰατροτέχνας, σφραγιδονυχαργο- 

χομήτας, 
κυχλίων τε χορῶν φσματοχάμπτας, ἄνδρας με- 

τεωροςένακχας, 

οὐδὲν δρῶντας βόσχουσ᾽ ἀργοὺς, ὅτι ταύτας 
μουσοποιοῦσιν. 

ΣΤΡῈΨΙΓΑΆΖΗΣ. 

8385 ταῦτ᾽ ἄρ᾽ ἐποίουν ὑγρῶν Νεφελῶν στρεπταιγλῶν 
δάϊον δομὰν, 

πλοχάμους ϑ᾽ ἑχατογκειφράλα Τυφῶ,, πρημαινού- 

σας τε ϑυέλλας, 

εἶτ᾽ ἀερίας, διερὰς, γαμψοὺς οἱωνοὺς ἀερονηχεῖς. 

ὄμβρους ὃ᾽ ὑδάτων δρΟσΈΘΙΘ, Νεφελᾶν" εἶτ 
ἀντ᾽ αὐτῶν κατέπινον 

χεστοῶᾶν τεμάχη μεγαλᾶν ἀγαϑᾶν, χρέω τ᾽ ὀρνί- 
ϑεια χιχηλᾶν. 

ΣΏΚΡΑΤΕΣ. ᾿ 

810 διὰ μέντοι τάσδ᾽ οὐχὶ διχαίως; ] 
ΣΤΡΕΨΙΑΖΈΕΣ. | 

λέξον δή μοι, τί παϑοῦσαι." 
εἴπερ Νεφέλαι γ᾽ εἰσὶν ἀληϑῶς, ϑνηταῖς εἴξασι 

γυναιξίν; 
οὐ γὰρ ἐχεῖναί χ, εἰσὶ τοιαῦται. 

ΣΩΚΡΑΤΉΣ. 

φέρε, ποῖαι γάρ τινές εἶσιν ; 

ΣΤΡΕΨΙ.Ζ4Π8Σ. 

οὐχ οἶδα σωρῶς" εἴξασιν γοῦν ἐρίοισιν πεπτα- 
μέμοισι; 

κοὐχὶ γυγαιξὶν, μὰ «Ἰὔ, οὐδ᾽ ὁτιοῦν " αὗται δὲ 
ὅῖνας ἔχουσιν. 

ΣΩΚΡΆΤΗΣ. 

316 ἀπόχριναί γυν ἅττ᾽ ἂν ἔρωμαι. 

ΣΤΡΕΨΙΚΖΙΗΣ: 

λέγε νυν ταχέως ὅ τι βούλει.) 

Ι 
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ΞΩ ΚΡΆΤΗΣ. 

ἤδη ποτ᾽ ἀναβλέψας εἶδες νεφέλην Κενταύρῳ 
ὁμοίαν 

κ πὐπενὶ νει ΣΈΣΕΤΟΣΙ- 
ἤ παρδάλει ἡ λύχῳ ἢ ταύρῳ; 

ΣΥΤΙΒΙΡΙ ΖΦ ΊΣ. 

γὴ «10 ἔγωγ᾽. εἴτω τί τοῦτο; 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

γίγνονται πάνϑ᾽ ὅ τι βούλονται - χᾷτ᾽ ἢν μὲν 
ἴδωσι ποιμιήτην, 

ἄγριόν τινα τῶν λασίων τούτων, 
Ξενοφάντου, 

860 σχώπτουσαι τὴν μανίαν αὐτοῦ Κενταύροις ἤχα- 
ΕΣ 

σαν αὑτάς. 
ΣΙ ΡῈ Ὁ ΓΑ ΖΈΓΣ. 

τί γὰρ, ἢν ἅρπαγα τῶν δημοσίων κατίδωσι Σί- 
μωνώ, τέ δρωσιν; 

ΣΡ ΤΙΣ 

ἀποιραίνουσαι τὴν φύσιν αὐτοῦ λύχοι ἐξαίφνης 
ἐγένοντο. 

ΣΕ ΣΙ͵ΓΑ, ΖΓ Σ. 

ταῦτα Κλεώνυμον αὗται τὸν ῥίμψα- 
σπιν χϑὲς ἰδοῦσαι, 

ὅτι δειλότατον τοῦτον ἑώρων, ἔλειοι διὰ τοῦτ᾽ 
ἐγένοντο. 

ΣΩΚΡΆΑΤΏΙΣ. 

806 χαὶ νῦν γ᾽ ὅτι Κλεισϑένη εἶδον, ὁρᾷς, διὰ τοῦτ᾽ 
ἐγένοντο γυναῖχες. 

ἘΣ ΘΒ ΡΤ ΟΣΕΡΩΣ. 

χαίρετε τοίνυν, ὦ ϑέσποιναι" 
τινὶ χἄλλῳ, 

οὐρανομήκη ῥήξατε κἀμοὶ φωνὴν, ὦ παμβασίλειαι. 
ΧΟΡΟΣ. 

χαῖρ᾽, ὦ πρεσβῦτα παλαιογενὲς, ϑηρατὰ λόγων 
φιλομούσων " 

σύ τε, λεπτοτάτων λήρων ἱερεῖ, 

οἰόνπερ τὸν 

..,γ, 3) 
τῶυτ ἀρᾶς 

χαὶ νῦν, εἴπερ 

φράζε πρὸς 

ἡμᾶς ὅ τι χρήζεις " 

360 οὐ γὰρ ἂν ἄλλῳ γ᾽ ὑπαχούσαιμεν τῶν νῦν με- 
τεωροσοί(ιστων 

τῷ μὲν σοζίας καὶ γνώμης 
οὕνεχα,, σοὶ δὲ, 

ὅτι βρενϑύει τ᾽ ἐν ταῖσιν ὁδοῖς χαὶ τὠφθαλμὼ 
παραβάλλεις, 

χἀνυπόδητος χαχὰ πόλλ᾽ ἀνέχει χκάφ ἡμῖν σε- 
μνοπροσωπεῖς. 

ΣΤΡΕΨΙΆΜΗΣ. 

ὦ Γῆ τοῦ φϑέγματος, ὡς ἱερὸν χαὶ σεμνὸν χαὶ 
τερατῶδες. 

ΟΡ ΠΗ Σὲ 

806 αὗται γάρ τοι μόναι εἰσὶ ϑεαί" τἄλλα δὲ πάντ᾽ 
ἐστὶ φλύαρος. 

ΣΤΡΕΧΧΆΑΜΖΜΗΣ. 

ὁ Ζεὺς δ᾽ ἡμῖν, πέρε, πρὸς τῆς Τῆς, οὑλύμ- 
πιος οὐ ϑεός ἐστιν; 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ποῖος Ζεύς ; οὐ μὴ ληρήσεις " οὐδ᾽ ἔστι Ζεύς. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

τί λέγεις σύ; 

ἀλλὰ τίς ὕει; τουτὶ γὰρ ἔμοιγ᾽ ἀπόφηναι πρῶ-- 
ἌΡ 

τον ἁπάντων. 

πλὴν ἢ Προδίχῳ, 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 
τ ΄ αὗται δή που" μεγάλοις δέ σ᾽ 

αὐτὸ διδάξω 
- " ΄ 2.» μων . γ 

ποῦ γὰρ πώποτ᾽ ἄνευ Νειρελῶν ὕοντ 
ἤδη τεϑέασαι; 

χαίτοι χρῆν αἰϑρίας ὕειν αὐτὸν, ταύτας δ᾽ ἀπο- 
δημεῖν. 

ΣΤΡΕΨΙΔΗ͂ΗΣ. 
. ΠΞΗΣ - ἊΣ 

νὴ τὸν ᾿Ἰπόλλω, τοῦτό γέ τοι τῷ γυνὶ λόγῳ εὖ 
προσέφυσες 

» 5 ΄ 
ἔγω σημείοις 

370 φέρε: 

καίτοι πρότερον τὸν «1 ἀληϑῶς ᾧμην διὰ χο- 
σχίνου οὐρεῖν. 

ἀλλ ὅστις ὁ βροντῶν ἐστι φράσον" 

ποιεῖ τετρεμαίνειγ. 

ΣΟΩΣΚΡΑΊἝΕΣ. 

876 αὗται βροντῶσι χυλινδόμεναι. 
ΣΤ ΡΕΙΡΙΦΖΙΓΣ. 

τῷ τρόπῳ, ὦ πιάντει σὺ τολμῶν; 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

ὅτων ἐμπλησϑῶσ᾽ ὕδατος ΜΣ χἀναγχασϑῶσι 

φέρεσϑαι, 

καταχρημνάμεναι πλήρεις ὄμβρου δι᾽ ἀνάγκην, 

εἶτα βαρεῖαν 

εἷς ἀλλήλας ἐμπίπτουσαι ῥήγνυνται καὶ πατα- 
γοῦσιν. 

ΣΙΤΡΕΨΙΆΑΖΗΣ. 

ὁ δ᾽ ἀναγχάζων ἐστὶ τίς αὐτὰς, οὐχ ὁ Ζεὺς, 
ὥστε 7: ΠΣ 

ΣΊΚΟΡΤΑ Τ ἘΓΣῚ 

380 ἥκιστ᾽, ἀλλ αἰϑέριος δῖνος. 
ΣΤΡΈΨΡΙΆΑΖΗΣ. ἁ, 

Ζϊνος ; τουτέ μ᾽ ἐλελήϑη, 

ὁ Ζεὺς οὐκ ὦν, ἀλλ ἀντ᾽ αὐτοῦ “ίϊνος νυνὶ 
βασιλεύων. 

ἀτὰρ οὐδέν πω περὶ τοῦ πατάγου χαὶ τῆς βρον-- 
τῆς μ᾽ ἐδίδαξας. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

οὐκ ἤχουσάς μου τὰς Νειρέλας ὕδατος μεστὰς 
ὅτι «ημιὶ 

ἐμπιπτούσας εἷς ἀλλήλας παταγεῖν διὰ τὴν πυ- 

τοῦτό μὲ 

χνότητα; 

ΣΤΡΕΨΙΆΑΖΗΣ. 

886 (έρε τουτὶ τῷ χοὶ πιστεύειν; 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ἀπὸ σαυτοῦ Γ σε διδάξω. 

ἤδη ζωμοῦ Παναϑηναίοις ἐμπλησϑεὶς εἶτ᾽ ἐτα- 

ράχϑης 

τὴν γαστέρα, καὶ χκλόνος ἐξαίφνης αὐτὴν διε- 
χορκορύγησεν; 

ΣΤΡΕΧΙΑΜΗΣ. 

ψὴ τὸν ᾿ἀπόλλω, χαὶ δεινὰ ποιεῖ γ᾽ 
χαὶ τετάραχται 

" ΑΝ; ΑΙ ΕΣ ἢ 
χὥώσπερ βροντὴ τὸ ζωμίδιον παταγεῖ καὶ δεινὰ 

ΞΈΣΘΟΕν 8 

390 ἀτρέμας πρῶτον πατιπὰξ παππὰξ, χσπειτ᾽ ἐπά- 

γει παπαππὰξ, 

χώταν χέζω, κομιδῆ βροντᾷ παπαπαππὰξ, 
ἐχεῖναι. 

ΣΤΡΕΜΙΆΖΗΣ. 

σχέψαι τοίνυν ἀπὸ γαστριδίου τυννουτουὶ οἷα 
πέπορϑας " 

εὐθύς μοι, 

ὥσπεο Ὁ 
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τὸν δ᾽ ἀέρα τόνδ᾽ ὄντ᾽ ἀπέραντον, πῶς οὐχ 
εἰχὺς μέγα βροντῶν; 

ταῦτ᾽ ἄρα χαὶ τὠνύματ᾽ ἀλλήλοιν, βροντὴ κεὶ 
πορϑδὴ, ὁμοίω. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. | 
896 ἀλλ ὁ χεραυνὸς πόϑεν αὖ φέρεται λάμπων πυρὶ, 

τοῦτο δίδαξον, | 
5 , ΤᾺ Ἔχϑκς ἀὐ Ξ ἱ 

χαὶ χαταφούγει βάλλων ἡμᾶς, τοὺς δὲ ζῶντας" 

περι λύει. 

τοῦτον γὰρ δὴ φανερῶς ὁ Ζεὺς ἵησ᾽ ἐπὶ τοὺς 
ἐπιόρχους. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 
ΕΚ ὉΥΌΝΝ, ἀξέχιξαευν. τορι: ᾽ 

χαὶ πῶς, ὦ μῶρε σὺ χαὶ «Κρονίων οζων χαὶ βεχ- 

χεσέληνε, 

εἴπερ βάλλει τοὺς ἐπιόρκους, 
ἐνέπρησεν 

οὐδὲ Θέωρον; καίτοι σφόδρα 

γ᾽ εἴσ᾽ ἐπίορχοι" 

"ε γεὼν βάλλει χαὶ Σούνιον 

πῶς οὐχὶ Σίμων" 

400 οὐδὲ Λλεώνυμον 

᾿ 
έν μον ΕὟΝ 
ἀλλὰ τὸν αὑτοῦ 7 

ἄχοον ᾿1ϑηνέων 
χαὶ τὰς δρῦς τὰς μεγάλας " τί μαϑών; οὐ γὰρ, 

ἐὐμέντς τ σονῖς ἣ 
δὴ δοῦς γ᾽ ἐπιορχεῖ. 

ΦΊΓΘΒΕΌΙΩΖΙΗΣ. 
ΠῚ τον 5 κ᾿ τ . ΄ ΄ 

οὐχ οἶδ᾽. ἀτὰρ εὖ σὺ λέγειν «αίνει. τί γάρ ἔστιν 

δῆθ᾽ ὁ χεραυνός; 

ΣΟ Κ ΡΟ ΤΕΣ. 
εν , 5 7 
ὅταν εἰς ταύτας ἄνεμος ξηρὸς μετεωρισϑεὶς χα-᾿ 

τιχλεισϑῆ, 

406 ἔνδοϑεν αὐτὰς ὥσπερ χύστιν «υσῷ, κἄπειϑ᾽ ὑπ᾿ 
Ὁ»: 
«μαγχὴης 

ε ᾿ξ ᾿ - » ΄ , " κ᾿ 

ῥηξας αὐτὰς ἔξω φέρεται σοβαρὸς διὰ τὴν πυ- 

χνότητα, 
ἘΡΕΨΟΝ Ὁ ΡΣ ΣΟ αν 
ὑπὸ τοῦ ῥοίβδου χαὶ τῆς δύμης αὐτὸς ἑαυτὸ 

χατακαίων, 

ΙΕ ΙΖ ΓΕΣ. 
. - 

γὴ “10, ἐγὼ γοῦν ἀτεχνῶς ἔπαϑον τουτί ποτε 

«“Πιασίοισιν. Ι 

ὥπτων γαστέρα τοῖς συγγενέσιν, χᾷτ᾽ οὐχ ἔσχων 

ἀμελήσας" 
ἀΙ0ὴ δ᾽ ἄρ᾽ ἐφυσᾶτ᾽, εἶτ᾽ ἐξαίφνης διαλαχήσασαω, 

πρὸς αὐτὼ ] 
τὠφρϑαλμώ μου προσετίλησεν χαὶ χατέχαυσεν τὸ, 

πρόσωπον. 

ἈΘΙΡΌΣ. 
ΝΥ -» ν γῇ κ ὲ 2 ΄ ΕΣ ᾿ 
ὦ τῆς μεγάλης ἐπιϑυμήσας σοφίας, ὠνϑρωπε, 

ἘΝ ΘΙ ] 
παρ᾿ ἡμῶν, ] 

« ᾽ Ξ 
ὡς εὐδαίμων ἂν ᾿1ϑηναίοις χαὶ τοῖς “Πλλησι γε- 

γήσει, 
, τ᾿ ν ἥ 

εἰ μνήμων εἶ χαὶ φροντιστὴς χαὶ τὸ ταλαίπω-- 

ρον ἔνεστιν 
41ὅ ἐν τῇ ψυχῆ, χαὶ μὴ χάμνεις μήϑ᾽ ἑστὼς μήτε 

βαδίζων, 
᾿ ϑέχο; ᾿ ΤῈΣ Ξ - μήτε διγῶν ἄχϑει λίαν, μήτ᾽ ἀριστῶν ἐπιϑυμιεῖς, 

ΕΣ ᾽ » ᾿ ν᾿ ΄ -» Ϊ 
οἴνου τ᾿ ἀπέχει χαὶ γυμνασίων χαὶ τῶν ἄλλων, 

ἀνοήτων, ] 
« ᾿ "- Ἔ ᾿ Η π Ϊ καὶ βέλτιστον τοῦτο νομίζεις, ὅπερ εἰχὸς δεξιὸν 

" 
ἄνδρα, 

νικᾶν πράττων χαὶ βουλεύων χαὶ τῇ γλώττῃ πο- 
λεμίζων; 

ΦΝΕΊΡΙΡΝ ΡΙΚΖΕΊΕΓΙΣ. 

420 ἀλλ ἕνεχέν γε ψυχῆς στερρᾶς δυσχολοχοίτου τε 
μερίμνης, 

χαὶ φειδωλοῦ καὶ τρυσιβίου γαστρὸς καὶ ϑυμ- 

βοεπιδείπνου, 

ἀμέλει ϑαρρῶν, οὕνεχα τούτων ἐπιχαλκεύειν 
παρέχοιμ᾽ ἄν. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: 

ἄλλο τι δῆτ᾽ οὖν νομιεῖς ἤδη ϑεὸν οὐδένα πλὴν 
ἅπερ ἡμιεῖς, 

τὸ Χάος τουτὲ χαὶ τὰς Νειξέλας καὶ τὴν γλῶτ- 

ταν, τρίᾳ ταυτί; 

ΣΙΤΡΕ ΑΓΖΖΧΆΣ. 

425 οὐδ᾽ ἂν διαλεχϑείην γ᾽ ἀτεχνῶς τοῖς ἄλλοις, 
οὐδ᾽ ἂν ἀπαντῶν" 

οὐδ᾽ ὧν ϑύσαιμ᾽, οὐδ᾽ ἂν σπείσαιμ᾽, οὐδ᾽ ἐπι- 
ϑείην λιβανωτόν. 
ΧΟΡΟΣ. 

λέγε νυν ἡμῖν ὅ τι σοι δρῶμεν ϑαρρῶν, ὡς οὐχ 
ἀτυχήσεις, 

ὙΡ ἄρνα νος ον “- ἀϑαν οὐντο σύμ ἜΛΥ͂ΒΕ 
ἡμᾶς τιμῶν καὶ ϑαυμάζων καὶ ζητῶν δεξιὸς εἶναι. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
ΝΣ ΄ - ᾿ 

ὦ δέσποιναι. δέομαι τοίνυν ὑμῶν τουτὶ πάνυ 
μιχρὸν, 

430 τῶν “Ελλήνων εἶναί μὲ λέγειν ἑχατὸν σταδίοισιν 
ἄριστον. 
ΠΟΙ ΟἿΣ. 

ἀλλ ἔσται σοι τοῦτο παρ᾽ ἡμῶν" ὥστε τὸ λοι-- 

πόν γ᾽ ἀπὸ τουδὴ 

ἂν τῷ δήμῳ γνώμας οὐδεὶς νιχήσει πλείονες ἢ σύ. 
ΣΤΙΡΟΕ ΣΧ ΈΓΙΣ, 

μή μοί γε λέγειν γνώμας μεγάλας" οὐ γὰρ 
τούτων ἐπιϑυμῶ, 

ἀλλ ὅσ᾽ ἐμαυτῷ στρεψοδιχῆσαι χαὶ τοὺς χρή-- 
στας διολισϑεῖν. 

ΧΟΡΟΣ. 

486 τεύξει τοίνυν ὧν ἱμείρεις" οὐ γὰρ μεγάλων ἐπι-- 

ὑυμεῖς, 
5, Ὁ : Σ Ξ μὰς 
ἀλλὰ σεαυτὸν παράδος ϑαροῶν τοῖς ἡμετέροις 

προπόλοισι. 

ΣΤΡΕΟἝ "ΓΙ ΖἍΖΠΗΣ, 
; Ν᾿ Ε ᾿ ὄν λα μὸ ἤρου] 

δοάσω τοῦϑ᾽ ὑμῖν πιστεύσας" ἡ γὰρ ἀνκγχὴ 
με πιέζει 

διὰ τοὺς ἵππους τοὺς χοππατίας χαὶ τὸν γάμον. 

ὅς μ᾽ ἐπέτριιμεν. 
-" τ ᾿ Γ ᾿ 

γὺῦν οὖν χρησϑων ὕ τι βούλονται, 

440 τουτὶ τό γ᾽ ἐμὸν σῶμ᾽ αὐτοῖσιν 
παρέχω τύπτειν, πεινῆν, διψῆν, 

ὩΣ ΚΑ, : ἦ 5 
αὐχμεῖν., ῥιγῶν, ἀσχὸν δαίρειν, 

εἴπερ τὰ γοέα διαφευξοῦμαι, 
ΕΝ ΚΑ ΑΝ, ΤΌ ΕΡερὶ ὙΠ Υ , 

τοῖς ἀνθρώποις τ᾽ εἶναι δόξω 

ἀπο θρασὺς, εὔγλωττος, τολμηρὸς, ἔτης, 

βδελυρὺς, ψευδῶν συγκολλητὴς, 
Ξ ἔ Ξ 

ευρησιξπὴς. περίτρι μια διχῶν, 

χύρβις. χρόταλον, κίναδος, τρύμιη, 
μάσϑλης, εἴρων, γλοιὸς, ἀλαζὼν, 

450 χέντρων, πιχρὸς, στρόφις, ἀργαλέος, 

ματτυολοιχός. 

ταῦτ᾽ εἴ με χαλοῦσ᾽ ἁπαντῶντες, 
δοώντων ἀτεχνῶς ὅ τι χρήζουσιν " 

.-΄  ... - --τεουξδυξασυσο! 



Ν ΟΡα ὦ ἐπ ὦ ΔΡ, Αἱ 1: 

χεὶ βούλονται, 
.4δ6 γὴ τὴν “1ἡμητρ᾽ ἔχ μου χορδὴν 

τοῖς φροντισταῖς παραϑέντων. 

ΧΟΡΟΣ. 

λῆμα μὲν πάρεστι τῷδέ γ᾽ 

οὐκ ἄτολμον, ἀλλ᾽ ἕτοιμον. ἴσϑι δ᾽ ὡς 
ταῦτα μαϑὼν παρ᾽ ἐμοῦ χλέος οὐρανόμηκχες 

460 ἐν βροτοῖσιν ἕξεις. 
ΣΟ ΠΡῈΈ ΦΙΑ͂ΖΦΗ͂Σ:. 

τί πείσομαι; 

ΧΟΡΟΣ. 

τὸν πάντα χοόνον μετ᾽ ἐμοῦ 
ζηλωτότατον βίον ἀνθρώπων διάξεις. 

1 ΡΗ ΖΩΣ: 

406 ἄρά γε τοῦτ᾽ ἄρ᾽ ἐγώ ποτ᾽ 
ὄψομαι; 

ΧΟΡΟΣ. 

ὥστε γε σοῦ πολλοὺς ἐπὶ ταῖσι ϑύραις 

ἀεὶ χαϑῆσϑαι, 
470 βουλομένους ἀνακοινοῦσϑαί τε χαὶ ἐς λόγον ἐλϑεῖν, 

πράγματα χἀντιγραὰς πολλῶν ταλάντων 
476 ἄξια σῇ «φρενὶ συμβουλευσομένους μετὰ σοῦ. 

ἀλλ ἐγχείρει τὸν πρεσβύτην ὅ τι περ μέλλεις 
προδιδάσχειν, 

καὶ διωκίνψει τὸν νοῦν αὐτοῦ, χαὶ τῆς γνώμης 

ἀποπειρῶ. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ἄγε δὴ, κάτειτιέ μοι σὺ τὸν σαυτοῦ τρύπον, 
ἵν᾽ αὐτὸν εἰδὼς ὅστις ἐστὶ μηχανὰς 

480 ἤδὴ ᾽πὶ τούτοις πρὸς σὲ χαινὰς προσφέρω. 

ΣΦ ΙΡΟΕΙΡΙΚ“ΖΗΣ. 

τί δέ; τειχομαχεῖν μοι διανοεῖ, πρὸς τῶν ϑεῶν; 
ο ρ.  ΓΊΣΣ. 

οὔχ, ἀλλὰ βραχέα σου πυϑέσϑαι βούλομαι, 
εἰ μνημογιπὸς εἶ. 

ΣΙ ΒΕΡΙΑΖῊΣ. 

δύο τρόπω γὴ τὸν «1ία" 
ἢν μέν γ᾽ ὀφείληταί τί μοι, μνήμων πάνυ" 

485 ἐὰν δ᾽ ὀφείλω, σχέτλιος, ἐπιλήσμων πάνυ. 
ΣΟ ΟΦ ΓΎΓΙΣ. 

ἔνεστι δῆτά σοι λέγειν ἐν τῇ φύσει; 
ΣΙ ΤΙΡΙΕΙ ΖΦ. Σ. 

λέγειν μὲν οὐκ ἔνεστ᾽, ἀποστερεῖν δ᾽ ἔγι- 
ΣΑΣ ΠΎΡΟΑΙ ΤΎΓΙΣ. 

πῶς οὖν δυνήσει μανϑάνειν ; 

ΣΡ ΧΙ ΖΉΗΣ. 

ἀμέλει, χαλῶς. 
ΣΡ ΤῊ Σ. 

ἄγε νυν ὕπως, ὅταν τι προβάλωμαι σο(ὸν 
490 περὺ τῶν μετεώρων, εὐϑέως ὑφαρπάσει. 

ΒΡ ΤΩ ΖΙ ΕΓῚΣ, 

τί δαί; κυνηδὸν τὴν σοφίαν σιτήσομαι; 
ΩΣ ΚΡΙΑ ΤΌΓΣ: 

ἄνϑρωπος ἀμαϑὴς οὑτοσὶ χαὶ βάρβαρος, 
δέδοιχά σ᾽, ὦ πρεσβῦτα, μὴ πληγῶν δέη. 
φέρ᾽ ἴδω, τέ δοῷς, ἤν τίς σε τύπτῃ; 

ΣΤΡΕΨΙΆΑΖΗΣ. 

, τύπτομαι, 
495 κἄπειτ᾽ ἐπισχὼν ὀλίγον ἐπιμαρτύρομαι, 

εἶτ᾽ αὖὐϑις ἀκ ρὴ διαλιπὼν διχάζομαι. 

ΣΟ ΡΟΝ. ΤΟ ῚΓΣ, 

ἴϑι νυν, χατάϑου ϑοϊμάτιον. 
ΣΕ ΒΙΕΟΖΙΕΣΣ. 

ἠδίχηχά τι; 

:Σ ΚΡ ΦΠΊΕΙΣ. 

οὔχ, ἀλλὰ γυμνοὺς εἰσιέναι νομίζεται. 
ΣΤΡΕΨΙΑΖΗΣ:. 

ἀλλ οὐχὶ φωράσων ἔγωγ᾽ εἰσέρχομαι. 
ΣῸΑΕΡΟΑ ΤΎΠΣ:. 

800 χατάϑου. τί ληρεῖς ; 

ΣΙΡΕΙΔΙΖΖΗΣ. 

εἰπὲ δή νύν μοι τοδί" 

ἢν ἐπιμελὴς ὦ χαὶ προϑύμως μανϑάνω, 
τῷ τῶν μαϑητῶν ἐμφερὴς γενήσομαι; 

ΣΩΚΡΑΤΉΣ.:. 

οὐδὲν διοίσεις Χαιρει ὥντος τὴν «ύσιν. 
ΣΕΥ Φ Σ. 

οἴμοι χαχοδαίμων, ἡμιϑνὴς γενήσομαι. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ὅ06 οὐ μὴ λαλήσεις, ἀλλ᾿ ἀκολουϑήσεις ἐμοὶ 
ἀνύσας τι δευοὶ θᾶττον; 

ΣΤΡΕΨΙΔΑ͂ΖΗΣ. 

; ἐς τὼ χεῖρέ νυν 

δός μοι μελιτοῦτταν πρότερον" ὡς δέδοικ᾽ ἐγὼ 
εἴσω καταβαίνων ὥσπερ εἰς Τροφωνίου. 

ὩΣ ΣΟ Θ. ΑΙ ΤΠ ΈΡῸΣς 

χώρει" τί κυπτάζεις ἔχων περὶ τὴν ϑύραν; 
ΧΟΡΟΣ. 

510 ἀλλ ἴϑι χαίρων τῆς ἀνδρείας 

οὕνεχα ταύτης. 
εὐτυχία γένοιτο τἀν-- 
ϑρώπῳ,, ὕτι προήχων 
ἐς βαϑὺ τῆς ἡλιχίας, 

ὅ16 γεωτέροις τὴν «(ὑσιν αὖ- 

τοῦ πράγμασιν χοωτίζεται 

χαὶ σοφίαν ἐπασχεῖ. 
ἂν ὦ ϑεώμενοι, χατερῶ πρὸς ὑμῶς ἐλευϑέρως 

τἀληϑῆ, νὴ τὸν “Ιιόνυσον τὸν ἐχϑοέψαντά με. 
ὅ20 οὕτω νιζήσαιμί τ᾿ ἐγὼ χαὶ νομιζοίμην σοφὸς, 

ὡς ὑμᾶς ἡγούμενος εἶναι ϑεακτὰς δεξιοὺς 

χαὶ ταύτην σοιώτατ᾽ ἔχειν τῶν ἐμῶν χωμῳδιῶν, 
πρώτους ἠξίωσ᾽ ἀναγεῦσ᾽ ὑμᾶς, ἣ παρέσχε μοι 

ἔργον πλεῖστον" εἶτ᾽ ἀνεχώρουν» ὑπ᾿ ἀνδρῶν 
φορτιχῶν 

ὅ2ὅ ἡττηϑεὶς, οὐχ ἄξιος ὦν: ταῦτ᾽ οὖν ὑμῖν μέμ- 
φομαι 

τοῖς σοιοῖς, ὧν οὕνεκ᾽ ἐγὼ ταῦτ᾽ ἐπραγμα- 
τευύμην. 

οὐδ᾽ ὥς ὑμῶν ποῦ ἑχὼν προδώσω τοὺς 
δεξιούς. 

ἐξ ὅτου γὰρ ἐνϑάδ᾽ ὑπ᾿ ἀνδρῶν, οἷς ἡδὺ χαὶ 

λέγειν, 

ὁ σώφρων τε χὠ χαταπύγων ἄριστ᾽ ἠχουσάτην, 
ὅ80 χἀγὼ, παρϑένος γὰρ ἔτ᾽ ἡ, κοὐκ ἐξῆν πώ μοι 

τεχεῖν, 
ξέϑηχα, παῖς δ᾽ ἑτέρα τις λαβοῦσ᾽ ἀνείλετο, 

ὑμεῖς δ᾽ ἐξεϑρένψεατε γενναίως χἀπαιδεύσατε" 

ἐχ τούτου μοι πιστὰ παρ᾽ ὑμῖν γνώμης ἔσϑ᾽ 
ὅρχια. 

γῦν οὖν ᾿Πλέχτραν χατ᾽ ἐχείνην ἥδ᾽ ἡ κωμῳδία 

ἀλλ 



688 

588 ζητοῦσ᾽ ἠλϑ᾽. ἤν που ᾽πιτύχη ϑεαταῖς οὕτω σο-' 
φοῖς " 

γνώσεται γὰρ, ἤνπερ ἴδη, τἀδελφοῦ τὸν βό- 
στρυχον. δ, 

ὡς δὲ σώφρων ἐστὶ «ύσει σχέψασϑ᾽- ἥτις πρῶτα 

μὲν ἶ 

οὐδὲν ἦλθε δαιψαμένη σχύτινον χαϑειμένον, 
ἐρυθρὸν ἐξ ἄχρου, παχὺ τοῖς παιδίοις ἵν᾽ ἢ 

γέλως" 

δ40 οὐδ᾽ ἔσχωψε τοὺς «αλαχροὺς, οὐδὲ 
εἵλχυσεν, 

οὐδὲ πρεσβύτης ὁ λέγων τἄπη τῇ βαχτηρίᾳ 

5 ἢ 
χόρδαχ 

τύπτει τὸν παρόντ᾽, ἀφανίζων πονηρὰ σχώμματα,, 

οὐδ᾽ εἰσῆξε δᾷδας ἔχουσ᾽, οὐδ᾽ Ἰοὺ Ἰοὺ βοᾷ, 

ἀλλ᾽ αὑτὴ χαὶ τοῖς ἔπεσιν πιστεύουσ᾽ ἐλήλυϑεν. 

ὅ46 χἀγὼ μὲν τοιοῦτος ἀνὴρ ὧν ποιητὴς οὐ χομῶ, 
οὐδ᾽ ὑμᾶς ζητῶ ᾿ξαπατᾶν δὶς χαὶ τρὶς ταῦτ᾽, 

εἰσάγων, 
ἀλλ ἀεὶ χαινὰς ᾿Ἰδέας εἰσφέρων σοφίζομαι, 

οὐδὲν ἀλλήλαισιν ὁμοίας καὶ πάσας δεξιός " 

ὃς μέγιστον ὄντα Κλέων᾽ ἔπαισ᾽ εἷς τὴν γαστέρα, 
560 χοὺχ ἐτόλιησ᾽ αὖϑις ἐπεμπηδῆσ᾽ αὐτῷ χειμένῳ." 

οὗτοι δ᾽, ὡς ἅπαξ παρέδωχεν λαβὴν Ὑπέρβολος, 

τοῦτον δείλκιον χολετρῶσ᾽ ἀεὶ χαὶ τὴν μητέρα. 
Πύπολις μὲν τὸν ΔΙκριχῶν πρώτιστον παρείλχυσεν, 

Ι ] 

ἐχστρέψας τοὺς ἡμετέρους Ἱππέας χαχὸς χαχῶς, 

566 προσϑεὶς αὐτῷ γραὺν μεϑύσην τοῦ κόρϑαχος οὕ- 
ΙΝ 

γεχ᾽, ἣν 
«Ῥρύνιχος πάλαι πεποίηχ᾽, ἣν τὸ κῆτος ἤσϑιεν. 
εἶθ. Ἕρμιππος αὖϑις ἐποίησεν εἰς “Ὑπέρβολον, 

ἄλλοι τ᾿ ἤδη πάντες ἐρείδουσιν εἰς Ὑπέρβολον, 
τὰς εἰχοὺς τῶν ἐγχέλεων τὰς ἐμὰς μιμούμενοι. ] 

500 ὅστις οὖν τούτοισι γελῷ, τοῖς ἐμοῖς μὴ χιαρέτω 

ἢν δ᾽ ἐμοὶ χαὶ τοῖσιν ἐμοῖς εὐφραίνησθ᾽ εὑρή-᾿ 
μασιν, ] 

ἐς τὰς ὥρας τὰς ἑτέρας εὖ φρονεῖν δοχήσετε. 
ὑνιμέδοντα μὲν ϑεῶν 

“Ζῆνα τύραννον ἐς χορὸν 

ὅθ6 πρῶτα μέγαν χιχλήσχω " 

τόν τὲ μεγασϑενὴ τριαίνης ταμίαν, Ϊ 

γῆς τὲ χαὶ ἁλμυρᾶς ϑαλάσσης ἄγριον μοχλευτήν" 
καὶ μεγαλώνυμον ἡμέτερον πατέρ᾽, 

8610 «1ϑέραα σεμνότατον, βιοϑοέμμονι πάντων" 

τόν ϑ᾽ ἱππονώμαν, ὃς ὑπεο- 
λάμπροις ἀχτῖσιν χατέχει 

γῆς πέδον, μέγας ἐν ϑεοῖς 

ἐν ϑνητοῖσί τε δαίμων. 
576 ὦ σου ὠτατοι θεαταὶ, δεῦρο τὸν γοῦν πρόύσχετε. 

ἠδιχημένκι γὰρ ὑμῖν μεμᾳ ὁμεσϑ᾽ ἐναντίον " 
πλεῖστα γὰρ ϑεῶν ἁπάντων ὠφελούσαις τὴν. 

πόλιν, | 
δαιμόνων ἡμῖν μόναις οὐ ϑύετ᾽ οὐδὲ σπένδετε,, 

᾿ - - - . ᾿ - «ἅτινες τηροῦμεν ὑμᾶς. ἢν γὰρ ἢ τις ἔξοδος 
ὅ80 μηδενὶ ξὺν νῷ, τότ᾽ ἢ βοοντῶμεν ἢ τῃϑκαχάζομεν. 

τ . - ᾿ ΜΗ ΄ 

εἶτα τὸν ϑεοῖσιν ἐχϑρὸν βυρσοδέψην Παφλαγόνα 
ΡΣ ΘΟ. ἐς ἐδ Ἷ ὩΣ ἜΜν εις: ; 
ἡνίχ᾽ ἡρεῖσϑε στρατηγὸν, τὰς οφοὺς συνηγομὲν 

χἀποιοῦμεν δεινά" βοοντὴ δ᾽ ἐρράγη δι᾿ ἀσ : ' εἰν" βοοντὴ ρράγη δι᾿ ἀστρα-, 
πῆς Ξ | 

ἡ σελήνη δ᾽ ἐξέλειπε τὰς ὁδούς " ὁ δ᾽ ἥλιος 

868:--- ὅθ4; ---  595-- 826. 

ΑΒΗ Ξ ΤΑΟ Φ ΙΝ Θ ἝΞ 

δϑοτὴν ϑρυαλλίδ᾽ εἰς ἑαυτὸν εὐθέως ξυνελχύσας 
οὐ «φανεῖν ἔφασχεν ὑμῖν, εἰ στρατηγήσει Κλέων. 

ἀλλ ὕμως εἵλεσϑε τοῦτον. (φασὶ γὰρ δυσβουλίαν 
τῆδε τῇ πόλει προσεῖναι, ταῦτα μέντοι τοὺς 

ϑεοὺς 
ἅττ᾽ ἂν ὑμεῖς ἐξαμάρτητ᾽, ἐπὶ τὸ βέλτιον τρέ- 

πειν. 
ὅ90 ὡς δὲ χαὶ τοῦτο ξυνοίσει ὁᾳδίως διδάξομεν. 

ἢν Κλέωνα τὸν λάρον δώρων ἑλόντες χαὶ χλοπῆς, 

εἶτα φιμώσητε τούτου τῷ ξύλῳ τὸν αὐχένα, 
αὖϑις ἐς τἀρχαῖον ὑμῖν, εἴ τι χἀξημάρτετε, 
ἐπὶ τὸ βέλτιον τὸ πρῦγμα τῇ πόλει συνοίσεται. 

5965 ἀϊι(( μοι αἶτε, «Ῥοῖβ᾽ ἄναξ 
“«1ἡλιε. Κυνϑίαν ἔχων 

ὑψηιχέρατα πέτραν " 

ἣ τ᾿ Ἐφέσου μάχιιρα πάγχρυσον ἔχεις 
600 οἶχον, ἐν ᾧ χύραι σὲ «Τυδῶν μεγάλως σέβουσιν " 

ἢ τ᾽ ἐπιχώριος ἡμετέρα ὕεὺς, 
αἰγίδος ἡνίοχος, πολιοῦχος ᾿ϑάνα" 

ΤΠΙῈ΄αονασίαν ϑ᾽ ὃς κατέχων 
πέτραν σὺν πεύχαις σελαγεῖ 

6005 βάχχαις «1ελιίσιν ἐμπρέπων, 

χωμαστὴς “ΤΠιόνυσος. 

ἡνίχ᾽ ἡμεῖς δεῦρ᾽ ἀφορμᾶσϑαι παρεσχευάσμεϑας 
ἡ “Σελήνη συντυχοῦσ᾽ ἡμῖν ἐπέστειλεν φράσαι, 
πρῶτα μὲν χαίρειν ᾿Ιϑηναίοισι χαὶ τοῖς ξυμ! 

Ϊ μάχοις " ᾿ 

610 εἶτα ϑυμαίνειν ἔφασχε- δεινὰ γὰρ πεπονθέναι, 

ὠφελοῦσ᾽ ὑμᾶς ἅπαντας, οὐ λόγοις, ἀλλ᾽ ἐμ-᾿ 
«ανῶῦς. 

πρῶτα μὲν τοῦ μηνὸς εἰς δᾷδ᾽ οὐχ ἔλαττον ἢ 
δραχμὴν, 

ὥστε χαὶ λέγειν ἅπαντας ἐξιόντας ἑσπέρας, 

μὴ πρίη, παῖ, δᾷ δ᾽, ἐπειδὴ φὥς Σεληναίης καλόν. 
6165 ἄλλα τ᾿ εὖ δρᾶν φησιν, ὑμᾶς δ᾽ οὐχ ἄγειν τὰς 

ἡμέρας 
οὐδὲν ὀρθῶς, ἀλλ ἄνω τε χαὶ χάτω χυδοιδοπῶν " 
ὥστ᾽ ἀπειλεῖν «ησιν «αὐτῇ τοὺς ϑεοὺς ἑχάστοτε 
ἡνίχ᾽ ἂν τοευσϑῶσι δείπνου. κἀπίωσιν οἴχαδε, 

τῆς ἑοοτῆς μὴ τυχόντες χατὰ λόγον τῶν ἡμερῶν. 
620 χᾷϑ᾽ ὅτων ϑύειν δέη, στρεβλοῦτε χαὶ διχάζετε" 

πολλάκις δ᾽ ἡμῶν ἀγόντων τῶν ϑεῶν ἀπαοτίαν, 
ἡνίχ᾽ ἂν πενϑῶμεν ἢ τὸν Πιέμνον᾽ ἢ Σαρπη- 

δόνα, 
σπένδεϑ᾽ ὑμεῖς χαὶ γελῶτ᾽ " ἀνϑ᾽ ὧν λιχὼν 

“Ὑπέρβολος 

τῆτες ἱερομνημογεῖν, χἄάπειϑ᾽ ὑφ᾽ ἡμῶν τῶν 
θεῶν 

θ2ὅ τὸν στέφανον ἀφηρέϑη" μᾶλλον γὰρ οὕτως εἴσεται 
χατὰ σελήνην ὡς ἄγειν χρὴ τοῦ βίου τὰς ἡμέρας. 

ΣΩΚΡΩΞΠΉΗΣΣ, 

μὰ τὴν ᾿ναπνοὴν, μὰ τὸ Χάος, μὰ τὸν Πέρα, 
οὐχ εἶδον οὕτως ἄνδρ᾽ ἄγροιχον οὐδένα 
οὐδ᾽ ἄπορον οὐδὲ σκαιὸν οὐδ᾽ ἐπιλήσμονα" 

680 ὕστις σχαλαϑυρμάτι᾽ ἄττα μιχρὰ μανϑάνων, 
ταῦτ᾽ ἐπιλέλησται πρὶν μαϑεῖν " ὅμως γε μὴν 
αὐτὸν χαλῶ ϑύραζε δευρὶ πρὸς τὸ «ὥς. 
ποῦ «ΣΣτρειψψιάδης ; ἔξει τὸν ἀσχάντην λαβών. 

ΣΤΡΕ. ΑΖΗ Σ. 
2.20 ᾿ 5, 2 3. ὃ» - [: τ 
ἀλλ οὐχ “ὥσί μ᾽ ἐξενεγχεῖν οἱ χόρεις. 



ΣΏΣΨΗΤΗΣ. 

6836 ἀνύσας τε χατάϑου, καὶ πρόσεχε τὸν γοῦν. 

ΣΤΡΕΣΧΤΙΆΑΜ“ἶΗΣ. 

ἰδού. 
ΣΩΚΡΆΤΗΣ. 

ΕΣ «ὡ. Ν , ἐγε δὴ, τί βούλει πρῶτα νυνὶ μανϑόνειν 
τ , ΄ ΄. 
ὧν οὐχ ἐδιδάχϑης πώποτ᾽ οὐδέν; εἰπέ μοι. 

, χ ᾿ ΤΕΣ δ ἘΕΡΥΣ ΠΣ ΑΙ  Υα 
ποτερα πέερὲ μετὼ» ἢ πέξοι ἑπὼν ἢ θυι “ων; 

ΣΥΡΈΙ ΖΗ Σ. 

περὶ τῶν μέτρων ἔγωγ᾽. ἔναγχος γάρ ποτὰ 
ε Ξ , , 

640 ὑπ᾿ ἀλφιταμοιβοῦ παρεχύπην διχοινίχῳ. 

ΣΟΥ ΡΤ ΤΎΓΣΣ: 

οὐ τοῦτ᾽ ἐρωτῶ σ᾽, ἀλλ: ὅ τι χάλλιστον μέτρον 
ΕΣ ΩΝ ι ᾿ 
ἡγεῖ" πότερον τὸ τρίμετοον ἢ τὸ τετράμετρον ; 

ΦΕΡῈ ὉἘΤΑΖΝΗΣ. 

ἐγὼ μὲν οὐδὲν πρότερον ἡμιεχτέου. 
ΣΟ ΚΟΒΏΈΕΙΓΣ. 

οὐδὲν λέγεις, ὦνϑρωπε. 

ΣΤΡῈ ΨΙΑΖΗΣ. 

περίδου νυν ἐμοὶ, 

845 εἰ μὴ τετράμετρόν ἔστιν ἡμιεχτέον. 
ΣΌΏΚΡΙ ΤΊΣ: 

ἐς χόραχας, ὡς ἄγροιχος εἶ χαὶ δυσμαϑής. 
ταχὺ δ᾽ ἂν δύναιο μανϑάνειν περὶ ῥυϑμῶν. 

ὩΣ ΕΗ ΓΑ ΖΙΊΗΣ: 

τί δέ μ᾽ ὠφελήσουσ᾽ οἱ δυϑμοὶ πρὸς τἄλριτα;, 
ἘΞ ΒΤ ΡΊΕΡΕΣ. 

πρῶτον μὲν εἶναι. χομι μὸν ἂν συνουσίᾳ, 

660 ἐπαΐονϑ᾽ ὁποῖός ἐστι τῶν δυϑμῶν 
γ , τω ἐν κι ᾿ 

χατ᾽ ἐνόπλιον, χώποϊῖος αὖ χατὰ δάχτυλον. 
ΣΡ Ε Ἢ ΧΦ ΖΓ. 

χατὰ δάχτυλον; νὴ τὸν “10 ἀλλ οἶδ᾽. 
ΩΣ ΚΡ ΤΗΣ: 

εἰπὲ δή. 
ο' ΣΤΡΕΨΙΆΑΆΖΗΣ. 

τίς ἄλλος ἀντὶ τουτουὶ τοῦ δαχτύλου; 

πρὸ τοῦ μὲν, ἔτ᾽ ἐμοῦ παιδὸς ὄντος, οὑτοσί. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

666 ἀγρεῖος εἰ χαὶ σχαιός. 
ΣΤΡΕΨΙΑ͂ΖΗΣ. 

οὐ γὰρ, φὠζυρὲ, 

τούτων ἐπιϑυμῶ μανϑάνειν οὐδέν, 

ΣΡ ΕΣ: 
τί δαί; 

ΣΤΙΤΡΕΨΙΆΖΗΣ. 

ἐχεῖν᾽ ἐχεῖνο, τὸν ἀδιχώτατον λόγον, 

ΞΡ ΡΟΝ ΗἾΣ, 

ἀλλ ἕτερα δεῖ σε πρότερα τούτων μανϑάνειν, 
τῶν τετραπόδων ἅττ᾽ ἐστὶν ὀρϑῶς ἄρρενα. 

ΣΤΡ 51. ΖῚΈΓΣ: 

660 ἀλλ᾽ οἶδ᾽ ἔγωγε τἄρρεν᾽, εἰ μὴ μαίνομαι" 
χριὸς, τράγος, ταῦρος, χύων, ἀλεκτρυών. 

ΣΦΟΩΙΕΡΑ ΤΗΝ, 

ὁρᾷς ὃ πάσχεις; τήν τε ϑήλειαν καλεῖς 
ἀλεχτρυόνα χατὰ ταὐτὸ καὶ τὸν ἄρρενα. 

ΣΤΡΕΨΙΑΖΗΣ. 

πιῦς δή; φέρε. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

πῶς; ἀλεχτρυὼν κἀλεχτρυών. 

ῬΟΕΤΑΕ 5060ΕΈΝΙΟΙ- 
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ΣΤΡῈ ΨΙΑΖΗΣ. 

666 γὴ τὸν Ποσειδῶ. νῦν δὲ πῶς μὲ χρὴ χαλεῖν; 
ΣΩΚΡΟΙ͂ ΤΙΣ. 

ἀλεχτρύαιναν., τὸν δ᾽ ἕτερον ἀλέχτοραι. 

ΣΠΙΡΙΕΖΤΤΙΣ. 

ἀλεχτρύαιναν; εὖ γε νὴ τὸν ἡἹέρα " 
ὥστ᾽ ἀντὶ τούτου τοῦ διδάγματος μόνου 
διαλφιτώσω σου κύχλῳ τὴν χάρδοπον. 

ΦΞΩΡ  ΕΓΣΩ 

670 ἡδοὺ μάλ᾽ αὖϑις τοῦϑ᾽ ἕτερον. τὴν κάρδοπον 
ἄρρενα χαλεῖς, ϑήλειαν οὖσαν. 

ΣΤΡΕΨΙΑΖΗΣ. 

, τῷ τρόπῳ 
ἄρρενα χαλῶ ᾽γὼ χάρδοπον; 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

μάλιστά γε, 
ὥσπερ γε καὶ Κλεώνυμον. 

ΦΒΙΒΨΟ Ζ ΖΙ ἘΓῚΣ: 

πῶς δή; φράσον. 
ΣΟΙ ΚΙΡΣΑ͂ Τ' ΤῚΣ: 

ταυτὸν δύναταί σοι κάρδοπος Κλεωνύμῳ. 
ΣΙ ΙΡΕΈΨΙΙ Δ ΈΓΣ. 

676 ἀλλ, ὠγάϑ᾽, οὐδ᾽ ἣν κάρδοπος Κλεωνύμῳ, 
ἀλλ᾿ ἐν ϑυείέᾳ στρογγύλη ᾿νεμάττετο. 
ἀτὰρ τὸ λοιπὸν πῶς μὲ χρὴ χαλεῖν; 

ΣΩΚΡΆΤΗΣ. 
ὅπως; 

τὴν χαρδόπην, ὥσπερ καλεῖς τὴν “Σωστράτην. 
ΣΤΡΕΨΙΕΙΚΟΥΗΓΩΣ: 

τὴν καρδόπην ϑήλειαν; 

ΦΙΘΣΘΘ ΠΊΓΙΣ. 

ὀρϑῶς γὰρ λέγεις. 
ὩΣ ΤΡΕΨΙΑΖΖΗ Σ. 

680 ἐκεῖνο δ᾽ ἦν ἄν, χαρδόπη, Κλεωνύμη. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ, 

ἔτι δή γε περὶ τῶν ὀνομάτων μαϑεῖν σε δεῖ, 
ἅττ᾽ ἄρρεν᾽ ἐστὶν, ἅττα δ᾽ αὐτῶν ϑήλεα. 

Δ ΡΡ ΠΙΖΖΉΗΣ,: 

ἀλλ οἷδ᾽ ἔγωγ᾽ ἃ ϑήλε᾽ ἐστίν. 
ΣΡ ΤΊΣ. 

εἰπὲ δή. 

ΦΙΡῈ ΨΙΑΖΈΕΣ: 

«Τύυσιλλα, «Ῥίλιννα, Κλειταγόρα, “]ημητρία. 
ΣΟ ΡΙΩ͂ ΤΙΣ, 

686 ἄρρενα δὲ ποῖα τῶν ὀνομάτων; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

μυρία. 

«ΡῬιλόξενος, Μελησίας, ᾿Δμυνίας. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 
ἀλλ, ὦ πονηρὲ, ταῦτά γ᾽ ἔστ᾽ οὐχ ἄρρενα. 

ΣΤΡΕ.ΜΙΔΑΖΗΣ. 

οὐχ ἄρρεν᾽ ὑμῖν ἔστιν; 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

οὐδαμῶς γ᾽, ἐγτεὺ 
πῶς ἂν καλέσειας ἐντυχὼν ᾿μυνίᾳ; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ, 
690 ὅπως ὧν; ὡδὶ, δεῦρο δεῦρ᾽, ᾿Δμυνία. 

ΣΩΚΡΆΤΗΣ. 
γυναῖχα τὴν ᾿Ἱμυνίαν καλεῖς. 

74 
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ΣΤΡΕΧΙΑ͂ΖΠΙΣ. 

οὔχουν διχαίως ἥτις οὐ στρατεύεται; 
ἀτὰρ τί ταῦϑ᾽ ἃ πάντες ἴσμεν μανϑάνω; 

ΣΩΚΡΆΤΗΣ. 

οὐδὲν μὰ “10, ἀλλὰ χαταχλινεὴς δευρὶ 
ΣΤΡΕΨΙΆΜΗΣ. 

τί δρῶ; 

ΣΟ ΡΟ ΟΕΤΟΣ: 

696 ἐχφρόντισόν τι τῶν σεκυτοῦ πραγμάτων. 

ΣΙΡΕΜΙΖΔΠΖΗΣ. 

μὴ δῆϑ᾽, ἱχετεύω σ᾽, ἐνθάδ᾽. ἀλλ εἴπερ γε χρὴ; 
χαμαί μ᾽ ἔασον αὐτὰ ταῦτ᾽ ἐχιροντίσαι. 

ΣΟ ΚΡ Σ: 

οὐχ ἔστι παρὰ ταῦτ᾽ ἄλλα. 
ΣΤΡΕΨΙΔΑΖΠΣ. 

χαχοδαίμων ἐγὼ, 

οἵαν δίχην τοῖς κόρεσι δώσω τήμερον. 

ΧΟΡΟΣ. 

700 φρόντιζε δὴ χαὶ διάϑρει, 
σαυτὸν 

στρύόβει πυχνώσας. 
ταχὺς δ᾽, ὅταν εἰς ἄπορον πέσῃς, 

ἐπ᾿ ἄλλο πήδα 
70ὅ γύημα φρενός" ὕπνος δ᾽ ἀπέστω γλυκύϑυμος 

ομματων. 

ΣΤΡΕΨΙΔ4Ζ4ΗΣ. 

707 Ἰατταταῖ ἱαττιιταῖ. 
ΧΌΤΡΙΟΙΣ. 

τί πάσχεις; τί χάμνεις; 
ΣΤΡΕΧΜΙΠΖ4ΔΖΔΗΣ. 

ἀπόλλυμαι δείλαιος" ἔχ τοῦ σχίμποδος 

710 δάχνουσί μ᾽ ἐξέρποντες οἱ Κορίνϑιοι, 

χαὶ τὰς πλευρὰς δαρδάπτουσιν 

χαὶ τὴν ψυχὴν ἐχπίνουσιν, 

χαὶ τοὺς ὄρχεις ἐξέλκουσιν, 

πάντα τρόπον τε 

χαὶ τὸν πρωχτὸν διορύττουσιν, 

716 καί μ᾽ ἀπολοῦσιν. 
ΧΟΡΟΣ. 

μή νυν βαρέως ἄλγει λίαν. 
ΣΤΡΈΕΨΙΔΑΜΖΕΗΣ. 

χαὶ πῶς; ὅτε μου 

φροῦδα τὰ χρήματα, φρούδη χροιὰ, 
φρούδη ψυχὴ, φρούδη δ᾽ ἐμβάς" 

720 καὶ πρὸς τούτοις ἔτι τοῖσι καχοῖς 
φρουρᾶς ἄδων 
ὀλίγου φροῦδος γεγένημαι. 

ΣΟ ΟΡΟΑ ΤΙ ΤῚΣ. 

οὗτος, τί ποιεῖς; οὐχὶ φροντίζεις; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ἐγώ; 

γνὴ τὸν Ποσειδῶ. 
᾿ ΣΏΚΡΑΤΗΣ. 

χαὶ τί δῆτ᾽ ἐφοόντισας; 

ΣΊΡΕ ΡΥ ΖΙΈΓΣ. 

72Ὁ ὑπὸ τῶν κόρεων εἴ μού τι περιλειι,ϑήσεται. 
ΣΩΚΡΑΤΉῊΗΣ: 

ἀπολεῖ κἀκιστ᾽. 

ΣΤΡΕΨΙΑΖΗΣ. 

ἀλλ, ὠγάϑ᾽, ἀπόλωλ ἀρτίως. 

700 ---σ06. -ΞΞ 804---810. 

--- 

Σ᾿ ΟΘΟΡΤ ΤΠ ΤΣ: 

οὐ μαλϑθακιστέ᾽, ἀλλὰ περιχαλυτιτέα. 
ἐξευρετέος γὰρ νοῦς ἀποστερητιχὺς 

χἀπαιόλημ᾽. 
ΣΤΡΕΨΙΖ ΖΗ Σ.: 

οἴμοι, τίς ἂν δῆτ᾽ ἐπιβάλοι 

730 ἐξ ἀρνακίδων γνώμην ἀποστερητρίδα; 
ΣΙ ΚΕ ΡΣ ΠΚΕΡΕΣΣ 

φέρε νυν, ἀϑρήσω πρῶτον, ὕ τι δρᾷ, τουτονί. 

οὗτος, καϑεύδεις; 
ΣΡ ΙΟΙ͂ ΖΙΞΕΤΟΣ: 

μὰ τὸν ᾿“πόλλω 

ΣΩΚΡΑΤΉ. 

ὅσα ὩΣΘΡΔ ΟΝ 
γὼ μὲν ου. 

ἔχεις τι; 
ΣΤΡῈΕΨΙΧ.ΤΕΙΣ, 

μὸ “4 οὐ δῆτ᾽ ἔγωγ᾽. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

οὐδὲν πώνυ; 
ΣΤ͵ΤΡΕ ΨΥ ΖΦ ΈΥΓΙΣΣ: 

οὐδέν γε πλὴν ἢ τὸ πέος ἐν τῇ δεξιᾷ. 
ΣΑΡΡΑ ΕΙΟΣ, 

735 οὐκ ἐγχαλυνψάμενος ταχέως τι φροντιεῖς ; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

περὶ τοῦ; σὺ γάρ μοι τοῦτο φράσον, ὦ Σώ- 
χρατες. 

ΣΩ ΚΡΑ ΤΊ ΣΙ 

αὐτὸς ὅ τι βούλει πρῶτος ἐξευρὼν λέγε. 
ΣΙ ΤΟΡΊΕΙ ΡΥ ΙΕ ΣΣΣ 

ἀχήχοας μυριάχις ἁγὼ βούλομαι, 
περὶ τῶν τόχων, ὅπως ἂν ἀποδῶ μηδενί, 

ΣΩΚΡΑΠΤΈΓΣ. 

710 ἴϑι νυν, καλύπτου χαὶ σχάσας τὴν φροντίδα 
λεπτὴν χατὰ μιχρὸν περιφρόνει τὰ πράγματα, 

ὀρϑῶς διαιρῶν χαὶ σχοπῶν. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

οἴμοι τάλας. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ἔχ᾽ ἀτρέμα" κἂν ἀπορῆς τι τῶν νοημάτων, 
ἀφεὶς ἄπελθε" χᾷτα τὴν γνώμην πάλιν 

7415 χίνησον αὖϑις αὐτὸ χαὶ ζυγώϑρισον. 
ΣΤΡΕΥΙΆΑἥ“ΗΣ. 

ὦ Σωχρατίδιον «ἴλτατον. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

τί, ὦ γέρον; 
ΣΤΡΕΧΙΠΑΖΗΣ. 

ἔχω τόχου γνώμην ἀποστερητιχήν- 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ἐπίδειξον αὐτήν. 

ΣΙΡΕ ΙΖ Σ. 

εἰπὲ δή νύν μοι τοδί" 
γυναῖχα φαρμαχίδ᾽ εἰ πριάμενος Θετταλὴν, 

750 χαϑέλοιμι νύχτωρ τὴν σελήνην. εἶτις δὴ 
αὐτὴν χαϑείρξαιμ᾽ ἐς λοφεῖον στρογγύλον, 

ὥσπερ χάτοπτρον, χᾷτα τηροίην ἔχων, 
ΣΩΚΡΑΤΉΓΩ: 

τί δῆτα τοῦτ᾽ ἂν ὠφελήσειέν σ᾽; 

ΣΤΡΕΨΙΖΖΗΣ. 

ὅ τι; 

εἰ μηχέτ᾽ ἀνατέλλοι σελήνη μηδαμοῦ, 
γύδ οὐχ ἂν ἀποδοίην τοὺς τόκους. 



ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ὁτιὴ τί δή; 
ΣΤΡῈΨΊΙΖΖΗΣ. 

ὁτιὴ χατὰ μῆνα τἀργύριον δανείζεται. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

εὖ γ᾽» ἀλλ ἕτερον αὖ σοι προβαλῶ τι δεξιὸν, 
εἴ σοι γράφοιτο πεντετάλαντός τις δίχη, 
ὅπως ἂν αὐτὴν ἀφανίσειας εἰπέ μοι. 

“ΣΤ ΡΕΡΙΟΤΈΕΓΣ. 

700 ὅπως; ὅπως; οὐχ οἶδ᾽. ἀτὰρ ζητητέον. 
ΣΈ ΚΈΒ ΤΙ ΓΓΩ͂Σ. 

μή νυν περὶ σαυτὸν εἶλλε τὴν γνώμην ἀεὶ, 

ἀλλ ἀποχάλα τὴν φροντίδ᾽ εἰς τὸν ἀέρα, 
λιψνόδετον ὥσπερ μηλολόνϑην τοῦ ποὐϑύς. 

ΣΤΙΤΡΕΨΙΆΖΗΣ. 

εὕρηκ᾽ ἀφάνισιν τῆς δίχης σοφωτάτην, 
7606 ὥστ᾽ αὐτὸν ὁμολογεῖν σ᾽ ἐμοί. 

ΣΑΡΑΑ ΤῊΣ: 

ποίαν τινά; 
Σ ΤΡΕΨΙΧΖΗΣ. 

ἤδη παρὰ τοῖσι φαρμαχοπώλαις τὴν λίϑον 
ταύτην ἑόραχας, τὴν χαλὴν, τὴν διαφανῆ, 

ἀφ᾽ ἧς τὸ πῦρ ἅπτουσι; 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

τὴν ὕαλον λέγεις; 
ΣΤΡΈΨΕΙ“ ΕΓΣ, 

ἔγωγε. φέρε, τί δῆτ᾽ ἂν, εἰ ταύτην λαβὼν, 
170 ὁπότε γράφοιτο τὴν δίχην ὁ γραμματεὺς, 

ἀπωτέρω στὰς ὧδε πρὸς τὸν ἥλιον 

τὰ γράμματ᾽ ἐχτήξαιμι τῆς ἐμῆς ϑίχης; 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

σοφῶς γε νὴ τὰς Χάριτας. 
ΣΙΕΡΕΨΙΕΑΖΕΗΣ, 

οἴμ᾽ ὡς ἥδομαι 
ὅτι πεντετάλαντος διαγέγραπταί μοι δίκη, 

ΣΩΚΡΙΤΕΡΣ: 

775 ἄγε δὴ ταχέως τουτὶ ξυνάρπασον. 

ΣΙ ΡΎ ΤῚΣ: 

τὸ τί; 

ΣΩΙΘΡΡΑΈΎΤΟΣ Σ, 

ὅπως ἀποστρέιναις ἂν ἀντιδίχων δίχην, 
μέλλων ὀφλήσειν, μὴ παρόντων μαρτύρων. 

ΣΕ ΡΣ  ἸΑΧΗ Σ. 

φαυλότατα καὶ ῥᾷστ᾽. 

ΣΙ ΚΟΤΕ. 

εἰπὲ δή. 

Φ{ἘΡΡΌΕΖΖΤΕΣ. 

χαὶ δὴ λέγω. 

εἰ πρόσϑεν ἔτι μιᾶς ἐνεστώσης δίχης, 
780 πρὶν τὴν ἐμὴν χαλεῖσϑ᾽, ἀπαγξαίμην τρέχων. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 
“οὐδὲν λέγεις. 

ΣΤΡΕΨΙΑ͂ΖΗΣ. 

νὴ τοὺς ϑεοὺς ἔγωγ᾽, ἐπεὶ 

οὐδεὶς χατ᾽ ἐμοῦ τεϑνεῶτος εἰσάξει δίχην. 

ΣΩΚΡΆΤΗΣ. 

ὑθλεῖς - ἄπερρ᾽, οὐχ ἂν διδαξαίμην σ᾽ ἔτι. 

ΣΤΡΕ.“ 74. ΗΣ. 
Ἐ “, κ᾿ ν - - τ ἀκα δ. τι 

ὁτιὴ τί; ναὶ πρὸς τῶν ϑεῶν, ὦ Ζωχρατες. 
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ΣΟ ΒΒ ΈΓΣ. 

785 ἀλλ εὐθὺς ἐπιλήϑει σύ γ᾽ ἅττ᾽ ἂν χαὶ μάϑης" 
ἐπεὶ τί νυνὶ πρῶτον ἐδιδάχϑης; λέγε. 

ΣΡ  ΖΊΓΣ, 

φέρ᾽ ἴδω, τί μέντοι πρῶτον ἦν; τί πρῶτον ἣν; 
τίς ἣν ἐν ἣ ματτόμεϑα μέντοι τἄλφιτα; 
οἴμοι, τίς ἦν; 

ΣΩΚΡΖΤΕΩΣ. 

οὐκ ἐς χύρακας ἀποιϑερεῖ, 
790 ἐπιλησμότατον χαὶ σχαιότατον γερόντιον; 

ΣΕ ΡΡΊΕΙΞΙ ΣΟ 

οἴμοι, τί οὖν δῆϑ᾽ ὁ "“χαχοδαίμων πείσομαι; 

ἀπὸ γὰρ ὀλοῦμαι μὴ μαϑὼν γλωττοστροφεῖν. 
ἀλλ, ὦ Νεφέλαι, χρηστόν τι συμβουλεύσατε. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἡμεῖς μὲν, ὦ πρεσβῦτα, συμβουλεύομεν, 
796 εἴ σοί τις υἱός ἐστιν ἐχτεϑραμμένος, 

πέμπειν ἐκεῖνον ἀντὶ σαυτοῦ μανϑάνειν. 
ΣῈ ΡῈ ΡΖ Ὴ Σ. 

ἀλλ ἔστ᾽ ἔμοιγ᾽ υἱὸς καλός τε κἀγαθός" 

ἀλλ οὐκ ἐϑέλει γὰρ μανϑάνειν, τί ἐγὼ πάϑω; 
ΧΟΡΟΣ. 

σὺ δ᾽ ἐπιτρέπεις; 

ΣΤΙΡΕΥΨΙΖΖΙΙΣ. 

εὐσωματεῖ γὰρ καὶ σφοιγᾷ, 

800 χἄστ᾽ ἐκ γυναιχῶν εὐτιτέρων τῶν Κοισύρας. 
ἀτὰρ μέτειμί γ᾽ αὐτόν- ἢν δὲ μὴ ϑέλη, 
οὐχ ἔσθ᾽ ὅπως οὐχ ἐξελῶ ᾿κ τῆς οἱκίας. 
ἀλλ ἐπανάμεινόν μ᾽ ὀλίγον εἰσελϑὼν χρόνον. 

ΧΟΡΟΣ. 

8065 ἄρ᾽ αἰσϑάνει πλεῖστα δι’ ἡμᾶς ἀγάϑ᾽ αὐτίχ᾽ 

ἕξων 

μόνας ϑεῶν; ὡς 

ἕτοιμος ὅδ᾽ ἐστὶν ἅπαντα δρᾶν 

ὅσ᾽ ἂν χελεύης. 
810 σὺ δ᾽ ἀνδοὸς ἐχπεπληγμένου καὶ φανερῶς ἔπῃο- 

μένου 

γνοὺς ἀπολάψεις, ὅ τι πλεῖστον δύνασαι, 

ταχέως" φιλεῖ γάρ πως τὰ τοιαῦϑ᾽ ἑτέρᾳ τρέ- 
πεσϑαι- 

ΣΤΡΕΜΙΑ͂ΖΗΣ, 

οὔτοι μὰ τὴν Ὁμίχλην ἔτ᾽ ἐνταυϑὴὶ μενεῖς " 

815 ἀλλ᾿ ἔσϑι᾽ ἐλθὼν τοὺς Πεγακλέους χίονας. 

«ΕΙἸΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

ὦ δαιμόνιε, τί χρῆμα πάσχεις, ὦ πάτερ; 
οὐκ εὖ φρονεῖς μὰ τὸν “Τα τὸν Ὀλύμπιον. 

ΣΟΤΡΕ ΨΙΖΟΩΙΙΣ. 

ἰδού γ᾽ Ἰδοὺ “10 Ὀλύμπιον" τῆς μωρίας " 
τὸ “1ία νομίζειν, ὄντα τηλικουτονί. 

«. ΕΙΖΔΙΠΠΙΖΔΗΣ. 

820 τί δὲ τοῦτ᾽ ἐγέλασας ἐτεόν; 

ΣΡ ΤΉ ΈΓΕΣΣ 

ἐνθυμούμενος 
ὅτι παιδάριον εἰ χαὶ φρονεῖς ἀρχαϊχά. 
ὅμως γε μὴν πρόσελϑ᾽, ἵν᾽ εἰδῆς πλείονα, 

χαί σοι φράσω πρᾶγμ᾽ ὃ σὺ μαϑὼν ἀνὴρ ἔσει. 
ὅπως δὲ τοῦτο μὴ διδάξεις μηδένα. 

«“ΕΙἸΔΩΙΠΠΙΔΗΣ. 

825 ἰδού’ τί ἔστιν; 



ἉΓΡΙΣΞ το Φ' ΤῸΝ ΟΧΞ 

ἕ ΣΤΡΕΨΙΑ͂ΖΗΣ. 

ὥμοσας νυνὶ «1έᾳ. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΙΗΣ. 
ἔγωγ᾽. 

ΣΤΡΕἝΜΙΑΜΖΗ͂Σ. 

ὁρᾷς οὖν ὡς ἀγαϑὸν τὸ μανϑάγειν; 
οὐχ ἔστιν, ὦ «Ῥειδιππίδη, Ζεύς. 

ΦΕΙΜ“ΙΠΊΙΓΙΔΗΣ. 

ἀλλὰ τίς; 
ΣΤΡΕΙΡἊΟΑ͂ΖΔΗΣ. 

Αἴϊνος βασιλεύει, τὸν «“Ἱ ἐξεληλαχώς. 
«“ῬΕΙΔΙΠΠΙΖΔΉΗΣ. 

αἰβοῖ, τί ληρεῖς; 
ΣΤΡΕΜΙΑΖΗΣ. 

ἴσϑι τοῦϑ᾽ οὕτως ἔχον. 

«ΕΙΠΙΠΠΙΙ͂ΗΣ. 

820 τίς φησι ταῦτα; 

ΣΤΡΕΥΙΛΊΗΣ. 

“Σωχράτης ὁ Μίήλιος 
χαὶ Χαιρεφῶν, ὃς οἶδε τὰ ψυλλῶν ἴχνη. 

ΨΨΙΕΙΩΗΙΠΠΙΠΜΗΣ. 

σὺ δ᾽ εἰς τοσοῦτο τῶν μανιῶν ἐλήλυϑας 

ὥστ᾽ ἀνδράσιν πείϑει χολῶσιν; 
ΣΊΥΤΡΕΥΓΤΑΟΣ. 

εὐστόμει, 
χω μηδὲν εἴπης φλαῦρον ἄνδρας δεξιοὺς 

835 χαὶ νοῦν ἔχοντας " ὧν ὑπὸ τῆς φειδωλίας 
ἀπεχείρατ᾽ οὐδεὶς πώποτ᾽ οὐδ᾽ ἠλείψατο 
οὐδ᾽ εἰς βαλανεῖον ἦλθε λουσόμενος" σὺ δὲ 
ὥσπερ τεϑνεῶτος χαταλόει μου τὸν βίον. 

ἀλλ᾿ ὡς τάχιστ᾽ ἐλϑὼν ὑπὲρ ἐμοῦ μάνϑανε. 
«.ΕΙΔΙΠΙΠΙΙΖΔΗΣ. 

; ΠΟΤΕ ; 5᾿ 
840 τί δ᾽ ἂν παρ᾽ ἐχείνων καὶ μάϑοι χρηστόν τις ὧν; 

ΣΤΡΕΨΙΑΜΖἝΕΩ Σ. 

ἄληϑες; ὅσαπερ ἔστ᾽ ἐν ἀνθρώποις σοφώ" 

γνώσει δὲ σαυτὸν ὡς ἀμαϑὴς εἶ χαὶ παχύς. 
ἀλλ᾽ ἐπανάμεινόν μ᾽ ὀλίγον ἐνταυϑὴ χρόνον. 

«ΕΙΔἉΙΠΠΊΙΖΗΣ. 

οἴμοι, τί δράσω παραφρονοῦντος τοῦ πατρύς; 
, ἜΣΡΤΩ 

845 πότερον παρανοίας αὐτὸν εἰσαγαγὼν ἕλω, 
ἢ τοῖς σοροπηγοῖς τὴν μανίαν αὐτοῦ φράσω; 

ΣΦ ῚΡΈΕΈΞΡΙΗΖΙΙΗΣ. 

φέρ᾽ ἴδω, σὺ τοῦτον τίνα νομίζεις ; εἶπέ μοι. 

“ἘΕΙΖΦῚΠΠΙΖ4ῊΣ. 

ἀλεχτρυόνα. 

ΣΤΡΕΣΙΖΩΖΓΙΣΣ 

καλῶς γε. ταυτηνὶ δὲ τί; 

«“φΧΕἸΔῚΠΠΙΖΗ͂Σ. 
ἀλεχτουόν᾽. 

Σ᾽ ΧΡ ΓΑ ΨΊΙΙΙΣ. 

ἄμφω ταὐτό; καταγέλαστος εἶ. 
860 μή γυν τὸ λοιπὸν, ἀλλὰ τήνδε μὲν καλεῖν 

ἀλεχτρύαιναν,, τουτονὶ δ᾽ ἀλέχτορα. 

«“ῬΕΙΩΑΙΠΠΙΖΗΣ. 

ἀλεχτρύαιναν; ταῦτ᾽ ἔμαϑες τὰ δεξιὰ 

εἴσω παρελϑὼν ἄρτι παρὰ τοὺς γηγενεῖς; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
ρα αν αν ; ᾿ ἘΝ 

χάτερώ γε πόλλ᾽ ἀλλ ὃ τι μάϑοιμ᾽ ἑχάστοτε, 

806 ἐπελανϑανόμην ἂν εὐϑὺς ὑπὸ πλήϑους ἐτῶν. 

«“ΕἸΔΙΠΠΙΖΗ Σ, 

διὰ ταῦτα δὴ καὶ ϑοϊμάτιον ἀπώλεσας; 
ΣΡ ΩΡ ΖΓ 

ἀλλ οὐκ ἀπολώλεχ᾽, ἀλλὰ χαταπεφρόντιχα. 
ΦΕΙΦΜΑΙΠἊΠΠΙΖΗΣ. 

τὰς δ᾽ ἐμβάδας ποὶ τέϊροας, ὦνόητε σύ; 
ΣΎ ΒΒ ΕΣ ΙΑ ΖΌΗΣ: 

ὥσπερ Π]εριχλέης εἰς τὸ δέον ἀπώλεσα. 

8600 ἀλλ᾽ ἴϑι, βάδιζ᾽, ἴωμεν" εἶτα τῷ πατρὶ 

πειϑόμενος ἐξάμαρτε- χἀγώ τοί ποτε 

οἶδ᾽ ἑξέτει σοι τραυλίσαντι πιϑόμεγος, 
ὃν πρῶτον ὀβολὸν ἔλαβον ᾿Πλιαστιχὸν, 
τούτου ᾽πριάμην σοι “]ιασίοις ἁμαξίδα. 

«“ῬΕΙΔΙΠΠΙΖΕΙ͂Σ. 

866 ἢ μὴν σὺ τούτοις τῷ χρόνῳ ποτ᾽ ἀχϑέσει. 
ΣΊΡΕ ΊΟΙΣ, 

εὖ γ᾽ ὕτι ἐπείσϑης. δεῦρο δεῦρ᾽, ὦ Σώκρατες, 
ἔξελϑ᾽" ἄγω γάρ σοι τὸν υἱὸν τουτονὶ, 
ὥχοντ᾽ ἀναπείσας. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

γηπύτιος γάρ ἐστ᾽ ἔτι, 
χαὶ τῶν χρεμαϑρῶν οὐ τρίβων τῶν ἐνθάδε. 

ΦΕΙΖΙΠΙΙΊΙΖΕΙΣ. 

870 αὐτὸς τρίβων εἴης ἂν, εἰ χρεμαιό γε. 
ΣΡ ΣΙ ΖΓ ΠΕΣ: 

οὐχ ἐς κόρακας; καταρᾷ σὺ τῷ διϑασχάλῳ; 
ΣΟ ΘΙ Δ ΧΙΟΣΣ 

Ἰδοὺ χρέμαι᾽, ὡς ἠλίϑιον ἐφϑέγξατο 
χαὶ τοῖσι. χείλεσιν διερουηχόσιν. 

πῶς ἂν μάϑοι ποϑ' οὗτος ἀπόφευξιν δίχης 

876 ἢ χλῆσιν ἢ χαύνωσιν ἀνιιπειστηρίων; 
χαίτοι ταλάντου τοῦτ᾽ ἔμαϑεν Ὑπέρβολος. 

ΣΊΡΕ ΣΈΟ Σ: 

ἀμέλει, δίδασχε: ϑυμόσοςὁς ἔστιν «ύσει" 
εὐθύς γέ τοι παιδάριον ὃν τυννουτονὶ 
ἔπλαττεν ἔνδον οἰχίας ναῦς τ᾽ ἔγλυφεν, 

880 ἁμαξίδας τε σχυτίνας εἰργάζετο, 

χὰἀχ τῶν σιδίων βατράχους ἐποίει πῶς δοκεῖς. 

ὅπως δ᾽ ἐχείνω τὼ λόγω μαϑήσεται, 
τὸν χρείττον᾽, ὕστις ἐστὶ, χαὶ τὸν ἥττονα, 
ὃς τἄδιχα λέγων ἀνατρέπει τὸν χρείττονα " 

886 ἐὰν δὲ μὴ; τὸν γοῦν ἄδικον πάσῃ τέχνῃ. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: 

αὐτὸς μαϑήσεται παρ᾽ αὐτοῖν τοῖν λόγοιν. 
ΣΊΜΡΙΕΣ τ ἘΓΙΣΣ 

ἐγὼ δ᾽ ἀπέσομαι" τοῦτο γοῦν μέμνησ᾽, ὅπως 
πρὸς πάντα τὰ δίχαι᾽ ἀντιλέγειν δυνήσεται. 

ΔΊΚΑΙΟΣ. 
χώρει δευρὶ, δεῖξον σαυτὸν 

890 τοῖσι ϑεαταῖς., χαίπερ ϑοασὺὶς ὦν. 

“Ξ42Ζ,1ΚΟΙΣ. 

ἴθ᾽ ὅποι χρήζεις. πολὺ γὰρ μᾶλλόν σ᾽ 

ἐν τοῖς πολλοῖσι λέγων ἀπολῶ. 

ΖΦ ΕΚ ΠΟ: 

ἀπολεῖς σύ; τίς ὧν; 

ΔΖ4ΙΠΚΟΣ. 

λόγος. 

ΖΙΠΙΚΑ͂ΙΟΣ. 

ἥττων γ᾽ ὦν. 



Ν' τ ὦ ΠΟΛῪ ΑΓ Τ|2 

ΚΙ ΘΩΣ: 

ἀλλά σε νιχῶ, τὸν ἐμοῦ χρείττω 
895 φάσχοντ᾽ εἶναι. 

ΔΙΚΑ͂ΙΟΣ. 

τί σοφὸν ποιῶν; 
ΔΠΙΚΟΣ. 

γνώμας χαινὰς ἐξευρίσχων. 

ΠΚ410ΟΣ. 

ταῦτα γὰρ ἀνθεῖ διὰ τουτουσὶ 
τοὺς ἀνοήτους. 

ΑΖ1ΚΟΣ. 

οὔκ, ἀλλὰ σοφούς. ᾿ 
Α1Κ.10 Σ. 

ἀπολῶ σὲ χεχῶς. 

“421:ΚῸ0Σ. 

900 εἰπὲ, τι ποιῶν; 
«1Κ.410 Σ. 

τὰ δίχαια λέγων. 
ΣΦ ΖΙΚΟΣ. 

ἀλλ᾽ ἀνατρέψω ᾽γαὔτ᾽ ἀντιλέγων " 
οὐδὲ γὰρ εἶναι πάνυ φημὶ δίχην. 

ΑΙΚΑ͂ΙΟ Σ. 

οὐχ εἶναι φής; 
“441Κ0Ὸ Σ. 

φέρε γὰρ, ποῦ ᾽στιν; 
ΖΙΚΑ͂ΙΟΣ. 

παρὰ τοῖσι ϑεοῖς. 

Ζ“ΙΚΟΣ. 

πῶς δῆτι δίχης οὔσης ὁ Ζεὺς 

900 οὐχ ἀπόλωλεν τὸν πατέρ᾽ αὑτοῦ 
δήσας; 

ΑΙΚΆΙΟΣ. 

αἰβοῖ, τουτὶ χαὶ δὴ 

χωρεῖ τὸ χαχόν" δότε μοι λεκάνην. 
ΦΠἽΙΚΟΣ. 

τυφογέρων εἶ χἀνάρμοστος. 
ΖΙΚΑ͂ΙΟΣ. 

χαταπύγων εἶ χἀναίσχυντος. 
ΑΖΙΚΟΣ. 

910 δύδα μ᾽ εἴρηκας. 
ΖΦΊΚΑΤΙΟΣ. 

χαὶ βωμολόχος. 

ΑΦΔΙΚΌΣ. 

χρίγεσι στειανοῖς. 
ΑΙΚΑ͂ΙΟΣ. 

χαὶ πατραλοίας. 

“ΦΖΙΚΟΣ. 

χουσῷ πάττων μ᾽ οὐ γιγνώσχεις. 

ΔΙΚΟΖΑΙΟΣ. 

οὐ δῆτα πρὸ τοῦ γ᾽, ἀλλὰ μολύβδῳ. 

ΑΔΙΚΟΣ. 

νῦν δέ γε κόσμος τοῦτ᾽ ἐστὶν ἐμοί. 

ΤΙΚΖΊΤΙΟΣ. 

916 ϑρασὺς εἰ πολλοῦ. 

ἉΖΙΚΟΣ. 
σὺ δέ γ᾽ ἀρχαῖος, 

ΤΙΚΑ͂ΙΟΣ. 

διὰ σὲ δὲ φοιτῶν 
οὐδεὶς ἐθέλει τῶν μειρακίων " 

χαὶ γνωσθϑήσει ποτ᾽ ᾿1ϑηναίοις 
οἷα διδάσχεις τοὺς ἀνοήτους- 

ΑΖ ΚΟΣ. 

920 αὐχμεῖς αἱσχοῶς. 

ΤΙΚΑ͂ΙΟΣ. 

σὺ δέ γ᾽ εὖ πράττεις. 
καίτοι πρότερόν γ᾽ ἐπτώχευες, 
Τήλειος εἶνιι ΠΙυσὸς φάσκων, 
ἐχ πηριδίου 

γνώμας τρώγων Πανδελετείους. 
ΑΖΙΚΟΣ. 

925 ὦμοι σοφίας ἧς ἐμνήσθης. 
“1ΚΑ410ΟΣ. 

-, ἜΝ τ ΠΡῸΣ 
ὦμοι μανίας τῆς σῆς, πόλεώς ϑ᾽,, 

ἥτις σὲ τρέξει 

λυμαινόμενον τοῖς μειραχίοις. 

ΦΈΡ ΤΆ. ΟΣ. 

οὐχὶ διδάξεις τοῦτον Κρόνος ὦν. 

ΙΚΑ͂ΙΟΣ. 

930 εἴπερ γ᾽ αὐτὸν σωϑῆναι χρὴ 
καὶ μὴ λαλιὰν μόνον ἀσκῆσαι. 

“4241.Κ0 Σ. 

ὕο᾽ ἴϑι, τοῦτον δ᾽ ἔα μαίνεσθαι. δὲ 9 ᾽ " 

ΨΜΠΚΆΙΟΣ. 
᾿ ΣΥΝ ΠΡΟ 

χλαύσει, τὴν χεῖρ᾽ ἣν ἐπιβάλλης. 

ΧΟΡΟΣ. 
, ΄ κ᾿ τ: ΄ 

παύσισϑε μάχης καὶ λοιδορίας. 

9396 ἀλλ ἐπίδειξαι 
᾿ ν᾿ Γ᾿ Ε » 

σύ τε τοὺς προτέρους ἅττ᾽ ἐδίδασκες, 

σύ τε τὴν χαινὴν 
σικίδευσιν,, ὅπως ἄν ἀχούσας σφῷν 

ἀντιλεγόντοιν κρίνας «οιτῷ. 
ΔΙΚΑ͂ΙΟΣ. 

δρῶν ταῦτ᾽ ἐϑέλω. ᾿ 
ΖΓ ΚΊΘΣΣ: 

χἄγωγ᾽ ἐϑέλω. 

' ΧΟΡΟΣ. 
940 φέρε δὴ πότερος λέξει πρότερος; 

“4Ζ41.Κὸ Σ. 

τούτῳ δώσω" 
χᾷτ᾽ ἐκ τούτων ὧν ἂν λέξη 

δηματίρισιν καινοῖς αὐτὸν 

χαὶ διανοίαις χατατοξεύσω. 

945 τὸ τελευταῖον δ᾽, ἢν ἀναγρύζῃ, 
τὸ πρόσωπον ἅπαν χαὶ τὠρϑαλμὼ 
χεντούμενος ὥσπερ ὑπ᾽ ἀνϑρηνῶν 
ὑπὸ τῶν γνωμῶν ἀπολεῖται. 

ΧΟΡΟΣ. 

949 νῦν δείξετον τὼ πισύνω τοῖς περιδεξίοισι 

λόγοισι χαὶ φροντίσι καὶ γνωμοτύποις μερίμναις, 

ὁπότερος αὐτοῖν λέγων ἀμείνων φανήσεται. 
965 γῦν γὰρ ἅπας ἐνθάδε κίνδυνος ἀνεῖται σοφίας, 

ἧς πέρι τοῖς ἐμοῖς «(ίλοις ἔστιν ἀγὼν μέγιστος. 
3 - - Ἵ 

959 ἀλλ ὦ πολλοῖς τοὺς πρεσβυτέρους ἤϑεσι χρη- 

στοῖς στεφανώσας, 
τ Ξ ᾿ ἢ - 960 δῆξον φωνὴν ἡτινι χαίρεις, χαὶ τὴν σαυτοῦ 

φύσιν εἰπέ. 
4Ζ1Κ.410Σ. 

λέξω τοίνυν τὴν ἀρχαίαν παιδείαν, ὡς διέκειτο, 
9409 --- 958. --- 1024-- 1038. 



590 Ἁ ΡΠ Σ ΎΤΛΟ ΦΙΑΘΝ ΊΘῪ 

ὅτ᾽ ἐγὼ τὰ δίκαια λέγων ἤνϑουν χαὶ σωφρο-' 

σύνη νενόμιστο. 

πρῶτον μὲν ἔδει παιδὸς «ωνὴν γρύξαντος μη- 

δέν᾽ ἀκοῦσαι" 

εἶτα βαδίζειν ἐν ταῖσιν ὁδοῖς εὐτάχτως εἰς χι- 

ϑαριστοῦ 

9θὅ τοὺς χωμήτεις γυμνοὺς ἀθρόους, κεῖ χριμνώδη 

χατανε 01. 

εἶτ᾽ αὖ προμαϑεῖν ᾧσμ᾽ ἐδίδασκεν, τὼ μηρὼ 

μιὴ ξυνέχοντας, 

ἢ Παλλάδα περσέπολιν δεινὰν, 
τι βόασμα, 

ἐντειναμένους τὴν ἁρμονίαν, 

ρέδωχαν. 

εἰ δέ τις αὐτῶν βωμολοχεύσαιτ' ἢ κάμψειέν τινα 

χαμπὴν, 

971 οἵας οἱ νῦν τὰς χατὰ Φρῦνιν ταύτας τὰς δυσχο-- 

λοχάμπτους, 

ἐπετοίβετο τυπτόμενος πολλὰς ὡς τὰς Μούσας 

ἀφανίζων. 

ἐν παιδοτρίβου δὲ χαϑίζοντας τὸν μηρὸν ἔδει 

προβαλέσϑαι 

τοὺς παῖδας, ὕπως τοῖς ἔξωϑεν μηδὲν δείξειαν 

ἀπηνές" 

ἀνισταμένους συμψῆσαι, 

ἢ Τηλέπορόν 

ἜΣΤΗ ᾿ 
ἣν οὗ πατέρες πα- 

ἃν ᾿ ἘΣ 

αὺ πάλιν αὐϑις 

χαὶ προνοεῖσϑαι 

εἴδωλον τοῖσιν ἐρασταῖσιν τῆς ἥβης μὴ καταλεί-, 

πειν. 

ἠλείψατο δ᾽ ἂν τοὐμιραλοῦ οὐδεὶς παῖς ὑπένερ- 

ϑὲν τότ᾽ ἂν, ὥστε 
τ Ξ εἰ Ἀξδος τ 5 

τοῖς αἰδοίοισι δρόσος χαὶ χνοῦς ὥσπερ μηλοισιν 

ἐπήνϑει" 

δ᾽ ἂν μαλαχὴν (φυρασάμενος τὴν φωνὴν πρὸ 
οι « μα χὴ» Γ ρα ( ς ᾿ φ μ πρ 

Ἢ τ 
τὸν ἐραστὴν 

ξάραδα , πὸ τς τ Ε 
ἑαυτὸν προαγωγεύων τοῖς ὀιρϑαλμοῖς ἐβώ- 

διζεν, 

οὐδ᾽ ὧν ἐλέσϑαι δειπνοῦντ᾽ 
ῥαφανῖδος, 

οὐδ᾽ ἂν ἄνηϑον τῶν πρεσβυτέρων ἁρπάζειν οὐδὲ 

σέλινον, 

οὐδὲ χιχλίζειν, οὐδ᾽ 

976 εἶτ᾽ 

ν᾿ 
980 αὐτὸς 

ἐξὴν χεφάλαιον τῆς 

οὐδ᾽ ὀψοφαγεῖν, ἴσχειν. 

τὼ πόδ᾽ ἐναλλάξ. 

ΑΚ 

ἀρχαῖά γε καὶ «Ἱιπολιώδη χαὶ τεττίγων ανά-- 
μεστα, 

986 χαὶ Κηχείδου καὶ Ῥουιςονίων. 

ΖΦΥΚΑΙΟΣ. 

ἀλλ οὖν ταῦτ᾽ ἐστὶν ἐχεῖνα, 

ξ ὧν ἄνδρας Δ͵Ιαραϑωνομάχας ἡμὴ παίδευσις 

ἔϑρενεν. 

σὺ δὲ τοὺς νῦν εὐθὺς ἐν ἱματίοις προδιδάσχεις 

ἐντετυλίχϑαι" 

χαὶ τοῖς αἰσχροῖς αἰσχύνεσϑαι, κἂν σχώπτη τίς 
σε, φλέγεσθαι" 

χαὶ τῶν ϑάχων τοῖς πρεσβυτέροις ὑπανίστασϑαι 

προοσιοῦσιν, 

χαὶ μὴ περὶ τοὺς σαυτοῦ γονέας σχαιουργεῖν, 
ἄλλο τε μηδὲν 

996 αἰσχρὸν ποιεῖν, ὅτι τῆς «Τἰδοῦς μέλλεις τἄγαλμ᾽ 
ἀναπλάιτειν" 

μηδ᾽ εἰς ὀρχηστρίδος εἰσῴττειν,, 
ταῦτα χεχηνὼς, 

μήλῳ βληϑεὶς ὑπὸ πορνιδίου, τῆς εὐχλείας ἀπο-- 
ϑραυσθῆς - 

μηδ᾽ ἀντειπιεῖν τῷ πατρὶ μηδὲν, μηδ᾽ ᾿Ιαπετὸν 
χαλέσαντα 

μνησιχαχῆσχε τὴν ἡλιχίαν, ἐξ ἧς ἐνεοττοτρο-- 

φήϑης, 
ὙΠ ΆΆΘΕΣΣ 

1000 εἰ ταῦτ᾽, ὦ μειράκιον, πείσεε τούτῳ, γὴ τὸν 
«ἸΤιόνυσον 

τοῖς Ἱπποχράτους υἱέσιν εἴξεις, χαί σὲ χαλοῦσι 

βλιτομάμμαν. 
ΠΝ ΚΑΊ ΣΣ 

ἀλλ οὖν λιπαρός γε καὶ εὐανϑὴς ἐν γυμνασίοις 
διατρέψεις, 

οὐ στωμύλλων χατὰ τὴν ἀγορὰν τριβολεχτρά- 
ΕΣ ΞΡ - 

πελ᾽, οιἰάπερ οἱ γὺῦν, 
τἶςν ἘΣ ἥ " 

οὐδ᾽ ἑλχόμενος περὶ πραγματίου γλισχραντιλο-- 
γεξεπιτρίπτου " 

Ξ , Κ τσν ὐτς " 
᾿Ἰχαδήμειαν χατιὼν ὑπὸ ταῖς μορίαις 

ἵνα μὴ πρὸς 

1006 ἀλλ᾿ εἰς 
ἀποϑρέξει 

; ᾿ τ 
στειανωσάμενος χαλάμῳ λευχῷ μετὰ σώφρονος 

ε ᾿ 
ηλιχιώτου, 

“' ῃν ὌΝ" " : ΄ 
μίλαχκος ὕζων καὶ ἀπραγμοσύνης χαὶ λεύκης φυλι 

λοβολούσης, 
τ “ 2 Ὅν ᾿ 
ἤρος ἐν ὥρᾳ χαίρων, ὁπόταν πλάτανος πτελέᾳ 
ἷ ἀμιϑυοἴϑη; 

ἣν ταῦτα ποιῆς ἀγὼ φράζω, 

1010 χαὶ πρὸς τούτοις προσέχης τὸν γοῦν, 
ἀπεον στον, α Ἶ 
ἕξεις ἀεὶ στῆϑος λιπαρὸν, 

χροιὰν λευχὴν, μους μεγάλους, 
γλῶτταν βαιὰν, πυγὴν μεγάλην, 

πόσϑην μιχραν. 
ΟΣ τ, Ὁ , 

1015 ἢν δ᾽ ἅπερ οἱ νῦν ἐπιτηδευης, 

πρῶτα μὲν ἕξεις χροιὰν ὠχρὰν, 
ο : 5 
ὦμους μιχροὺς, στῆϑος λετιτὸν, 

γλῶτταν μεγάλην, πυγὴν μιχρὰν, 
εξ ; , ς 

χωλὴν μεγάλην, ψήφισμα μάχρον, 

χαί σ᾽ ἀναπείσει 
1020 τὸ μὲν αἰσχρὸν ἅπαν καλὸν ἡγεῖσϑαι, 

τα ἊΝ . 
αισχοον τὸ χαλὸν ὁ 

ν ς, “ , 
χαὶ πυὸς τούτοις τῆς ᾿Ἵντιμάχου 

χαταπυγοσύνης ἀναπλήσει. 
ΧΌΡΟΣ. 

ἀπάγχεσϑ᾽, ὅταν ὀρχεῖσθαι Παναϑη- 

γναίοις δέον αὐτοὺς 
ὥστε μ᾽ 

τὴν ἀσπίδα τῆς χωλῆς προέχων ἀμελὴ τῆς Τρι- 
τογενείης. 

990 πρὸς ταῦτ᾽, ὦ μειράχιον, ϑαρρῶν ἐμὲ τὸν χρείτ- 
τω λόγον κἱροῦ" 

χἀπιστήσει μισεῖν ἀγορὰν χαὶ βαλανείων ἀπέ- 

χεσϑαι 

1024 ὦ χαλλίπυργον σοφίαν χλεινοτάτην ἐπασχῶν, 

ὡς ἡδύ σου τοῖσι λύγοις σῶφρον ἔπεστιν ἄνϑος. 

εὐδαίμονες δ᾽ ἦσαν ἄρ᾽ οἱ ζῶντες τότ᾽ ἐπὶ τῶν 

προτέρων. 

1030 πρὸς οὖν τάδ᾽, ὦ κομψοπρεπῆ͵ μοῦσαν ἔχων, 

δεῖ σὲ λέγειν τι χαινὸν, ὡς εὐδοχίμηχεν ἁνήρ. 

δεινῶν δέ σοι βουλευμάτων ἔοιχε δεῖν πρὸς 
αὐτὸν, 
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1036 εἴπερ τὸν ἄνδρ᾽ ὑπερβαλεῖ καὶ μὴ γέλωτ᾽ ὀφ- 
λήσεις. 

ΔΠΖΙΚΟΣ. 

χαὶ μὴν πάλαι γ᾽ ἐπνιγόμην τὰ σπλάγχνα, χἀ- 
πεϑύμουν 

ἅπαντα ταῦτ᾽ ἐναντίαις γνώμαισι συνταράξαι. 
ἐγὼ γὰρ ἥττων μὲν λόγος δὲ αὐτὸ τοῦτ᾽ ἐχλήϑην 
ἐν τοῖσι φοοντισταῖσιν,, ὅτι πρώτιστος ἐπενόησε 

1010 καὶ τοῖς νόμοις χαὶ ταῖς δίχαις τάναντῷ ἀντιλέξαι. 

χαὶ τοῦτο τιλεῖν ἢ μυρίων ἔστ᾽ ἄξιον στατήρων, 
αἱρούμενον τοὺς ἥττονας λόγους ἔπειτα νιχῶν. 

σχέψαι δὲ τὴν παίδευσιν ἡ πέποιϑεν ὡς ἐλέγξω " 

ὕστις σε ϑερμῷ (ησι λοῦσϑαι πρῶτον οὐχ ἐάσειν. 

1045 χαίτοι τίνα γνώμην ἔχων τῃέγεις τὰ ϑερμὰ λουτρά; 
ΤΙΚΑ͂ΙΟΣ. 

ὁτιὴ χάχιστόν ἔστι χαὶ δειλὸν ποιεῖ τὸν ἔνδρα. 
ΔΠΠΙΚΟΣ. 

ἐπίσχες - εὐθὺς γάρ σε μέσον ἔχω λαβὼν (ρυχτον. 
χαί μοι φοάσον, τῶν τοῦ “Τὸς παίδων τίν᾽ 

ἄνδρ᾽ ἄριστον 
εἰπὲ, χαὶ πλείστους πόνους 
πονῆσαι; 

ΑΙΚΑΙΟΣ. 

1060 ἐγὼ μὲν οὐδέν᾽ “Πραχλέους βελτίον᾽ ἔνδρα χρίνω. 
“4411Κ Σ. 

ποῦ ψυχρὰ δῆτα πώποτ᾽ εἶδες Πράχλεια λουτρά; 

ψυχὴν νομίζεις, 

χαίτοι τίς ἀνδρειότερος ἦν; 

ΑΙΚΑ͂ΙΟΣ. 

ταῦτ᾽ ἐστὶ ταῦτ᾽ ἐχεῖνα,, 
ἃ τῶν νεανίσχων ἀεὶ δι᾿ ἡμέρας λαλούντων 
πλῆρες τὸ βαλανεῖον ποιεῖ, χενὰς δὲ τὰς παλαί- 

στράᾶς. 

ΖΦ ΓΧΚΙΟΙΣ. 

τὴν διατριβὴν ψέγεις" ἐγὼ δ᾽ 

ἐπαινῶ. 

εἰ γὰρ πονηρὸν ἦν, Ὅμηρος οὐδέποτ᾽ ἂν ἐποίει 
τὸν Νέστορ᾽ ἀγορητὴν ἄν οὐδὲ τοὺς σοφοὺς 

ἅπαντας. 

ἄνειμι δῆτ᾽ ἐντεῦϑεν εἰς τὴν γλῶτταν, ἣν ὁδὶ μὲν 
οὔ φησι χρῆναι τοὺς νέους ἀσχεῖν, ἐγὼ δὲ φημί. 

1060 χαὶ σωφρονεῖν αὖ φησὶ χρῆναι" δύο χαχὼ με- 
γίστω. 

ἐπεὶ σὺ διὰ τὸ σωφρονεῖν τῷ πώποτ᾽ εἶδες ἤδη 
ἀγαϑόν τι γενόμενον, φράσον, χαί μ᾽ ἐξέλεγ-- 

ς ξον εἰπών. 

1055 εἶτ᾽ ἐν ἀγορᾷ 
“ἠκι,: 

ΤΙἊΙΚΑΙΟΣ. 

πολλοῖς. ὃ γοῦν Πηλεὺς ἔλαβε διὰ τοῦτο τὴν 
μάχαιραν. 

4Ζ41ΚΟ Σ. 

μάχαιραν; ἀστεῖόν γε χέρδος ἔλαβεν ὁ χαχο- 
δαίμων. 

1006 Ὑπέρβολος δ᾽ οὐχ τῶν λύχνων πλεῖν ἢ τάλαντα 
πολλὰ 

εἴληφε διὰ πονηρίαν, ἀλλ᾽ οὐ μὰ «0 οὐ μά- 
ἴ Ζαιραν. 

Ζ1ΚΑ.410ΟΣ. 

χεὰὶ τὴν Θέτιν γ᾽ ἔγημε διὰ τὸ σωφρονεῖν ὁ Πηλεύς. 
ΑΠΖΠΙΚΟΣ. 

οὐδ᾽ ἡδὺς ἐν τοῖς στρώμασιν τὴν νύχτα παν- 
νυχίζειν " 

1070 γυνὴ δὲ σιναμωρουμένη χαίρει" σὺ δ᾽ εἶ χρό- }" 
γιχίπος. 

σχέψαι γὰρ, ὦ μειράχιον, ἐν τῷ σωφοον εἴ)" 
Ξ 
ἅπαντα 

ἅνεστιν, ἡδονῶν ὃ’ ὅσων μέλλεις ἀποστερεῖσϑαι. 

παίδων, γυναιχῶν, χοττάβων, ὄψων, πότων. 

χαχασμῶν. 

χαίτοι τί σοι ζῆν ἄξιον, τούτων ἐὰν στερηϑῆς; 
1076 εἶεν. πάρειμι᾽ ἐντεῦϑεν ἐς τὰς τῆς «ύσεως ἀ- 

, 
νάγχας. 

ἥμαρτες, ἠράσϑης, ἐμοίχευσάς τι, χκᾷτ᾽ ἐλήφϑης" 

ἀπόλωλας" ἀδύνατος γὰρ εἴ λέγειν. ἐμοὶ ὃ 
ΟΣ ΤΞ 
ὁμιλῶν, 

χρῶ τῇ φύσει, σχίρτα, γέλα, νόμιζε μηδὲν αἷ- 
᾿ 

σχούν. 
μοιχὸς γὰρ ἢν τύχῃς ἁλοὺς, τάδ᾽ ἀντερεῖς πρὸς 

ἼΣ δ « ᾿ς 

αὐτὸν, 
1080 ὡς οὐδὲν ἠδίχηχας" εἶτ᾽ εἰς τὸν “1 ἐπανενεγκεῖν, 

χἀχεῖνος ὡς ἥττων ἔρωτός ἔστι χαὶ γυναιχῶν " 
χαίτοι σὺ ϑνητὸς ὧν ϑεοῦ πῶς μεῖζον ὧν δύναιο; 

ΤΙΚΑΙΟΣ. 

τέ δ᾽ ἢν ῥαφανιδωϑὴ πιϑόμενός σοι τέφρᾳ τε 
τιλϑὴ; 

ἕξει τίνα γνώμην λέγειν, τὸ μὴ εὐρύπρωχτος 
εἶγαι Η 

ΑΖΠΙΚΟΣ. 

1085 ἢν δ᾽ εὐρύπρωχτος ἢ, τί πείσετιι χαχκόν; 

ΖΡ ΤΟΣ. 

τί μὲν οὖν ἂν ἔτι μεῖζον πάϑοι τούτου ποτέ; 

ΡΣΓΓΚΟΣ. 

τί δῆτ᾽ ἐρεῖς, ἢν τοῦτο νιχηϑῆς ἐμοῦ; 

ΤΙΚΑ͂ΙΟΣ. 

σιγήσομαι. τί δ᾽ ἄλλο; 
ΦΧ. ΆΟΣΣ: 

φέρε δή μοι φράσον" 
συνηγοροῦσιν ἐκ τίνων; 

Ζ411Κ.710 Σ. 

1090 ἐξ εὐρυπρώχτων. 
Ἐν ἢ ἐν δ᾽ (ὃ. 1.52. 

σπείϑομαι. 

τί δαί; τραγῳδοῦσ᾽ ἐκ τίνων; 

ΤΑ’ ον Αἰ δ}. 8 

ἐξ εὐρυπρώκτων. 
ΟΣ ΒΊΟΙΣ. 

εὖ λέγεις. 

δημηγοροῦσι δ᾽ ἐκ τίνων; 
Ζ1Κ.410 Σ. 

ἐξ εὐρυπρώχτων. 
ΑΙΚΌΣ. 

ἄρα δῆτ᾽ 

1096 ἔγνωχας ὡς οὐδὲν λέγεις; 

χαὶ τῶν ϑεατῶν ὁπότεροι 
πλείους σχύπει. 

41ΙΚΑ10Ο Σ.- 

χαὶ δὴ σχοπῶ. 

ΑΠΖΔΙΚΟΣ. κ ΜΕ) ᾿ λ ΕΎΨΟΥ, ΕἸ “» Ἐε Ἅγ ΥΣ 5» ἮΣ ἊΣ 
χᾷτ᾽ ἀπολιποῦσά γ᾽ αὐτὸν ᾧχετ᾽" οὐ γὰρ ην 

ὑβριστὴς 
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ΑἸΙΚΑ͂ΙΟΣ. 

πολὺ πλείονας, νὴ τοὺς ϑεοὺς, 

τοὺς εὐουπρώχτους " τουτονὶ 

1100 γοῦν οἶδ᾽ ἐγὼ χἀχεινονὶ 
χαὶ τὸν χομήτην τουτονί. 

ΦΖΙΚΟΣ. 

τί δῆτ᾽ ἐρεῖς; 
ΔΙΚΑ͂ΙΟΣ. 

ἡττήμεϑ᾽, ὦ χινούμενοι, 

πρὸς τῶν ϑεῶν δέξασϑέ μου 
ϑοϊμάτιον, ὡς 

ἐξαυτομολῶ πρὸς ὑμᾶς. 

ΣΩΣΘΡΑ ΤῊΣ: 

1105 τί δῆτα; πότερα τοῦτον ἀπάγεσϑαι λαβὼν 
βούλει τὸν υἱὸν. ἢ διδάσχω σοι λέγειν; 

ΦΣΤΙΤΡΕΨΙΙΑΖΈΓΣ: 

δίδασχε καὶ κόλαζε, χαὶ μέμνησ᾽ ὅπως 
εὖ μοι στομώσεις αὐτὸν, ἐπὶ μὲν ϑἄτερα 
οἵαν δικιδίοις, τὴν δ᾽ ἑτέραν αὐτοῦ γνάϑον 

1110 στόμωσον οἵαν ἐς τὰ μείζω πράγματα. 
ΣΩΤΙΡ ΕΙΣ 

ἀμέλει, κομιεῖ τοῦτον σοφιστὴν δεξιόν. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ὠχρὸν μὲν οὖν ἔγωγε χαὶ καχοδαίμονα. 
ΠΟΥΡΙΟἿΣΣ 

χωρεῖτέ νυν. οἴμαι δέ σοι ταῦτα μεταμελήσειν. 

1116 τοὺς χριτὰς ἃ χερδανοῦσιν, ἤν τι τόνδε τὸν 

χορὸν 
ὠφελῶσ᾽ ἐκ τῶν διχαίων, βουλόμεσϑ᾽ ἡμεῖς 

«φράσαι. 

πρῶτα μὲν γὰρ, ἢν νεᾶν βούλησϑ᾽ ἐν ὥρᾳ τοὺς 
ἀγροὺς, 

ὕσομεν πρώτοισιν ὑμῖν, τοῖσι δ᾽ ἄλλοις ὕστερον. 
εἶτα τὸν χαρπόν τε καὶ τὰς ἀμπέλους φυλάξομεν, 

1120 ὥστε μήτ᾽ αὐχμὸν πιέζειν μήτ᾽ ἄγαν ἐπομβρίαν. 
ἢν δ᾽ ἀτιμάση τις ἡμᾶς ϑνητὸς ὧν οὔσας ϑεὰς, 

προσχέτω τὸν γοῦν, πρὸς ἡμῶν οἷα πείσεται. 
χαχὰ, 

λαμβάνων οὔτ᾽ οἶνον οὔτ᾽ ἄλλ οὐδὲν ἐχ τοι 
χωρίου. 

ἡνίχ᾽ ἂν γὰρ αἵ τ᾽ ἐλᾶαι βλαστάνωσ᾽ αἵ τ᾽ ἄμ- 
πέλοι, 

1126 ἀποχεχόνονται" τοιαύταις σφενδόναις παιήσομεν. 

ἢν δὲ πλινϑεύοντ᾽ ἴδωμεν, ὕσομεν χαὶ τοῦ τέ- 
γους 

τὸν χέραμον αὐτοῦ χαλάζαις στρογγύλαις συν-- 

τρίψομιεν. 

χἂν γαμῇ ποτ᾽ αὐτὸς ἢ τῶν ξυγγενῶν ἢ τῶν 
φίλων, 

ὕσομεν τὴν νύχτα πᾶσαν - ὥστ᾽ ἴσως βουλήσεται 
1130 χῶν ἐν «ἀϊγύπτῳ τυχεῖν ὧν μᾶλλον ἢ χρῖναι 

χαχῶς. 

ΣΤΡῬΕΡΙ,ΖΖΌΓΣ. 

πέμπτη, τετρὰς, τρίτη, μετὰ ταύτην δευτέρα, 
εἶθ᾽ ἣν ἐγὼ μάλιστα πασῶν ἡμερῶν 
δέδοιχα χαὶ πέφριχα χαὶ βδελύττομαι, 

εὐθὺς μετὰ ταύτην ἔστ᾽ ἔνη τε χαὶ νέα. 
1185 πᾶς γάρ τις ὄμνυσ᾽, οἷς ὀφείλων τυγχάνω, 

ϑείς μοι πουτανεῖ᾽ ἀπολεῖν μέ φησι κἀξολεῖν, 

ἐμοῦ μέτρι᾽ ἄττα καὶ δίχαι᾽ αἰτουμένου " 

» ὦ δαιμόνιε, τὸ μέν τι νυνὶ μὴ λάβης, 
τὸ δ' ἀναβαλοῦ μοι, τὸ δ ες", οὔ φασίν ποτε 

1140 οὕτως ἀπολήνεσϑ᾽, ἀλλὰ λοιδοροῦσί με 
ὡς δικός εἶμι, χαὶ διχκάσασϑαί φασί μοι. 

γῦν οὖν διχαζέσϑων" ὀλίγον γάρ μοι μέλει, 
εἴπερ μειιάϑηχεν εὖ λέγειν «Ῥειδιππίδης. 

τάχα δ᾽ εἴσομαι κόψας τὸ φροντιστήριον. 

1450 παῖ, ἠμὶ, παῖ παῖ. 
ΣΟΥ ΡΖ ἸΠΤΣΣ 

Στρεινιάδην ἀσπάζομαι. 
ΣΤΡΈΨΙΑΖΖΗΣ: 

χἄγωγέ σ᾽" ἀλλὰ τουτονὶ πρῶτον λαβέ" 
χρὴ γὰρ ἐπιϑαυμάζειν τι τὸν διδάσχαλον. 

“αἰ μοι τὸν υἱὸν, εἰ μεμάϑηχε τὸν λόγον 
ἐχεῖνον., εἴφ᾽, ὃν ἀρτίως εἰσήγαγες. 

ΣΟ ΣΚΟΡΕΖΈΡΗΣΣ 

1160 μεμάϑηχεν. 
ΣΤΡΕΨΓΙΓΑΖΗΣ. 

εὖ γ᾽, ὦ παμβασίλει᾽ ᾿Δπαιόλη. 
ΣΞΙΘΕΚΡ ΎΣΕΠΟΣΣ 

ὥστ᾽ ἀποφύγοις ἂν ἥντιν᾽ ἂν βούλῃ δίχην. 
ΣΤΡΕΥΨΙΆΑΖΗΣ. 

χεὶ μάρτυρες παρῆσαν, ὅτ᾽ ἐδανειζόμην; 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

πολλῷ γε μᾶλλον, χἂν παρῶσι χίλιοι. 

ΣΤΡΈΨΙΩΖΙΉΗΣ, 

βοάσομιαί τίρα τὰν ὑπέρτονον ] 
1186 βοάν. Ἰὼ, χλάετ᾽ ὠβολοστάται, 

αὐτοί τε καὶ τἀρχαῖα χαὶ τόκοι τόχων" 
οὐδὲν γὰρ ἄν μὲ φλαῦρον ἐργάσαισϑ᾽ ἔτι" 
οἷος ἐμοὶ τρέφεται 
τοῖσδ᾽ ἐνὶ δώμασι παῖς, 

1160 ἀμιφρήχει γλώττῃ λάμπων, 
πρόβολος ἐμὸς, σωτὴρ δόμοις, ἐχϑροῖς βλάβη, 
λυσανίας πατρῴων μεγάλων καχῶν" 

ὃν χάλεσον τρέχων ἔνδοϑεν ὡς ἐμέ. 
1166 ὦ τέχνον, ὦ παῖ, ἔξελϑ᾽ οἴχων, 

ἄϊε σοῦ πατρός. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ὅδ᾽ ἐχεῖνος ἀνήρ. 
ΣΤΡΕΨΙΖΖΗΣ. 

ὧ φίλος, ὦ φίλος. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ἄπιϑι λαβὼν τὸν υἱόν. 
ΣΤΡΕΨΙΔ4ΖΗΣ. 

Ἰὼ Ἰὼ τέχνον. 
1170 Ἰοῦ ἰοῦ. 

ὡς ἥδομαί σου πρῶτα τὴν χροιὰν ἰδών. 
γῦν μέν γ᾽ ἰδεῖν εἶ πρῶτον ἐξαρνητιχὸς 
χἀντιλογιχὸς, χαὶ τοῦτο τοὐπιχώριον 
ἀτεχνῶς ἐπανϑεῖ, τὸ τί λέγεις σύ; χαὶ δοχεῖν 

1175 ἀδιχοῦντ᾽ ἀδικεῖσθαι καὶ χαχουργοῦντ', οἶδ᾽ ὅτι. 
ἐπὶ τοῦ προσώπου τ᾽ ἐστὶν ᾿“ττιχὸν βλέπος. 
γῦν οὖν ὅπως σώσεις μ᾽, ἐπεὶ κἀπώλεσας. 

«“ῬΕΙΖΔΙΠΠΙΖΔΗΣ. 

φοβεῖ δὲ δὴ τί; 
ΣΤΡΕΌΥἝἵΪΑ͂ΖῊΣ. 

τὴν ἔνην τὲ χαὶ νέαν. 

Ψ ΕΙΜΙΠΠΊΙΜΗΣ. 

ἔνη γάρ ἔστι καὶ νέα τις ἡμέρα; 
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ἘΣ ΤΕΒΙΠΕΥΟΓΖΤΩΙΙΣ. 

1180 εἧς ἥν γε ϑήσειν τὰ πρυτανεῖώ φασί μοι. 
ΦΕΙΩΙΙΠΠΊΙΖΉΗ Σ. 

ἀπολοῦσ᾽ ἄρ αὔϑ'᾽ οἱ ϑέντες " οὐ γὰρ ἔσϑ' ὅπως 
μέ᾽ ἡμέρα γένοιτ᾽ ἂν ἡμέραι δύο. 

ΣΙΡΕΨΙΆΑΖΗΣ. 

οὐκ ἂν γένοιτο; 
“ΕΙΜΙΠΠΙΖΗΣ. 

πῶς γάρ; εἰ μή πέρ γ᾽ ἅμα 
αὑτὴ γένοιτ᾽ ἂν γραῦς τε χαὶ νέα γυνή. 

ΣΤ ῬῚ ΠΆ ΖΓΤΙΣ. 

1186 χαὶ μὴν νενόμισταί γ᾽. 
“ΕΙΖΠΠΠΙΠΙΖΔΗΣ. 

οὐ γὰρ, οἶμαι, τὸν γόμον 
ἴσασιν ὀρϑῶς ὅ τι νοεῖ. 

ὩΣ Ὁ) Ὁ. 1.5. ἜΣ, 

γοεῖ δὲ τί; 

“ΕΙ͂ΜΙΠΠΙΖΗΣ. 

ὁ Σόλων ὃ παλαιὸς ἣν φιλόδημος τὴν φύσιν. 

ΣΊΡΕ 17 1ΕΣ. 

τουτὶ μὲν οὐδέν πω πρὺς ἔνην τὲ καὶ νέαν. 
“Ὁ ΕΙΩΙΠΠΙΠΙΗΣ. 

ἐχεῖνος οὖν τὴν “λῆσιν εἷς δύ᾽ ἡμέρας 

1190 ἔϑηχκεν, εἴς γε τὴν ἔνην τε καὶ νέαν, 

ἵν᾽ αἵ ϑέσεις γίγνοιντο τῇ νουμηνίᾳ. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
ἵνα δὴ τί τὴν ἔνην προσέϑηχεν; 

ΕΙΜΙΠΠΙΖΔΗΣ. 

ἵν". 
παρόντες οἱ φεύγοντες ἡμέρᾳ μιᾷ 
πρότερον ἀπαλλάττοινϑ᾽ ἑχόντες, εἰ δὲ μὴ, 

1196 ἕωϑεν ὑπαγνιῷντο τῇ νουμηνίᾳ. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
πῶς οὐ δέχονται δῆ α τὴ νουμηνίᾳ 
ἀρχαὶ τὰ πρυτανεῖ᾿, ἀλλ ἔνῃ τε χαὶ νέᾳ; 

ΨΦΕΙΖΔΙΠΠΙΖΗΣ. 

ὅπερ οἵ προτένύαι γὰρ δοκοῦσί μοι ποιεῖν" 

ἵν᾽ ὡς τάχιστα τὰ πρυτανεῖ᾿ ὑφ ελοίατο, 
1200 διὰ τοῦτο προὐτένϑευσαν ἡμέρᾳ μιᾷ. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
εὖ γ᾽, ὦ χακοδαίμονες, τέ χάϑησϑ᾽ ἀβέλτεροι, 
ἡμέτερα χέρδη τῶν σοιῶν.,, ὄντες λίϑοι, 
ἀριϑμὺς, πρόβατ᾽ ἄλλως, ἀμφορῆς νενησμένοι; 
ὥστ᾽ εἰς ἐμαυτὸν χαὶ τὸν υἱὸν τουτονὶ 

1206 ἐπ᾿ εὐτυχίαισιν ἀστέον μοὐγχώμιον. 
μάχαρ ὦ Στρεψίαδες, 

αὐτός τ᾿ ἔφυς ὡς σοφὸς, 
χοῖον τὸν υἱὸν τρέρεις, 
φήσουσι δή μ᾽ οἱ φίλοι 

1210 χοὲ δημόται 
ζηλοῦντες ἡνίχ᾽ ἂν σὺ νιχᾷς λέγων τὰς δίχας. 

ἀλλ εἰσάγων σὲ βούλομαι πρῶτον ἑστιᾶσαι. 

ΠΑ,ΣΙΑΣ. 

εἶτ᾽ ἄνδρα τῶν αὑτοῦ τι χρὴ προϊέναι; 

1216 οὐδέποτέ γ᾽, ἀλλὰ κρεῖττον ἦν εὐθὺς τότε 
ἀπερυϑοιᾶσαι μᾶλλον ἢ σχεῖν πράγματα, 
ὅτε τῶν ἐμαυτοῦ γ᾽ ἕνεχα νυνὶ χρημάτων 
ἕλχω σὲ χλητεύσοντα,, καὶ γενήσομαι 

ἐχϑρὸς ἔτι πρὸς τούτοισιν ἀνδρὶ δημότῃ. 

ὦ μέλε, 

] 

ΡῬΟΕΤΑῈΕῈ ΒΟΕΝΙΟΙς 

1220 ἀτὰρ οὐδέποτέ γε τὴν πατρίδα χαταισχυνῶ 

ζῶν, ἀλλὰ καλοῦμαι. Στρεψιάδην 
ΣΊΡΕ ΑΖ ΙΣΙ 

τίς οὑτοσί; 
ΠΑ͂ΣΤΙΑ͂Σ. 

ἐς τὴν ἔνην τε χαὶ νέαν. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

μαρτύρομαι, 
“ ΨΕῚ ε ΕΟ 
ὅτι ἐς δύ᾽ εἶπεν ἡμέρας. τοῦ χρήματος; 

ΤΡΒΣΎΧΑΙΣ. 
ΞΡ ἐεςδῆρ Ἐν, τας ΑΥΣΔΕ 

τῶν δώδεχα μνῶν, ἃς ἔλαβες ὠνούμενος 
1226 τὸν ψαρὺν ἵππον. 

ΣΙ ΡΥ 4 ΖΗ. 

ἵππον; οὐχ ἀχούετε, 

ὃν πάντες ὑμεῖς ἴστε μισοῦνϑ᾽ ἱππικήν. 
ΤΕΣ ΎΟ  Σ. 

καὶ νὴ 414 ἀποδώσειν γ᾽ ἐπώμινυς τοὺς ϑεούς. 
ὩΣ ΤΙΡΈ ΙΕ ΕΙΣ: 

, δ ἘΣ Ε] , , 2. - ΄ 

μὰ τὸν “10 οὐ γάρ πω τότ᾽ ἐξηπίστατο 

«Ρειδιτιπίϑης μοι τὸν ἀχατάβλητον λόγον. 
1{{ΠῚΠ1.Σ.Ψ 

1280 »ῦ» δὲ διὰ τοῦτ᾽ ἔξαρνος εἶναι διανοεῖ; 

ὈΣΥΖΊΡΕΡ ΙΓ ΦΉΣ. 
ὦ , Ἂν ; 

τί γὰρ αλλ ῶν ἀπολαύσαιμι τοῦ μαϑήματος; 

ΤΆΣΤΑ͂Σ. 

καὶ ταῦτ᾽ ἐϑελήσεις ἀπομόσαι μοι τοὺς ϑεούς; 

ΣΤΡΕΨΓΆΜΗΣ. 
ποίους ϑεούς ; 

ΠΑ͂ΣΤΙΑΣ. 

τὸν “1Πἰκ, τὸν “Ξρμὴν, τὸν Ποσειδῶ. 

ΣΤΡΈΨΕΙ ΖΌΗΣ. 

] γνὴ “Δία, 
.1286 χἂν προσχαταϑείην γ᾽, ὥστ᾽ ὀμόσαι, τριώβολον. 

᾿ ΤΓΑ͂ΣΤΑ͂Σ. 
Ἔν μλο τ ἘΚΟΜΣΥ Ὁ ΠΡ 
ἀπόλοιο τοίνυν ἕνεχ᾽ ἀναιδείας ἔτι. 

ΦΙ Τ᾿ ΡῈ ΔΙ ΠΧ ΤΣ: 
ΠῚ οἰ δαμῖγα, κύον, τα τ ταρ ΕΣ ἀ δῶδν, τα 
ἁλσὶν διασμηχϑεὶς ὀναιτ᾽ ἂν οὑτοσί, 

ὙΓΞΞΙΕΑ͂Σ: 
ΠΣ Α: 

οἴμ᾽ ὡς καταγελᾷς. 

ΣΤΡΕΨΙΖΔΖ4ΗΣ. 

ἕξ χόας χωρήσεται. 
ΤΩΣ Ὲ ΖΕ: 

οὔ τοι μὰ τὸν “ωα τὸν μέγαν καὶ τοὺς ϑεοὺς 
1240 ἐμιοῦ καταπροίξει- 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

θαυμασίως ἥσϑην ϑεοῖς, 
να» ὙΠ ϑ , 

χαὶ Ζεὺς γέλοιος ὀμνύμενος τοῖς εἰδόσιν. 

ἹΓΆΣΤΙΆΑΣ. 

ἢ μὴν σὺ τούτων τῷ χούνῳ δώσεις δέχην. 

ΣΥΝ ΣΝ ῚΞ , ἐῷ ἥδε κά τ πν τ - 
ἀλλ εἴτ᾽ ἀποδώσεις μοι τὰ χρηματ᾽ εἴτε μὴ, 

ἀπόπεμιψνον ἀποχρινάμενος. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
ἔχε νυν ἥσυχος. 

] ἠςᾳ 2. ν᾿ ΞΟ ᾿ » ΄ - 
1216 ἐγὼ γάρ αὐτίκ «ποχοινοῦμαί σοι σας, 

Π4ΑΣ14Σ. 

τί σοι δοκεῖ δράσειν; 

ΜΨΧΑΡΙΥΥΕΣ. 

ἀποδώσειν μοι δοχεῖ. 

75 
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ἱ ΣΤΡΠΙΙΑΖΗΣ. 

ποῦ ᾽σϑ᾽ οὗτος ἁπαιτῶν με τἀργύριον; λέγε, 

τουτὶ τί ἔστι; ͵ 

ΤΑΏΞΙΨΓΆΣ. 

τοῦδ᾽ ὅ τι ἐσεί; κάρδοπος. 

ΣΊΡΕ ΖΓ; 

ἔπειτ᾽ ἀπαιτεῖς τἀργύριον τοιοῦτος ὦν; 
1260 οὐχ ἂν ἀποδοίην οὐδ᾽ ἂν ὀβολὸν οὐδενὶ, 

ὕστις καλέσειε χάρδοπον τὴν χαρδόπην. 

ΠΑἉΑ͂ΣΤΑΣ. 

οὐχ ἄρ᾽ ἀποδώσεις; 

ΣΤΡΕΜΙΠ,ΜΖΜΗΣ. 

οὔχ. ὅσον γέ μ᾽ εἰδέναι. 
οὔχουν ἀνύσας τι ϑᾶττον ἀπολιταργιεῖς 

ἀπὸ τῆς ϑύρας; 

ΣΑΙ ΣΣ: 

ἐπειμι, κεὼ τοῦτ᾽ ἔσϑ᾽, ὅτι 
1258 ϑήσω προυτανεῖ᾽, ἢ ιιηχέτι ζῴην ἔγω. μ] Ὁ » ἢ μὴ 0.» δ} 

ΣΤΡΕΨΙΆΑΖΩΗΣ. 
τ ζρρνς τς ἦν ἐγ ἢ ἘΣ 

προσαποβαλεῖς ἀρ αὐτὰ πρὸς ταῖς δώδεχα. 

χαίτοι σὲ τοῦτό γ᾽ 
ὁτιὴ ᾿χάλεσας εὐηϑιχῶς τὴν κάρδοπον. 

«ΛΙΥΝΙΑ͂Σ. 

οὐχὶ βούλομαι παϑεῖν, 

] Ἰώ μοί μοι. 
ΣΤΡΙΕΦΨΙΑΖΟΩΙΣΣ. 

ξα. 

1200 τίς οὑτοσί ποτ᾽ ἔσϑ᾽ ὁ ϑρηγῶν; οὔ τί που 
τῶν Καρχίνου τις δαιμόνων ἐφϑέγξατο; 

ΦΙΥΓΥΝΊΙΟΑ͂Σ. 

τί δ᾽ ὅστις εἰμὶ, τοῦτο βοίλεσύ᾽ εἰδέναι; 
ἀνὴρ χαχοδαίμων. 

ΣΤΡΕΨΙΖΖΗΣ. 

χατὰ σεαυτόν νυ» τρέπου. 

ὙΠΟ ΠΝΟΓ ΣΥΝ 

ὦ σχληρὲ δαῖμον, ὦ τύχαι ϑοαυσάντυγες 

1206 ἵππων ἐμῶν" ὦ Παλλὰς, ὥς μ᾿ ἀπώλεσας. 
ὩΣ  ΡΣΡΥ ΡΟ ΓΟΖΙ ΣΊΛΕΓΣΣ; 

τί δαί σε Τληπόλεμός ποτ᾽ εἴργασται χαχόν; 
ΔΙΠΙΓΥΝΙΑ͂Σ. 

μὴ σκῶπτέ μ᾽, ὦ τᾶν, ἀλλά μοι τὰ χρήματα 

τὸν υἱὸν ἀποδοῦναι χέλευσον ἅλαβεν, 
ἄλλως τε μιίέντοι χαὶ χαχῶς πεπραγότι. 

ΙΕ Α͂ΖΕΗΣ. 

1270 τὰ ποῖα ταῦτα χρήμαθ᾽; 
ΔΙΜΥΝΙ.Σ. 

ἁδανείσατο. 
ΣΎΡΕΙ ΔΙΖΗΣ. 

χαχῶς ἄρ᾽ ὄντως εἶχες, ὡς γ᾽ ἐμοὶ δοχεῖς. 

ΙΓ ΥΝΤΕΜΟΣ, 

ἵππους ἐλαύνων ἐξέπεσον νὴ τοὺς ϑεούς. 
ΣΙΡΕΨΙΖΖΕΣ. 

τί δῆτα ληρεῖς ὥσπερ ἀπ᾿ ὄνου χαταπεσών; 
ΑΠΙΥΝΙΑ͂Σ. 

ληρῶ, τὰ χρήματ᾽ ἀπολιβεῖν εἰ βούλομαι; 

ΣΤΡΕΨΙΖΑΖΗΣ. 

1276 οὐχ ἔσϑ᾽ ὅπως σύ γ᾽ αὐτὸς ὑγιαίνεις. 

ΦΠΤΥΝΙΖ2. 

τί δαί; 

ΣΤΡῈΨΙΖΖΉΗΣ. 

τὸν ἐγχέφαλον ὥσπεο σεσεῖσϑαί μοι δοκεῖς. 

ΦῚ ΑΓἿὟΝ. Οἱ ΤῊΣ 

ΠΤ ΥΑΝΌΞΆΩΣι 

σὺ δὲ νὴ τὸν Ξριιἢν προσχεχλήσεσϑαί γέ μοι, 
εἰ μἀποδώσεις τἀργύριον. 

ΣΤΡΈΜΡΕΙ ΑΖ ΉΗΣΣ. 

χάτειπέ γυν, 
πότερα γομέζεις χαινὸν ἀεὶ τὸν “Τ1ίκ 

[1280 ὕει» ὕδωρ ἑχάστοτ᾽. ἢ τὸν ἥλιον 

ἕλχειν κάτωθεν ταὐτὸ τοῦϑ᾽ ὕδωρ πάλιν; 
ΑΙΓΥΝΊΙΑ͂Σ. 

οὐχ οἶδ᾽ ἔγωγ᾽ ὁπότερον, οὐδέ μοι μέλει. 
ΣΤΡ ΣΙ ΖΗΣ. 

πῶς οὖν ἀπολαβεῖν τἀργύριον δίχαιος εἶ, 
εἰ μηδὲν οἶσθα τῶν μετεώρων πραγμάτων; 

ΔΦΦΙΜΥΝΙΑ͂Σ. 

1286 ἀλλ εἰ σπανίζεις, τἀργυρίου μοι τὸν τόχον 
ἀπόδος γε. 

! 
Ι 
! 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
τοῦτο δ᾽ ἔσϑ᾽ ὁ τύχος τί ϑηρίον; 

ὩΙΜΜΎΥΝΤΙΑ͂Σ. 

τί δ᾽ ἄλλο γ᾽ ἢ κατὰ μῆνα καὶ χαϑ᾽ ἡμέραν 
πιλέον πλέον τἀργύριον ἀεὶ γίγνεται, 
ὑπορρέοντος τοῦ χρύνου; 

ΣΤΡΙΕΥΨΓΙΑΖΗ ΣΙ: 

χαλῶς λέγεις. 

1290 τό δῆτα; τὴν ϑάλατταν ἔσϑ᾽ ὅτι πλείονα 
ψυνὶ γομίζεις ἢ πρὸ τοῦ; 

«ἍΤ ΝΕ ΆΜΗΣΕ 

μιὰ «1{᾿, ἀλλ᾿ ἴσην. 
οὐ γὰρ δίχαιον πλείον᾽ εἶγναι. 

ΣΊΤΙΡΕ ΡΥ ΖΙΑΣΕΣ: 
τ - 

χῴτιας πὼς 

] αὕτη μὲν, ὦ χαχόδαιμον, οὐδὲν γίχνεται 
] ἐπιρρεόντων τῶν ποταεμῶν πλείων, σὺ δὲ 

1296 ζητεῖς ποιῆσαι τἀργύριον πιλεῖον τὸ σόν; 
' οὐχ ἀποδιώξει σκυτὸν ἀπὸ τῆς οἰχίας; 

«έρε μοι τὸ χέντρον. 
“ἢ ὙΝΧΤᾺΆ ἘΣΕ 

] ταῦτ᾽ ἐγὼ μαρτύρομαι. 
] ΣΤΡΕ ΤΙ ΨΙΤΕΣΣ 

᾿ ὕπαγε, τί μέλλεις; οὐχ ἐλᾷς, ὦ σαμφόρα; 
ΦΙΜΧΥΝΈΙΟΩ͂Σ. 

ταῦτ᾽ οὐχ ὕβρις δῆτ᾽ ἐστίν; 
ΣΙΡΕΨΙΖΟΖΊΎΣ: 

ζξεις; ἐπιαλῶ 

.1300 χεντῶν ὑπὸ τὸν πρωχτόν σὲ τὸν σειριρόρον. 
φεύγεις; ἔμελλον σ᾽ ἄρα κινήσειν ἐγὼ 

αὐτοῖς τροχοῖς τοῖς σοῖσι χαὶ ξυνωρίσιν. 

ΧΟΡΟΣ. 

οἷον τὸ πραγμάτων ἐρᾶν φλαύρων" ὃ γὰρ 
γέρων ὅδ᾽ ἐρασϑεὶς 

1306 ἀποστερῆσαι βούλεται 

τὰ χρήμαθ᾽ ἁδανείσατο " 

χοὺχ ἔσϑ᾽ ὅπως οὐ τήμερον 
Ϊ λήψεταί τι πρᾶγμ᾽, ὃ τοῦ- 

] τον ποιήσει τὸν σοφιστὴν Ἐ 
1310" ὧν πανουργεῖν ἤρξατ᾽, ἐξαίφνης λαβεῖν χα- 

χόν τι. 

οἵἴμιαι γὰρ αὐτὸν αὐτίχ᾽ εὑρήσειν ὅπερ 
| πάλαι ποτ᾽ ἐπέζει, 
Ι 1808 --- 1510. ΞξΞ 131] --- 1820. 
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εἶναι τὸν υἱὸν δεινόν οἱ 
γνώμας ἐναντίας λέγειν 

1316 τοῖσιν διχκίοις, ὥστε νι-- 

χᾶν ἅπαντας οἷἶσπερ ἂν 

ξυγγένηται, χἂν λέγη παμπόνηρ᾽. 
1320 ἴσως δ᾽ ἴσως βουλήσεται χῴρωνον αὐτὸν εἶναι. 

ΣΊΡΕ ΖΈΣΙΣ 

Ἰοὺ ἰού. 
ὦ γείτονες καὶ ξυγγενεῖς χαὶ δημόται, 

ἀμυνάϑετέ μοι τυπτομένῳ πάση τέχνῃ. 
οἴμοι χαχοδαίμων τῆς κειαλῆς χαὶ τῆς γνάϑου., 

1326 ὦ μιαρὲ, τύπτεις τὸν πατέρα; 

2 τ {πὰ ΤΟΣ ιΞ 

φήμ᾽, ὦ πάτερ. 
ἐΣ: ΤΡΕΨΙΑΖΊΗΣ. 

ὁρᾶϑ᾽ ὁμολογοῦνϑ'᾽ ὅτι μὲ τύπτει. 
«ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

χαὶ μάλα. 
ΞΤΡῊ ΖΓ. 

ὦ μιαρὲ χαὶ πατραλοῖα χαὶ τοιχωρύχε. 
«ΕΙΖΙΠΙΠΙΖΗΣ. 

αὖϑίς μὲ ταὐτὰ ταῦτα καὶ πλείω λέγε. 

ἀρ᾽ οἷσϑ᾽ ὅτι χαίρω πόλλ ἀχούων χαὶ χαχώ; 
ΣΡ ΡΒ ΕΡΡΙΣΑ ΖΙ ΈΓΣ. 

1380 ὦ λαχχόπρωχτε. 
«ΦΕΙΩΙΠΙΠΊΖΗΣ. 

πάττε πολλοῖς τοῖς 
ΥΥΡΊΕ ΓΟ ΖΙῚΓΣ:. 

τὸν πατέρα τύπτεις ; 

«“ῬΕΙΖΔΙΠΠΙΖΗΣ. 

χἀποιανῶ γε γὴ «1έᾳ 
ὡς ἐν δίχῃ σ᾽ ἔτυπτον. 

ΣΙΥΙΡΕΙΙΑΖΗ͂Σ. 

ὦ μιαρώτατε, 

καὶ πῶς γένοιτ᾽ ὧν πιιέρα τύπτειν ἐν δίχῃ; 
«,.ΕἸΙΠΙΠΙΠΠΠΗΣ. 

ἔγωγ᾽ ἀποδείξω, καί σε νιχήσω λέγων. 
ΣΙΡΕΨΙΖΔΑΖΗΣ:. 

1386 τουτὶ σὺ γιχήσεις; 

«“ΕΙΩΦΠΙΠΠΙΖΗΣ. 

πολύ γε καὶ ὁᾳδίως. 

ἑλοῦ δ᾽ ὁπότερον τοῖν λόγοιν βούλει λέγειν. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ποίοιν λόγοιν; 
ΡῈ ΤΖΙ ΙΕΙΓΥΖΙΙ͂ΙΣ. 

τὸν χρείττον᾽, ἢ τὸν ἥττονα; 
ΕΒ ΤΡ ΥΣΑ Ζ ΈΓΟΣ, 

ἐδιδαξάμην μέντοι σὲ γὴ «1{᾿, ὦ μέλε, 
τοῖσιν διχαίοις ἀντιλέγειν, εἰ ταῦτά γε 

1340 μέλλεις ἀναπείσειν, ὡς δίχαιον χαὶ χαλὸν 
τὸν πατέρα τύπτεσϑ᾽ ἐστὶν ὑπὸ τῶν υἱέων. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

ἀλλ᾿ οἴομαι μέντοι σ᾽ ἀναπείσειν, ὥστε γε 
οὐδ᾽ αὐτὸς ἀχροασάμενος οὐδὲν ἀντερεῖς. 

ΓΕ ΡΥ ΖΓ ΈΠΙΣ. 

λέξεις ἀκοῦσαι βούλομαι. 

ΧΟΡῸΣ. 

1816 σὸν ἔργον, ὦ πρεσβῦτα, φροντίζειν ὅπη 

τὸν ἄνδρα χρατήσεις, 
1815. 1352. -ΞΞ 

ῥόδοις. 

καὶ μὴν ὅ τι χαὶ 

1391 --- 1398. 

ὡς οὗτος, εἰ μή τῳ ᾽πεποίϑειν, οὐκ ἂν ἣν 
οὕτως ἀχόλαστος. 

ἀλλ ἔσθ᾽ ὅτῳ ϑρασύνεται" 
1350 δῆλον τὸ λῆμ᾽ ἐστὶ τἀνϑοώπου. 

ΝΝ ἐξ . κ᾿ - ΕΩ ξ 9᾽ ε ὌΝ ᾿ ἀλλ ἐξ ὅτου τὸ πρῶτον ἤρξαϑ᾽ ἡ μάχη γενέσϑαι 
-, : ᾿ 5 ; ἈΦ Ε τς 
ἤδη λέγειν χρὴ πρὸς χορόν" πάντως δὲ τοῦτο 

δοάσεις. 
ΣΦ ΙΤΡΗ ΓΑΣΖΓΕΣΣ: 

χεὶ μὴν ὅϑεν γε πρῶτον ἠορξάμεσϑα λοιδορεῖσθαι 
ἐγὼ φράσω" ᾿πειδὴ γὰρ εἱστιώμεϑ᾽, ὥσπερ δε) 

1866 πρῶτον μὲν αὐτὸν τὴν λύραν λαβόντ᾽ 

λευσα 

Σιμωνίδου μέλος, τὸν χριὸν, ὡς ἐπέχϑη. 
εὐθέως ἀρχαῖον εἶν᾽ ἔφασχε τὸ κιϑαρίζειν 

ἐγὼ ᾿χέ- 

Ὁ ΣΙ 
(σαι 

ὁ δ᾽ 
᾽, ᾿ ἢ , Ζ Εἰ 
ἄδειν τὲ πίνονὑ", ὡσπερεὶ κάχρυς γυναῖχ᾽ ἀλοῦσαν. 

“ΕΙΠΠΙΜΠΠΙΠΊΖΔΗ Σ. 
ἘΣ τς Ἀν, 5, , ᾿ 

εὐϑὺς χρὴ» σ΄ ἄρα τὐπτεσϑαί τε 

χαὶ πατεῖσϑαι, 

1860 ζδειν χκελεύονδ᾽, ὡσπερεὶ τέττιγας ἑστιῶνταω; ; 

ΣΙΝ ΤΙΣ: 

τοιαῦτα μέντοι καὶ τότ᾽ ἔλεγεν ἔνδοῦ, οἷάπερ νῦν, 
χαὶ τὸν 
ΟΣ ἡ ν ΒΕ: ᾽ , ν Ξ 

ΞΟ αόλις μὲν, ἀλλ ὅμως ἠνεσχύμην τὸ πρῶτον" 

ἀν κ 
οὐ γαρ τὸς 

Σιμωνίδην ἔασκ εἶναι χαχὸν ποιητήν. 

ἔπειτις δ᾽ ἐχέλευσ᾽ αὐτὸν ἀλλὰ μυρρίνην λαβόντα, 

᾿18θ6 τῶν αἹἹσχύλου λέξαι τί μοι" χᾷϑ᾽ οὗτος εὐθὺς 

εἶπεν, 
ἐγὼ γὰρ Αϊσχύλον νομίζω πρῶτον ἐν ποιηταῖς 

ψόφου πλέων, ἀξύστατον, στόμιραχα, χρημνο-- 
, 

ποιόν; 
χἀνταῦϑα πῶς οἴεσϑέ μου τὴν καρδίαν ὀρεχϑεῖν; 

ὅμως δὲ τὸν ϑυμὸν δακὼν ἔφην, σὺ δ᾽ ἀλλὰ 
τούτων 

1370 λέξον τι τῶν νεωτέρων, ἅττ᾽ ἐστὶ τὰ σοι(ὰ ταῦτα. 

ὁ δ᾽ εὐθὺς ἦσ᾽ Εὐριπίδου δῆσίν τιν᾽, ὡς ἐχίνει 
ἀδελιὸς, ὠλεξίχαχε, τὴν ὁμομητρίαν ἀδελιήν. 
χἀγὼ οὐκέτ᾽ ἐξηνεσχόμην, ἀλλ εὐθὺς ἐξαράττω 

πολλοῖς καχοῖς καϊσχροῖσι" χᾷτ᾽ ἐντεῦθεν, οἷον 

εἰχὸς, 

ὃς ἔπος ἠρειδόμεσϑ᾽- εἶϑ᾽ οὗτος ἐπαναπηδῷ, 
ἔφλα μὲ κἀσπόδει κἄπνιγε κἀπέτριβεν. 

«“ῬΕΙΖΠΠΠΙ71ΙΖ4ῊΗ Σ. 

οὔχουν δικαίως, ὅστις οὐκ Εὐριπίδην ἐπαινεῖς, 
σοιρώτατον ; 

1876 ἔπος προ 

χἄπειτ᾽ 

ΣΤΡΕΨΙΖΖΈΕΓΣ. 

ἐχεῖνον,, ὦ τί σ᾽ εἴπω; 
ἀλλ αὖϑις αὖ τυπτήσομαι. 

«“ῬΕΙΔΙΠΠΙ͂ΔΗΣ. 

νὴ τὸν «10, ἐν δίκῃ γ᾽ ἄν. 
ΣΙ ΨΨΙΖΖΙΙΕΣ: 

1380 χαὶ πῶς δικαίως; ὕστις ὠναίσχυντέ σ᾽ ἐξέϑρειμα, 

αἰσϑανόμενός σου πάντα τραυλίζοντος, ὅ τι 

γοοίης. 

εἰ μέν γε βοῦν εἴποις, ἐγὼ γνοὺς ἂν πιεῖν ἐπέσχον " 
μιαμμᾶν δ᾽ ἂν αἰτήσαντος ἧκόν σοι φέρων ἂν ἄρτον" 
χαχκχᾶν δ᾽ ἂν οὐκ ἔφϑης φοάσαι, χἀγὼ λαβὼν 

ϑύραζε 
1886 ἐξέφερον ἂν καὶ προὐσχόμην σε" σὺ δ᾽ ἐμὲ 

νῦν ἀπάγχων 
βοῶντα καὶ χεχραγόϑ᾽ ὅτι 

σοιρώτατόν γ᾽ 

] χεζητιῴην, οὐκ ἔτλης 



» [3 ». εὰ τ Η 
ἔξω ᾿ξενεγχεῖν, ὦ μιαρὲ, 

ϑύραζέ μ᾽, ἀλλὰ πνιγόμενος 
1390 αὐτοῦ ᾽ποίησι κακχῶᾶν. 

ΧΟΡΟΣ. 

οἷαί γε τῶν νεωτέρων τὰς καρδίας 

πηδῶν, δ᾽ τι λέξει. 
5 κω ΤΩ, τ - ΦΣ 

εἰ γὰρ τοιαῦτά γ᾽ οὗτος ἐξειογασμένος 

λαλῶν ἀναπείσει, 
Ξ , ᾿ 

1396 τὸ δέρμα τῶν γερκιτέρων λάβοιμεν ἂν 

ἀλλ οὐδ᾽ ἐρεβίνϑου. 
" » τ - - . 

σὸν ἔργον, ὦ χαινῶν ἐπῶν κινητὰ καὶ μοχλευτὰ, 

πειϑώ τινα ζητεῖν. ὅπως δόξεις λέγειν δίχαια. 

«ΦΕΙΖΔΙΠΗΙΖΗΣ. 
ὥρο ΩΣ Ξ ἘΑΚΌΡΕΕΨΨΗΡΣ 5 
ὡς ἡδὺ χαινοῖς πράγμασιν καὶ δεξιοῖς ὁμιλεῖν, 

αν ὥς Ρ Σ , ς Ν “ 
1400 χαὶ τῶν χκαϑεστώτων νόμων ὑπερᾳροονεῖν δύ 

γασϑαι. 
ὑλσ τ ; τ ἐρεῖς μας ὦ 

ἐγὼ γὰρ ὅτε μὲν ἱππιχῇ τὸν γοῦν μόνον προσ- 
εἴχον, 

οὐδ᾽ ἂν τρί᾽ εἰπεῖν ῥήμαϑ᾽ οἷός τ᾿ ἡ πρὶν ἔξα- 
μαρτειν" 

γυνὶ δ᾽ ἐπειδή ι(ὖ οὑτοσὶ τούτων ἔπαυσεν αὐτὸς, 

γνώμαις δὲ λεπταῖς καὶ λόγοις ξύνειμι χαὶ με- 

ρίμενκις, 

1406 οἶμιαι διδάξειν ὡς δίχαιον τὸν πατέρα κολάζειν. 

ΣΤΡΕ ΕΖ ΖἪΈΕΓΣ. 

ἵππευε τοίνυν νὴ «1, ὡς ἔμοιγε κρεῖττόν ἔστιν 
ἵππων τρέφειν τέϑριππον ἢ τυπτόμενον ἐπιτρι- 

βῆναι. 

«“ΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ.:. 

ἐχεῖσε δ᾽ ὅϑεν ἀπέσχισάς με τοῦ λόγου μέτειμι, 
χαὶ πρῶτ᾽ ἐρήσομαί σε τουτί" παῖδά μ᾽ ὄντ᾽ 

ἔτυπτες; 
ΣΤΡΕΨΙΆΑΖΗΣ. 

1410 ἔγωγέ σ΄. εὐνοῶν τὲ καὶ χηδόμενος. 
“ΕΙΖΙΠΠΙΖΔΉΗΣ:. 

εἰπὲ δή μοι, 
οὐ χἀμέ σοι δίχαιόν ἔστιν εὐνοεῖν ὁμοίως, 
τύπτειν τ΄, ἐπειδήπερ γε τοῦτ᾽ ἔστ᾽ εὐνοεῖν, 

τὸ τύπτειν; 

πῶς γὰρ τὸ μὲν σὸν σῶμα χρὴ πληγῶν ἀϑῷον 
“ὮΝ. 

ξεν (ιν 

τοὐμὸν δὲ μή; καὶ μὴν ἔφυν ἐλεύϑερός γε χἀγώ. 
1416 χλάουσι παῖδες, πατέρα δ᾽ οὐ χλάειν δοχεῖς; 

«φήσεις νομίζεσϑαί γε παιδὸς τοῦτο τοὔργον εἶναι; 

ἐγὼ δέγ᾽ ἀντείποιι᾽ ἂν ὡς δὶς παῖδες οἱ γέροντες " 

εἰχὸς δὲ μῶλλον τοὺς γέροντας ἢ νέους τι κλάειν, 

ὅσῳπερ ἐξαμαρτάνειν ἧττον δίχαιον αὐτούς. 
Σ᾽ ΤΕΡΈ ΓΖ ΦΉΣ. 

1420 ἀλλ᾽ οὐδαμοῦ νομίζεται τὸν πατέρα τοῦτο πάσχειν. 
«“ὌΠΙΑΙΠΠΊΙΠΗΣ. 

, Η Ω ν᾿ - Μ " 
οὔχουν ἀνὴρ ὁ τὸν γόμον ϑεὶς τοῦτον ἡ» τὸ 

πρῶτον, 

ὥσπερ σὺ κἀγὼ, χαὶ λέγων ἔπειϑε τοὺς παλαιούς; 

ἧττον τί δῆτ᾽ ἔξεστι κἀμοὶ χαινὸν αὖ τὸ λοιπὸν 

ϑεῖναι ψόμον τοῖς υἱέσιν, τοὺς πατέρας ἀντιτύ- 
πτειν; 

1120 ὅσας δὲ πληγὰς εἴχομεν πρὶν τὸν νόμον τεϑῆναι, 
ἀφίεμεν, χαὶ δίδομεν αὐτοῖς προῖχα συγχεχόφϑαι. 

σχέψαι δὲ τοὺς ἀλεχτρυόνας χαὶ τἄλλα τὰ βοτὰ 

ταυτὶ, 

ἈΡῚῈΞ ΕΘ ἈΓΝΤΟ ἋΣ 

ὡς τοὺς πατέρας ἀμύνεται" χαίτοι τι δικιξέρουσιν 
ἡμῶν ἐχεῖνοι, πλὴν ὅτι ψηφίσματ᾽ οὐ γράφουσιν; 

ΣΤΡ ΙΖ ΊΉΣ: 

1480 τί δῆτ᾽, ἐπειδὴ τοὺς ἀλεχτρυόνας ἅπαντα μιμεῖ, 

οὐχ ἐσϑίεις χαὶ τὴν χόπρον χἀπὶ ξύλου χαϑεύδεις ; 

«ΕΙΖΙΠΙΠΙἊΖΉΗΣ. 

οὐ ταυτὸν, ὦ τῶν, ἔστιν, οὐδ᾽ ἂν “Σωχράτει δοκοίη. 

ΣΙ ΙΒ ΡΤ ΈΡΕΣ, 

πρὸς ταῦτα μὴ τύτπιτ᾽" εἰ δὲ μὴ, σαυτόν ποτ᾽ 
αἰτιάσει. 

ὩὉῈ1]1ΖΙ͵,ἊἜΠΠΙΠΙΖΗ͂Σ. 

χαὶ πῶς; 

ΡΈΕΙ ΨΕΣΙ Ἡ ΞῸ 

ἐπεὶ σὲ μὲν δίχαιός εἰμ᾽ ἐγὼ χολάζειν, 

1485 σὺ δ᾽, ἢν γένηταί σοι, τὸν υἱόν. 

“ΦΕΙΖΔΙΠΠΙΖΉῊΣ. 

ἢν δὲ μὴ γένηται, 
μάτην ἐμοὶ χεχλαύσεται, σὺ δ᾽ ἐγχανὼν τεϑνήξεις. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ: ; 
ἐμοὶ μὲν, ὦνδρες ἥλικες, δοχεῖ λέγειν δίχαια" 
χἄμοιγε συγχωρεῖν δοχεῖ τούτοισι τἀπιειχῆ. 
χλάειν γὰρ ἡμᾶς εἰχός ἐστ᾽, ἣν μὴ δίχαια δρῶμεν. 

“ῬΙΙΔΙΠΠΙΖΔΗΣ. 

1440 σχέψαι δὲ χἀτέραν ἔτι γνώμην. 
ΣΎΕΣ ΕΖ ΤΕΣ 

ἀπὸ γὰρ ὁλοῦμαι. 
ΨΕΙΔΙΠΠΑΜΔΗΣ. 

χαὶ μὴν ἴσως γ᾽ οὐκ ἀχϑέσει παϑὼν ἃ νῦν 
πέπονϑας. 

ΣΌΡΙΕ ΨΙ. ΖΖΞΙΣΣ. 

δίδαξον γὰρ τί μ᾽ ἐκ τούτων ἐπωφε- 
λήσεις. 

ΨΦΕΙΖΙΠΠΙΖΗΣ. 

τὴν μητέρ᾽ ὥσπερ καὶ σὲ τυπτήσω. 

ΣΤΡΕΨΙΖΩΖΟΙΣ. 

τί φής; τί φὴς σύ; 

πῶς δή; 

] - -“ Σ Ὁ ν , 
1440 τοῦϑ᾽ ἕτερον αὖ μεῖζον χαχόν. 

«ΦΕ1Ζ41Π114 ΠΣ: 

τί δ᾽, ἣν ἔχων τὸν ἥττω 
; , 

λόγον σὲ νιχήσω λέγων 
: δα, , 

τὴν μητέρ᾽ ὡς τύπτειν χρεών; 

ΣΤΡῈΕΦΨΓΑ͂ΖΈΣ. 
᾿ »}» ᾽ ΕΥ̓ κ᾿ - 

τί δ᾽ ἄλλο γΥ ; ἢν ταυτὶ ποιῇς, 
οὐδέν σε χωλύσει σεαυ-- 

ι - ΨῈ ΤΗΣ 
1150 τὸν ἐμβαλεῖν ἐς τὸ βάραϑρον 

μετὰ “ωχράτους 

χαὶ τὸν λόγον τὸν ἥττω. 
ταυτὶ δι᾿ ὑμᾶς, ὦ Νεφέλαι, πέπονθ᾽ ἐγὼ, 
ὑμῖν ἀναϑεὶς ἅπαντα τἀμὰ πράγματα. 

ΧΟΡΟΣ. 
Ὰ - 

αὐτὸς μὲν οὖν σαυτῷ σὺ τούτων αἴτιος, 
146ὅ στρέψας σεαυτὸν ἐς πονηρὰ πράγματα. 

ΣΤΡΕΨΜ.ΖΖΆΖΗΣ. 

τί δῆτα ταῦτ᾽ οὔ μοι τότ᾽ ἠγορεύετε, 
ἀλλ ἄνδρ᾽ ἄγροικον χαὶ γέροντ᾽ ἐπήρετε; 

ΧΟΡΟΣ. 
χρ" ἘὮ “ ὌΠ ΘΑ, “τ Ἂν, ὦ »,Ἁ 
ἡμεῖς ποιοῦμεν ταῦϑ' ἑχαστοῦ ὃντιν ὧν 

γνῶμεν πονηρῶν ὄντ᾽ ἐραστὴν πραγμάτων, 



----------------.--.-....- ------------ --- -  ἐ  ...----ς---------.--“ἦ-.---ς-ς-ς-ς-ςςςςςςς-ς.ςς.- 

ΝΟ ἩΠ Ἂ Δ 

1460 ἕως ἂν αὐτὸν ἐμιβάλωμεν εἰς χαχὸν, 

ὅπως ἂν εἰδὴ τοὺς ϑεοὺς δεδοιχέναι. 
ΣΤΡΙΕΙΙΣΖΏΙΣΣ. 

ὦμοι, πονηρά γ Νεφέλαι, δίκαια δέ. 
οὐ γάρ μ᾽ ἐχρὴν τὰ χρήμαϑ᾽ ἁδανεισάμην 

ἀποστερεῖν. νῦν οὖν ὅπως, ὦ φίλτατε, 

1466 τὸν Χαιρεφῶντα τὸν μιαρὸν χεαὶ Σωχράτη 

᾽ τ- 
»ὦ 

ἀπολεῖς, μετ᾽ ἐμοῦ γ᾽ ἔλθ᾽, οἱ σὲ κώμ᾽ ἐξη- 
πάτων. 

«ΕΙΔΙΠΠΙΔΗ͂Σ. 

ἀλλ οὐκ ἂν ἀδικήσαιμι τοὺς διδασχάλους. 
ΠΡ ΙΖ Ζ.ΖΓΣ. 

ναὶ ναὶ, καταιδέσϑητι πατρῷον «1ία. 

«Ῥ.ΟΠΙΖΙΠΠΙΖΔΗΣ. 

ἰδού γε «Ἰία πατρῷον" ὡς ἀρχαῖος εἶ. 

1470 Ζεὺς γάρ τις ἔστιν; 

ΣΤΡΕΨἊΨΙΖ4ΖΗΣ. 

ἔστιν. 
ΦΕΙΩΑΙΠΠΙΖΗΣ. 

οὐκ ἔστ᾽ οὔχ, ἐπεὶ 
“ἴἵνος βασιλεύει. τὸν 4 ἐξεληλαχώς. 

ΣΤΡΈΕ ΙΖ ΉΗ Σ. 

οὐχ ἐξελήλακ᾽, ἀλλ᾿ ἐγὼ τοῦτ᾽ φόμην, 
διὰ τουτονὶ τὸν εἴϊνον. οἴμοι δείλαιος, 
ὅτε καὶ σὲ χυτρεοῦν ὄντα ϑεὸν ἡγησάμην. 

“ΨΕΙΖΔΙΠΠΙΖΗΣ. 

1475 ἐνταῦϑα σαυτῷ παραφρόνει χαὶ φληνάφα. 
ΣΤΡΕΡΙΙ,ΖΖ4ΔΗΣ. 

οἴμοι παρανοίας " ὡς ἐμαινόμην ἄρα, 
ὅτ᾽ ἐξέβαλλον τοὺς ϑεοὺς διὰ Σωχράτη. 

ἀλλ, ὦ φίν Ἑομῆ, μηδαμῶς ϑύμαινέ μοι, 

μηδέ μ᾽ ἐπιτρίψης, ἀλλὰ συγγνώμην ἔχε 
1480 ἐμοῦ παρανοήσαντος ἀδολεσχίᾳ. 

τ καί μοι γενοῦ ξύμβουλος, εἴτ᾽ αὐτοὺς γραφὴν 
διωχάϑω γραψάμενος, εἴϑ᾽ ὃ τι σοι δοκεῖ. 

ὀρϑῶς παραινεῖς οὐχ ἐῶν διχορραφεῖν, 

ἀλλ᾿ ὡς τάχιστ᾽ ἐμπιμπράναι τὴν οἰχίαν 
1486 τῶν ἀδολεσχῶν. δεῦρο δεῦρ᾽, ὦ Ξανϑία, 

χλίμαχα λαβὼν ἔξελϑε χαὶ σμινύην φέρων, 
χἰίπειτ᾽ ἐπαναβὰς ἐπὶ τὸ φροντιστήριον 

ἹῈ 897 

᾿ τὸ τέγος κατάσχαπτ᾽, εἰ (φιλεῖς τὸν δεσπότην, 
ἕως ἂν αὐτοῖς ἐμβάλῃς τὴν οἰχίαν " 

1490 ἐμοὶ δὲ δᾷδ᾽ ἐνεγχάτω τις ἡμμένην, 
χἀγώ τιν᾽ αὐτῶν τήμερον δοῦναι. δίχην 
ἐμοὶ ποιήσω, χεὶ σφόδρ᾽ εἴσ᾽ ἀλαζόνες. 

ΙΑΘΗΤῊΣ Δ. 
5 

Ἰοὺ Ἰού. 
ΣΙ ΡΥ Α͂ ΖΡΈΓΕΣ. 

σὺν ἔργον, ὦ δὰς, ἱέναι πολλὴν φλόγα. 
ΠΑΘΉΗΤΙΣ 4. 

1496 ἄνϑρωπε,, τί ποιεῖς ; 

ΣΤΡΕΜἭΩἫ ΖΊΤΈΕΣ. 

ὅ τι ποιῶ; τί δ᾽ ἄλλο γ᾽ ἢ 
διαλεπτολογοῦμαι ταῖς δοχοῖς τῆς οἰχίας. 

ΓΑΘΙΣΤΈΓΣ “Ἑ.- 

οἴμοι, τίς ἡμῶν πυρπολεῖ τὴν οἰχίαν; 

ΣΡ ΣΤ ΑἸ ΟΥΤΕΣΣ: 

ἐχεῖνος οὗπερ ϑοϊιάτιον. εἰλήφατε. 
ΨΕΖΦΘΗ ΤΣ ἹΣ 

ἀπολεῖς ἀπολεῖς. , 

ΣΤΡΕΨΙΆΑΖΗΣ. 

τοῦτ᾽ αὐτὸ γὰρ χαὶ βούλομαι, 
1500 ἢν ἡ σμινύη μοι μὴ προδῷ τὰς ἐλπίδας, 

ἢ ̓ γὼ πρότερόν πως ἐχτραχηλισϑῶ πεσών. 
ΣΕ ΠΕ ΒΑ ΤΠ ΕΓΣΣΣ 

οὗτος, τί ποιεῖς ἐτεὸν, οὑπὶ τοῦ τέγους; 
ΣΤΡΕΌΡ.ΑΖΗΣ. 

ἀεροβατῶ,, καὶ περιφρονῶ τὸν ἥλιον. 

ΣΦΙ ΚΙΡΟΑ ΧΟΓῈΣ; 

οἴμοι τάλας, δείλαιος ἀποπνιγήσομιι. 
ΧΑΙΡΕΦΟΩ Ν. 

1506 ἐγὼ δὲ χαχοδαίμων γε χαταχαυϑήσομιαι. 
ΣΤΡΕΨΙΑ“ΖΗΣ. 

τί γὰρ μαϑόντ᾽ ἐς τοὺς ϑεοὺς ὑβοιζέτην, 
χαὶ τῆς Σελήνης ἐσχοπεῖσϑον τὴν ἕδραν; 
δίωχε, βάλλε, παῖε, πολλῶν οὕνεχα, 
μάλιστα δ᾽ εἰδὼς τοὺς ϑεοὺς εἷς ἠδίχουν. 

᾽ ΧΟΡΟΣ. 

1510 ἡγεῖσϑ᾽ ἔξω" χεχόρευται γὰρ μετρίως τό γε τή- 
μέρον» ἡμῖν. 

| 



ΓΑ πε ΜΝ ποτ ΠῚ 

τὰν π ἌΡΑ ΤΌΝ ΠΡΟΣ ΟΥΙΟΝ 

ΣΩΣΙΑ͂Σ 
ΞΑΝΘΙΑ͂Σ 
ΒΖ4Ε ΑΎΚΑΕΩΝ. 
ΦΙΊΟΚΖΕΩ Ν. 
ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΣΦΗΚΩΝ. 

ΠΠΡΕΖΙ ΕΣ ΣΣ 

ΞΔ ΟΣ: 

ΡΤ ΟΥΤΩΣ ΙΩΣ: 

ΚΑΤΉΓΟΡΟΣ. 

) οἰκέται «Ριλοχλέωγος. 

σ᾽ ΘΥ͂Ε ΣΕ ἘΞΞΕ 
(, λοχλέων ᾿᾿ϑηναῖος (φιλόδιχος ὧν τὴν (ὖσιν ἐφοίτα περὶ τὰ διχαστήρια συνεχῶς. Βδελυχλέων δὲ ὃ 

τούτου παῖς ἀχϑόμενος ταύτῃ τῇ νόσῳ χαὶ πειρώμενος τὸν πατέρα παύειν, ἐγχαϑείρξας τοῖς οἴχοις καὶ 

δίχτυα περιβαλὼν ἐφύλαττε νύχτωρ χαὶ μεϑ᾿ ἡμέραν. ὁ δὲ ἐξόδου αὐτῷ μὴ προχειμένης ἔχραζεν. οἱ δὲ} 

συνδικασταὶ αὐτοῦ σιφηξὶν ἑαυτοὺς ἀφομοιώσαντες παρεγένοντο, βουλόμενοι διὰ ταύτης τῆς τέχνης ὑπο- 

χλέπτιειν τὸν συνδιχαστήν" ἐξ ὧν χαὶ ὁ χορὸς συνέστησε καὶ τὸ δρᾶμα ἐπιγέγραπται. ἀλλ᾿ οὐδὲν ἤνυο 

οὐδὲ οὗτοι. πέρας δὲ τοῦ γεανίσκου ϑαυμάζοντος τίνος ἕνεχα ὁ πατὴρ οὕτως ἥττηται τοῦ πράγματος, 

ἔφη ὁ πρεσβύτης εἶναι τὸ πρᾶγμα σπουδαῖον χαὶ σχεδὸν ἀρχὴν τὸ δικάζειν. ὁ δὲ παῖς ἐπειρᾶτο τὰς ὑπο-- 

ψίας ἐξαίρειν τοῦ πράγματος, νουϑετῶν τὸν γέροντα. ὁ δὲ πρεσβύτης μηδαμῶς νουϑετούμενος οὐ μιεϑίε 

τοῦ πάϑους- ἀλλ ἀναγχάζεται ὃ νέος ἐπιτρέπειν φιλοδιχεῖν, καὶ ἐπὶ τῆς οἰχέας τοῦτο ποιεῖ, καὶ τοῖς 

κατὰ τὴν οἰχίαν διχάζει. καὶ δύο κύνες ἐπεισάγονται πολιτιχῶς παρ᾽ αὐτῷ χρινόμενοι" καὶ κατὰ τοῦ φεύ- 

γοντος ἐχιρέρειν συνεχῶς τὴν ψῆφον μέλλων ἀπατηϑεὶς ἄχων τὴν ἀποδικάζουσαν φέρει ψῆφον. περιέχει δὲ 

χαὶ διχαιολογίαν τινὰ τοῦ χοροῦ ἐκ τοῦ ποιητοῦ προσώπου, ὡς σφηξὶν ἐμφερεῖς εἰσὶν οὗ τοῦ χοροῦ, ἐξ! 

ὧν χαὶ τὸ δρᾶμα. οἱ ὅτε μὲν ἦσαν νέοι, πιχρῶς ταῖς δίχαις ἐφήδρευον, ἐπεὶ δὲ γέροντες γεγόνασι, κεν-᾿ 

τοῦσι τοῖς κέντροις. ἐπὶ τέλει δὲ τοῦ δοάματος ὁ γέρων ἐπὶ δεῖπνον χαλεῖται, χαὶ ἐπὶ ὕβριν τρέπεται, καὶ 

χρίνει αὐτὸν ὕβρεως ἀρτόπωλις " ὁ δὲ γέρων πρὸς αὐλὸν χαὶ ὄρχησιν τρέπεται, καὶ γελωτοποιεῖ τὸ δρᾶμα! 

Τοῦτο τὸ δρᾶμα πεποίηται αὐτῷ οὐχ ἐξ ὑποχειμένης ὑποθέσεως, ἀλλ᾿ ὡσανεὶ γενομένης. πέπλασται! 

γὰρ τὸ ὅλον. διαβάλλει δὲ ᾿Ιϑηναίους ὡς (ιλοδιχοῦντας, καὶ σωφρονίζει τὸν δῆμον ἀποστῆναι δικῶν, χαὶ 

διὰ τοῦτο καὶ τοὺς διχαστὰς σιφηξὶν ἀπειχάζει χέντρα ἔχουσι καὶ πλήττουσι. πεποίηται δ᾽ αὐτῷ χαριέντως. 
᾿ 

ἐδιδάχϑη ἐπὶ ἄρχοντος ᾿Ἱμεινίου διὰ «ιλωνίδου [ἐν τῇ πϑ' ὀλυμπιάδι]. β' ἦν. εἰς “ήναια. καὶ ἐγέχα πρῶ-] 

τος “ιλωνίδης Προάγωνι, -«Τεύκων Πρέσβεσι τρίτος. 

ΑΨΦΙΣΤΟΦΆΑ ΝΟΥΣ ΡΑΜΑ ΝΣ 

«Ῥιλοῦντα δικάζειν πατέρα παῖς εἴρξας ζρνω 
ἘΡΣΚῸΣ : τ ΕΣ τ ΡΒ 

αὐτός τ᾽ ἐφύλαττεν ἔνδον οἰχέται ὃ᾽, ὅπως 

μὴ λανθάνῃ μηδ᾽ ἐξίη διὰ τὴν γόσον. 
ς ; ἜΡΙΝ Ξ- 
ὁ δ᾽ ἀντιμάχεται παντὶ τρόπῳ καὶ μηχανῇ. 
ΤΩ» ἢ μι 

εἰϑ᾽ οἱ συνήϑεις χαὶ γέροντες, λεγόμενοι 

σιφρῆχες, παραγίνονται βοηθοῦντες σφόδρα 

ἐπὶ τῷ δύνασϑαι κέντρον ἐνιέναι τισὶ 
φρονοῦντες ἱχανόν. ὃ δὲ γέρων τηρούμενος 

συμπείϑετ᾽ ἔνδον διαδικάζειν χαὶ βιοῦν, 
ν - [ 

ἐπεὶ τὸ διχάζειν χέχριχεν ἐς παντὸς τούπου. 



ἘΣ Φ τ Ε, Σ. 

ΣΟ ΞΖ ΑῸΣ: 

Οὗτος » τέ πάσχεις, ὦ χαχόδαιμον Ξανϑία; 

ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 

υλαχὴν χαταλύειν νυχτερινὴν διδάσχομαι φυλαζη Ξ ἤτερι νὴ ἔθέεσ ς 
ΟΣ ΤΊΣ: Σ ΩΣ 

χαχὸν ἐΐρα ταῖς πλευραῖς τι προὐ(είλεις μέγα. 

ἄρ᾽ οἶσϑά γ᾽ οἷον χνώδαλον «υλάττομεν; 

ΞΑΝΘΙΑΣ. 
ὅ οἶδ᾽" ἀλλ᾿ ἐπιϑυμῶ σμιχρὸν ἀπομερμηρίσαι. 

ΣΟ ΟΡΞΊΕΟΣΣ 

σὲ δ᾽ οὖν παρακινδύνευ᾽, ἐπεὶ χαὐτοῦ γ᾽ ἐμοῦ; 
χατὰ ταῖν κόραι» ὕπνου τι χαταχεῖται γλυχύ. 

ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 
Φι41[43) Ἐ -- ι Ἄ - 
ἀλλ ἡ παραφρονεῖς ἐτεὸν ἢ χορυβαντιῷς; 

ΣΟ ΣΤΑ͂Σ. 

οὔχ, ἀλλ᾿ ὕπνος μ᾿ ἔχει τις ἐκ Σαβαζίου. 
ΞΑΝΘΊΤΙΑΣ. 

10 τὸν αὐτὸν ἄρ᾽ ἐμοὶ βουχολεῖς Σαβάζιον. 
χἀμοὶ γὰρ ἀρτίως ἐπεστρατεύσατο 
Διηδός τις ἐπὶ τὰ βλέφ ἐρις νυσταχτὴς ὕπνος " 
χιὼ δῆτ᾽ ὄναρ θαυμαστὸν εἶδον ἀρτίως. 

Σ ΘΣΖΣ. 

χἄγωγ᾽ ἀληϑῶς οἷον οὐδετιώποτε. 
15 ἀτὰρ σὺ λέξον πρύτερος. 

Ξ.ΑΝΘΙΑ͂Σ. 

ἐδόχουν ἀετὸν 
χαταπτάμενον εἰς τὴν ἀγορὰν μέγαν πάνυ 
ἀναρπάσαντα τοῖς ὕνυξιν ἀσπίδα 

φέρειν ἐπίχαλχον ἀνεχὰς εἷς τὸν οὐρανὸν, 
χἄπειτα ταύτην ἀποβαλεῖν Κλεώνυμον. 

ΣΏΣΙΑΣ. 

20 οὐδὲν ἄρα γρίφου διωζέρει Κλεώνυμος. 
πῶς δὴ, προσερεῖ τις τοῖσι συμπόταις λέγων, 

ὅτι ταυτὸν ἐν γῆ τ᾿ ἀπέβαλεν χἀν οὐρανῷ 
χἀν τῇ θαλάττῃ θηρίον τὴν ἀσπίδα; 

ΞΑ͂ΝΘΙΑΣ. 

οἴμοι, τί δῆτά μοι χαχὸν γενήσεται 
2ὅ ἰδόντε τοιοῦτο» ἐνύπνιον; 

ΣΌΣ Τ64135., 

μὴ «ροντίσης. 
τε τ τὺ Τα Σς ΡΣ ΡᾺ κι 

οὐδὲν γὰρ ἔσται δεινὸν οὐ μὰ τοὺς ϑεούς. 

ΞΑΝΘΤΙΑΣ. 
δεινόν γέ τοῦστ᾽ ἄνϑοωπος ἀποβαλὼν ὅπλα. 

ν᾿ " " ΩΣ ““:- 
ἀτὰρ σὺ τὸ σὸν αὖ λέξον. 

ἘΣ ΌΧΡΣΝ ΚΣ ΚΣ 

ἀλλ ἐστὶν μέγα. 

περὶ τῆς πόλεως γάρ ἔστι τοῦ σκάφους ὅλου. 
ΟΠ ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 

30 λέγε νυν ἀνύσας τι τὴν τρόπιν τοῦ πράγματος. 

Σ᾽ ΟΥΣΊΕΧΟΣΙι “-. ..-« 

ἔδοξέ μοι περὶ πρῶτον ὕπνον ἐν τῇ πυχνὶ 

ἐχχλησιάζειν πρόβατα συγχαϑήμενα, 
βαχτηρίας ἔχοντα χεὼ τριβώνικ" 
χἄπειτα τούτοις τοῖσι. προβάτοις μοὐδύχει 

835 δημηγορεῖν «φάλαινα πανδοκχεύτρια, 

ἔχουσα φωνὴν ἐμπεπρημένης ὑός. 

ΞΑΝΘΊΑΣ. 
αἰβοῖ. 

ΣΩΥΣΩΦΕΣ, 
τί ἔστι; 

ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 
παῦε παῦε, μὴ λέγε" 

ὕζει χάχιστον τοὐνύπνιον βύρσης σαπρᾶς. 
ΦΕΟΣΣΊΞΑ͂Σ: 

εἶϑ᾽ ἡ μιαρὰ φάλαιν᾽ ἔχουσα τρυτάγνην 
40 ἵστη βόειον δημόν. 

ΞΑΝΘΙΑΣ. 
οἴμοι δείλαιος" 

τὸν δῆμον ἡμῶν βούλεται διιστάγαι. 
ΞΟ ΣΞΊΥΞΑΣ. 

ἐδόχει δέ μοι Θέωρος αὐτῆς πλησίον 

γαμαὶ καϑῆσϑαι, τὴν κειξαλὴν κόρακος ἔχων. 
εἶτ᾽ ᾿ἀλχιβιάδης εἶπε πρός μὲ τραυλίσας " 

46 ὁλᾷς; Θέωλος τὴν χεφαλὴν χόλαχος ἔχει. 

ΞΑΝΘΊΙΑ͂Σ. 

ὀρϑῶς γε τοῦτ᾽ ᾿ἡλχιβιάδης ἐτραύλισεν. 
ΣΩΣΙΟΑ͂Σ. 

οὔκουν ἐχεῖν᾽ ἀλλόκοτον, ὁ Θέωρος κύραξ 

γιγνόμενος ; 
ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 

ἥκιστ᾽, ἀλλ ἄριστον. 
ΣΩΣΣΙΑ͂Σ. 

πῶς; 
ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 

ὅπως; 

ἄνϑρωπος ὧν εἶτ᾽ ἐγένετ᾽ ἐξαίφνης κόραξ" 

80 οὔχου» ἐναργὲς τοῦτο συμβαλεῖν, ὅτι 
ἀρϑεὶς ἀφ᾽ ἡμῶν ἐς κόρακας οἵχήσεται ; 

ΣΙΩΈΣΊΤΟΖΙΣ: 

εἶτ᾽ οὐχ ἐγὼ δοὺς δύ᾽ ὀβολὼ μισϑώσομαι 

οὕτως ὑποχρινόμενον σοφῶς ὀνείρατα; 
ΞΑ͂ΝΘΙΑἉΣ. 

φέρε νυν χατείπω τοῖς ϑεαταῖς τὸν λόγον, 

δὅ ὀλίγ᾽ ἄτϑ᾽ ὑπειπὼν πρῶτον αὐτοῖσιν ταδὲ, 

μηδὲν παρ᾽ ἡμῶν προσδοχᾶν λίαν μέγα, 

μηδ᾽ αὖ γέλωτα Πεγαρόϑεν χεκλεμμένον. 

ἡμῖν γὰρ οὐκ ἔστ᾽ οὔτε κάρυ᾽ ἐκ φορμίδος 

δούλω διαροιπτοῦντε τοῖς ϑεωμένοις, 

60 οὔϑ᾽ “πραχλῆς τὸ δεῖπνον ἐξαπατώμενος, 

οὐδ᾽ αὖϑις ἐνασελγαινόμενος Εὐριπίδης " 

οὐδ᾽ εἰ Κλέων γ᾽ ἔλαμψε τῆς τύχης χάριν, 

αὖϑις τὸν αὐτὸν ἄνδρα μυττωτεύσομιεν. 

ἀλλ ἔστιν ἡμῖν λογίδιον γνώμην ἔχον, 



600 
ἘΞ - ἘΞ 

66 ὑμῶν μὲν αὐτῶν οὐχὶ δεξιώτερον, 
τς τ , 

χωμῳδίας δὲ «(ορτικὴς σοι(ωτέρονγ. 

ἔστιν γὰρ ἡμῖν δεσπότης ἐχεινοσὶ 
ἄνω χαϑεύδων, ὁ μέγας, οὑπὶ τοῦ τέγους. 

οὗτος φυλάττειν τὸν πατέρ᾽ ἐπέταξε νῷν, 
70 ἔνδον χαϑείρξας, ἵνα ϑύραζε μὴ ᾿ξίη. 

γόσον γὰρ ὁ πατὴρ ἀλλόκοτον αὐτοῦ νοσεῖ, 

ἣν οὐδ᾽ ἂν εἴς γνοίη ποτ᾽ οὐδ᾽ ἂν ξυμβάλοι, 
εἰ μὴ πύϑοιϑ᾽ ἡμῶν ἐπεὶ τοπάζετε. 
ἡΤμυνίας μὲν ὁ Προνάπους φήσ᾽ οὑτοσὲ 

7ὅ εἶναι (φιλόχυβον αὐτόν " ἀλλ οὐδὲν λέγει. 
ΣΑΣ ΣΟ. ὩΣ. 

ἜΡΩΤΑ πὸ δ λεάθι τοῖν ἐνῖξι το Ὰ 
μὰ «10, ἀλλ ἀφ᾽ αὑτοῦ τὴν νόσον τεχμαίρεται. 

Ξ.4ἅΑ͂ΝΘΙΖΑΣ. 

οὔχ, ἀλλὰ φιλο μέν ἐστιν ἀρχὴ τοῦ χακοῦ. 
ὁδὲ δέ φησι Σωσίας πρὸς “Ἰερχύλον 

εἶναι φιλοπότην αὐτόν. 
ΣΩΣΙΑ͂Σ. 

οὐδωμῶς γ᾽, ἐπεὶ 

80 αὕτη γε χρηστῶν ἐστὶν ἀνδρῶν ἡ νόσος. 
ΞΑΝΘΙΑΣ. 

Νικόστρατος δ᾽ αὖ (φησιν ὁ Σχαμβωνίδης 
εἶναι φιλοϑύτην αὐτὸν ἢ φιλόξενον. 

ΣΟ ΣΙ Σ. 
Φ  Ες Κἄν Ὑ. ἥ Ἢ ΑΝ » ἂς 

μὰ τὸν χύν᾽, ὦ Νιχόστρατ᾽, οὐ «ιλόξενος, 

ἐπεὶ καταπύγων ἐστὶν ὅ γε «Ριλόξενος. 
Ξ..ΝΘΙ,Α͂Σ. 

86 ἄλλως φλυαρεῖτ᾽" οὐ γὰρ ἐξευρήσετε. 

εἰ δὴ ᾽πιϑυμεῖτ᾽ εἰδέναι, σιγᾶτε νῦν. 
2 ΚΣ τ ΜΕ τ ϑ ᾿ 

φράσω γὰρ δὴ τὴν νόσον τοῦ δεσπύτου. “ 9 Σ μετ ἄταν 
«ιληλιαστης ἔστιν ὡς οὐδεὶς ἄνηρ, 

ἐρᾷ τε τούτου τοῦ διχάζειν., χαὶ στένει, 
90ὴν μὴ ᾽πὶ τοῦ πρώτου χαϑίζηται ξύλου. 

ὕπνου δ᾽ δρᾷ τῆς νυχτὸς οὐδὲ πασπάλην. 
ἀρ πιδν , Ἂν τ 

ἢν δ᾽ οὖν χαταμύσῃ χἂν ἄχνην, ὅμως ἐχεῖ 

ὁ νοῦς πέτεται τὴν νύχτα περὶ τὴν χλεψύδραν. 
ὑπὸ τοῦ δὲ τὴν ψῆφόν γ᾽ ἔχειν εἰωθέναι 

ϑδὅτοὶς τρεῖς ξυνέχων τῶν δακτύλων ἀνίσταται, 
ὥσπερ λιβανωτὸν ἐπιτιϑεὶς νουμηνίᾳ. 

ἡ γὴ «10 ἢν ἴδη γέ που γεγοαμμένον χαὶ γὴ ἢν ἴδη γ οὐ γεγραμμ 
: , Ω Ξ τῷ 

υἱὸν Πυριλάμπους ἐν ϑύρᾳ “ἴημον χαλὸν, 
ἰὼν παρέγοαψψε πλησίον «. κημὸς χαλός."ὁ 

᾿ ΄ ν Μ᾽ ς 

100 τὸν ἀλεχτρυόνα δ᾽, ὃς ἠδ᾽ ἐφ᾽ ἑσπέρας, ἔφη 
ὄψ᾽ ἐξεγείρειν αὐτὸν ἀναπεπεισμένον, 

ππεν ΑΚ ἀπόγονε ἢ Ἔ δ 
σθαι τῶν υὑπευϑυνὼν ἑχοντα χρηματα.- 

Ὁ ΟΝ ΡΝ ΞΟ , 
εὐλὺς δ᾽ ἀπὸ δορπηστοῦ χέχραγεν ἐμβάδας, 
γχἄπειτ᾽ ἐκεῖσ᾽ ἐλθὼν ποοχαϑεύδει πρῷ πάνυ, 

106 ὥσπερ λεπὰς προσεχόμενος τῷ κίονι. 

ὑπὸ δυσχολίας δ᾽ ἅπασι τιμῶν τὴν μαχρὰν 

ὥσπερ μέλιττ᾽ ἢ βομβυλιὸς εἰσέρχεται, 
τον Ὑμσ: ἧ ᾿ 

ὑπὸ τοῖς ὄνυξι κηρὸν ἀναπεπλασμένος. 
τϑρήφων δὲ δείσας μὴ δεηϑείη ποτὲ, 

110 ἵν᾿ ἔχοι διχάζειν, αἰγιαλὸν ἔνδον τρέφει. 
τοιαῦτ᾽ ἀλύει" νουϑετούμενος δ᾽ ἀεὶ 

- .- - ΜΝ 

μᾶλλον δικάζει. τοῦτον οὖν φυλάττομεν 

μοχλοῖσιν ἐνδήσαντες, ὡς ἂν μὴ ᾿ξΞίη. 
ὁ γὰρ υἱὸς αὐτοῦ τὴν νόσον βαρέως φέρει. 

5: ὙΠΗΝῸ, , 
116 χαὶ πρῶτα μὲν λόγοισι παραμυϑούμενος 

ἈΕῚ Ὡξ τυ αἰ τ 5, ; 
ἀνέπειϑεν αὐτὸν μὴ φορεῖν τοιβώνιον 

ΣΕ» ΠΟ ΣΑΣ ΣΙΝ χ 
μηδ᾽ ἐξιέναι ϑύραζ᾽ - ὁ δ᾽ οὐχ ἐπείϑετο. 

; ἈΡΙΣ  ο ΦΑ ΝΘ ἡ Ξ 

εἶτ᾽ αὐτὸν ἀπέλου χκἀχάϑαιρ᾽, ὁ δ᾽ οὐ μάλα. 
μετὰ ταῦτ᾽ ἐχκοουβάντιζ᾽ " ὁ δ᾽ αὐτῷ τυμπάνῳ 

120 ζξας ἐδέχαζεν εἰς τὸ Καινὸν ἐμπεσών. 

ὅτε δῆτα ταύταις ταῖς τελεταῖς οὐχ ὠφέλει, 

διέπλευσεν εἰς. 4ἴγιναν" εἶτα ξυλλαβὼν 

γύχτωρ χατέχλινεν αὐτὸν εἰς ᾿Ἰσχληπιοῦ" 
ὁ δ᾽ ἀνεφάνη χγνεφαῖος ἐπὶ τῇ κιγκλίδις 

126 ἐντεῦϑεν οὐκέτ᾽ αὐτὸν ἐξεφρίομεν.- 

ὁ δ᾽ ἐξεδίδρασχε διά τε τῶν ὑδρορροῶν 

χαὶ τῶν ὀπῶν" ἡμεῖς δ᾽ ὅσ᾽ ἦν τετρημένα 
ἐνεβύσωμεν δακίοισι χκἀπαχτώσαμεν " 
ὁ δ᾽ ὡσπερεὶ χολοιὸς αὑτῷ παιτάλους 

130 ἐνέζρουεν εἰς τὸν τοῖχον, εἶτ᾽ ἐξήλλετο. 
ἡμεῖς δὲ τὴν αὐλὴν ἅπασαν δικτύοις 
χαταπετάσαντες ἐν χύκλῳ φυλάττομεν. ἱ 

ἔστιν δ᾽ ὄνομα τῷ μὲν γέροντι «Ῥιλοχλέων, ' | 
γαὶ μὰ “ία, τῷ δ᾽ υἱεῖ γε τῳδὶ Βδελυχλέων, 

136 ἔχων τρόπους «ουκαγμοσεμνάχους τινάς. 

ΒΙΕΖΥΚΖΕΩΝ. 

ὦ Ξανϑίᾳ χιὼ Σωσία, χαϑεύδετε; 

ΞΑΝΘΊΑΣ. 
οἴμοι. 

ΣΩΣΊΙΩ͂Σ.: 
τί ἔστι; 

ΞΑΝΘΊΑΣ, Ι 
δελυχλέων ἀνίσταται. 

Β4ΔΕΑΥΚΙΆΕΩΝ. 
οὐ περιδοαμεῖται σῷ» ταχέως δεῦρ᾽ ἅτερος; 
ὁ γὰρ πατὴρ εἰς τὸν ἱπγνὸν εἰσελήλυϑεν 

1410 χαὶ μυσπολεῖ τι χαταδεδυχώς. ἀλλ ἄϑρει, 

χατὼὰ τῆς πυέλου τὸ τρῆμ᾽ ὅπως μὴ ᾿χδύσεται" 
σὺ δὲ τῇ ϑύρᾳ πρόσχεισο. 

ΣΙΩΝΣΥΠΌΜΕΣς 

ταῦτ᾽, ὦ δέσποτα. 

ΒΖΙΕΑΥΚἍΖΕΩ Ν. 

ἄναξ Πόσειδον. τί ποτ᾽ ὥρ᾽ ἡ χάπγνη ψοφεῖ; ἢ 
οὗτος, τίς εἶ σύ; 

“ΙΖ4Ζ0Κ.ΕΩ Ν. 

χαπνὸς ἔγωγ᾽ ἐξέρχομαι. 

ΒΔ4ΔΕΧΥΚΖΕΩ Ν. 

116 χαπνός; φέρ᾽ ἴδω ξύλου τίνος σύ. 

“34ΨΙ΄Τ10Κ.ῈΕ2.Ν. 

συχίνου. 

ΒΖ. ΖΦ Υ ΚΚΕΙΘΕΝΕ 
ἢ ΠΣ β ᾿ τ 

»ὴ τὸν «10 ὅσπερ γ᾽ ἐστὶ δοιμύτατος χαπνῶν. 
ἀτὰρ οὐχ Ἐ ἐρρήσεις γε, ποῦ ᾽σϑ᾽ ἡ τηλία; Ὺ Ἦ θρησεις γὲ; υ ἢ τηκιᾶ; 

δύου πάλιν φέρ᾽ ἐπανκαϑῶ σοι χαὶ ξύλον. 

ἐνταῦθά νὺν ζήτει τιν᾽ ἄλλην μηχανήν. 
150 ἀτὰρ ἀϑλιός γ᾽ εἴμι᾽ ὡς ἕτερος οὐδεὶς ἀνὴρ, 

ὅστις πατρὸς νῦν Καπνίου χεχλήσομαι- Ἰ] 

ΣΩΣΤΑ͂Σ. 

Ἔ τὴν ϑύραν ὥϑει- πίεζέ νυν σφόδρα 
εὖ χἀνδριχῶς - χἀγὼ γὰρ ἐνταῦϑ᾽ ἔρχομαι. Ϊ 
χαὶ τῆς χαταχλεῖδος ἐπιμελοῦ χαὶ τοῦ μοχλοῦ" ] 

1565 (ὐλατϑ᾽ ὅπως μὴ τὴν βάλανον ἐχτρώξεται. 
ΙΖΧΟΚ.ΈΕΩ Ν. 

δράσετ᾽; οὐχ ἐχῳρήσετ᾽, ὦ μιαρώτατοι, 
διχάσοντά μ᾽, ἀλλ ἐκφεύξεται “Τρακοντίδης; 

ΒΖ4ΖΕΣΖΥΚΖΈΕΩ Ν. 

σὺ δὲ τοῦτο βαρέως ἂν φέροις; 

7 
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ΦΙΔΟΚΟ.ΕΩ Ν. 

ὁ γὰρ ϑεὸς 

μαντευομένῳ μοὔχρησεν ἐν “]ελφοῖς ποτὲ, 
1600 ὅταν τις ἐχρύγῃ μ᾽, ἀποσχλῆναι τότε. 

ΒΖ4ΖΕΧΥΚΖΕΩ Ν. 

[Ἄπολλον ἀποτρύπαιε, τοῦ μαντεύματος. 
“ῬΙΔΟΚ.ΖΕΩ Ν. 

ἴϑ᾽, ἀντιβολῶ σ᾽, ἔχφρες με, μὴ διαρραγῶ. 
ΒΙἘΕΧΖΥΚΖΈΕΩ Ν. 

μὰ τὸν Ποσειδῶ, «Ριλοχλέων, οὐδέποτέ γε. 
““ΙΤΟΚ.ΈΕΩ Ν. 

διατρώξομαι τοίνυν ὀδὰξ τὸ δίχτυον. 

Β4ΕΜΜΥΚΖΕΩ Ν. 

1606 ἀλλ᾿ οὐχ ἔχεις ὀδόντας. 
ΦΙΖΔΟΚΜ.ΕΩ Ν. 

οἴμοι δείλαιος " 

πῶς ἄν σ᾽ ἀποχτείναιμι; πῶς; δότε μοι ξίφος 

ὅπως τάχιστ᾽, ἢ πινάκιον τιμητικόν. 
ΒΖΈΜΛΜΥΚΖΕΩ Ν. 

ἅνϑρωπος οὗτος μέγα τι δρασείει καχόν. 
“ῬΙΧΟΚ.ΈΕΩ Ν. 

μὰ τὸν “10 οὐ δῆτ᾽, ἀλλ᾿ ἀποδόσϑαι βούλομαι 
170 τὸν ὄνον ἄγων αὐτοῖσι τοῖς κανϑηλίοις " 

νουμηνία γάρ ἐστιν. 
ΒΙΕΑΥΚΜἍΕΩ Ν. 

οὔχουν χἂν ἐγὼ 
αὐτὸν ἀποδοίμην δῆτ᾽ ὥν; 

“ΙΧ ΟΚ,ΖΈΕΩ Ν. 

οὐχ ὥσπερ γ᾽ ἐγώ. 
ὨΖΕ“ΥΚ.ΖΕΏΝ. 

μὰ “1, ἀλλ᾽ ἄμεινον. ἀλλὰ τὸν ὄνον ἔξαγε. 
ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 

οἵαν πρόφασιν χαϑῆχεν, ὡς εἰρωνιχῶς, 

175 ἵν᾽ αὐτὸν ἐχπέμψειας. 
Β4Ε“ΥΚΖΈΕΩ Ν. 

ἀλλ οὐχ ἔσπασεν 

ταύτῃ γ᾽" ἐγὼ γὰρ ἠσϑόμην τεχνωμένου. 
ἀλλ᾽ εἰσιών μοι τὸν ὄνον ἐξάγειν δοχῶ, 
ὅπως ἂν ὃ γέρων μηδὲ παραχύψη πάλιν. 
χάνϑων, τί χλάεις; ὅτι πεπράσει τήμερον; 

180 βάδιζε ϑᾶττον. τί στένεις, εἰ μὴ φέρεις 

Ὀδυσσέα τιν᾽; 
ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 

ἀλλὰ ναὶ μὰ “κα φέρει 
χάτω γε τουτονί τιν᾽ ὑποδεδυχότα. 

Β4Ε.ΥΚ.ΕΩ Ν. 

ποῖον; φέρ᾽ ἴδωμαι. 
ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 

τουτονί. 

Β4Ε.“ΥΚ.ΕΩ Ν. 

τουτὶ τί ἦν; 

τίς εἰ ποτ᾽, ὠνθρωπ᾽, ἐτεόν; 
“110Κ. 2 Ν. 

Οὗτις νὴ «Ἰία. 

ΒΖ4ΕΜ.ΜΥΚ.ΕΩ Ν. 

186 Οὗτις σύ; ποδαπύς; 
 ΦΙΆΑΟΚΖΈΕΩ Ν. 

Ἴϊϑαχος ᾿ἡποδρασιππίδου. 
ΒΙΕΚΥΚΑΒΕΩΝ. 

Οὗτις μὰ τὸν «1 οὔ τι χαιρήσων γε σύ. 

ΡΟΕΤΑΕῈ ΒΟΈΝΙΟΙ. 

ὕφελκε ϑᾶττον αὐτόν. ὦ μιαρώτατος, 
ἵν᾽ ὑποδέδυχεν" ὥστ᾽ ἔμοιγ᾽ ᾿ἰνδάλλεται 
ὁμοιότατος κλητῆρος εἶναι πωλίῳ. 

ΨΦΙΖΟΚΖΕΩ Ν. 

190 εἰ μή μ᾽ ἐάσεϑ᾽ ἥσυχον, μαχούμεϑα. 

5Β4ἘΕ.ΜΥΚ.ΖΕῺΩ Ν. 

περὶ τοῦ μαχεῖ νῷν δῆτα; 

ΦΙΖΟΚ.ΖΕΩ Ν. 

περὶ ὄνου σχιῶς. 

ΒΙΕΧΥΧΚΖΕΩΝ. 

πονηρὸς εἰ πόρρω τέχνης καὶ παράβολος. 

ῬΙΔΛΟΚΜΊΞΕΩΝ. 

ἐγὼ πονηρός; οὐ μὰ “(᾽, ἀλλ᾿ οὐκ οἶσϑα σὲ 
γῦν μ᾽ ὄντ᾽ ἄριστον" ἀλλ᾿ ἴσως, ὅταν φάγης 

196 ὑπογάστριον γέροντος ἡλιαστιχοῦ. 
ΒΙΕΑΥΚ.ΕΩ Ν. 

ὥϑει τὸν ὄνον χαὶ σαυτὸν ἐς τὴν οἱχίαν. 
“ΙΖΟΚΖΕΩ Ν. 

ὦ ξυνδικασταὶ καὶ Κλέων, ἀμύνατε. 

ΒΙΕΑΥΚ.ΈΕΩ Ν. 

ἔνδον χέχραχϑι τῆς ϑύρας πκεχλεισμένης. 
ὦϑει σὺ πολλοὺς τῶν λίϑων πρὸς τὴν ϑύραν, 

200 χαὶ τὴν βάλανον ἔμβαλλε πάλιν ἐς τὸν μοχλὸν, 
χαὶ τῇ δοχῷ προσϑεὶς τὸν ὅλμον τὸν μέγαν 
ἀνύσας τι προσχύλιἐ γ᾽. , 

ΣΩΣΙΟΑ͂Σ. 

οἴμοι δείλαιος " 

πόϑεν ποτ᾽ ἐμπέπτωχέ μοι τὸ βώλιον; 
ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 

ἴσως ἄνωϑεν μῦς ἐνέβαλέ σοί ποϑεν. 
ὩΣ ΟΣ ΕΣ ΓΤ ΖΣ, 

᾿ 206 μῦς; οὐ μὰ “10, ἀλλ᾿ ὑποδυόμενός τις οὑτοσὶ 
ὑπὸ τῶν χκεραμίδων ἡλιαστὴς ὀροφίας. 

ΞΑ͂ΝΘΙΑ͂Σ. 

οἴμοι χαχοδαίμων, στρουϑὸς ἁνὴρ γίγνεται" 
ἐχπτήσεται. ποῦ ποῦ ᾽στι μοι τὸ δίχτυον; 
σοῦ σοῦ, πάλιν σοῦ. 

ΒΙΙΕΥΚΜΖΕΩΝ. 

γὴ “42 ἢ μοι χρεῖττον ἣν 
210 τηρεῖν “Σχιώνην ἀντὶ τούτου τοῦ πατρύς. 

ΣΙΟΣΙΙΧΑ͂ΣΣ. 

ἄγε νυν, ἐπειδὴ τουτονὶ σεσοβήχαμεν, 
χοὐκ ἔσϑ᾽ ὅπως διαδὺς ἂν ἡμᾶς ἔτι λάϑοι, 

τί οὐκ ἀπεχοιμήϑημεν ὅσον ὅσον στίλην; 
ΒΙΕΑΥΚΖΈΕΩΝ. 

ἀλλ, ὦ πονήρ᾽, ἥξουσιν ὀλίγον ὕστερον 
215 οἱ ξυνδιχασταὶ παρακαλοῦντες τουτονὶ 

τὸν πατέρα. 

τί λέγεις; ἀλλὰ νῦν ὄρϑρος βαϑύς. 
ΒΙΕ“ΧΎΥΚΜΖΕῺΩ Ν. 

γὴ τὸν “1, ὀψέ τἄρ᾽ ἀνεστήχασι νῦν. 
ὡς ἀπὸ μέσων νυκτῶν γε παρακαλοῦσ᾽ ἀεὶ, 
λύχνους ἔχοντες χαὶ μινυρίζοντες μέλη 

220 ἀρχαιομελησιδωνο(ρυνιχήρατα, 

οἷς ἐχχαλοῦνται τοῦτον. 
ΣΩΣΟΑ͂Σ. 

οὐχοῦν, ἢν δέη, 

ἤδη ποτ᾽ αὐτοὺς τοῖς λίϑοις βαλλήσομεν. 
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ΒΖ4ΠΧΥΚΖΈΕΩΝ. 

ἀλλ, ὦ πονηρὲ, τὸ γένος ἤν τις ὀργίση ᾿ 
τὸ τῶν γερόντων, ἔσυ᾽ ὅμοιον σφηκιᾷ: 

228 ἔχουσι γὰρ καὶ χέντρον ἐκ τῆς ὀσφύος 

ὀξύτατον, ᾧ χεντοῦσι, χαὶ χεχραγότες 

πηϑδῶσι χαὶ βάλλουσιν ὅσπερ ᾿ φέψαλοι. 
ὩΣ ΟΣ ΤΡ 

μὴ φροντίσης - ἐὰν ἐγὼ να τῆς ἔχω, 
πολλῶν δικαστῶν σ(ησιὰν διασχεδῶ. 

ΧΟΡΟΣ: ] 

280 χώρει, πρόβαιν᾽ ἐρρωμένως. ὦ Κωμία, βρα- 

ϑύγεις; 
μὰ τὸν «10, οὐ μέντοι πρὸ τοῖ γ᾽, 

ἱμὰς χύνειος " 
»υ νὴ δὲ χρείττων ἐσιὶ σοῦ Χαρινάδης βαδίζειν. 
ὦ “Στρυμόδωρε “Κονθυλεῦ, βέλτιστε συνδιχαστῶν, 

Εὐεργίϑης ἄρ᾽ ἐστί που ᾽νταῦϑ᾽, ἢ Χάβης ὁ 

«Ῥλυεύς; Ι 
ὃ δὴ λοιπόν γ᾽ ἔτ᾽ ἐστὶν, ἀππαπαῖ 

παπαιὰξ, 
ἥβης ἐχείνης, ἡνίχ᾽ ἐν Βυζαντίῳ ξυνῆμεν 

φρουροῦντ᾽ ἐγώ τε χαὶ σύ: χῴτα περιπατοῦντε͵ 

ἀλλ ἦσϑ᾽ 

235 πάρεσϑ᾽᾽, 

γνύχτωρ 
τῆς ἀρτοπώλιδος λαϑόντ᾽ ἐχλέψαμεν τὸν ὅλμον, 

χᾷϑ' ἥψομεν τοῦ χορχύρου, κατασχίσαντες αὐτόν. 
240 ἀλλ ἐγκονῶμεν, ὦνδρες, ὡς ἔσται «“1άχητι νυνί" 

σίμβλον δέ φασι χρημάτων ἔχειν ἅπαντες αὐτόν. 
χϑὲς οὖν Κλέων ὁ κηδεμὼν ἡμῖν ἐφεῖτ᾽ ἐν ὥρᾳ, 

ἥκειν ἔχοντας ἡμερῶν ὀργὴν τριῶν πονηρὰν 
ἐπ᾿ αὐτὸν, ὡς χολωμένους ὧν ἠδίχησεν. ἀλλὰ 

240 τ μήτ ὦνδρες ἥλιχες, πρὶν ἡμέραν γε-, 
γνέσϑαι-. ] 

χωρῶμεν, ἅμα τε τῷ λύχνῳ πάντη διασχοπῶμεν,, 
μή που λαϑών τις ἐμποδὼν ἡμᾶς καχόν τι δράσῃ. 

ΠΠΕΜΤΕΣ: 

τὸν πηλὸν, ὦ πάτερ πάτερ, τουτονὶ (φύλαξαι. 
ΧΟΡΟΣ. 

δ - ἢ , , 
χάρφος χαμᾶϑέν γυν λαβὼν τὸν λύχνον πρόβυσον." 

ὙΓΌΆ. ΤΩΣ. 

2600 οὔχ, ἀλλὰ τῳδί μοι δοχῶ τὸν λύχνον προβύσει»., 
ΧΊΟΙΡΙΘ.Σ: 

τί δὴ μαϑὼν τῷ δακτύλῳ τὴν ϑρουαλλίδ᾽ ὠϑεῖς,, 
χαὶ ταῦτα τοὐλαίου σπανίζοντος, ὠνόητε; 

οὐ γὰρ δάχνει σ᾽, ὅταν δέη τίμιον ποίασϑαι. 

Π41Σ 
" » Ν ΄ ΄ - 

εἰ νὴ “Ὁ αὐϑις χονδύλοις νουϑετήσεϑ᾽᾽ ἡμῶς, 

256 ἀποσβέσαντες τοὺς λύχνους ἄπιμεν οἴχαδ᾽ αὐτοί", 

χἄπειτ᾽ ἴσως ἐν τῷ σχότῳ τουτονὶ στερηϑεὶς 

τὸν πηλὸν ὥσπερ ἀτταγῶς τυρβάσεις βαδίζων. 

ΧΌΛΟΣ. 

ἢ μὴν ἐγώ σου χἀτέφους μείζονας κολάζω. 
ἀλλ οὑτοσί μοι βόρβ ορος ὑῃαύμεται πατοῦντι" 

2600 κοὐχ ἔσϑ᾽ ὕπως οὐχ ἡμερῶν τεττάρων τὸ τιλεῖστον 

ὕδωρ ἀναγχαίως ἔχει τὸν ϑεὸν ποιῆσαι. 
ἔπεισι γοῦν τοῖσιν λύχνοις οὑτοιὶ μύχητες 
φιλεῖ ὁ 

δεῖται δὲ χαὶ τῶν χαρπίμων ἅττα μή ὃστι πρῷα, 

δ᾽ δ τ ΤΣ Ὁ ΦΑΡΕΣ ἘῚ ἢ 
γ» τῶν τοῦτ ἢ. ποιξῖν υὑξτον μάλιστα. 

206 ὕδωρ ) ἜΓΕΜΕ χἀπιπνεῦσαι βόρειον αὐτοῖς. 

τί χρῆμ᾽ ἄρ᾽ οὐχ τῆς οἱχίας τῆσδε συνδιχαστὴς 

πέπονϑεν, ὡς οὐ φαίνεται δεῦρο πρὸς τὸ πλῆϑος;" 

ἡ» πρὸ τοῦ γ᾽ ἐφολκχὸς ἦν, ἀλλὰ πρῶτος ἡμῶν ου μὴν πρὸ τοῦ γ᾽ ἐφολχὸς ἡν, ἀλλὰ πρῶτος ἡμὦ 
ἀκ πν ν ὅπι Σ Ξ Ἢ 
ἡγεῖτ᾽ ἂν ἄδων «Ῥρυνίχου" χαὶ γάρ ἔστιν ἁνὴρ 

270 φιλῳδός. ἀλλά μοι δοκεῖ στάντας ἐνϑάδ᾽, ὦνδρες," 
τ ἜΣ ἜΡΩΣ Ἄπι0 
ζδοντας αὐτὸν ἐχχαλεῖν, ἢν τί πως ἀχούσας 

«ΕΣ ἀρ, ἘΣ 
τοὐμοῦ μέλους ὑφ 

Σ Ὑρλρφ, ἄθεον ε μος, ἀπε ΕΘ κέ 
τί ποτ᾽ οὐ πρὸ ϑυρῶν «αίνετ᾽ ἄρ᾽ ἡμῖν ὃ γέ- 

ρων οὐδ᾽ ὑπαχούει; 
μῶν ἀπολώλεχε τὰς 

275 ἐμβάδας, ἢ προσέχοψ᾽ ἐν 
τῷ σχότῳ τὸν δάχτυλόν που, 
εἶτ᾽ ἐφλέγμηνεν αὐτοῦ 
τὸ σφυρὸν γέροντος ὄντος; 

ἄν βουβωνιῴη. 

ἡδονῆς ἑοπύσῃ ϑύραζε. 

χαὶ τάχ᾽ 
ἢ μὴν πολὺ δριμύτατός γ᾽ ἣν τῶν παρ᾽ ἡμῖν, 
χαὶ μόνος οὐχ ἂν ἐπείϑετ᾽, 
ἀλλ ὁπότ᾽ ἀντιβολοίη 
τις, χάτω χύπτων ἂν οὕτω, 

280 λίϑον ἕψεις, ἔλεγεν. 

τάχα δ᾽ ἂν δ τὸν χϑιζινὸν ἄνϑοωπον, 
ἡμᾶς διεδύετ᾽ 

ἐξαπατῶν καὶ λέγων 
ὡς φιλαϑήναιος ἣν χαὶ 

τὰν Σάμῳ πρῶτος κατείποι, 
διὰ τοῦτ᾽ ὀδυνηϑεὶς 
εἶτ᾽ ἴσως χεῖται πυρέττων. 

285 ἔστι γὰρ τοιοῦτος ἁνήρ. 
ἀλλ, ὠγαϑ᾽, ἀνίστασο μηδ᾽ οὕτως σεαυτὸν 
ἔσϑιε, μηδ᾽ ἀγανάκτει. 
χαὶ γὰρ ἀνὴρ παχὺς ἥκει 
τῶν προδόντων τἀπὶ Θρῴκης" 

ὃν ὅπως ἐγχυτριεῖς. 
290 ὕπαγ᾽, ὦ παῖ, ὕπαγε. 

1{41Σ-. 

ἐϑελήσεις τί μοι οὖν, ὦ 
πάτερ, ἢν σού τι δεηϑῶ; 

ΧΟΡΟΣ. 

πάνυ γ᾽, ὦ παιδίον. ἀλλ᾿ εἰ-- 
πὲ τί βούλει με πρίασϑαι 

296 χαλόν; οἶμαι δέ σ᾽ ἐρεῖν ἀ- 

στραγάλους δήπουθεν, ὦ παῖ. 
ΠΑ͂ΙΣ. 

μὰ “4, ἀλλ ἰσχάδας, ὦ παπ- 
πία " ἥδιον γάρ. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὐκ ἂν 
μὰ “1, εἰ χρέμαισϑέ γ᾽ ὑμεῖς. 

Π.Α͂ΙΣ. 

μὰ “ὦ οὔ τἄρα προπέμψω σε τὸ λοιπόν. 
ΧΟΡΟΣ. 

300 ἀπὸ γὰρ τοῦδέ με τοῦ μισϑαρίου 
τοίτον αὐτὸν ἔχει» ἄλ-- 
φιτα δεῖ καὶ ξύλα χῶψον" 

αἰτεῖς. 

ἹΖΟΤΞΣ 
2 ἿΣ , ΕΝ 5 

γε νυν, ὦ πάτερ, ἣν μὴ 

σὺ δὲ σῦχκά μ᾽ 

τὸ διχαστήριον ἄρχων 

8306 χαϑίση νῦν, πόϑεν ὠνη- 

σόμεϑ᾽ ΕΣ ΤΣ ἔχεις 
218 -- 280. 

291 -- 803. 

28] --- 289. 

304. 5916. 
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πίδα χρηστήν τινὰ νῷν ἢ 
πόρον Ἑλλὰς ἱρὸν εἰπεῖν; 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀπαπαῖ, φεῦ, ἀπαπαῖ, φεῦ, 

810 μὰ «10 οὐχ ἔγωγε νῷν οἶδ᾽ 

ὁπόϑεν γε δεῖπνον ἔσται. 
ΠΑ͂ΙΣ. 

ν᾽ ΜῈ ΄ - », 
τί μὲ δῆτ᾽, ὦ μελέκ μῆτερ, ἔτικτες, 

ἕν᾿ ἐμοὶ πράγματα βόσχειν παρέχης; 
ΧΟΡΟΣ. 

ΦῸ , ἌΡ. 
ἀνόνητον ρ΄ ὦ ϑυ- 

316 λάκιόν σ᾽ εἶχον ἄγαλμα. 

μήν Π.:1Σ. 
ἔ ἔ. 
πάρα νῷν στενάζειν. 

ΦΙΔΟΚ.ΕΩ Ν. 

317 φίλοι, τήχομαι μὲν 
πάλαι διὰ τῆς ὀπῆς 
ὑμῶν ὑπαχούων. 
ἀλλ οὐ γὰρ οἷός τ᾽ ἔτ᾽ εἴμ 
ἄδειν. τί ποιήσω; 
τηροῦμαι δ᾽ ὑπὸ τῶνδ᾽, ἐπεὶ 

320 βούλομαί γε πάλαι μεϑ᾽ ὑ- 
μῶν ἐλϑὼν ἐπὶ τοὺς χαδέ- 

σχους χαχόν τι ποιῆσαι. 
ἀλλ, ὦ Ζεῦ Ζεῦ, μέγα βροντήσας 
ἢ μὲ ποίησον καπνὸν ἐξαίφνης, 

8325 ἢ Προξενίδην, ἢ τὸν Σέλλου 
τοῦτον τὸν ψευδαμάμαξυν. 
τόλμησον, ἄναξ, χαρίσασϑαί μοι, 
πάϑος οἰχτείρας " 

ἢ μὲ χεραυνῷ διατινϑαλέῳ 

σπόδισον ταχέως " 
330 χἄπειτ᾽ ἀνελών μ᾽ ἀποφυσήσας 

εἰς ὀξάλμην ἔμβαλε ϑερμήν" 

ἢ δῆτα λίϑον μὲ ποίησον ἐφ᾽ οὗ 
τὰς χοιρίνας ἀριϑμοῦσι». 

ΧΟΡΟΣ. 

τίς γάρ ἐσϑ᾽ ὁ ταῦτά σ᾽ εἴργων 
χἀποχλείων τὰς ϑύρας; λέ- 

886 ξον" πρὸς εὔνους γὰρ φράσεις. 
ΦΙΔΟΚΊΆΊΞΩ Ν. 

οἱ μὸς υἱός. ἀλλὰ μὴ βοᾶτε" καὶ γὰρ τυγχάνει 
οὑτοσὶ πρόσϑεν χαϑεύδων. ἀλλ ὕφεσϑε τοῦ 

τόνου. 
ΘΟ ΟΣΣ: 

τοῦ δ᾽ ἔφεξιν, ὦ μάταιε, ταῦτα δρᾶν σε βού- 
λεται; 

τίνα πρόφασιν ἔχων; 
“ῬΙΚΟΚ.ΖΕΩ Ν. 

840 οὐκ ἐξ μ᾽, ὦνδρες, διχάζειν οὐδὲ δρᾶν οὐδὲν 
χαχὸν, 

ἀλλά μ᾽ εὐωχεῖν ἕτοιμός ἐσϑ᾽. ἐγὼ δ᾽ οὐ βού- 
λομίαι. 

ΧΟΡΟΣ. 

τοῦτ᾽ ἐτόλιιησ᾽ ὁ μιαρὸς χα- 
γεῖν ὃ “]ημολογοχλέων ὅδ᾽, 
ὅτι λέγεις τι περὶ τῶν νε- 
ὧν ἀληϑές. οὐ γὰρ ἄν ποϑ᾽ 

838- 845. --ΞΞ 866-- 378. 
.τ.ω͵͵μμιτιι͵ι«͵«ιι,ιτιτττιι΄΄τς-π-΄ΘΟϑἯς--.-.-.-.-  τςᾳ,Ὀ-..Ἅ ἡ» -.-.-ρτ--’---ς-΄΄ ΘῈ  ὕϑΌϑοοηωη;͵Ἑα  ----τ--ττττ’  “ “--ρ-ρ-οθῸθῦθῦ6Ὸὕᾧ0Ο0ὔ000Ὁὔᾧ΄ἴὑΤὺ᾿ 
γ 

οὗτος ἁνὴρ τοῦτ᾽ ἐτόλμη-- 

σεν λέγειν, εἰ 

8416 μὴ ξυνωμότης τις ἦν. 

ἀλλ ἐκ τούτων ὥρα τινά σοι ζητεῖν χαινὴν ἐπί- 
γοιαν, 

ἥτις σε λάϑρω τἀνδρὸς τουδὲ χαταβῆναι δεῦρο, 
ποιήσει. 

ΦΙΖΟΚΜΖΕΩ Ν. 
τίς ἂν οὖν εἴη; ζητεῖϑ᾽ ὑμεῖς, ὡς πᾶν ἂν 

ἔγωγε ποιοίην " 

οὕτω χιττῶ διὰ τῶν σανίδων μετὰ χοιρίνης πε- 

ριελϑεῖν. 

ΧΟΡΟΣ. 
860 ἔστιν ὁπὴ δῆϑ᾽ ἥντιν᾽ ἂν ἔνδοθεν οἷός τ᾿ εἴης 

δ ᾿ : διορύξαι, 

εἶτ᾽ ἐκδῦναι δάκεσιν χρυιϑεὶς, ὥσπερ πολύμη-- 
τις Ὀδυσσεύς ; 

ΦΙΖΟΚΖΈΕΩ Ν. 

πάντα πέφρακται χοὐκ ἔστιν ὀπῆς οὐδ᾽ εἰ σέρ- 
(ῳ διαϑδῦναι. 

ἀλλ ἄλλο τι δεῖ ζητεῖν ὑμᾶς " ὀπίαν δ᾽ οὐκ ἔσιι 
γενέσϑαι. 

ΟΣΘΊΟΣΣ: 

μέμνησαι δῆϑ᾽, ὅτ᾽ ἐπὶ στρατιᾶς χλέψας ποτὲ 

τοὺς ὀβελίσχους 

ϑόδζἵεις σαυτὸν κατὰ τοῦ τείχους ταχέως, ὅτε Νάξος 

ἑάλω; 
ΦΙΖΟΚ.ΖΈΕΈΩΝ. 

οἶδ᾽ - ἀλλὰ τί τοῦτ᾽; οὐδὲν γὰρ τοῦτ᾽ ἐστὶν 
ἐχείνῳ προοσόμοιον. 

ἥβων γὰρ χἀδυνάμην χλέπτειν, ἴσχυόν τ᾿ αὐτὸς 
ἐμαυτοῦ, 

χοὐδείς με ἐφύλαττ᾽, ἀλλ᾿ ἐξῆν μοι 
φεύγειν ἀδεῶς. νῦν δὲ ξὺν ὕπλοις 

8600 ἄνδρες ὁπλῖται διαταξάμενοι 
χατὰ τὰς διόδους σχοπιωροῦνται, 
τὼ δὲ δύ" αὐτῶν ἐπὶ ταῖσι ϑύραις 

ὥσπερ μὲ γαλὴν χρέα κλέψασαν 
τηροῦσιν ἔχοντ᾽ ὀβελίσχους. 

ΧΟΡΟΣ. 

866 ἀλλὰ καὶ νῦν ἐχπόριζε 

μηχανὴν ὅπως τάχισϑ᾽" ἕ-- 
ὡς γὰρ, ὦ μελίττιον. 

“͵ἙΙΖΧΟΚΜΖΕΩ Ν. 

διατραγεῖν τοίνυν χράτιστον ἐστί μοι τὸ, δίχτυογ". 

ἡ δέ μοι “]ἰκτυννα συγγνώμην ἔχοι τοῦ διχτύου. 
ΧΟΡΟΣ. 

ταῦτα μὲν πρὸς ἀνδρός ἐστ᾽ ἄνοντος ἐς σω- 
τηρίαν. 

8170 ἀλλ᾿ ἔπαγε τὴν γνάϑον. 
ΨΙΖΟΚΖΕΩ Ν. 

διατέτρωχται τοῦτό γ᾽. ἀλλὰ μὴ βοᾶτε μηδαμῶς. 
ἀλλὰ τηρώμεσϑ᾽, ὅπως μὴ Βϑελυχλέων αἰσϑή-" 

σεται. 

ΧΟΡΟΣ. 

μηδὲν, ὦ τῶν, δέδιϑι, μηδέν" 

ὡς ἐγὼ τοῦτόν γ᾽, ἐὰν γρύ-- 
ξὴ τι, ποιήσω δαχεῖν τὴν 

876 χαρδίαν καὶ τὸν περὶ ψυ-- 

χῆς δοόμον δραμεῖν, ἵν᾿ εἰδὴ 
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μὴ πατεῖν τὰ | 
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τῶν ὭΣΩ τγνηφίσματα. ε ᾿ 
: ἀρ Δ ΜΕΡΕΕ : 
ἀλλ ἐξάψας διὰ τὴς ϑυρίδος τὸ χαλώδιον εἶτα 

χαϑέμα 

380 δήσας σαυτὸν καὶ τὴν ψυχὴν ἐμπλησάμενος «1ι0-- 
σείϑους. 

“Ψ,ΙΖΟΙΚΖΕΩΝ. 
Ε) ΕΣ " , Γ᾿ ΞΕ ᾽ 
ἄγε νυν, ἢν αἰσϑομένω τούτω ζητῆτόν μ᾽ ἔσχω- 

λαμῦσϑαι 

κἀγάσπαστον ποιεῖν εἴσω, τί ποιήσετε; «ρέ- 
ζετὲ νυνί. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀμυνοῦμέν σοι τὸν πρινώδη ϑυμὸν ἅπαντες χα- 
λέσαντες, 

΄ » » ᾿ » » »Ἢ ." - 

ὥστ᾽ οὐ δυνατὸν σ᾽ εἴργειν ἔσται" τὰ τοιαῦτα 

ποιήσομεν ἡμεῖς. 

“4ΙΖΟΚΜΖΕΩΝ. | 
385 δράσω τοίνυν ὑμῖν πίσυνος - χαὶ μανϑάνετ᾽" ἤν, 

τι πάϑω ᾿γὼ, ] 
᾿ ΄ ᾿ 3.1 ΧΟ 
ἀνελόντες καὶ καταχλαύσαντες ϑεῖναί μ᾽ ὑπὸ, 

τοῖσι δρυφάκχτοις. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὐδὲν πείσει" μηδὲν δείσης. ἀλλ, ὦ βέλτιστε, 
χαϑέει 

σαυτὸν θαρρῶν χἀπευξάμενος τοῖσι πατρῴοισι, 

θεοῖσιν. 

ΨΦΙ.ΖΟ0Κ.ΖΕῈΕ2 Ν. 

ὦ Αὐχε δέσποτα, γείτων ἥρως σὺ γὰρ οἷσπερ 
ἐγὼ χεχάρησαι, 

890 τοῖς δαχρύοισιν τῶν «ρευγόντων ἀεὶ καὶ τοῖς 
ὀλοφυρμιοῖς " 

ᾧχησας γοῦν ἐπίτηδες ἰὼν ἐνταῦϑ᾽, ἵνα ταῦτ᾽ 
ἀχροῷο, 

κἀβουλήϑης μόνος ἡρώων παρὰ τὸν κλάοντα κα- 
ϑῆσϑαι. ] 

ἐλέησον καὶ σῶσον νυνὶ τὸν σαυτοῦ πλησιόχωρον 

χοὺ μή ποτέ σου παρὰ τὰς κάννας οὐρήσω μηδ᾽ 
ἀποπάρδω. 

ΒΖΕ“ΥΚΜΖΈΕΩΝ. 

896 οὗτος, ἐγείρου. 

τί τὸ πρᾶγμ᾽; 

ΒΖ4ΠΑΥΚΖΈΕΩ Ν. 

ὥσπερ φωνή μέτις ἐγχεχύχλωται.. 
ΣΩΣΙΑ͂Σ. 

μῶν ὃ γέρων πὴ διαδύεται αὖ; 
Β4Ε.ΥΚΜΖΕΩΝ. 

μὰ “1 οὐ δῆτ᾽, ἀλλὰ χκαϑιμᾷ 
αὑτὸν δήσας. 

ΣΩΣΕ ΥΣ. 

ὧ μιαρώτατε, τί ποιεῖς; οὐ μὴ χαταβήσει;" 
ΒΙΕΑΥΚ.ΕΩ Ν. 

ἀνάβαιν᾽ ἀνύσας χατὰ τὴν ἑτέραν καὶ ταῖσιν, 
«φυλλάσι παῖε, | 

ἢν πως πρύμνην ἀναχρούσηται πληγεὶς ταῖς 

εἰρεσιώναις. Ι 

“ΦΙ.ΨΖΟΚ.ΕΩΝ. ] 

400 οὐ ξυλλήνψεσϑ᾽ ὁπόσοισι δίκαι τῆτες μέλλουσιν, 

ἔσεσθαι, ἱ 

ε- Ὥ 

ὦ Σμιχυϑίων χαὶ Τισιάδη χαὶ Χρήμων καὶ 

«Ῥερέδειπνε; 

πότε δ᾽, εἰ μὴ νῦν, ἐπαρήξετέ μοι, πρίν μ᾽ 
εἴσω μᾶλλον ἄγεσθαι; 
ΧΟΡΟΣ. 

εἰπέ μοι, τί μέλλομεν χινεῖν ἐχείνην τὴν χολὴν, 
ἥνπερ, ἡνίχ᾽ ἄν τις ἡμῶν ὀργίσῃ τὴν σφηκιάν; 

405 νῦν ἐχεῖνο γὺν ἐχεῖνο 
τοὐξύϑυμον, ᾧ κολαζό- 
μέσϑα, χέντρον ἐντέτατ᾽ ὀξύ. 

ἀλλὰ ϑαϊμάτια βαλόντες ὡς τάχιστα, παιδία, 
ϑεῖτε χαὶ βοᾶτε, καὶ Κλέωνι ταῦτ᾽ ἀγγέλλετε, 

410 χαὶ χελεύετ᾽ αὐτὸν ἥκειν 

ὡς ἐπ᾿ ἄνδρα μισόπολιν 

ὄντα χἀπολούμενον, ὅτι 
τόνδε λόγον εἰσιρέρει, 
ὡς χρὴ μὴ διχάζειν δίχας. 

ΒΕ ΖΦΥΚΖΈΕΘΩΝ. 

416 ὠγαϑοὶ, τὸ πρᾶγμ᾽ ἀκούσατ', ἀλλὰ μὴ κεχράγετε. 
ΣΧ ΘΡ ΕΣ 

γὴ Δ ὃς τὸν οὐρανόν γ᾽" ὡς τόνδ᾽ ἐγὼ οὐ; 
μεϑήσομαι. ᾿ 

ταῦτα δῆτ᾽ οὐ δεινὰ καὶ τυραννίς ἔστιν ἐμφανής; 
ὦ πόλις χαὶ Θεώρου ϑεοσεχϑρία, 
χεῖ τις ἄλλος προέστηπεν ὑμῶν κόλαξ. 

Ξ.ΑΝΘΙ.ΙΑἍΑ͂Σ. 

420 Ἡράκλεις, χαὶ χέντρ᾽ ἔχουσιν. οὐχ ὁρᾷς, ὦ 
δέσποτα; . 

ΒΖ4Ἐ“ΜΥΚ.ΈΕΏΩΝ. 

οἷς γ᾽ ἀπώλεσαν «Ῥίλιππον ἐν δίκη τὸν Γοργίου. 
ΣΧ ΌΟΣΡΌΟΣΕ 

χαὶ σέ γ᾽ αὖϑις ἐξολοῦμεν" ἀλλ ἅπας ἐπίστρεφε 

δεῦρο χἀξείρας τὸ χέντρον εἶτ᾽ ἐπ᾿ αὐτὸν ἵεσο, 

ξυσταλεὶς, εὔταχτος, ὀργῆς καὶ μένους ἐμπλή- 
μενος, 

4 ὡς ἂν εὖ εἰδὴ τὸ λοιπὸν σμῆνος οἷον ὥργισεν. 

ΞΑΝΘΊΤΑ͂Σ. 

τοῦτο μέντοι δεινὸν ἤδη νὴ «1, εἰ μαχούμεθα" 
ὡς ἔγωγ᾽ αὐτῶν ὁρῶν δέδοιχα τὰς ἐγχεντρίδας. 

ΧΟΡΌΣ. 

ἀλλ ἀφίει τὸν ἄνδρ᾽" εἰ δὲ μὴ, φήμ᾽ ἐγὼ 
τὰς χελώνας μαχαριεῖν σὲ τοῦ δέρματος. 

«1.20 Κ.4 ΕἘΩ Ν. 

430 εἰά νυν, ὦ ξυνδιχασταὶ, σφῆχες ὀξυχάρδιοι, 
οἱ μὲν ἐς τὸν. πρωχτὸν αὐτῶν εἰσπέτεσϑ᾽ ὠρ-- 

γισμένοι, 

οἱ δὲ τὠφθαλμὼ χύχλῳ χεντεῖτε καὶ τοὺς δα- 

χτύλους. 

ΒΙΠ.ΧΥΚ.ΖΈΩ Ν. 

ὦ πηδὰα χαὶ «ορὺξ βοήϑει δεῦρο καὶ Πασυντία, 
χαὶ λάβεσϑε τουτουὶ χαὶ μὴ μεϑῆσϑε μηδενί" 

435 εἰ δὲ μὴ, ᾽ν πέδαις παχείαις οὐδὲν ἀριστήσετε. 

ὡς ἐγὼ πολλῶν ἀχούσας οἶδα ϑρίων τὸν ψόφον. 

ΧΌΨΟΣ: 

εἰ δὲ μὴ τοῦτον μεϑήσεις, ἔν τί σοὶ παγήσεται. 

ΦΙΔΑΟΚΆΊΞΕΩΝ. 
ὦ Κέχροψ ἥρως ἄναξ, τὰ πρὸς ποδῶν «Ἴρα- 

κοντίδη, 

403. 429. --- 461. 487. 
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περιορῷς οὕτω μ᾽ ὑπ᾽ ἀνδρῶν βαρβάρων χει- 
ρούμενον, 

440 οἵς ἐγὼ ᾿δίδαξα χλάειν τέτταρ᾽ ἐς τὴν χοίγιχα; 

ΧΟΡΟΣ. 

εἶτα δῆτ᾽ οὐ πόλλ᾽ ἔνεστι δεινὰ τῷ γήρᾳ χαχά; 
δηλαδή" χαὶ νῦν γε τούτω τὸν παλαιὸν δεσπότην 
πρὸς βίαν χειροῦσιν, οὐδὲν τῶν πάλαι μεμνη- 

ὑπ 

διφϑερῶν κἀξ Ξωμίδων, ἃς οὗτος αὐτοῖς ἠμπόλα, 
446 χαὶ χυνᾶς, χαὶ τοὺς πόδας χειμῶνος ὄντος ὠφέλει, 

ὥστε μὴ διγῶν ἑκάστοτ᾽" ἀλλὰ τούτοις γ᾽ οὐχ ἔνι 
οὐδ᾽ ἐν ὀφθαλμοῖσιν αἰδὼς τῶν παλαιῶν ἐμ- 

βάδων. 

ΦΙΖΟΚ.ΕΩ Ν. 

οὐχ ἀφήσεις οὐδὲ νυνί μ᾽, ὦ χάχιστον ϑηρίον; 
οὐδ᾽ ἀναμνησϑεὶς ὅϑ᾽ εὑρὼν τοὺς βότρυς χλέ- 

πτοντίς σὲ 

450 προσαγαγὼν πρὸς τὴν ἐλάων ἐξέδειρ᾽ εὖ χἀν- 
δριχῶς, 

ὧστε σε ζηλωτὸν εἶναι, σὺ δ᾽ ἀχάριστος ἢσϑ' ἄρα. 

ἀλλ ἄνες μὲ χαὶ σὺ χαὶ σὺ, πρὶν τὸν υἱὸν ἐκ- 
δραμεῖν. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλὰ τούτων μὲν τάχ᾽ ἡμῖν δώσετον χαλὴν δίχην, 

οὐχέτ᾽ ἐς μαχρὰν, ἵν᾿ εἰδῆϑ᾽ οἷόν ἐστ᾽ ἀνδρῶν 
τρόπος 

455 ὀξυϑύμων χαὶ δικαίων χαὶ βλεπόντων χάρδαμα. 

ΒΖΕΧΥΚΖΕΩΝ. 

Ξανϑία, τοὺς σφῆχας 
οἰχίας. 

ΞΑΝΘΙΑΣ. 

ἀλλὰ δρῶ τοῦτ᾽. ἀλλὰ χαὶ σὺ τῦφε πολλῷ τῷ 
χαπνῷ. 

ΣΦ ΣΤ ΖΣ: 

οὐχὶ σοῦσϑ᾽, οὐχ ἐς κόραχας; οὐκ ἄπιτε; παῖε 
τῷ ξύλῳ. 

ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 
καὶ σὺ προσϑεὶς “1Ἰσχίνην ἐ ἔντυφε τὸν Σελλαρτίου. 

460 ἄρ᾽ ἐμέλλομέν ποϑ᾽ ὑμᾶς ἀποσοβήσειν τῷ χρόνῳ. 

ΒΖΙΈΕΜΥΚΖΈΕΩΝ. 

ἀλλὰ μὰ “2 οὐ ῥᾳδίως οὕτως ἂν αὐτοὺς διέ- 

ψφυγες, 
εἴπερ ἔτυχον τῶν μελῶν τῶν «Ριλοχλέους βε- 

βοωχότες. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἄρα δῆτ᾽ οὐχ αὐτὰ δῆλα 
τοῖς πένησιν, ἡ τυραννὶς 

4θ5 ὡς λάϑρα Ἔ ἐλάνϑαν᾽ ὑπιοῦσά με; 
εἰ σύ 7) » ὦ πόνῳ πονηρὲ καὶ χομηταμυνία, 
τῶν γόμων ἡμᾶς ἀπείργεις ὧν ἔϑηκεν ἡ πόλις, 
οὔτε τιν᾽ ἔχων πρόφασιν 
οὔτε λόγον εὐτράπελον, 

470 αὐτὸς ἄρχων μόνος. 
ΒΖ4ΕΟΥΚΖΕΩ Ν. 

ἔσϑ᾽ ὅπως ἄνευ μάχης καὶ τῆς χατοξείας βοῆς 

ἐς λόγους ἔλθωμεν ἀλλήλοισι καὶ διαλλαγάς; 
ΞΘΟΟΡΌΣ.: 

σοὶ λόγους, ὦ μισύδημε χαὶ μοναρχίας ἐρῶν, 
475 χαὶ ξυνὼν Βρασίδῳ, χαὶ φορῶν χράσπεδα 

στεμμάτων, τήν δ᾽ ὑπήνην ἄχουρον τρέφων; 

- 3 «Ὁ γδοχ ΝΣ ἢ 
παιὲ πίε. ὦ (πὸ τὴς 

54Ὲ.ΖΥΚ.ΈΕΏΝ. 

ἦ μοι χρεῖττον ἐχστῆναι τὸ παράπαν 
τοῦ πατρὸς 

μᾶλλον ἢ κακοῖς τοσούτοις ναυμαχεῖν ὁσημέραι. 
ΟΡ ΟἿΣ 

οὐδ᾽ ἐν σελίνῳ σοὐστὶν οὐδ᾽ ἐν 
πηγάνῳ" 

τοῦτο γὰρ παρεμβαλοῦμεν τῶν τριχοινίχων ἐπῶν. 
ἀλλὰ νῦν μὲν οὐδὲν ἀλγεῖς, ἀλλ ὅταν ξυνήγορος 

ταὐτὰ ταῦτά σου χαταντλῇ χαὶ ξυνωμότας χαλῇ. 

ΒΙΕΔΥΚΜ“ΈΕΩΏΩ Ν. 
ΣΡ τς τ " - - « - » ω - ἂρ ἂν, ὦ πρὸς τῶν ϑεῶν, ἡμεῖς ἀπαλλάχϑεϊτέ 

μου; 
485 ἢ δέδοχταί μοι δέρεσϑαι καὶ δέρειν δι᾽ ἡμέρας. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὐδέποτέ γ᾽, οὔχ, ἕως ἄν τί μου λοιπὸν ἢ, 
ὕστις ἡμῶν ἐπὶ τυραννίδ᾽ ὧδ᾽ ἐστάλης. 

Β4 1Ὲ ΧὙΥΚΖΕΩΝ. 

ὡς ἅπανϑ᾽ ὑμῖν τυραννίς ἔστι χαὶ ξυνωμόται, 
ἤν τε μεῖζον ἤν τ᾽ ἔλαιτον πρᾶγμά τις κατηγορῇ, 

490 ἧς ἐγὼ οὐχ ἤχουσα τοὔνομ᾽ οὐδὲ πεντήκοντ᾽ 

ἐτῶν" 

γὺῦν δὲ πολλῷ τοῦ ταρίχους ἐστὶν ἀξιωτέρα " 
ὥστε χαὶ δὴ τοὔνομ᾽ αὐτῆς ἐν ἀγορᾷ κυλίνδεται. 
ἣν μὲν ὠνῆταί τις ὀρφὼς, μεμβράδας δὲ μὴ ϑέλῃ, 
εὐθέως εἴρηχ᾽ ὁ πωλῶν πλησίον τὰς μεμβράδας" 

496 οὗτος ὀψωνεῖν ἔοιχ᾽ ὥνϑρωπος ἐπὶ τυραννίδι. 
ἢ» δὲ γήτειον προσαιτῇ τις ἀφύαις ἥδυσμά τι, 

ἡ λαχανόπωλις παραβλέψασά φησι ϑατέρῳ " 
εἶπέ μοι, γήτειον αἰτεῖς, πότερον ἐπὶ τυραννίδι; 

ἢ νομίζεις τὰς ᾿Ιϑήνας σοὶ φέρειν ἡδύσματα; 

Ξ.Α͂ΝΘΙΑ͂Σ. 

ὅ00 χἀμέ γ᾽ ἡ πόρνη χϑὲς εἰσελϑόντα τῆς μεσημβρίας, 
ὅτι χελητίσαι ᾿χέλευον, ὀξυϑυμηϑεῖσά μοι 
ἤρετ᾽ εἰ τὴν Ἱππίου χαϑίσταμαι τυραννίδα. 

ΒΔΕΑΥΚΆΊΈΕΩΝ. 
ταῦτα γὰρ τούτοις ἀχούειν ἡδέ᾽, εἰ καὶ νῦν ἐγὼ 
τὸν πατέρ᾽ ὅτι βούλομαι τούτων ἀπαλλαχϑέντα 

τῶν 
ὅ06 ὀρϑροφοιτοσυχοςαντοδικοταλαιπώρων τρόπων 

ζὴν βίον γενναῖον ὥσπερ Μόρυχος, αἰτίαν ἔχω 

γὴ 4 

480 οὐδὲ μέν γ᾽ 

- κλλον ΤᾺ , κ ᾿ - ᾿ 
ταυτα δρᾶν ξυνωμοτῆς ὧν “αι φρονων τυρανγιχά. ! 

“Ι ΧΟΚΖΕΩΝ. 

νὴ «10 ἐν δίχῃ γ᾽" ἐγὼ γὰρ οὐδ᾽ ἂν ὀρνίϑων 
γάλα 

ἀντὶ τοῦ βίου λάβοιμ᾽ ἂν οὗ με νῦν ἀποστερεῖς" 

610 οὐδὲ χαίρω βατίσιν οὐδ᾽ ἐγχέλεσιν, ἀλλ ἥδιον ἂν 
διχίδιον σμιχρὸν φάγοιμ᾽ ἂν ἐν λοπάδιε πεπνιγ- 

μένον. 

ΒΙΕΑΥΚΖΕΩΝ. 

νὴ «10 εἰϑίσϑης γὰρ ἥδεσϑαι τοιούτοις πράγ- 
μασιν" 

ἀλλ ἐὰν σιγῶν ἀνάσχῃ χαὶ μάϑης ἁγὼ λέγω, 
515 ἀναδιδάξειν οἴομαί σ᾽ ὡς πάντα ταῦϑ'᾽ 

τάγεις. 

ΦΙΔΑΟΘΚΆΕΩΝ. 
ἐξαμαρτάνω διχόζων; 

ΒΖΕ.ΖΧΥΚΖΕΩΝ. 

χαταγελώμενος μὲν οὖν 

ε 
αμαὸ- Ι 
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οὐχ ἐπαΐεις ὑπ᾿ ὀνδρῶν, οὗς σὺ μόνον οὐ προσ- 
“χυνεῖς. 

ἀλλὰ δουλεύων λέληϑας. 
ΦΙΖΔΟΚΖΈΕΩ Ν. 

παῦε δουλείαν λέγων, 
ὅστις ἄὥρχω τῶν ἁπάντων. 

Β4ΕΑΥΚΖΕΩΝ. 
ΣΟΑΤΈ ΣΕ ΟῸΡ τ τς ᾿ 

οὐ σύ γ᾽, ἀλλ᾿ ὑπηρετεῖς 

Ἰόιιενος ἄοχειν " ἐπεὶ δίδαξον ἡμᾶς, ὦ πά οἱόμενος (ρχει1 ἡ δίδαξον ἡμᾶς, ὦ πάτερ, 

520 ἥτις ἡ τιμή ᾽στί σοι χαοπουμένῳ τὴν Ελλάδα. 
ΦΤΙΖΧΟΚΖΕΩ Ν. 

πάνυ γε" χαὶ τούτοισί γ᾽ ἐπιτρέιμαι ϑέλω. 
ΒΔΕ ΖΦΥΚΖΕΩΝ. 

χαὶ μὴν ἐγώ. 
- ΄ Ἂν ἢ ΝΥΝ ; 
ἄφετέ νυν ἅπαντες αὐτὸν, χαὶ ξίφος γέ μοι δότε. 

ἣν γὰρ ἡττηϑῶ λέγων σου, περιπεσοῦμαι τῷ 
ξίφει. 

εἶπέ μοι, τί δ᾽ ἢν, τὸ δεῖνα, τῇ διαίτῃ μὴ ᾽μ- 
μένης ; 

«ΨΦΙ.ΟΚΖΕΩ Ν. 

525 μηδέποτε πίοιμι᾽ ἀχράτου μισϑὸν ἀγαϑοῦ δαί- 
μόνος. 

ἈΠ ΘΟΣΡΌΟΣΣ. 

νῦν δὲ τὸν ἐχ ϑὴμετέρου 
γυμνασίου λέγειν τι δεῖ 
χαινὸν, ὅπως «ανήσει 

ΒΖΠῈ.ΨὙΚΖΈΩΝ. 

ἐνεγχάτω μοι δεῦρο τὴν σίστην τις ὡς τάχιστα. ] 
ΦΙΖΟΚΖΈΕΩ Ν. ᾿ 

530 ἀτὰρ «φανεῖ ποιός τις ὦν, ἢν ταῦτα παραχελεύῃ., 

ΧΟΡΌΣ. 

μὴ κατὰ τὸν νεανίαν 
ε 

τόνδε λέγειν. δρᾷς γὰρ ὡς 
σοὶ μέγας ἐστὶν ἁγὼν 

χαὶ πεοὶ τῶν ἁπάντων, 

535 εἴπεο. ὃ μὴ γένοιϑ. οὗ-- 

τός σ᾽ ἐϑέλει χρατῆσαι. 
Β4ΠΑΥΚΖΕΩΝ. 

χαὶ μὴν ὅσ᾽ ἂν λέξη γ᾽ ἁπλῶς μνημόσυνα γρά- 

᾿νομαι ᾽γώ. 
“ΜἩΙΔΟΚΖΕΩ Ν. 

τί γὰρ φάϑ᾽ ὑμεῖς, ἢν ὁδί με τῷ λόγῳ κρατήσῃ; 
ΧΟΡΟΣ. 

540 οὐχέτι πρεσβυτῶν ὄχλος 

χοήσιμος ἔστ᾽ οὐδ᾽ ἀχαρῆ" 

σχωπτόμενοι δ᾽ ἐν ταῖς ὁδοῖς 

ϑαλλοφόροι χαλούμεϑ'᾽, ἀν-- 

δ45 τωμοσιῶν χελύ(η. 

ἀλὴ ὦ περὶ τῆς πάσης μέλλων βασιλείας ἀντι-- 
λογήσειν 

τῆς ἡμετέρας, νυνὶ ϑαρρῶν πᾶσαν γλῶτταν βα-᾿ 
σανιηςξ. 

ΦΙΖΧΟΚ,ΖΈΕΩΝ. 

χαὶ μὴν εὐθύς γ᾽ ἀπὸ βαλβίδων περὶ τῆς ἀρχῆς 
ἀποδείξιο 

τῆς ἡμετέρας ὡς οὐδεμιᾶς ἥττων ἐστὶν βασιλείας. 
δό0τί γὰρ εὔδαιμον καὶ μαχαριστὸν μᾶλλον νῦν' 

ἐστὶ διχαστοῦ, 

ἢ τρυφερώτερον, ἢ δεινότερον ζῶον, 
γέροντος ; 

χαὶ ταῦτα 

ΔΡΙΞΨΦ ΟΦΑΝΟΎῪἝΣ 

526 --ῷὅάσ. 691 --- 6417. 

Π Ξ ΠΡΗΝΕ π π-- ὩΣ σα 
ὃν πρῶτα μὲν ἕοποντ᾽ ἐξ εὐνῆς τηροῦσ᾽ ἐπὶ 

τοῖσι. δρυιάχτοις 
ἄνδρες μεγάλοι χαὶ τετραπήχεις" χάπειτ᾽ εὐθὺς 

προσιόντι 
ἐμβάλλει μοι τὴν χεῖρ᾽ ἁπαλὴν, τῶν δημοσίω»" 

χεχλοφυῖαν" 

ὅ66 ἱχετεύουσίν ϑ᾽ ὑποχύπτοντες, τὴν (φωνὴν οἵχτρο- 
χοοῦντες " 

»᾿ , » ἾΣ ’ τοῦ ζ » ΓΗΣῚ οἴχτειρόν μ᾽, ὦ πάτερ, αἰτοῦμαί σ᾽, εἰ χαὐτὸς 
πώποϑ' ὑφείλου 

᾿ . 3, ἘῬ 2 εν 5. »" .. 9 

ἀρχὴν ἄρξας ἢ ᾽πὶ στρατιᾶς τοῖς ξυσσίτοις ἀγο-- 

ράζων" 

ὃς ἔμ᾽ οὐδ᾽ ἂν ζῶντ᾽ ἤϑειν, εἰ μὴ διὰ τὴν προ- 
τέραν ἀπόφυξιν. 

ΒΖΕΚΥΚΖΈΕΩ Ν. 

τουτὶ περὶ τῶν ἀντιβολούντων ἔστω τὸ μνημό-. 
συνόν μοι. ] 

“ΙΖΟΚΖΕΩΝ. 

5600 εἶτ᾽ εἰσελθὼν ἀντιβοληϑεὶς καὶ τὴν ὀργὴν ἀπο- 
μορχϑεὶς, 

᾿Ξ , ΤᾺ , ͵ ἀεὶ: 
ἔνδον τούτων ὧν ἂν φάσχω πάντων οὐδὲν πε- 

ποίηχα, | 
Ξ ; 

ἀλλ ἀχροῶμαι πάσας φωνὰς ἱέντων εἰς ἀπόφυξιν. 

φέρ᾽ ἴδω, τί γὰρ οὐκ ἔστιν ἀχοῦσαι ϑώπευμ᾽ 
ἐνταῦϑα διχαστῆ; 

οἱ μέν γ᾽ ἀποκχλάονται πενίαν αὑτῶν χαὶ προσ- 
τιϑέασιν 

᾿ - ἍΜ - - - 
ὅθ6 χαχκὰ πρὸς τοῖς οὖσιν, ἕως ἀνιῶν ἂν Ἰσώσῃ τοῖ-- 

σιν ἐμοῖσιν " 

οἱ δὲ λέγουσιν μύϑους ἡμῖν, οἱ δ᾽ «Αἰσώπου τι 
γέλοιον " 

οἱ δὲ σχώπτουσ᾽, ἵν᾽ ἐγὼ γελάσω χαὶ τὸν ϑυ- 
μὸν χατάϑωμαι. 

᾿ΙΚΥΣΕΣΟΝΙΝ, : ᾿ ᾿ Σνγὴ χἂν μὴ τούτοις ἀναπειϑώμεσϑα, τὰ παιδάρι 
ν εὐθὺς ἀνέλχει, 
τὰς ϑηλείας καὶ τοὺς υἱεῖς, τῆς χειρὸς, ἐγὼ δ᾽ 

ἀχροῶμαι" 
570 τὰ δὲ συγκύπτονϑ᾽᾽ ἕμ βληχᾶται" χἄπειϑ᾽ ὃ πα- 

τὴρ ὑπὲρ αὐτῶν 
ὥσπερ ϑεὸν ἀντιβολεῖ μὲ τρέμων τῆς εὐθύνης 

ἀπολῦσαι" 
εἰ μὲν χαίρεις ἀρνὸς (ωνῆ, παιδὸς φωνὴν ἐλεή-- 

σαις " 
τὶ ΤΗΣ , ᾿ εἰ δ᾽ αὖ τοῖς χοιριδίοις χαίρω, ϑυγατρὸς (φωνῇ 

μὲ πιϑέσϑαι. 

χἠμεῖς αὐτῷ τότε τῆς ὀργῆς ὀλίγον τὸν χόλλοπ᾽ 
ἀνεῖμεν. 

τ ΄ - »» -“ , 
576 ἀρ᾿ οὐ μεγάλη τοῦτ᾽ ἔστ᾽ ἀρχὴ καὶ τοῦ πλούτου 

χαταχήνη; 
ΒΖ4“Ε.ΥΚΖΕΩ Ν. 

ΩΣ - ΄ 
δεύτερον αὖ σου τουτὶ γράϊομαι, τὴν τοῦ πλού- 

του χαταχήνην " 
κ ΕΣ , Ἂ Γ Ν ΄ - ε 

χαὶ τἀγαϑάώ μοι μέμνησ᾽ ἄχεις φάάσχων τῆς Ὃλ- 
λάδος ἄρχειν. 

ΦΙΖ“ΟΚ.ΕΩ Ν. 

παίδων τοίνυν δοχσιμαζομένων αἰδοῖα πάρεστι 
ϑεᾶσϑαι. 

Ξ : ᾿ ; 
κᾶν Οἴαγρος εἰσέλθη «εὐγων, οὐκ ἀποφεύγει) 

πρὶν ἂν ἡ εἴν ᾿ 

58ὅ ἐκ τῆς Νιόβης εἴπη ῥῆσιν τὴν καλλίστην ἀπολέξας. ἢ 

:-Ξ- πα 
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χῶἂν αὐλητής γε δίχην νικῇ, ταύτης ἡμῖν ἐπίχειρα! 
ἐν φορβειᾷ τοῖσι δικασταῖς ἔξοδον ηὔλησ᾽ ἀπι- 

οὔσιν. 
χἂν ἀποδϑνήσχων ὃ πατήρ τῷ δῷ καταλείπων 

παῖδ᾽ ἐπίχληρον, 

χλάειν ἡμεῖς μαχρὰ τὴν χεφαλὴν εἰπόντες τὴ 
διαϑήχη 

δ8ὅ χαὶ τῇ χόγχη τῇ πάνυ σεμνῶς τοῖς σημείοισιν 
ἐπούσῃ, 

ἔδομεν ταύτην ὅστις ἂν ἡμᾶς ἀντιβολήσας ἀνα- 
πείση. 

χαὶ ταῦτ᾽ ἀνυπεύϑυνοι δρῶμεν" τῶν δ᾽ ἄλλων 
οὐδεμί᾽ ἀρχή. 

ΒΖΔΕΖΥΚ.ΕΩ Ν. 

τουτὶ γάρ τοι σεμνὸν τούτων ὧν εἴρηχεις μα- 
χαρίζω" 

τῆς δ᾽ ἐπιχλήρου τὴν διαϑήχην ἀδικεῖς ἀνα- 
χογχυλιάζων. 

ΙΔΧΟΚ.ΕΩ Ν. 

Ι δθ0ἔτι δ᾽ ἡ βουλὴ χὠ δῆμος ὅταν “πρῖναι μέγα 
πρᾶγμ᾽ ἀπορήσῃ, 

ἐψήφισται τοὺς ἀδικοῦντας τοῖσι δικασταῖς πα- 

ραϑδϑοῦναι" 

εἶτ᾽ Εὔαϑλος χὠ μέγας οὗτος χολαχώνυμος ἄσπι- 
δαποβλὴς 

οὐχὶ προδώσειν ὑμᾶς φασὶν. περὶ τοῦ πλήϑους 
δὲ μαχεῖσθαι. 

δήμῳ γνώμην οὐδεὶς πώποτ᾽ ἐνίχησεν, 
ἐὰν μὴ 

ὅ96 εἴπῃ τὰ δικαστήρι᾽ ἀφεῖναι πρώτιστα μίαν δι- 
χάσαντας " 

αὐτὸς δ᾽ ὁ Κλέων ὁ χεχραξιδάμας μόνον ἡμᾶς 

οὐ περιτρώγει, 
ἀλλὰ φυλάττει διὰ χειρὸς ἔχων χαὶ τὰς μυίας 

ἀπαμύνει. 
σὺ δὲ τὸν πατέρ᾽ οὐδ᾽ ὁτιοῦν τούτων τὸν σαυ- 

τοῦ πώποτ᾽ ἔδρασας. 

ἀλλὰ Θέωρος, χαίτοὐστὶν ἀνὴρ Εὐφημίου οὐδὲν 
ἐλάττων, 

600 τὸν σπόγγον ἔχων ἐκ τῆς λεχάνης τἀμβάδι᾽ 
ἡμῶν περιχωνεῖ. 

σχέψαι δ᾽ ἀπὸ τῶν ἀγαϑῶν οἵων ἀποκλείεις χαὶ 

᾿ -» 
χα» τῷ 

χατερύχεις, 
« , ὩΣ Ε , ᾽ 
ἣν δουλείαν οὐσαν ἔφασχες χὐπηρεσίαν ἀπο- 

δείξειν. 

ΒΖΕ.“ΥΚ.ΖΕΩΝ. 

ἔμπλησο λέγων" πάντως γάρ τοι παύσει ποτὲ 
χἀναφ αγνήσει 

πρωκτὸς λουτροῦ περιγιγνόμενος τῆς ἀρχῆς τῆς 
περισέμγου. 

“11ΟΚΖΕΩ Ν. 

006 ὃ δέ γ᾽ ἥδιστον τούτων ἐστὶν πάντων, οὗ ᾽γὼ 
᾿πιλελήσμην, 

ὅταν οἴχαδ᾽ ἴω τὸν μισϑὸν ἔχων, χᾷτ᾽ εἰσήχονο, 

ἅμα πάντες 

ἀσπάζωνται διὰ τἀργύριον, καὶ πρῶτα μιὲν ἡ! 
“υγάτηρ 4τῈ 

ἀπονίζη πιὰ τὼ τιύδ᾽ ἀλείφρη σαὶ προσσύψασα 
«ιλήσῃ, 

καὶ παππάζουσ᾽ ἅμα τῇ γλώττῃ τὸ τριώβολον 
ἐχχαλαμᾶται, 

610 χαὶ τὸ γύναιόν μ᾽ ὑποϑωπεῦσαν φυστὴν μᾶζαν 
προσενέγζη, 

3, »͵ ΄ » 

κάπειτεε χσαϑεζομένη παρ᾿ ἐμοὶ προσαναγχάζη, 

φάγε τουτὶ, 
ἔντραγε τουτί" τούτοισιν ἐγὼ γάνυμαι, χαὶ μή 

με δεήσῃ 
ἐς σὲ βλέψαι καὶ τὸν ταμίαν, ὁπότ᾽ ἄριστον 

παραϑήσει 
» “ “ Υ. χαταρασάμενος καὶ τονϑορύσας, ἄλλην μή μοι 

ταχὺ μάξῃ. 
᾿ ΄ ἣ΄ -» 

ΘΙὅ τάδε χέχτημαι πρόβλημα χακῶν, σχευὴν βελέων 

ἀλεωρήν. 
ΕΝ τ. Ἂν αἱ 

χἂν οἱνόν μοι μὴ ᾿γχῆς σὺ πιεῖν, τὸν ὄνον 
τόνδ᾽ ἐσχεχόμισμαι 

ι - ᾿ ᾿ τ- οἴνου μεστὸν, χᾷτ᾽ ἐγχέομαι χλίνας" οὗτος δὲ; 
χεχηνὼς 

, - - ΄ βρωμησάμενος τοῦ σοῦ δίνου μέγα χαὶ στράτιον 

πατέπαρδεν. 
αρ᾽ οὐ μεγάλην ἀρχὴν (0) ο᾽ οὐ μεγάλην ἀρχὴν ἄρχω 

620 καὶ τῆς τοῦ “]ὸς οὐδὲν ἐλάττω, 
Ξ τιν ἃ»; τῆν πέος εν Ξαἱὴ 
ὅστις ἀκούω ταῦϑ᾽ ἅπερ ὁ Ζεύς; 
. τε Το τς : 
ἢ» γοῦν ἡμεῖς ϑορυβήσωμεν, 

πῶς τίς φησιν τῶν παριόντων, 
οἷον βροντῷ τὸ δικαστήριον, 
δὶ - “- 

θ26 ὦ Ζεῦ βασιλεῦ. 

χἂν ἀστράψω., ποππύζουσιν, 
χἀγχεχόδασίν μ᾽ οἱ πλουτοῦγτες 
χαὶ πάνυ σεμνοί. 

χαὶ σὺ δέδοικάς μὲ μάλιστ᾽ αὐτός " 
γὴ τὴν “Ζ]ἤμητρα, δέδοικας. ἐγὼ δ᾽ 

680 ἀπολοίμην, εἴ σε δέδοικα. 
ἘΧΘΟ ΘΙ ΟἿΣ: : 

3 Λ Ε -“ - 

οὐπωποῦ οὕτω χαϑαρῶς 

οὐδενὸς ἠχούσαμεν οὐ-- 
δὲ ξυνετῶς λέγοντος. 

“ΙΧ ΟΚΖΈΕΩΝ. Ϊ 

οὔχ, ἀλλ ἐρήμας ᾧεϑ᾽ οὗτος ὁᾳδίως τρυγήσειν " 
θ8ὅ χαλῶς γὰρ ἤδειν ὡς ἐγὼ ταύτῃ χκράτιστός εἶμι. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὡς δ᾽ ἐπὶ πάντ᾽ ἐλήλυϑεν 
τὴς Ξ᾿ ἀπ: ἘΣ ἘΘΕῚ 

χοὐδὲν παρῆλθεν, ὥστ᾽ ἔγωγ 

ηὐξανόμην ἀκούων, 

χἀν μαχάρων διχάζειν 
610 αὐτὸς ἔδοξα γνήσοις, 

ἡδόμενος λέγοντι. 
ΙΖΟΚΙ.ΈΕΩΝ. 

“ ᾽ τα 2, - Ε ᾽ « - 
ὥσϑ᾽ οὗτος ἤδὴ σχορδινᾶται χἄστιν οὐκ ἐν αὑτοῦ. 
Ὁ  ν » Ν Ξ 
ἢ μὴν ἐγώ σε τήμερον σχύτη βλέπειν ποιήσω. 

ΧΟΡΟΣ. 

δεῖ δέ σε παντοίας πλέχειν 
θ40 εἰς ἀπόφρυξιν παλάμας. 

τὴν γὰρ ἐμὴν ὀργὴν πεπᾶ- 

χε χαλεπὸν ΡΠ Α 

ἡ πρὸς ἐμοῦ λέγοντι. 
᾿ . ᾿ - ᾿ ΄ ῃ τ , .“ - - Ν 

πρὸς ταῦτα μύλην ἀγάϑὴν ὡσζ ζητεῖν σοι χαὶ! 

μεύχοτιτον, ] 
ἢν μή τι λέγης, ἥτις δυνατὴ τὸν ἐμὸν θυμὸν 

χατερεῖξαι. 



“-- 

[608 ΑΡΣΞ ΤΟ ΦΙΑΝ ΟΞ 

ΒἘΔΕ.ΥΚΖΕΩΝ. 

Θὅ0 χαλεπὸν μὲν καὶ δεινῆς γνώμης χαὶ μείζονος 

ἢ ̓ πὶ τρυγῳδοῖς, 

ἐάσασθαι νόσον ἀοχαίαν ἐν τῇ πόλει ἐντετοκυῖαν. 

ὦ πάτερ ἡμέτερε Κρονίδη 
“110 Κ. ΕἘ2 Ν. 

παῦσαι χαὶ μὴ πατέριζε. 

εἰ μὴ γὰρ ὅπως δουλεύω ᾽γὼ, τουτὶ ταχέως μὲ 

διδάξεις, 

ὑχ ἔστιν ὅπως οὐχὶ τεϑνήξεις, κἂν χρῇ σπλάγ- 
χνων μ᾽ ἀπέχεσϑαι. 

Β4ΕΧΥΚ.ΖΕΩ Ν. 

θ66 ἀχρόασαί γυν», ὦ παππίδιον, χαλάσας ὀλίγον τὸ 

μέτωπον " 

χαὶ πρῶτον μὲν λόγισαι φαύλως, μὴ ψήφοις, 

ἀλλ ἀπὸ χειρὸς, 

"ἘΣ 
ἀτὰρ, 

τὸν φόρον ἡμῖν ἀπὸ τῶν πόλεων συλλήβδην τὸν 

προσιόντα" 

χίξω τούτου τὰ τέλη χωρὶς χαὶ τὰς πολλὰς ἔχα- 

τοστὰς, 

πρυτανεῖα, μέταλλ, ἀγορὰς, λιμένας, μισϑοὺς 

χαὶ δημιόπρατα. 

6600 τούτων πλήρωμα τάλαντ᾽ ἐγγὺς δισχίλια γίγνε- 

ται ἡμῖν. 

ἀπὸ τούτων νυν χατάϑες μισϑὸν τοῖσι δικασταῖς 

ἐνιαυτοῦ, 

ἕξ χιλιάσιν, χοὔπω πλείους ἐν τῇ χώρᾳ χατέ- 

γασϑεν, 

γίγνεται ἡμῖν ἑκατὸν δήπου χαὶ πεντήχοντα τά- 
λαντα. 

““ἩΙΖΟΚΜ.ΖΕΩΝ. 

οὐδ᾽ ἡ δεχάτη τῶν προσιόντων ἡμῖν ἄρ᾽ ἐγίγ- 

γεϑ ὃ μισϑός. 
ΒΖΔΕΜΑΥΚΜΕΩΝ. 

666 μὰ 47 οὐ μέντοι" καὶ ποῖ τρέπεται δὴ ᾽πειταὰ 

τὰ χρήματα τἄλλα; 

“ΙΔ1Ο0Κ.Ε2 Ν. 

ἐς τούτους τοὺς, οὐχὶ προδώσω τὸν ᾿1ϑηναίων 

χολοσυρτὸν, 

ἀλλὰ μαχοῦμαι περὶ τοῦ πλήϑους ἀεί. 
Β4Ε.ΥΚΖΕΩ Ν. 

σὺ γὰρ, ὦ πάτερ, αὐτοὺς 

ἄρχειν αἱρεῖ σαυτοῦ, τούτοις τοῖς ῥηματίοις πε- 

ριπειρϑείς. 

χᾷϑ᾽ οὗτοι μὲν δωροδοχοῦσιν χατὰ πεντήχοντα 
τάλαντα 

670 ἀπὸ τῶν πόλεων, ἐπαπειλοῦντες τοιαυτὶ χάνα- 
φοβοῦντες, 

: , δ ; ἢ ΕΟ ΜῈ 
ϑώσετε τὸν φόρον, ἢ βοοντήσας τὴν πόλιν ὑμῶν 

ἀνατρέιμω. 
ἃ ἀοχρελαος ΤτῸ ποηε, Θτν τ ΜΝ , 

σὺ δὲ τῆς ἀρχῆς ἀγαπᾷς τῆς σῆς τοὺς ἀργελο-- 

φους περιτοώγῶν. 

; ν ν ν 
οἱ δὲ ξύμμαχοι ὡς ἤσϑηνται τὸν μὲν σύρᾳαχα 

ἐπ ότι 
τὸν ἄλλον 

ἐχ χηϑαρίου λαγαρυζομενον χαὺ τραγαλίζοντα 

τὸ μηδὲν, 
676 σὲ μὲν ἡγοῦνται Κόννου ψῆξον, τούτοισι δὲ 

δωροςφοροῦσιν ᾿ 
πὶ τ ᾿ Ν , 
ὕρχας, οἶνον, δάπιδας, τυρὸν, μέλι, σησάμα, 

σπιροσχε ἄλαια, 9 

φιάλας, χλανίδας, σιειφάνους, ὅρμους, ἐχπώ-. 
μαῖα, πλουϑυγίειαν " 

σοὶ δ᾽ ὧν ἄρχεις πολλὰ μὲν ἐν γῆ, πολλὰ δ᾽ 
ἐφ᾽ ὑγρᾷ πιτυλεύσας, 

οὐδεὶς οὐδὲ σχορόδου χειαλὴν τοῖς ἑψητοῖσι δί- 
δωσιν. 

ΦΙΖΟΚ.ΕΩ Ν. 

080 μὰ “0 ἀλλὰ παρ᾽ Εὐχαρίδου καὐτὸς τρεῖς γ᾽ 

ἄγλιϑας μετέπεμψα. 

ἀλλ᾽ αὐτήν μοι τὴν δουλείαν οὐκ ἀποφαίνων 
ἀποχναίεις. 

ΒΙΕΑΥΚΖΕΩΝ. 

οὐ γὰρ μεγάλη δουλεία ᾽στὶν τούτους μὲν ἅπαν- 
τας ἐν ἀρχαῖς 

αὐτούς τ᾽ εἶναι χαὶ τοὺς χόλαχας τοὺς τούτων᾽ 

μισϑοςφοροῦντας ; | 

σοὶ δ᾽ ἢν τις δῷ τοὺς τρεῖς ὀβολοὺς, ἀγαπᾷς., 

οὗς αὐτὸς ἐλαύνων 

θ86 χαὶ πεζομαχῶν χαὶ πολιορχῶν ἐχτήσω, πολλὰ 

πονήσας. 
χαὶ πρὸς τούτοις ἐπιταιτόμενος φοιτᾷῷς, ὃ μά- 

λισιά μ᾽ ἀπάγχει, 
ὅταν εἰσελϑὸν μειράκιόν σοι χαταπῦγον, Χαι- 

ρέου υἱὸς, 
ὡδὴ διαβὰς, διακινηϑεὶς τῷ σώματι καὶ τρυ(ρε- 

ρανϑεὶς, 

ἥχειν εἴπῃ πρὼ χἀν ὥρᾳ διχάσονθϑ᾽, ὡς ὅστις 
ἂν ὑμῶν 

690 ὕστερος ἔλϑηῃ τοῦ σημείου, τὸ τριώβολον οὐ χο- 
μιειται" 

αὐτὸς δὲ φέρει τὸ συνηγοριχὸν, δραχμὴν, χἂν 
ὕστερος ἔλϑη" 

χαὶ χοινωνῶν τῶν ἀρχόντων ἑτέρῳ τινὶ τῶν 
μεϑ᾿ ἑαυτοῦ, 

ἣν τίς τι διδῷ τῶν φευγόντων, ξυνϑέντε τὸ 
πρᾶγμα δύ᾽ ὄντε 

ἐσπουδάχατον, χᾷϑ᾽ ὡς πρίων᾽ ὃ μὲν ἕλχει, ὁ 
δ᾽ ἀντενέδωχε" 

696 σὺ δὲ χασχάζεις τὸν κωλαχρέτην " τὸ δὲ πρατιό- 
μενόν σὲ λέληθεν. 

“ῬΙΖΟΚΜΖΈΕΩΝ. 

ταυτί μὲ ποιοῦσ᾽; οἴμοι, τί λέγεις; ὥς μου τὸν 
θῖνα ταράττεις, 

χαὶ τὸν γοῦν μου προσάγεις μᾶλλον. χοὺς οἱδ᾽ 
ὅτι χρῆμά μὲ ποιεῖς. 

ΒΕ ΑΎΥΚ.ΈῈΈΏΩΝ. 

σχέψαι τοίνυν ὡς ἐξόν σοι πλουτεῖν χαὶ τοῖσιν 

ἅπασιν, 
ὑπὸ τῶν ἀεὶ δημιζόντων οὐχ οἷδ᾽ ὅπη ἐγχεχύ.- 

χλησαι" 

700 ὅστις πόλεων ἄρχων πλείστων, ἀπὸ τοῦ Πόντου 

μέχρι Σαρδοῦς, 
οὐχ ἀπολαύεις πλὴν τοῦϑ᾽ ὃ φέρεις, ἀχαρῆ. καὶ 

τοῦτ᾽ ἐρίῳ σοι 

ἐνσιάζουσιν κατὰ μιχρὸν ἀεὶ, τοῦ ζὴν ἕνεχ᾽, 
ὥσπερ λευρον. 

βούλονται γάρ σε πένητ᾽ εἶνι " -χεαὶ τοῦθ᾽ ὧν 
οὕνεχ᾽, ἐρῶ σοι, 

ἵνα γιγνώσχης τὸν τιϑασευτήν " χᾷϑ᾽ ὅταν ουτός 
γ᾽ ἐπισίζη, 

͵᾿ςὄὗ  . σα 
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706 ἐπὶ τῶν ἐχϑρῶν τιν᾽ ἐπιρρύξας, ἀγρίως αὐτοῖς 
ἐπιπηδᾷς. 

ἢ ᾿ ; Ἢ ἀλέαν , 
εἰ γὰρ ἐβούλοντο βίον πορίσαι τῷ δήμῳ, ῥάδιον 

ἦν ἄν. 
εἰσίν γε πόλεις χίλιαι, εἰ νῦν τὸν φόρον ἡμῖν 

ἀπάγουσιν" 
τούτων εἴχοσιν ἄνδρας βόσχειν εἴ τις προσέταξεν 

ἑχάστη, 

δύο μυριάδες τῶν δημοτιχῶν ἔζων ἐν πᾶσι λα-, 
γῴοις ᾿ 

710 χαὶ στειξάνοισιν παντοδαποῖσιν χαὶ πύῳ καὶ 
( πυριάτη, 

Ἄ ὑοῦ Ω Ξ Ε 
ἄξια τῆς γῆς ἀπολαύοντες χαὶ τοῦ Πῆαραϑῶνι! 

τροπαίου. 
Υ : 3 ῷ , 

γῦν δ᾽ ὥσπερ ἐλαολόγοι χωρεῖϑ᾽ ἅμα τῷ τὸν 
μισϑὸν ἔχοντι. 

ΦΙΖΟΚΖΈΕΩ Ν. 

οἴμοι, τί ποϑ᾽ ὥσπερ νάρχη μου χατὰ τῆς χει-- 
ρὸς χαταχεῖται, 

χαὶ τὸ ξίφος οὐ δύνωμαι χατέχειν, ἀλλ ἤδη 
μαλθακός εἶμι. 

ΒΖΈΕ.ΦΥΚ ΖΕ Ν. 

716 ἀλλ ἑπόταν μὲν δείσωσ᾽ αὐτοὶ, τὴν Εὔβοιαν , 
διδόασιν 

τ Ζ ἘΡΡΕ 
ὑμῖν χαὶ σῖτον ὑφίστανται χατὰ πεντήκοντα με-- 

ὀίμνους 

ποριεῖν " ἔδοσαν δ᾽ οὐπώποτέ σοι, πλὴν πρώην 
πέντε μεδίμνους, 

ξενίας φεύγων ἔλαβες κατὰ 
χοίνικα., χριϑῶν. 

τ - Ε ΄ Ἂ ἐν τὸ δι ἧς 
ὧν οὕνεκ᾽ ἐγώ σ᾽ ἀπέχλειον ἀεὶ, 

720 βύσχκειν ἐϑέλων χαὶ μὴ τούτους 
ἐγχάσχειν σοι στομᾳ ἀἄζοντας. 

ΤῸΝ εἰ Σ 
χαὶ γῦν ἀτεχνῶς ἐϑέλω παρέχειν 

ὕ τι βούλει σοι, 
πλὴν χωλαχρέτου γάλα πίνειν. 

ΧΟΡΌΣ. 
725 τ ᾿ Σ [ "» ἥ ᾿ ᾿ 3 

ἡ ποὺυ σοφὸς ν ὁστις ἕ(ασχεν. πριν ὡὦϑὐ ἀμ- 
᾿ν Ἡ 5 ΑἸ. 

«οἷν μὕϑον ἀκουσῆς, 
ἐμ. , βημς δ Αι 

οὐχ ἂν διχκάσαις. σὺ γὰρ οὖν νῦν μοι γιχᾶν 

πολλῷ δεδόχησαι" 
Ὁ“ ΕΣ ἠδ ᾿ , ᾿ δ 7 ὥστ᾽ ἡδὴ την ὀργὴν χαλάσας τοὺς σχίπωνας χα- 

ταβάλλω. 
ἌΡ .: - ε ΟἿΣ - -» - 
ἀλλ᾽ ὦ τῆς ἡλιχίας ἡμῖν τῆς αὐτῆς συνϑιασῶτα, 

πιϑοῦ πιϑοῦ λύγοισι, μηδ᾽ ἄφρων γένη, 
2 Ὕ , 2, ΄ Γ ᾿ 

7580 μηδ᾽ ἀτενὴς ἄγαν ἀτεράμων τ᾽ ἀνήρ. 
ἐδ 3, οὐ τεσσ ἣ 

εἴϑ' οἴρελεν μοι χηδεμὼν ἢ ξυγγεγνὴς 
τ ς Ξ 

εἰναί τις ὕστις τοιαῦτ᾽ ἐνουϑέτει. 
σοὶ δὲ νῦν τις ϑεῶν 

ἢ ᾿ 
παρὼν ἐμφανὴς 

ξυλλαμβάνει τοῦ πράγματος, 

735 χαὶ δῆλός ἐστιν εὖ ποιῶν" 
σὺ δὲ παρὼν δέχου. 

ΒΖΙΈΦΥΚΖΕΩ Ν. 

χαὶ μὴν ϑρέψω γ᾽ αὐτὸν παρέχων 
ὅσα πρεσβύτῃ ξύμφορα, χόνδρον 
λείχειν, χλαῖναν μαλακὴν. σισύραν, 

᾿ Ὁ Ἥ 
πόρνην, ἥτις τὸ πέος τρέμει, 

Λ - 710 χαὶ τὴν ὀσιρῦν. 
ἀλλ ὅτι σιγᾷ χοὐδὲν γρούζει, 
τοῦτ᾽ οὐ δύναταί μὲ προσέσϑαι. 

729 -- 786. Ξε 748 --- 749. 

χαὶ ταῦτα μόλις 

ΧΊΟΕΡΙΟΣΣ: 

γεγουϑέτηχεν αὑτὸν ἐς τὰ πράγμαϑ᾽,, οἷς 
τότ᾽ ἐπεμαίνετ᾽ " ἔγνωχε γὰρ ἀρτίως, 

746 λογίζεταί τ᾽ ἐχεῖνα πάνϑ'᾽ ἁμαρτίας 
ἃ σοῦ χελεύοντος οὐκ ἐπείϑετο. 
γὺν δ᾽ ἴσως τοῖσι σοῖς 

λόγοις πείϑεται, 

χαὶ σωφρονεῖ μέντοι μεϑι-- 

στὰς ἐς τὸ λοιπὸ» τὸν τρόπον 

749 πειϑόμενός τέ σοι. 
“ΦΙΖΟΚ.ΈΕΩΝ. 

Ἰώ μοί μοι. 

ΒΙΕΑΥΚΖΈΕΩ Ν. 

οὗτος, τί μοι βοᾷς; ᾿ 
“ΠΙ1ΟΚ.4ῈΕΩ Ν. 

750 μή μοι τούτων μηδὲν ὑπισχνοῦ. 

χείνων ἔραμαι, χεῖϑι γενοίμαν, 

ἵν ὁ χήρυξ φησὶ, τίς ἀψήφι- 

στος; ἀνιστάσϑω. 

χἀπισταίην ἐπὶ τοῖς χημοῖς 

τ"η(ιζομένων ὁ τελευταῖος. 

σπεῦδ᾽, ὦ ψυχή. ποῦ μοι ψυχή; 

πάρες, ὦ σχιερά. μὰ τὸν “Πρακλέα, 

765 

μὴ νῦν ἔτ᾽ ἐγὼ ᾽ν τοῖσι δικασταῖς 
χλέπτοντα Κλέωνα λάβοιμι. 

ΒΖΕ.ῪΚΟ.ΕΩ Ν. 

760 ἴϑ᾽ ὦ πάτερ, πρὺς τῶν ϑεῶν, ἐμοὶ πιϑοῦ. 
“110 Κ.4Ὲ2 Ν. 

τί σοι πίϑωμαι; λέγ᾽ ὅ τι βούλει, πλὴν ἑνός. 
Β4ΔΕΖΧΥΚΖΕΩΝ. 

ποίου; φέρ᾽ ἴδω. 
«ΦΙΖΟΚΖΈΕΩ Ν. 

τοῦ μὴ δικάζειν. τοῦτο δὲ 
“ιδὴης διαχρινεῖ πρότερον ἢ ̓ γὼ πείσομαι. 

ΒΖΈ“ΜΥΚ.ΈΕΈΩΝ. 

σὺ δ᾽ οὖν, ἐπειδὴ τοῦτο χεχάρησας ποιῶν, 
7606 ἐχεῖσε μὲν μηκέτι βάδιζ᾽, ἀλλ ἐνθάδε 

αὐτοῦ μένων δίχαζε τοῖσιν οἰχέταις. 

“ῬΙΖΟΚΜΕΩ Ν. 

περὶ τοῦ; τί ληρεῖς ; 

ΒΖΙΕΑΥΚΑΞΕΩ Ν. 

ταῦϑ᾽ ἅπερ ἐχεῖ πράττεται. 

ὅτι τὴν ϑύραν ἀνέῳξεν ἡ σηκὶς λάϑρα, 

ταύτης ἐπιβολὴν ψηφιεῖ μίαν μόνην. 

770 πάντως γὲ χἀχεῖ ταῦτ᾽ ἔδοας ἑχάστοτε. 

χαὶ ταῦτα μέν νυν εὐλόγως, ἢν ἐξέχῃ 

εἴλη χατ᾽ ὕρϑρον, ἡλιάσει πρὸς ἥλιον" 

ἐὰν δὲ νίφῃ, πρὸς τὸ πῦρ καθήμενος, 

ὕοντος, εἴσει" χἂν ἔγοη μεσημβρινὸς, 

775 οὐδείς σ᾽ ἀποκλείσει ϑεσμοϑέτης τῇ χιγχλίδι. 

ΦΙΔΟΘΚ.ΕΩ Ν. 

τουτί μ᾽ ἀρέσχει. 

ΒΖΙΕΑΥΚΆΑΕΩΝ. 

πρὸς δὲ τούτοις γ᾽, ἢν δίκην 
λέγη μαχράν τις, οὐχὶ πεινῶν ἀναμενεῖς, 

δάχνων σεαυτὸν χιὶ τὸν ἀπολογούμενον. 

ΦΙΤΟΚΆΊΠΩΝ. 
πῶς οὖν διαγιγνώσχειν καλῶς δυνήσομαι 

780 ὥσπερ πρότερον τὰ πράγματ᾽, ἔτι μασώμενος; 

ἘΞ το σ'  “  ς------- - ο-- - ------..Ξ'’  - - Θ ὁ - ΚΞ... 

ῬΟΕΥΑΕ ΒΟΈΝΤΟΙ. Χ 
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ΒΖΕΛΥΧΚΜΖΕΩ Ν. 

πολλῷ γ᾽ ἄμεινον" χαὶ λέγεται γὰρ τουτογὴ Ὁ ΣΟ ΘΙΨΟΡΙΣΕ ΣΟΥ ΤΝΕΣ 7,10 71: ᾿ ; 
ὡς οἱ διχασταὶ τ ευδομένων τῶν μαρτύρων 

μόλις τὸ πρᾶγμ᾽ ἔγνωσαν ἀναμασώμενοι. 
«1.10Κ4Ὲ Ν. 

ἀνά τοί μὲ πείϑεις. ἀλλ ἐχεῖν᾽ οὔπω λέγεις, 

᾿ 786 τὸν μισϑὸν ὁπόϑεν λήψομαι. 
ΒΙΠ“ΥΚ-ΖΕΩ Ν. 

σιαρ᾽ ἐμοῦ. 
ΨΜΙΜΟΚ.ΕΩ Ν. 

χαλῶς, 
ε " 3; .] ΕΣ ΕῚ «ς , 

ὁτιὴ χατ᾽ ἐμαυτὸν χοὺ μεϑ᾽ ἑτέρου ληννομίαι. 

αἴσχιστα γάρ τοί μ᾽ εἰργάσατο .1υσίστρατος 
ἢ ι Ξ ; 

ὁ σχωπτόύλης. δραχμὴν μει᾿ ἐμοῦ πρώην λαβὼν, 
ν Ὗ ΄ " » , 

ἐλθὼν διεχεομάτιζεν ἐν τοῖς ἰχϑύσιν, 
" : 5 5 

790 χάπειτ᾽ ἐπέϑηχε τρεῖς λοπίδας μοι χεστρέων " 

ἐγὼ ᾽νέχαιν᾽" ὀβολοὺς γὰρ φόμην ᾿λαβεῖν " χκάγὼ ᾿νέχαιν᾽" ὀβολοὺς γάρ φομὴν ᾿λαβεῖ 
τ Υ ἂ , ἊΣ χῴτα βϑδελυχϑεὶς ὀσφρόμενος ἐξέπτυσα" 
, Σ' Ἔλα 

χαῦ εἰλκον αὐτόν. ] 
ΒΖ4Ε.ΎΥΚΟ.ΖΕΩ Ν. | 

ὁ δὲ τί πρὸς ταῦτ᾽ εἶφ; ἢ 

ΨΦΙΖΟΚΟ.ΈΕΩ Ν. 
«“ 
ὅ τι; 

ἀλεχτρυόνος μ᾽ ἔφασχε κοιλίαν ἔχειν " 

790 ταχὺ γοῦν χαϑέψεις ἀργύριον, ἡ δ᾽ ὃς λέγων. 
ΒΙ4ΒΧΥΚ. ΖΕ Ν. Ϊ 

ὁρᾷς ὅσον χαὶ τοῦτο δῆτα χερϑδανεῖς; 
ΦΙΔΧΟΚ.ΕΩ Ν. 

οὐ πάνυ τι μιχοόν. ἀλλ᾿ ὅπερ μέλλεις ποίει. 
ΒΖ4Ε.“ΥΚ. ΖΕ Ν. 

ἀνάμενέ νυν" ἐγὼ δὲ ταῦϑ᾽ ἥξω «έρων. ] 
“ΦΙΖΟΚ.ΈΩ Ν. 

ὅρα τὸ χρῆμα" τὰ λόγι᾽ ὡς περαίνεται. 
800 ἠχηχόη γὰρ ὡς ᾿1ϑηναῖοί ποτε ] 

διχάσοιεν ἐπὶ ταῖς οἰχίαισε τὰς δίχας, Ϊ 

κἀν τοῖς προϑύροις ἐνοιχοδομήσοι πᾶς ἀνὴρ ] 

αὑτῷ διχαστηρίδιον μιχρὺν πάνυ, 

ὥσπερ Ἑχάτειον, πανταχοῦ πρὸ τῶν ϑυρῶν. 
ΒΙΕΑΥΚΟ.ΈΕΩ Ν. 

806 ἰδοὺ, τί ἔτ᾽ ἐρεῖς; ὡς ἅπαντ᾽ ἐγὼ φέρω 
ὅσαπέρ γ᾽ ἔφασχον, κἄτι πολλῷ πλείονα. 

ἀμὶς μὲν, ἢν οὐρητιάσης, αὑτηὶ 
, ἶ ΑΔΕ δ 

παρὰ σοὶ χρεμήσετ᾽ ἐγγὺς ἐπὶ τοῦ παττάλου. 

| 
| 

“ΙΔΟΚ.ΕΩΝ. 

σοφόν γε τουτὶ καὶ γέροντι πρόσφορον Ι 

810 ἐξεῦρες ἀτεχνῶς φάρμαχον στραγγουρίας. | 

Β4ἼΔΞΑΥΚΆΕΩΝ. ] 
χαὶ πῦρ γε τουτὶ, καὶ προσέστηκεν «ριιχῆ, 

ῥοφεῖν ἐὼν δέῃ τι. 

“ΦΨΙΧΟΚΖΕΩΝ. 
- ᾽ Δ ὯΝ 

τοῦτ᾽ αὖ δεξιὸν" 
Ἐπ λά νῸ , ἈΚ, 

] κἀν γὰρ πυρέττω, τὸν γὲ μισϑον, λήψομαι. 

᾿ αὐτοῦ μένων γὰρ τὴν φαχὴν ῥοιησομαι. Ϊ 
815 ἀτὰρ τί τὸν ὄρνιν ὡς ἔμ᾽ ἐξηνέγχατε; 

ΒΙΕΟΥΚΖΕΩΝ. 

ἵνα γ᾽, ἢν χαϑεύδης ἀπολογουμένου τινὸς, 
ἄδων ἄνωϑεν ἐξεγείρη σ᾽ οὑτοσί. ] 

ΦῬΙΜΟΚ.ΖΈΩΝ. 

ἕν ἔτι ποϑῶ, τὰ δ᾽ ἀλλ ἀρέσκει μοι. 

ΒΖΕΧΖΧΥΚ.ΖΈΕΩ Ν. 

τὸ τί; 

ΦΙΖΟΚ.ΜΈΕΩΝ. 

ϑήρῷον εἴ πως ἐκχομίσκις τὸ τοῦ “ύκου. 
ΒΙΕΑΥΚΆΞΩΝ. 

820 πάρεστι τουτὶ, χαὐτὸς ὥναξ οὑτοσί. 

“Ι 240 Κ.ΕΩ Ν. 

ὦ δέσποϑ᾽ ἥρως, ὡς χαλεπὸς ἄρ᾽ ἦσθ᾽ ἰδεῖν" 
οἰύσπερ ἡμῖν φαίνεται Κλεώνυμος. 

ΣΩΣΊΙΑ͂Σ. 

οὔχουν ἔχει γ᾽ οὐδ᾽ αὐτὸς ἥρως ὧν ὅπλα. 
ΒΖΕΖΦΥΚ.ΈΕΩ Ν. 

εἰ ϑᾶττον ἐχαϑίζου σὺ, ϑᾶττον ἂν δίχην 
825 ἐκάλουν. 

ΦΙΖΟΚΜΖΈΕΩΝ. 

χάλει νυν, ὡς χάϑημαι ᾽γὼ πάλαι. 
ΒΖ ΠΕ ΧΟ ΡΆΌΝΕ 

φέρε νυν, τίν᾽ αὐτῷ πρῶτον εἰσαγάγω δίχην; 
τί τις χαχὸν δέδραχε τῶν ἐν τῴχίᾳ; ] 

ἡ Θρζττα προσχαύσασα πρώην τὴν χύτραν 
“ΦΙ40Κ.Ε Ν. ᾿ 

ἐπίσχες οὗτος" ὡς ὀλίγου μ᾽ ἀπώλεσας. 

880 ἄνευ δρυφάχτου τὴν δίχην μέλλεις καλεῖν, 
ὃ πρῶτον ἡμῖν τῶν ἱερῶν ἐφαίνετο; 

ΒΦ ΈΡΟΥ ἈΙΣΕΣΟΣΝΕ 

μὰ τὸν «10 οὐ πάρεστιν " ἀλλ ἐγὼ δραμὼν 
αὐτὸς χομιοῦμαι τό γε παραυτίχ᾽ ἔνδοϑεν. 
τί ποτὲ τὸ χρῆμ᾽; ὡς δεινὸν ἡ φιλοχωρία. 

ΞΑ͂ΝΘΤΙΑΣ. 

886 βάλ} ἐς κόραχας. τοιουτονὶ τρέφειν κύνα. 
ΒΙΕΑΥΚΜΕΩ Ν. 

τί δ᾽ ἔστιν ἐτεόν; 
ΞΑΝΘΊΙΑ͂Σ. 
οὐ γὰρ ὁ «Τάβης ἀρτίως 

ὁ χύων παρῴξας ἐς τὸν ἱπνὸν ἁρπάσας 

τρο(αλίδα τυροῦ Σικελιχὴν κατεδήδοχεν; 
ΒΙΕΑΥΚΟ.ΕΩΝ. 

τοῦτ᾽ ρα πρῶτον τἀδίχημα τῷ πατρὶ 

840 εἰσαχτέον μοι" σὺ δὲ κατηγόρει παρών. 

ΞΑΝΘΊΙΑ͂Σ. 

μὰ “10 οὐκ ἔγωγ᾽" ἀλλ ἅτερός φησιν χύων 

κατηγορήσειν, ἣν τις εἰσάγῃ γραφήν. ] 
ΒΙΕΑΥΚ.Ε Ν. 

ἔϑι νυν, γ᾽ αὐτὼ δεῦρο. ] 
ΞΑ͂Ν ΘΙΑ͂Σ. ] 

ταῦτα χρὴ ποιεῖν. 
“ΙΖ4ΟΚ.ῈΩ Ν. 

τουτὶ τί ἐστι; 

ΒΙΈΑΥΚΖΕΩΝ. 

χοιροκομεῖον Ἑστίας. 

ῬΙΖΟΚ,ΑΈΩ Ν. 

845 εἶν᾽ ἱεροσυλήσας φέρεις; 

ΒΙΕΑΥΚΖΈΕΩ Ν. 

οὔχ, ἀλλ ἵνα 
ἀφ᾽ Ἑστίας ἀρχόμενος ἐπιτρίψω τινά, 

“ ,͵),ΟΚ.ΕΩ Ν. 

ἀλλ εἴσαγ᾽ ἀνύσας" ὡς ἐγὼ τιμῶν βλέπω. 

ΒΙΕΥΥΚΖΈΕΩΝ. 

φέρε νυν, ἐνέγκω τὰς σανίδας καὶ τὰς γραφάς. 



“7.10 Κ- 4Ὲ Ν. 

οἴμοι. διατρίινεις χἀπολεῖς τριψημερῶν " 

8680 ἐγὼ δ᾽ ἀλοχίζειν ἐδεόμην τὸ χωρίον. 
Β4ΖΕ.“ΥΚ.ΕΩ Ν. 

ἰδού. 
“ΦΙΖΟΚ.ΑΕΩ Ν. 

χάλει γυν. 
ΒΖΕΜ“ΜΥΚΜΖΈΕΩ Ν. 

ταῦτα δή. 

“ΙΖΟΚ.ΊΕΩ Ν. 

τίς οὑτοσὶ 

ὁ πρῶτός ἐστιν; 

ΒΖΙΕΜ.ΜΥΚΖΈΕΩ Ν. 

ἐς χόραχας, ὡς ἄχϑομαι, 
ὁτιὴ ᾽πελαϑόμην τοὺς χαδίσχους ἐκφέρειν. 

“1 Ζ0Κ“4Έ02 Ν. 

οὗτος σὺ ποῖ ϑεῖς; 
ΒΖ“ἜἘΕ-“ΥΚ.ΖΈΕΩΝ. 

ἐπὶ χαδίσκους. 

ΦᾷΙΖΟΚΖΕΩΝ. 

μηδαμῶς. 

᾿ 8656 ἐγὼ γὰρ εἶχον τούσδε τοὺς ἀρυστίχους. 
Β4ΕΖΥΚΟ.ΖΕΩ Ν. 

χάλλιστα τοίνυν " πάντα γὰρ πάρεστι νῷν 

“1.101Κ-.2Ὲ Ν. 

ἡδὶ δὲ δὴ τίς ἔστιν; οὐχὶ χλεψύδρα; 
ΒΖΕ.ΥΚ.ΖΕΩ Ν. 

εὖ γ᾽ ἐχπορίζεις «αὐτὰ κἀπιχωρίως. 

860 ἀλλ: ὡς τάχιστα πῦρ τις ἐξενεγχάτω 

χαὶ μυρρίνας χαὶ τὸν λιβανωτὸν ἔνδοθεν, 

ὅπως ἂν εὐξώμεσϑα πρῶτα τοῖς ϑεοῖς. 

ΧΟΡΟΣ. 

χαὶ μὴν ἡμεῖς ἐπὶ ταῖς σπονδαῖς 

χαὶ ταῖς εὐχαῖς 
8606 φήμην ἀγαϑὴν λέξομεν ὑμῖν, 

ὅτι γενναίως ἐκ τοῦ πολέμου 
χαὶ τοῦ γνείχους ξυνέβητον. 

ΒΖΙΕ.ΑΥΚΜΖΈΕΩ Ν. 

εὐφημία μὲν πρῶτα νῦν ὑπαρχέτω. 
ῬΙΘΡΙΟῚΣ, 

ὦ «Ῥοῖβ᾽ ΓἽπολλον 1[ύϑι᾽, ἐπ᾿ ἀγαϑῆ τύχῃ 
870 τὸ πρᾶγμ᾽ ὃ μηχανᾶται 

ἔμπροσθεν οὗτος τῶν ϑυρῶν, 
. ὑόν ῖς: Το ὰ ον 
ἅπασιν ἡμῖν ἁρμόσαι 
σπιαυσαμένοις πλάνων. 
᾿Ιήιε Παιάν. 

ΒΖ4Ε.“ΎΥΎΥΚἍΖΕΩ Ν. 

ρου προπύλαιε, 

γοτομοῦμεν " 

Ζ 79. πρίνινον ηϑος, 

ἷ μίξας " 

ἤδη δ᾽ εἶναι τοῖς ἀνϑρώποις 
ἥπιον αὐτὸν, 

880 τοὺς φεύγοντάς τ᾽ ἐλεεῖν μᾶλλον 
8608 ---- 873. --ΞΞ- 888 --- 890. 

ΣΡ ἢ ΕΙΣ. 

ὕσων δεόμεϑα, πλήν γε δὴ τῆς κλεψύδρας. 

τ »» - - - - ΄ 

876 ὦ δέσποτ᾽ ἄναξ, γεῖτον ἀγυιεῦ τοὐμοῦ προϑύ-! 

“Ξ ν᾿ ΑΜΒ ν Ξ ; 
δέξαι τελετὴν χαινὴν, ὠναξ, ἣν τῷ πατρὶ χαι- 

παῦσόν τ᾽ αὐτοῦ τοῦτο τὸ λίαν στρυφνὸν καὶ 

ἀντὶ σιραίου μέλιτος μιχρὸν τῷ ϑυμιδίῳ παρα- 

τῶν γραψαμένων 
χἀπιδαχρύειν ἀντιβολούντων, 

χαὶ παυσάμενον τῆς δυσχολίας 

ἀπὸ τῆς ὀργῆς 

τὴν ἀχαλήφην ἀφελέσϑαι. 
᾿ ὩΚΙΟΙΡΙΘΙΣΣ 

᾿ 886 ξυνευχόμεσϑά σοι ὃ Ἐ χἀπῴδομεν 
γέκισιν» ἀρχαῖς, ἕνεκα τῶν προλελεγμένων. 

εὖνοι γάρ ἔσμεν ἐξ οὗ 

τὸν δῆμον ἠἡσϑόμεσθϑά σου 

φιλοῦντος ὡς οὐδεὶς ἀνὴρ 

890 τῶν γε γεωτέρων. 

Β4ἘΕ.“ΥΚ.ῈΕΩ Ν. 

εἴ τις ϑύρασιν ἡλιαστὴς., εἰσέτω " 

ὡς ἡνίχ᾽ ἂν λέγωσιν, οὐκ εἰσι(ρήσομεν. 
«“ΙΖῸ0Κ“ΈΩ Ν. 

τίς ἄρ᾽ ὃ φεύγων οὗτος; ὅσον ἁλώσεται. 
Ξ.4ΝΘΙ.Ι.Σ. 

ἀχούετ᾽ ἤδη τῆς γραφῆς. ἐγράψατο 
895 χύων Κυδαϑηναιεὺς 1ἀβητ᾿ Αϊξωνέα, 

τὸν τυρὸν ἀδιχεῖν ὅτι μόνος χατήσϑιεν 

τὸν Σιχελιχόν. τίμημα χλῳὸς σύχινος. 
ΦΙΖΟΚ.ῈΕΩ Ν. 

ϑάνατος μὲν οὖν χύνειος, ἢν ἅπαξ ἁλῷ. 
ΒΖΔΕΧΥΚΖΕΏΝ. 

χιὼ μὴν ὃ φεύγων οὑτοσὶ -1άβης πάρα. 
ΙΖΟΚ.ΕΩ Ν. 

900 ὦ μιαρὸς οὗτος" ὡς δὲ χαὶ χλέπτον βλέπει, 

οἷον σεσηρὼς ἐξαπατήσειν μ᾽ οἴεται. 
ποῦ δ᾽ ὁ διώχων, ὃ Κυδαϑηναιεὺς κύων; 

ΚΥΩΝ. 

Ϊ 

αὖ αὖ. 
ἘΜΗ ΦΧΥΚΉΜΩΝ. 

πάρεστιν. ἕτερος οὗτος αὖ “άβης, 

ἀγαϑός γ᾽ ὑλακτεῖν καὶ διαλείχειν τὰς χύτρας. 

ΣῺ ΣΟΤΣΣς 

906 σίγα, χάϑιζε, σὺ δ᾽ ἀναβὰς κατηγόρει. 
ΦΙ,ΖΟΚ.Ε2 ΜΝ. 

έρε νυν, ἅμα τήνδ᾽ ἐγχεάμενος χἀγὼ ῥοφῶ. » ὧβ μ γχεαι Ε 

ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 

τῆς μὲν γραφῆς ἠκούσαϑ᾽ ἣν ἐγραψάμην, 
ἄνδρες δικασταὶ, τουτονί. δεινότατα γὰρ 
ἔργων δέδραχε κἀμὲ χαὶ τὸ ῥυπαπαῖ. 

910 ἀποδρὰς γὰρ ἐς τὴν γωνίαν τυρὸν πολὺν 

χατεσιχέλιζε κἀνέπλητ᾽ ἐν τῷ σχότῳ, 

ΦΙ“ΖΟΚΊΕΩΝ. 
γὴ τὸν “{᾽, ἀλλὰ δῆλός ἐστ᾽" ἔμοιγέ τοι 
τυροῦ χάκιστον ἀρτίως ἐνήρυγεν 

ὁ βδελυρὸς οὗτος. 

ΞΑΝΘΙΑΣ. 

. 916 χαίτοι τίς ὑμᾶς εὖ ποιεῖν δυνήσεται, 
] ἢν μή τι κἀμοί τις προβάλλῃ τῷ κυνί; 

] ΦΙΔΟΚΜΊΈΕΩ Ν. 
οὐδὲν μετέδωκεν ; 

᾿ ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 

] οὐδὲ τῷ χοινῷ γ᾽ ἐμοί. 

| ΦΙΊΟΚ.ΕΩ Ν. 
ϑερμὸς γὰρ ἁνὴρ οὐδὲν ἧττον τῆς φακῆς. 

χοὐ μετέδωχ᾽ αἰτοῦντί μοι. 



612 ἌΡΗΙ ΣΕ Ὁ ΤΑ ἈΠ ΟΣΎΩΣ 

ΒΙΕΑΥΚΖΈΩΝ. 
" - - ἫΝ 

πρὸς τῶν ϑεῶν, μὴ προχαταγίγνωσκ᾽, ὦ πάτερ. 

920 πρὶν ἄν γ᾽ ἀχούσης ἀμφοτέρων. 
“Ι110Κ4ΕΩΝ. 

ἀλλ, ὧγαϑὲ, 

τὸ πρᾶγμα φανερόν ἔστιν " αὐτὸ γὰρ βοῷ. 
ΞΑ͂Ν ΘΙΘΞΙ͂ΣΣ 

μή νυν ἀςφῆτέ γ᾽ αὐτὸν, ὡς ὄντ᾽ αὖ πολὺ 
χυνῶν ἁπάντων ἄνδρα μονοι(αγίστατον, 

ὕστις περιπλεύσας τὴν ϑυείαν ἐν χύχλῳ 

920 ἐχ τῶν πύλεων τὸ σχῖρον ἐξεδήδοχεν. 

ΦΙΖΟΚ.ΕΩ Ν. 

ἐμοὶ δέ γ᾽ οὐκ ἔστ᾽ οὐδὲ τὴν ὑδοίαν πλάσαι. 
ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 

πρὸς ταῦτα τοῦτον» χολάσατ᾽" οὐ γὰρ ὥν ποτε 
τρέφειν δύναιτ᾽ ἂν μέα λόχμη χλέπια δύο" 
ἵνα μὴ χεχλάγχω διὰ χενῆς ἄλλως ἐγώ" 

ξ 980 ἐὰν δὲ μὴ, τὸ λοιπὸν οὐ χεχλάγξομαι. 

ΦΙΔΟΚΛΊΜΕΩΝ. 
Ἰοὺ ἰού. 
ὅσας χατηγόρησε τὰς πανουργίας. 
χλέπτον τὸ χρῆμα τἀνδρός" οὐ χαὶ σοὶ δοχεῖ, 
ὠλεχτρυών; νὴ τὸν «1, ἐπιμύει γέ τοι. 

930 ὁ ϑεσμοϑέτης. ποῦ ᾽σϑ᾽ οὗτος; ἀμίδα μοι δότω. 

ΣΩΣΣΤΟΤΟΣΝ 
Ἂ. ᾿ ΠΝ ΠΣ ς 

αὐτὸς καϑελοῦ " τοὺς μάρτυρας γὰρ ἐσχαλῶ. 

«1άβητι μάρτυρας παρεῖναι, τρυβλίον, 

δοίδυχα. τυρόχνηστιν, ἐσχάραν. χύτραν, 
ν 2). Δ ΄ , ΄. χαὶ τἄλλα τὰ σχεύη τὰ προσχεχαυμένα. 

910 ἀλλ ἔτι σύ γ᾽ οὐρεῖς καὶ χαϑίζεις οὐδέπω; 

«“1Ζ01Κ.ῈΕ2 Ν. 

τοῦτον δέ γ᾽ οἷμι᾽ ἐγὼ χεσεῖσϑαι τήμερον. 
ΒΜΕ“ΥΚΊΒΩ Ν. 

ν᾽ τ " , " ΕΝ κ᾿ ΄ 
οὐχ αὖ σὺ παύσει χαλεπὸς ὧν καὶ δύσκολος, 

καὶ ταῦτα τοῖς φεύγουσιν, ἀλλ᾿ ὀδὰξ ἔχει; 
ἀνάβαιν᾽, ἀπολογοῦ. τί σεσιώπηχας; λέγε. 

“ΜΙΖΠΟΚΜ.ΈΏΩ Ν. 

9465 ἀλλ οὐκ ἔχειν οὗτός γ᾽ ἔοιχεν ὅ τι λέγῃ. 
ΒΒ. ΕἘ“ΜῪΚΙΟ:ΖΕΏ Ν. 

οὔχ, ἀλλ ἐκεῖνό μοι δοχεῖ πεπονθέναι, 

ὅπερ ποτὲ (φεύγων ἔπαϑε χαὶ Θουχυδίδης " 

ἀπόπληκτος ἐξαίφνης ἐγένετο τὰς γνάϑους. 

πάρεχ᾽ ἐχποδών. ἐγὼ γὰρ ἀπολογήσομαι. 

900 χαλεπὸν μὲν, ὠνδρες, ἐστὶ διαβεβλημένου 
« Δ - )»,. ὦ 

ὑπεραποχρίνεσθϑαι χυνός " λέξω δ᾽ ὅμως. 

ἄγαϑος γὰρ ἔστι χαὶ διώχει. τοὺς λύχους. 

“ΦΙΖΔΟΚΖΕΩ Ν. 
ΝᾺ τ2:}}} αν ᾿ 

χλέπτης μὲν οὖν οὗτός γε χαὶ ξυνωμότης. 
ΒΔΕΛΥΚΔἍΕΩΝ. 

μὰ “ὦ, ἀλλ ἄρισιός ἔστι τῶν νυνὶ κυνῶν, 
ϑὅύ οἷός τε πολλοῖς προβατίοις ἐφεστάναι. 

ΦΙΖΟΚ.ΕΩ Ν. 

τί οὖν ὄφελος, τὸν τυρὸν εἰ χατεσϑίει; 
ΒΕ ΧΥΚ,ΖΈΕΩΝ. 

ὅτι σοῦ προμάχεται χαὶ φυλάττει τὴν ϑύραν 
χαὶ τἄλλ ἄριστός ἐστιν" εἰ δ᾽ ὑφείλετο, 

ξύγγνωϑι. κιϑαρίζειν γὰρ οὐκ ἐπίσταται. 

«ΙΖΟΚΖΕΏΩ Ν. 

960 ἐγὼ δ᾽ ἐβουλόμην ἂν οὐδὲ γράμματα, 
τ Ὁ τ Ἔμρε ξ 
ἵνα μὴ καχουργῶν ἐνέγραφ᾽ ἡμῖν τὸν λόγον. 

ΒΔΕ ΦΎΥΚ,ΖΈΕΩ Ν. 

ἄχουσον ὦ δαιμόνιέ μου τῶν μαρτύρων. 
ἀνάβηϑες τυρόκνηστι, χαὶ λέξον μέγα" 
σὺ γὰρ ταμιεύουσ᾽ ἔτυχες. ἀπόχριναι σαιρῶς, 

906 εἰ μὴ χατέχνησας τοῖς στρατιώταις ἅλαβες. 

«ησὶ καταχνῆσαι. 

“1 ΖΟΚΆΒΕΩΝ. 

νὴ «1, ἀλλὰ ψεύδεται. 
ΒΖ4ΕΥΚ.ΖΕΩ Ν. 

ὦ δαιμόνι᾽, ἔλει τοὺς ταλαιπωρουμένους. 

οὗτος γὰρ ὃ “1άβης καὶ τραχήλι᾽ ἐσϑίει 

χαὶ τὰς ἀχάνϑας, χοὐδέποτ᾽ ἐν ταὐτῷ μένει. 
970 ὁ δ᾽ ἕτερος οἷός ἔστιν οἰχουρὸς μόνον. 

αὐτοῦ μένων γὰρ ἅττ᾽ ἂν εἴσω τις «φέρῃ, 
τούτων μεταιτεῖ τὸ μέρος" εἰ δὲ μὴ, δάχνει. 

ΦΙΖΟΚΠΈ Ν. 

αἰβοῖ, τί κακόν ποτ᾽ ἔσϑ᾽ ὅτῳ μαλάττομαι; 

χαχόν τι περιμένει με χἀναπείϑομαι. 
ΒΖΕΑΥΚΖΕΩΝ. 

976 ἴϑ᾽, ἀντιβολῶ σ᾽, οἱκτείρατ᾽ αὐτὸν, ὦ πάτερ, 
χαὶ μὴ διαφϑείρητε. ποῦ τὰ παιδία; 
ἀναβαίνετ᾽, ὦ πονηρὰ, καὶ χνυζούμενα 

αἰτεῖτε χἀντιβολεῖτε χαὶ δαχρύετε. 
“120 ΚΕ Ν. 

χατάβα κατάβα χατάβα κατάβα. 
ΒΖ4Ε.“ὙΚ.ΖΈΩ Ν. 

χαταβήσομαι. 
980 χαίτοι τὸ χατύβα τοῦτο πολλοὺς δὴ πάνυ 

ἐξηπάτηχεν. ἀτὰρ ὅμως καταβήσομαι. 

“ῬΙΤΟΚΜΊΞΕΩΝ. 

ἐς χόραχας. ὡς οὐχ ἀγαϑόν ἐστι τὸ δοφεῖν. 
ἐγὼ γὰρ ἀπεδάχρυσα νῦν γνώμην ἐμὴν 

οὐδέν ποτ᾿ ἀλλ ἢ τῆς φακῆς ἐμπλήμενος. 

ΒΙΕΑΥΚ.ΕΩ Ν. 

986 οὔχουν ἀποφεύγει δῆτα; 
“Ὁ 1Ζ40Κ.ΠΩΝ. 

χαλεπὸν εἰδέναι. 
ΖΕ “ΥΚ.ΈΕΈΩΝ. 

ἔθ᾽, ὦ πατρίδιον, ἐπὶ τὰ βελτίω τρέπου. 

τηνδὶ λαβὼν τὴν ψῆφον ἐπὶ τὸν ὕστερον 
μύσας παρξξον χἀπόλυσον, ὦ πάτερ. 

“ΙΖΟΚ.ΈΕΈΩΝ. 

οὐ δῆτα" χιϑαρίζειν γὰρ οὐκ ἐπίσταμαι. 
Β4ΔἘΕΜΎΥΚ.ΖΕΩΝ: 

990 (έρε νύν σὲ τηδὶ τὴν ταχίστην περιάγω. 
“ΙΔΟ0Κ.4Ε2 Ν. 

ὅδ᾽ ἔσθ᾽ ὁ πρότερος; 

ΒΙΕ..ΥΚΟ.ΖΈΩ Ν. 

οὗτος. 

ΙΖ.ΟΚ.ΖΕΩ Ν. 

αὕτη ᾿ντευϑενί. 

Β4Ἐ Φ.ὙΥὙΚΖΕΩ Ν. 

ἐξηπάτηται, κἀπολέλυχεν οὐχ ἑχών. 
“ῬΙΧΟΚ.ΈῈΕΩ Ν. 

φέρ᾽ ἐξεράσω. πῶς ἄρ᾽ ἠγωνίσμεθα; 
ΒΙΕ.“ΥΚΜ“ΈΕΩΝ. 

δείξειν ἔοιχεν " ἐχπέϊευγας, ὦ «Ἱάβης. 

995 πάτερ πάτερ » τέ πέπονθας; 

ΨΦΙῬΙΜΟΚΩΈΕΩ Ν. 

οἴμοι, ποῦ ᾽σϑ᾽ 
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ΠΩΠΕΑΧΥΚΜ“ΕΩ Ν. 

ἔπαιρε σαυτόν. 
ΦΙ.ΖΟΚΖΈΕΩΝ. 

εἶπέ νυν ἐκεῖνό μοι, 
ὄντως ἀπέρυγεν; 

ΒΕ “ΖΥΚΜΖΕΩ Ν. 

γὴ “10: 
ΦΙΖΟΚΙ.ΠῺΩ Ν. 

οὐδέν εἶκι᾽ ἄρα. 
ΒΖ4ΖἘ“ΥΚΏΈΕΩΝ. 

μὴ φροντίσῃς, ὦ δαιμόνι᾽, ἀλλ ἀνίστασο. 
“ῬΙ“ΟΚ.ΖΕΩ Ν. 

πῶς οὖν ἐμαυτῷ τοῦτ᾽ ἐγὼ ξυνείσομαι, 
1000 φεύγοντ᾽ ἀπολύσας ἄνδρα; τί ποτε πείσομαι; 

ἀλλ, ὦ πολυτίμητοι ϑεοὶ, ξύγγνωτέ μοι" 

ἄχων γὰρ αὔτ᾽ ἔδρασα χοὐ τοὐμοῦ τρόπου. 
ἘΒΖΩ͂Β ΧΥΚΜΈΕΩ Ν. 

χαὶ μηδὲν ἀγανάκτει γ᾽. ἐγὼ γάρ σ᾽, ὦ 

ϑοέψω χαλῶς, ἄγων μετ᾽ ἐμαυτοῦ πανταχοῖ, 

1006 ἐπὶ δεῖσινον, εἷς ξυμπόσιον, ἐπὶ ϑεωρίαν, 
ὥσϑ᾽ ἡδέως διάγειν σὲ τὸν λοιτιὸν χρόνον" 

χοὺχ ἐγχανεῖταί σ᾽ ἐξαπατῶν Ὑπέρβολος. 

ἐλλ εἰσίωμεν. 
ΦΙΛΟΚΜΖΈΕΩΝ. 

ταῦτά νυν. εἴπερ δοκεῖ. 
6 ΟἿΣΙ 

ἀλλ ἵτε χαίροντες ὅποι βούλεσϑ᾽. 
1010 ὑμεῖς δὲ τέως, ὦ μυριάδες 

ἀναρίϑμητοι, 

γὺῦν μὲν τὰ μέλλοντ᾽ εὖ λέγε- 
σϑαι μὴ πέσῃ φαύλως χαμᾶζ᾽ 
εὐλαβεῖσϑε. 

τοῦτο γὰρ σχαιῶν ϑεατῶν 
ἐστὶ πάσχειν, χοὐ πρὸς ὑμῶν. 

, 
πάτερ, 

- ΣΧ ΄ " -“ 
1010 γῦν αὐτε λεὼ πρόσχετε τὸν νοῦν, εἴπερ χαϑα-" 

ρόν τι «ιλεῖτε. 
μέμψασϑαι γὰρ τοῖσι ϑεαταῖς ὁ ποιητὴς νῦν ἐπι-- 

ϑυμεῖ. 

ἀδιχεῖσϑαι γάρ φησιν πρότερος πόλλ᾽ αὐτοὺς εὖ 
πεποιηχὼς, 

, - ᾿ - ΄ τὰ μὲν οὐ φανερῶς, ἀλλ ἐπιχουρῶν χρύβδην 
ἑτέροισι ποιηταῖς, 

᾿ , Ὕ ΄ ν᾿ ως 

μιμησάμενος τὴν Ἐῤρυκλέους μαντείαν καὶ διά- 

γοιαν, 
1020 εἰς ἀλλοτρίας γαστέρας ᾿ἐνδὺς χωμῳδιχὰ πολλὰ 

χέασϑαι" 

μετὰ τοῦτο δὲ χαὶ «φανερῶς ἤδη χινδυνεύων 
χαϑ'᾽ ἑαυτὸν, 

οὐκ ἀλλοτρίων, ἀλλ οἱχείων Μουσῶν στόμαϑ᾽ 
ἡνιοχήσας. 

ἀρϑεὶς δὲ μέγας χαὶ τιμηϑεὶς ὡς οὐδεὶς πώποτ᾽ 

ἐν ὑμῖν, 
οὐχ ἐχτελέσαι φησὶν ἐπαρϑεὶς οὐδ᾽ ὀγκῶσαι τὸ 

φούνημα, 
1026 οὐδὲ παλαίστρας περιχωμάζειν πειρῶν" οὐδ᾽ εἴ 

τις ἐραστὴς, 
χωμῳδεῖσϑαι παιδίχ᾽ ἑἕαυτοῖ μισῶν ἔσπευδε 

πρὸς αὐτὸν, 
οὐδενὶ πώποτέ φησι πιϑέσϑαι, γνώμην τιν" 

ἔχων ἐπιεικῆ, 

ἵνα τὰς Π͵ούσας αἷσιν χρῆται μὴ προαγωγοὺς 

ἀπο ἡνη- 

οὐδ᾽ ὅτε πρῶτόν γ᾽ ἦρξε διδάσχειν, ἀνθρώποις 
φήσ᾽ ἐπιϑέσϑαι, 

1030 ἀλλ Ἡραχλέους ὀργήν τιν᾽ ἔχων τοῖσι μεγίστοις 
ἐπιχειρεῖν, 

ϑρασέως ξυστὰς εὐθὺς ἀπ᾽ ἀρχῆς αὐτῷ τῷ καρ- 

χαρόδοντι, 

οὗ δεινόταται μὲν ἀπ᾿ ὀφϑαλμῶν Κύννης ἀχκτῖ- 
γες ἔλαμπον, 

χύχλῳ χειραλαὶ χολάχων οἱμωξομένων 
ἐλιχμῶντο 

ἑχατὸν δὲ 

περὶ τὴν χεραλὴν, «φωνὴν δ᾽ εἶχεν χαράδρας 
" 
ὁλεϑρον τετοχυΐας, 

᾿ ΄ ᾿ 

ὀσμὴν, «Ἰαμίας δ᾽ ὄρχεις ἀπλύτους, 
πρωχτὸν δὲ χαμήλου. 

τοιοῦτον ἰδὼν τέρας οὔ (φησιν δείσας χαταδωρο- 
δοχῆσαι, 

1086 φώκης δ᾽ 

ἐποϑισες ὅτώςς 5, Ὁ δ ᾿ - 
ἀλλ᾽ ὑπὲρ ὑμῶν ἔτι χαὶ νυνὶ πολεμεῖ" «(φησίν τε 

μετ᾽ αὐτοῦ 

τοῖς ἠπιάλοις ἐπιχειρῆσαι πέρυσιν χαὶ τοῖς πυρε-- 
τοῖσιν, 

-“ ν ὙΣΞ , κ᾿ ν ΄ οἱ τοὺς πατέρας τ᾽ ἦγχον νύστωρ χαὶ τοὺς πάπ- 
πους ἀπέπνιγον, 

1040 χαταχλινόμενοί τ᾽ ἐπὶ ταῖς χοίταις ἐπὶ τοῖσιν 
ἀπρόάγμοσιν ὑμῶν 

ἀντωμοσίας καὶ προσχλήσεις χαὶ μαρτυρίας συνγ-- 

εχόλλων, 

ἀναπηδᾶν δειμαίνοντας πολλοὺς ὡς 
" δ ὥστ τὸν 

πολέμαρχον. 

ὑνδ᾽ εὑρό ἰλεξίχαχον, τῆς χώ ἢσδ᾽ τοιόνδ᾽ εὑρόντες ἀλεξίχαχον, τῆς χώρας τῆσδε 
χαϑαρτὴν, 

πέρυσιν χαταπρούδοτε 
αὐτὸν διανοίαις, 

ὠμϑγ», ᾿ Ὡς ζοξίρς ; 
1046 ἃς ὑπὸ τοῦ μὴ γνῶναι χαϑαρῶς ὑμεῖς ἐποιήσατ᾽ 

; 
χαινοτάταις σπείραντ᾽ 

ἀναλδεῖς" 

χαίτοι σπέγδων πόλλ᾽ ἐπὶ πολλοῖς ὄμνυσιν τὸν 
“Ἰιόνυσον 

πο ΑΡΟ ΝΣ ὟΈΨΗΡΕΥΟΝ ᾽ ᾿ δισὰ 
μὴ πώποτ᾽ ἀμείνον ἔπη τούτων χωμῳδιχὰ μη- 

δέν᾽ ἀχοῦσαι. 
- Ὃ, »» εν ὦ . το - 

τοῦτο μὲν οὖν ἔσϑ᾽ ὑμῖν αἰσχοὸν τοῖς μὴ γνοῦ-- 
ῃ νΝ 7 

σιν παραχοὴμα, 

Ξ ἈΤΡΟΕΤΕ μἐμ Σ ᾿ ς: 
ὁ δὲ ποιητὴς οὐδὲν χείρων παρὰ τοῖσι σοφοῖς 

νενόμισται, Ἵ 

1060 εἰ παρελαύνων τοὺς ἀντιπάλους τὴν ἐπίνοιαν 

ξυνέτριιμεν- 
ἀρ δδμσι  ϑὼ Ἷ 
ἀλλὰ τὸ λοιπὸν τῶν ποιητῶν, 
ΡΝ ν. - - 

ὦ δαιμόνιοι, τοὺς ζητοῦντας 

χιανόν τι λέγειν πἀξευρίσχειν 

στέργετε εἴλλον χαὶ θεραπεύετε, 
1055 χαὶ τὰ νοήματα σώζεσϑ᾽ αὐτῶν" “ 5 

ἐσβάλλετε δ᾽ εἰς τὰς χκιβωτοὺς 
μετὰ τῶν μήλων. 

Ἀ Ἂ Ξῆέιν ὁ ων ΕΞ: 
χἂν ταῦτα ποιὴῆϑ᾽, ὑμῖν δι᾿ ἔτους 

τῶν ἱματίων 

ὀζήσει δεξιότητος. 
τ ΄ γῳ ἡ ρόπα Σξ 

1060 ὦ πάλαι ποτ᾽ ὄντες ὑμεῖς ἄλκιμοι μὲν ἐν χοροῖς, 

ἄλχιμοι δ᾽ ἐν μόχαις, 
εἰ να ρὴ ἘπῸ- τς 

χαὶ κατ᾿ αὐτὸ δὴ μόνον τοῦτ᾽ ἄνδρες ἀνδρι-- 

χώτατοι, 

1000 --- 1090. -ΞξξΞΞ 1091 --- 1121. 
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οτ᾽ ἦν, πρὶν ταῦτα" νῦν δ᾽ 
οἴχεται. χύχνου τ᾽ ἔτι πολιώτϊερακι δὴ 

1006 αἵδ᾽ ἐπανϑοῦσιν τρίχες. 

ἀλλὰ χἀχ τῶν λειννάνων δεῖ τῶνδε ῥώμην 

γεαγιχὴν σχεῖν " ὡς ἐγὼ τοὐμὸν νομίζω 
γῆρας εἶναι χρεῖττον ἢ πολ-- 

σιοίν σπ ν᾿ 

λῶν χιχίννους νεανιῶν χαὶ 

1070 σχῆμα χεὐρυποωχτίαν. 
» ς - ἜΤ Ω " νι ᾿ ΄ 

εἴ τις ὑμῶν, ὦ ϑεκταὶ, τὴν ἐμὴν Ἰδὼν φύσιν 

εἶτα ϑαυμόζει μ᾿ ὁρῶν μέσον διεσφηχωμένον, 
σὸν" τ ἢ ΣῪ ἸῸΣ Υ - , ἢ τίς ἡμῶν ἐστιν ἡ ̓ πίνοια τῆς ἐγχεντρίδος, 
ς ΄ ᾿ ν τ. Ἃ 2 ΜῈ , ἧς 
ῥᾳδίως ἐγὼ διδάξω, χἂν ἄμουσος ἦ τὸ ποίν. 

1076 ἐσμὲν ἡμεῖς, οἷς πρόσεστι τοῦτο τοὐρροπύγιον, 
᾿“ττιχοὶ μόνοι δικαίως εὐγενεῖς αὐτόχϑονες, 
ἀνδοιχώτατον γένος χαὶ πλεῖστα τήνδε τὴν πόλιν 

Ύ 4." 2 “ἐν ς »ζ“5, Ε λ ἀνε , 3, 

ὠφελῆσαν ἐν μάχαισιν, ἡνίχ᾽ ηλϑ᾽ ὃ βάρβαρος, 

τῷ χαπνῷ τύφων ἅπασαν τὴν πόλιν χαὶ πυρ- 

πολῶν, 

1080 ἐξελεῖν ἡμῶν μενοινῶν πρὸς βίαν τἀνϑρήνια. 

εὐθέως γὰρ ἐκδραμόντες σὺν δόρει σὺν ἀσπίδι 
ἐμαχόμεσϑ᾽ αὐτοῖσι, ϑυμὸν ὀξίνην πεπωχότες, 

πε Ὁ τεσ τ ΤῊ ἀπ ΎΣν ὑπ ἐς ἘῸΝ τε 
στὰς ἀνὴρ παρ᾿ ὠνδρο᾽, ὑπ᾽ ὀργῆς τὴν χελύνην 

ἐσθίων" 
ΓΚ Α͂ΤῚ “- ξ ᾿ 3, ἿΧ - Η , 
ὑπὸ δὲ τῶν τοξευμάτων οὐκ ἣν ἰδεῖν τὸν οὐ- 

ρανόν. 
1086 ἀλλ ὅμως ἀπωσάμεσϑα ξὺν ϑεοῖς πρὸς ἑσπέρᾳ. 

γλαὺῦξ γὰρ ἡμῶν προὶν μάχεσθαι τὸν στρατὸν 
διέπτατο. 

εἶτα δ᾽ 

᾿ 

εἱπύμεσθα ϑυννάζοντες εἷς τοὺς ϑυλά- 

χους, 

οἱ δ᾽ ἔφευγον τὰς γνάϑους χαὶ τὰς 

τούμενοι " 

» “- 
ὀφρῦς χκεν-- 

ὥστε παρὰ τοῖς βαρβάροισι πανταχοῦ χαὶ νῦν ἔτι 
1090 μυἡδὲν ᾿“ττιχοῦ χαλεῖσϑαι σφηχὸς ἀνδροιχώτερον. 

ἄρα δεινὸς ἢ τόϑ᾽ ὥστε πάντα μὴ δεϑδοιχέναι, 
χαὶ χατεστρεινάμην | 

τοὺς ἐναντίους, τιλέων ἐχεῖσε ταῖς τριήρεσιν. 

οὐ γὰρ ἦν ἡμῖν ὅπως 
1096 ὁῆσιν εὖ λέξειν ἐμέλλομεν τότ᾽, οὐδὲ 

συχοςφ αντήσειν τινὰ 
ἘΞΙΥ 2..}.)» «' ἐρέ » 5...» -. 

φῴοῦντις, «κα οστις ἑρέτης ἔσοιτ ἀριστος. 

τοιγαροῦν πολλὰς πόλεις Μήδων ἑλόντες, 
αἰτιώτατοι «φέρεσϑαι 
τὸν (φόρον δεῦρ᾽ ἐσμὲν, ὃν χλέ- 

1100 πτουσιν οἱ νεώτεροι. 

πολλαχοῦ σχοποῦντες ἡμᾶς εἣς ἅπανϑ' εὑρήσετε 
τοὺς τρόπους χαὶ τὴν δίαιταν σφηξὶν ἐμφερε- 

στάτους. 
πρῶτα μὲν γὰρ οὐδὲν ἡμῶν ζῶον ἠρεδισιένον 

1106 μᾶλλον» ὀξύϑυμιόν ἔστιν οὐδὲ δυσχολώτερον" 

εἶτα τἄλλ᾽ ὅμοια πιάντα σφηξὶ μηχανώμεϑα. 
ξυλλεγέντες γὰρ χαϑ' ἑσμοὺς, ὡσπερεὶ τὰἀν- 

ϑρήνια, 
- Ἢ τ πα ον τ: ᾽ " “τὶ ἢ ι 

οἱ μὲν ἡμῶν οὗπερ ὥἅρχων, οἱ δὲ παρὰ τοὺς 

ἕνδεχα, ] 
οἱ δ᾽ ἐν ὠδείῳ διχάζουσ᾽, οἱ δὲ πρὸς τοῖς τειχίοις. 

1110 ξυμιβεβυσμένοι, πυκνὸν νεύοντες εἷς τὴν γῆν," 
μόλις 

ὥσπερ οἱ σχώληχες ἐν τοῖς χυττάροις χινούμενοι. 

ἔς τε τὴν ἄλλην δίαιταν ἐσμὲν εὐπορώτατοι. 
Ϊ 

Ϊ 

ἘΞ 5 Ὁ τ πὰ π σ δ  π ν 

πάντα γὰρ χεντοῦμεν ἄνδρα χἀχπορίζομεν βίον. 
ἀλλὰ γὰρ κηφῆνες ἡμῖν εἰσὶν ἐγχαϑήμενοι, 

[1186 οὐχ ἔχοντες χέντρον" οἱ μένοντες ἡμῶν τοῦ 
φορου 

τὸν γόνον χατεσϑίουσιν, οὐ ταλαιπωρούμενοι 
τοῦτο δ᾽ ἔστ᾽ ἄλγιστον ἡμῖν, ἣν τις ἀστράτευ- 

τος ὧν 
ἐχροφῆ τὸν μισϑὸν ἡμῶν, τῆσδε τῆς χώρας ὕπερ 
μήτε κώπην μήτε λόγχην μήτε φλύχταιναν λαβών. 

1120 ἀλλ ἐμοὶ δοχεῖ τὸ λοιπὸν τῶν πολιτῶν ἔμβρεχυ 

ὅστις ἂν μὴ ᾽χὴ τὸ χέντρον,, μὴ φέρειν τριώ-- 
βολον. 

ΦΙ.0Κ.ῈΕΩ Ν. 

οὔ τοι πιοτὲ ζῶν τοῦτον ἀποδυϑήσομαι, 
ἐπεὶ μόνος μ᾽ ἔσωσε παρατεταγμένον, Ϊ 

ὅϑ᾽ ὁ βορέας ὁ μέγας ἐπεστρατεύσατο. 

ΒΙΕΧΥΚ“ΈΕΩ Ν. 

οιχάς οὐδὲν ἐπιϑυμεῖν παϑεῖν. 

ΦΙΖΟΚΖΕΩΝ. 

μὰ τὸν «10, οὐ γὰρ οὐδαμῶς μοι ξύμφορον. 
χαὶ γὰρ πρότερον ἐπανϑραχίδων ἐμπλήμενος 
ἀπέδω“ ὀφείλων τῷ χναφεῖ τριώβολον. 

ΒΙΕΦΥΚΖΕΩΝ. 

ἀλλ οὖν πεπειράσϑω γ᾽, ἐπειδήπερ γ᾽ ἅπαξ 
1180 ἐμοὶ σεαυτὸν παραδέδωχας εὖ ποιεῖν. 

ΦΙΖΜΟΚ.Ζ“ΕΩΝ. 

τί οὖν χελεύεις δρῶν μὲ; 
Β4ΙΕΑΎΥΎΚ.ΖΕΩ Ν. 

τὸν τρίβων ἄφες" 
τηνδὶ δὲ χλαῖναν ἀναβαλοῦ τοιβωνιχῶς. 

ὋῬΙΑΟΚΊΞΩΝ. 
ἔπειτα παῖδας χρὴ φυτεύειν χαὶ τρέφειν, 
ὅὕϑ᾽ οὑτοσί μὲ νῦν ἀποπνῖξαι βούλεται; 

ΒΕ ΑΑΧΚΙΟΈΕΩΝ. 

ι18ὅ ἔχ᾽, ἀναβαλοῦ τηνδὶ λαβὼν. καὶ μὴ λάλει. 
“1.101Κ-.28 Ν. 

τουτὶ τὸ χαχὸν τί ἐστι πρὸς πάντων ϑεῶν; 
ΒΖΕ.“ΥΚ.ΈΕΩ Ν. 

οἱ μὲν χαλοῦσι Περσίδ᾽, οἱ δὲ χαυνάχην. 
“1.210 Κ “82 Ν. 

ἐγὼ δὲ σισύραν φόμην Θυμοιτίδα. 
ΒΙΕΧΥΚΙΈΕΩΝο 

χοὺ θαῦμά γ᾽" ἐς Σάρδεις γὰρ οὐκ ἐλήλυϑας. 
1140 ἔγγως γὰρ ἄν" νῦν δ᾽ οὐχὶ γιγνώσχεις. 

«ΤΙΞΟΚΖΕΏΩΝ. 

᾿ » 
1126 ἀγαϑὸν ἔ 

ἐγώ; 
μὰ τὸν «10 οὐ τοίνυν" ἀτὰρ δοχεῖ γέ μοι 
ἐοιχέναι μάλιστα Δορύχου σάγματι. 

ΒΙΕΧΥΚΖΕΩΝ. 

οὔχ, ἀλλ᾽ ἐν Ἐχβατάνοισι ταῦϑ᾽ ὑφαίνεται. 
“Ι..ΟΚΖΕΩ Ν. 

ἐν Ἐχβατάνοισι γίγνεται χρύχης χόλιξ; 
Β4Ε.ΎΚ.ΕΏΩ Ν. 

1146 πύϑεν, ὦγάν᾽ ; ἀλλὰ τοῦτο τοῖσι βαρβάροις 
ὑφαίνεται πολλαῖς δαπάναις. αὕτη γέ τοι 

ἐρίων τάλαντον χαταπέπωχε ἡᾳδίως. 

ΦΙ..ΟΚΜΖΕΩ Ν. 

οὔχου» ἐριώλην δῆτ᾽ ἐχρὴν ταύτην χαλεῖν 
διχαιότερον ἢ καυγάχην; 
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ΒΙΕΑΥΚ.ΕΩ Ν. 

ἔχ, ὠγαϑὲ, 
1150 χαὶ στῆϑί γ᾽ ἀμπισχόμενος. 

ΦΙΧΟΚΟ.ΕΩ Ν. 

οἴμοι δείλαιος " 

ὡς θερμὸν ἡ μιαρά τί μου χατήρυγεν. 
ΒΖ4Ε.ΎΥΚΟ.ΖΈΕΩ Ν. 

οὐκ ἀναβαλεῖ; 
ῬΙΙΧΟΚΜΖΈΕῺΩ Ν. 

͵ μὰ “1 οὐχ ἔγωγ᾽. ἀλλ, ὠγαϑὲ, 

εἴπερ γ᾽ ἀνάγκη, κρίβανόν μἡ ἀμπίσχετε. 
ΒΙΕΑΥΚ.ΕΩ Ν. 

φέρ᾽, ἀλλ᾿ ἐγώ σε περιβαλῶ: σὺ δ᾽ οὖν ἴϑι. 
“1 4Ο0ΚΖΕΩ Ν. 

1166 χατάϑου γε μέντοι χαὶ χρεάγραν. 
ΒΙἘΕΑΥΚΜΖΕΩ Ν. 

τιὴ τί δή; 
““ΙΖ.ΖΟΚΖΈΕΩ Ν. 

ἵν᾽ ἐξέλης μὲ πρὶν διερουηχέναι. 

ΒΖΈΖ“ΖΥΚΠΖΈΕΩ Ν. 

ἄγε νυν, ἀποδύου τὰς χαταράτους ἐμβάδας, 
τασδὶ δ᾽ ἀνύσας ὑπόδυϑι τὰς «Ταχωνιχάς. 

ΦΙΖΟΚΖ“ΖΕΩ Ν. 

ἐγὼ γὰρ ἂν τλαίην ὑποδύσασϑαί ποτε 
1100 ἐχθρῶν παρ ἀνδρῶν δυσμενὴ καττύματα; 

ΒΔΕΛΥΚἍΈΕΩ Ν. 
ἔνϑες πόδ᾽, ὦ τῶν, χἀπόβαιν ἐρρωμένως 
ἐς τὴν -Ταχωνιχὴν ἀνύσας. 

“ΙΧ ΟΚ.ῈΕΩ Ν. 

ἀδιχεῖς γέ μὲ 
ἐς τὴν πολεμίαν ἀποβιβάζων τὸν πόδα. 

ΒΙΕΑΥΚΜΕΩ Ν. 

φέρε χαὶ τὸν ἕτερον. 
«““110Κ.“ Ν. 

μηδαμῶς τοῦτόν γ᾽, ἐπεὶ 
1166 πάνυ μισολάκων αὐτοῦ στιν εἷς τῶν δακτύλων. 

ΒΙΕΒΑΥΚΆΒΕΩΝ. 
οὐχ ἔστι παρὰ ταῦτ᾽ ἄλλα. 

“Ι.ΖΟΚ.ΜΕΩ Ν. 

χακοδαίμων ἐγὼ, 
ὕστις ἐπὶ γήρᾳ χίμετλον οὐδὲν λήψομαι. 

ΒΖΕΑΥΚΖΈΕΩ Ν. 

ἄνυσόν ποϑ' ὑποδυσάμενος " εἶτα πλουσίως 

ὡδὺ προβὰς τρυφερόν τι διασαλακώγισον. 

ΦΙΖΔΟΚΛΊΕΩΝ. 
1170 ἰδού. ϑεῶ τὸ σχῆμα, χαὶ σχέψαι μὴ ὅτῳ 

μάλιστ' ἔοιχα τὴν βάδισιν τῶν πλουσίων. 

Β4ΒΑΥΚΆΈΕΩ Ν. 
ὅτῳ; δοϑιῆνι σκόροδον ἠμιιεσμένῳ. 

ΜἩΙΑΟΚ.ΕΩ Ν. 

χαὶ μὴν προϑυμοῦμαί γε σαυλοπρωχτιῶν. 

ΒΙΕΜΥΧΚΟ.ΈΕΩ Ν. 

ἄγε νυν, ἐπιστήσει λόγους σεμνοὺς λέγειν 
1176 ἀνδρῶν παρόντων πολυμαϑῶν καὶ δεξιῶν; 

ΨῬΙΖΟΚ.ΕΩ Ν. 

-----  -..-.  ------- Ὁ ---.ὥ.ὦ.-ὦ ὦ --- ---- 

ἔγωγε. 

ΒΙΕΜΥΚΧΚΖΕΩΝ. 

τίνα δῆτ' ὧν λέγοις; 

ΒΙΕΑΥΚ.ΖΈΕΩ Ν. 

πολλοὺς πάνυ. 
πρῶτον μὲν ὡς ἡ «Ἱάμι᾽ ἁλοῦσ᾽ ἐπέρδετο, 
ἔπειτα δ᾽ ὡς ὁ Καρδοπίων τὴν μητέρα. 

ΒΙΕ.ΎΥΚ.ΖΕΩ Ν. 

μή μοί γε μύϑους, ἀλλὰ τῶν ἀνθρωπίνων, 
1180 οἵους λέγομεν μάλιστα τοὺς χατ᾽ οἰχίαν. 

““110Κ. 48 Ν. 

ἐγῷδα τοίνυν τῶν γε πάνυ κατ᾿ οἰχίαν 

ἐχεῖνον, ὡς οὕτω ποτ’ ἣν μῦς χαὶ γαλῆ 
ΒΙΈΕΧΜΥΚ.ΖΈΕΩΝ. 

ὦ σχαιὲ χἀπαίδευτε, Θεογένης ἔφη 

τῷ χοπρόλογῳ., χαὶ ταῦτα λοιδορούμενος, 

118ὅ μῦς χαὶ γαλᾶς μέλλεις λέγειν ἐν ἀνδράσιν; 

ΦΙ,ΖΟΚ.ΈΕΩ Ν. 

ποίους τινὰς δὲ χρὴ λέγειν; 
ΒΙΕΑΥΚΆΒΕΩ Ν. 

μεγαλοπρεπεῖς, 

ὡς ξυνεϑεώρεις ᾿Ἵνδροκλεῖ χαὶ Κλεισϑένει. 
ΦΙΑΟΚΖΈΕΩ Ν. 

ἐγὼ δὲ τεϑεώρηχα πώποτ᾽ οὐδαμοῖ 
πλὴν ἐς Πάρον, καὶ ταῦτα δύ᾽ ὀβολὼ φέρων. 

ΒΙΕΑΥΚΟἉ.ΕὩ Ν. 

1190 ἀλλ: οὖν λέγειν χρή σ᾽ ὡς ἐμάχετό γ᾽ αὐτίχα 
᾿Εφουδίων παγκράτιον ᾿Ἰσχώνδῳ καλῶς, 
ἤδη γέρων ὧν καὶ πολιὸς, ἔχων δέ τοι 

σιλευρὰν βαρυτάτην καὶ χέρας λαγόνας τε καὶ 
ϑώρακχ᾽ ἄριστον. 

φΙΖΟΚΜΖΕΩ Ν. 

παῦε παῦ᾽, οὐδὲν λέγεις. 
1196 πῶς δ᾽ ἂν μαχέσαιτο παγχράτιον ϑώραχ᾽ ἔχων; 

ΒΙΕΧΥΚ,ΖΈΕΩ Ν. 

οὕτως διηγεῖσθαι νομίζουσ᾽ οἱ σοφ οἱ. 

ἀλλ ἕτερον εἶπέ μοι" παρ᾽ ἀνδοάσι ξένοις Ϊ 
πίνων. σεαυτοῦ ποῖον ὧν λέξαι δοκεῖς 

ἐπὶ νεότητος ἔργον ἀνδοιχώτατον ; 

“120Κ 2Ὲ Ν. 

1200 ἐκεῖν᾽ ἐχεῖν ἀνδρειότατόν γε τῶν ἐμῶν, 
ὅτ᾽ Ἐργασίωνος τὰς χάραχας ὑφειλόμην. 

ΒΗ ΧΥΚ.ΕΩ Ν. 

ἀπολεῖς με. ποίας χάρακας; ἀλλ᾿ ὡς ἢ χάπρον 
ἐδιώχαϑές ποτ᾽, ἢ λαγὼν, ἢ λαμπάδα 
ἔδραμες, ἀνευρὼν ὃ τι νεανικώτατον. 

ΦΙΖΟΚ.“ΕΩ Ν. 

1206 ἐγῷϑα τοίνυν τό γε νεανικώτατον " 
ὅτε τὸν δρομέακ «Ῥάῦλλον, ὧν βούπαις ἔτι, 
εἶλον διώχων λοιδορίας τνήφοιν δυοῖν. 

ΒΙΗ͂ΒΑΥΚ.ΖΕΩ ΓΝ. 

παῦ᾽ - ἀλλὰ δευρὶ χατακλινεὶς προσμάνϑαγε 
ξυμποτικὸς εἶναι καὶ ξυνουσιαστικός. 

.“1.101Κ.2Ὲ Ν. 

1210 πῶς οὗ κατακλινῶ; φράζ᾽ ἀνύσας. 

ΒΙΕΥΚ.ΕΩ Ν. 

εὐσχημόνως. 
“ῬΜΙΧΟΚ.ΖΕΩ Ν. 

ὡὠδὲ κελεύεις χατακλινῆναι; 
ΒΖ4ΕΑΥΚ ΖΕ Ν. 

μηδαμῶς. 

ΦΙ.ΖΟΚΜΕΩ Ν. 

πῶς δαί; 
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Β4ΙΈΕ“ΥΚΙΈΩ Ν. 

τὰ γόνατ᾽ ἔχτεινε, χαὶ γυμναστιχῶς 

ὑγρὸν χύτλασον σεαυτὸν ἐν τοῖς στρώμασιν. 
ἔπειτ᾽ ἐπαίνεσόν τι τῶν χαλχωμάτων " 

1216 ὀροφὴν ϑέασαι. κρεχάδέ αὐλῆς ϑαύμασον " 

ὕδωρ χατὰ χειρός" τὰς τραπέζας εἰσφέρειν " 

δειπνοῦμεν " ἀπονενίμμεϑ᾽ - ἤδη σπένδομεν. 
ΦΙ“ΦΟΚΟ. ΜῈ Ν. 

πρὸς τῶν ϑεῶν, ἐνύπνιον ἑστιώμεθα; 
ΖΕ. 2 ΚΙ “Ζ:.Ὲ ΩΝ. 

αὐλητρὶς ἐνεφύσησεν. οἱ δὲ συμπόται 
1220 εἰσὶν Θέωρος, “ΠἸσχίνης, «ρ«ανὸς, Κλέων, 

ξένος τις ἕτερος πρὸς χειραλῆς ᾿χέστορος. 

τούτοις ξυνὼν τὰ σχόλ᾽ ὅπως δέξει χαλῶς. 

ΙΖΟΚ.,ΈΩ Ν. 

ἄληθες, ὡς οὐδεὶς “ἸΙιαχοίων δέξεται. 

ΒΕ ΖΥΚἝΈΕΩ Ν. 

ἐγὼ εἴσομαι" χαὶ δὴ γάρ εἰιὐ ἐγὼ Κλέων, 
1226 ζδω δὲ πρῶτος ὩἹρμοδίου" δέξει δὲ σύ. 

οὐδεὶς πώποτ᾽ ἀνὴρ ἐγένετ ᾿ϑηναῖος 
ΙΖΧΖΟΚ.ΖΈΩ Ν. 

οὐχ οὕτω γε πανοῦργος χλέπτης 

ΒΙΒΑΑΥΚΜἥ“ΈΩ Ν. 

τουτὶ σὺ δράσεις ; παραπολεῖ βοώμενος " 
φήσει γὰρ ἐξολεῖν σὲ χαὶ διαιξϑερεῖν 

1280 χαὶ τῆσδε τῆς γῆς ἐξελῶν. 

):. ΖΟΚΖΈΕΩ Ν. 

ἐγὼ δέ γε, 
ἐὰν ἀπειλῇ, νὴ “10 ἕτερον ζσομαι. 
ὠνθρωφ᾽, οὗτος ὃ μαιόμενος τὸ μέγα χράτος, 

1285 ἀντρέιμεις ἔτι τὰν πόλιν" ἃ δ᾽ ἔχεται ῥοπᾶς. 

ΒΙΗΒΑΎΥΚΜἍΈΕΩΝ. 

τί δ᾽, ὅταν Θέωρος σπιρὸὺς ποδῶν χατακείμενος 

ζϑη Κλέωνος λαβόμενος τῆς δεξιῶς, 

1240 τούτῳ τί λέξεις σχύλιον; 

«“ ΧΟᾺΚ ΖΕ Ν. 

φδιχῶς ἐγὼ, 
οὐχ ἔστιν ἀλωπεχίζειν, 
οὐδ᾽ ἀμφοτέροισι γίγνεσθαι είλον. 

Β4ἘΕΧΥΚΆΈΞΕΩ Ν. 

μετὰ τοῦτον “Ἰϊσχίνης ὃ Σέλλου δέξεται, 

ἀνὴρ σοφὸς χαὶ μουσικός" χᾷτ᾽ ζσεται" 
1245 χρήματα χαὶ βίαν 

Ἀλειταγύρᾳ τε χκἀ- 

εἰοἱ μετὰ Θετταλῶν 

“Ι10Κ.12 Ν. 

πολλὰ δὴ διεχόμισας σὺ χἀγώ. 
ΒΙ4Ε.ΎΥΚ.ΕΩ Ν. 

τουτὶ μὲν ἐπιειχῶς σύ γ᾽ ἐξεπίστασαι" 

1250 ὅπως δ᾽ ἐπὶ δεῖπνον εἰς «Ῥιλοχτήμονος ἵμεν. 

παῖ παῖ, τὸ δεῖπνον, Χρυσὲ, συσχεύαζε νῷν, 
ἵνα καὶ μεϑυσϑῶμεν διὰ χρόνου. 

“1. Ζ0ΚΑΞΏΝ. 

ῖ μηδαμῶς. 
χαχὸν τὸ πίνειν " ἀπὸ γὰρ οἴνου γίγνεται 
χαὶ ϑυροχοπῆσαι χαὶ πατάξαι χαὶ βαλεῖν, 

1266 χἄπειτ ἀποτίνειν ἀργύριον ἐχ χραιπάλης. 
ΒΖῈ ΜΠ ΥΚΏΜΈΕΩ Ν. 

οὔκ, ἢν ξυνῇς γ᾽ ἀνδράσι χαλοῖς τε χἀγαϑοῖς. 

᾽ ᾿ ΄ ᾿ δ - " ν 

«Ἰδμήτου λόγον, ὠταῖρε, μαϑὼν τοὺς ἀγαϑοὺς φίλει," 

ἢ γὰρ παρητήσαντο τὸν πεπονθότα, 
ἢ λόγον ἔλεξας αὐτὸς ἀστεῖόν τινα, 

«Ἱϊσωπιχὸν γέλοιον ἢ Συβαριτιχὸν, 
1200 ὧν ἔμαϑες ἐν τῷ συμποσίῳ" χῴτ᾽ ἐς γέλων 

τὸ πρᾶγμ᾽ ἔτρεψας, ὥστ᾽ ἀφείς σ᾽ ἀποίχεται. 
..1..10.Κ.1.Ἐ0}.Ν. 

μαϑητέον τἄρ᾽ ἐσιὶ πολλοὺς τῶν λόγων, 

εἴπερ γ᾽ ἀποτίσω μηδὲν, ἥν τι δρῶ χαχόν. 
ἄγε νυν ἴωμεν - μηδὲν ἡμῶς ἰἸσχέτω. 

ΧΌΡΟΣ. 

1266 πολλάκις δὴ ᾽δοξ᾽ ἐμαυτῷ δεξιὺς πειρυχέναι, 
χαὶ σχαιὸς οὐδεπώποτε" 

ἀλλ᾽ ᾿Τμυνίας ὁ Σέλλου μᾶλλον οὐκ τῶν Κρω- 

βύλου, 

οὗτος ὅν γ᾽ ἐγώ ποτ᾽ εἶδον ἀντὶ μήλου χεὼ 
ῥοιᾶς 

δειπνοῦντι μετὰ «Ἱεωγόρου. 
1270 πεινῇ γὰρ ἧπερ ᾿ντι( ὧν. 

ἀλλὰ πρεσβεύων γὰρ ἐς «Φάρσαλον ᾧχετ᾽ " εἶτ᾽ 
ἐχεῖ 

μόνος μόνοις 

τοῖς ΠῚ] ενέσταισι ξυνὴν τοῖς 

Θειταλῶν, αὐτὸς πενέστης ὧν ἐλάττων οὐδενός. 

1376 ὦ μαχάρι᾽ «Τὐτόμενες, ὥς σὲ μαχαρίζοιιεν, 

παῖδας ἐφύτευσας ὅτι χειοοτεχνιχωτάτους, 

πρῶτα μὲν ἅπασι (φίλον ὄνδοα τε σοφ ὠτατον, 
τὸν χιϑαραοιδότατον, ᾧ χάρις ἐφέσπετο" 
τὸν δ᾽ ὑποχροιτὴν ἕτερον, ἀργαλέον ὡς σοφόν" 

1280 εἶτ᾽ ᾿Πριφούδην. πολύ τι ϑυμοσο(ιχώτατον, 

ὅντινά ποτ᾿ ὦμοσε μαϑόντα παρὰ μηδενὸς, 
ἀλλ᾽ ἀπὸ σοιῆς φύσεος αὐτόματον ἐκμαθεῖν 
γλωττοποιεῖν εἷς τὰ ποργεῖ᾽ εἰσιύνϑ᾽ ἑχάστοτε. 
᾿ ᾿ ᾿ ᾿ 
εἰσί τινὲς οἵ μ᾽ ἔλεγον ὡς χαταδιηλλάγην, 
ἡνίχα Κλέων μ᾽ ὑπετάραττεν ἐπικείμενος 

χαί μὲ χαχίαις ἔχνισε" χᾷϑ᾽ ὅτ᾽ ἀπεδειρόμην, 
οὑχτὸς ἐγέλων μέγα χεχραγότα ϑεώμενοι, 
οὐδὲν ἄρ᾽ ἐμοῦ μέλον, ὅσον δὲ μόνον εἰδέναι 
σχωμμάτιον εἴποτέ τι ϑλιβόμενος ἐχβαλῶ. 
ταῦτα χατιδὼν ὑπό τι μιχρὸν ἐπιϑήχισα" 
εἶτα νῦν ἐξηπάτησεν ἡ χάραξ τὴν ἄμπελον. 

ΞΑΛΝ ΘΙΑ͂Σ. 

Ἰὼ χελῶναι μαχἄριαι τοῦ δέρματος, 

χαὶ τρισμαχάριαι τοῦ ᾽πὶ ταῖς πλευραῖς τέγους. 

ὡς εὖ χατηρέινασϑε χαὶ νουβυστιχῶς 

χεράμῳ τὸ νῶτον ὥστε τὰς πληγὰς στέγειν. 
ἐγὼ δ᾽ ἀπόλωλε στιζόμενος βαχτηρίᾳ. 

ΧΟΡΟΣ. 

τί δ᾽ ἔστιν, ὦ παῖ; παῖδα γὰρ, χἂν ἢ γέρων, 
χαλεῖν δίχκιον ὕσεις ἂν πιληγὰς λάβῃ. 

Ξ.ΑΝΘΙΔ4:Σ. 
" " ε ᾽ ΄ ἘΔ), ἘῸΝ ᾿ 

οὐ γὰρ ὁ γέρων ἀτηρότατον ἄρ᾽ ἣν χκαχὸν 
χιὰ τῶν ξυνόντων πολὺ παροινιχώτατος ; 
χαίτοι πικοῆν Ἵππυλλος, ᾿Αντιφς ὧν, -Τύχων. 
«Ἱυσίστρατος, Θούφραστος, οἱ περὶ «Ῥρύνιχον. 

τούτων ἁπάντων ἣν ὑβριστότατος μαχρῷ. 
εὐθὺς γὰρ ὡς ἐνέπλητο πολλῶν κἀγαθῶν, 

4306 ἐνήλατ᾽, ἐσχίρτα.. πεπύρδει., κατεγέλα, 
ὥσπερ χαχρύων ὀνίδιον εὐωχήμενον " 

1275 - 1288. ΞξΞ 1284 --- 129]. 
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χἄτυπτε δή μὲ νεανιχῶς, παῖ παῖ καλῶν. 
εἶτ᾽ αὐτὸν ὡς εἶδ᾽, ἤχασεν «Τυσίστρατος " 
ἔοιχας, ὦ πρεσβῦτα, νεοπλούτῳ τρυγὶ 

1310 χλητῆρί τ᾿ εἰς ἀχυρῶνας ἀποδεδραχότι. 

ὁ δ᾽ ἀναχραγὼν ἀντήχασ᾽ αὐτὸν πάρνοπι 
τὰ ϑοῖα τοῦ τρίβωνος ἀποβεβληχότι, 
“Σϑενέλῳ τὲ τὰ σχευάρια. διαχεχαρμένῳ. 

οἱ δ᾽ ἀνεχοότησαν, πλήν γε Θουφράστου μόνου" 
1316 οὗτος δὲ διεμύλλαινεν, ὡς δὴ δεξιός. 

ὁ γέρων δὲ τὸν Θούφραστον ἤρετ᾽, εἶπέ μοι, 
ἐπὶ τῷ πομᾷς χαὶ χομψὺς εἶναι προσποιεῖ, 

χωμῳδολοιχῶν περὶ τὸν εὖ πράττοντ᾽ ἀεί; 
τοιαῦτα περιύβριζεν αὐτοὺς ἐν μέρει, 

1320 σχώπτων ἀγροίχως χαὶ προσέτι λόγους λέγων 
ἀμαϑέστατ᾽, οὐδὲν εἰχότας τῷ πράγματι. 
ἔπειτ᾽ ἐπειδὴ ᾿μέϑυεν, οἴχαιδ᾽ ἔρχεται 
τύπτων ἅπαντας, ἢν τις αὐτῷ ξυντύχη. 
ὁδὲ δὲ δὴ καὶ σιαλλόμενος προσέρχεται. 

1325 ἀλλ᾿ ἐχποδὼν ἄπειμι πρὶν πληγὰς λαβεῖν. 

“ΙΖΟΚΖΕΩ Ν. 

ἄνεχε, πάρεχε" 
χλαύσεταί τις τῶν ὄπισϑεν 
ἐπαχολουϑούντων ἐμοί" 
οἷον, εἰ μὴ ᾽ρρήσεϑ᾽, ὑμᾶς, 

1380 ὦ πονηροὶ, ταυτηὶ τῇ 

δαδὲ φρουχτοὺς σχευάσω. 

ΒΖΖΕΖΥΚΖΕΩ Ν. 

ἢ μὴν σὺ δώσεις αὔριον τούτων δίχην 

ἡμῖν ἅπασι, χεὶ σφόδρ᾽ εἶ νεανίας. 
ἀϑρύοι γὰρ ἥξομέν σὲ προσχαλούμενοι. 

““Ι40Κ.Ε Ν. 

1385 ]ὴ Ἰεῦ, καλούμενοι. 
ἀρχαῖά γ᾽ ὑμῶν ἀρά γ᾽ ἴσϑ᾽ 
ὡς οὐδ᾽ ἀχούων ἀνέχομαι 
δικῶν; Ἰαιβοῖ αἰβοῖ. 

τάδε μ᾽ ἀρέσκει" βάλλε χημούς. 
1340 οὐχ ἄπει σύ; " " ποῦ ᾽στιν 

ἡλιαστής ; ἐσποδών. 
ἀνάβαινε δεῦρο χρυσομηλολόνϑιον, 
τῇ χειρὶ τουδὶ λαβομένη τοῦ σχοινίου. 

ἔχου φυλάττου δ᾽, ὡς σαπρὸν τὸ σχοινίον " 
ὅμως γε μέντοι τριβόμενον οὐκ ἄχϑεται. 

1346 ὁρᾷς ἐγώ σ᾽ ὡς δεξιῶς ὑφειλόμην 
μέλλουσαν ἤδη λεσβιεῖν τοὺς ξυμπότας" 

ὧν οὕνεχ᾽ ἀπόδος τῷ πέει τῳδὶ χάριν. 
ἀλλ οὐκ ἀποδώσεις οὐδὲ φιαλεῖς, οἶδ᾽ ὅτι, 
ἀλλ᾿ ἐξαπατήσεις χἀγχανεῖ τούτῳ μέγα" 

1350 πολλοῖς γὰρ ἤδη χἀτέροις αὔτ᾽ εἰργάσω. 

ἐὰν γένῃ δὲ μὴ χαχὴ νυνὶ γυνὴ, 
ἐγώ σ᾽, ἐπειδὰν οὑμὸς υἱὸς ἀποϑάνῃ, 
λυσάμενος ἕξω παλλακὴν, ὦ χοιρίον. 
γὺν δ᾽ οὐ χρατῶ ᾽γὼ τῶν ἐμαυτοῦ χρημάτων. 

1365 νέος γάρ εἶμι χαὶ φυλάττομαι σφόδρα. 
τὸ γὰρ υἵϑιον τηρεῖ με, κἄὥστι δύσχολον 
χἄλλως χυμινοπριστοχαρδαμόγλυιρον. 
ταῦτ᾽ οὖν περί μου δέδοιχε μὴ διωαρϑαρῶ. 

πατὴρ γὰρ οὐδείς ἐστιν αὐτῷ πλὴν ἐμοῦ. 
1860 ὁδὲ δὲ χαὐτὸς ἐπὶ σὲ χώμ᾽ ἔοιχε ϑεῖν. 

ἀλλ ὡς τάχιστα στῆϑι τάσδε τὰς δετὰς 

λαβοῦσ᾽, ἵν᾽ αὐτὸν τωϑάσω νεανικῶς, 
οἵως ποϑ᾽ οὗτος ἐμὲ πρὸ τῶν μυστηρίων. 

ΒΖ4Ε.“ΥΚΖΈΕΈΩΝ. 

ὦ οὗτος οὗτος, τυφεδανὲ χαὶ χοιρόϑλιιν, 
1306 ποϑεῖν ἐρῶν τ᾽ ἔοιχας ὡραίας σοροῦ. 

οὔ τοι χαταπροίξει μὰ τὸν ᾿“πόλλω τοῦτο δρῶν. 
ΦΙΖΧΟΚ.ΖΕΩ Ν. 

ὡς ἡδέως φάγοις ἂν ἐξ ὄξους δίκην. 
Β4Ε.Κ“ΥΚ.ΕΩΝ. 

οὐ δεινὰ τωϑάζειν σε, τὴν αὐλητρίδα 
τῶν ξυμποτῶν χλέψαντα; 

“1.Ζ20Κ ΖΕ Ν. 
-ποίαν αὐλητρίδα; 

1370 τί ταῦτα ληρεῖς, ὥσπερ ἀπὸ τύμβου πεσών; 
ΒΖΕ.“ΥΚΖΕΩ Ν. 

νὴ τὸν “41, αὕτη πού ᾽στί σοί γ᾽ ἡ “Ιαρϑανίς. 

ΙΖΟΚΜΖΕΏΩΝ. 

οὔκ, ἀλλ᾿ ἐν ἀγορᾷ τοῖς ϑεοῖς δὰς κάεται. 
ΒΙΕΧΥΚΖΕΩ Ν. 

δὰς ἦδε; 

ΦΙΖΟΚΜΖΕΩ Ν. 

δὰς δῆτ᾽. οὐχ ὁρᾷς ἐστιγμένην; 
ΒΖ4ΖΕ“ΥΚ.ΖΈΩ Ν. 

τί δὲ τὸ μέλαν τοῦτ᾽ ἐστὶν αὐτῆς τοὺν μέσῳ; 

ΦΙΖΟΚΖΕΩΝ. 

1376 ἡ πίττα δήπου χαομένης ἐξέρχεται. 
ΒΕ “ΥΚΖΕΩΝ. 

ὁ δ᾽ ὄπισϑεν οὐχὶ πρωχτός ἔστιν οὑτοσί; 
ΦΙ.ΖῸΟΚ. 2 Ν. 

ὄζος μὲν οὖν τῆς δαδὸς οὗτος ἐξέχει. 

ΒΙΕΑΥΚ.ΜΕΩΝ. 

τί λέγεις σύ; ποῖος ὄζος ; οὐχ εἶ δεῦρο σύ; 
“ῬΙΖΟΚΖΕΩ Ν. 

ἃ ἃ, τί μέλλεις δρᾶν; 

ΒΔΞΒΑΥΚΊΈΩΝ. 
ἄγειν ταύτην λαβὼν 

1380 ἀφελόμενός σε χαὶ νομίσας εἶναι σαπρὸν 
χοὐδὲν δύνασϑαι δρᾶν. 

ΦΙΔΟΚΜΖΈΕΩΝ. 
ἄχουσόν νυν ἐμοῦ. 

᾿Ολυμπίασιν ἡνίχ᾽ ἐθεώρουν ἐγὼ, 
᾿Εφουδίων ἐμαχέσατ᾽ ᾿Ἰσχώνδᾳ χαλῶς, 
ἤδη γέρων ὦν" εἶτα τῇ πυγμὴ ϑενὼν 

1385 ὁ πρεσβύτερος κατέβαλε τὸν γεώτερον. 

πρὸς ταῦτα τηροῦ μὴ λάβης ὑπώπια. 
ΒΙΕΑΥΚΜΖΕΩΝ. 

ξέμαϑές γε τὴν Ὀλυμπίαν. 

ΘΠ ΟΠ ΧΦ ΙΣΣ: 

ἔϑι μοι παράστηϑ᾽, ἀντιβολῶ πρὸς τῶν ϑεῶν. 
ὁδὶ γὰρ ἁνὴρ ἔστιν ὅς μ᾽ ἀπώλεσεν 

1390 τῇ δᾳδὲ παίων, χἀξέβαλεν ἐντευϑενὶ 

ἄρτους δέκ᾽ ὀβολῶν χἀπιϑήχην τέτταρας. 

ΒΖ4ΕΖ“ΜΥΚ ΖΕ Ν. 

ὁρᾷς ἃ δέδραχας; πράγματ᾽ αὖ δεῖ καὶ δίκας 

νὴ τὸν 41 

ἔχειν διὰ τὸν σὸν οἶνον. 
“»ἭΊΓΙΔΟΚΜΕΩΝ. 

οὐδαμῶς γ᾽, ἐπεὶ 
λόγοι διαλλάξουσιν αὐτὰ δεξιοί" 

1395 ὥστ᾽ οἶδ᾽ ὁτιὴ ταύτῃ διαλλαχϑήσομαι. 
ΑΡΤΟΠΟΩ.ΖΙΣ. 

οὔ τοι μὰ τὼ ϑεὼ χαταπροίξει Διυρτίας 
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τῆς ᾿Ιγκυλίωνος ϑυγατέρος καὶ ΣΣωστράτης, 
οὕτω διαφϑείρας ἐμοῦ τὰ φορτία. 

“110 ΚΕ Ν. 

ἄχουσον, ὦ γύναι" λόγον σοι βούλομαι 
1400 λέξαι χαρίεντα. 

ΑΡΤΟΠΟΩΟΙΣ. 

μὰ “ίκ μή μοί γ᾽, ὦ μέλε. 
“1Δ40Κ.4ΕΩ Ν. 

ἴσωπον ἀπὸ δείπνου βαδίζονθϑ᾽ ἑσπέρας 

ϑρασεῖα καὶ μεϑύση τις ὑλάκτει κύων. 
χἄπειτ᾽ ἐχεῖνος εἶπεν, ὦ κύον χύον, 
εἰ νὴ “10 ἀντὶ τῆς κακῆς γλώττης ποϑὲν 

1406 πυροὺς πρίαιο, σωφρονεῖν ἰ(ν μοι δοκοῖς. 
ΑΡΤΟΊΓΩ Χ“ΙΣ. 

χαὶ χαταγελῷς μου; προσχαλοῦμαί σ᾽ ὅστις εἶ, 
πρὸς τοὺς ἀγορανόμους βλάβης τῶν φορτίων, 
χλητῆρ᾽ ἔχουσα Χαιρεφῶντα τουτονί. 

4Φ1Ζ2ΟΚΖΕΩΝ. 

μὰ “ὦν, ἀλλ ἄκουσον, ἤν τί σοι δόξω λέγειν. 
1410.1ζσός ποτ᾽ ἀντεδίδασχε χαὶ Σιμωνίδης" 

ἔπειϑ᾽ ὃ «Ἰῶσος εἶπεν, ὀλίγον μοι μέλει. 

ΦΔΦΡΤΟΠΩ ΑΣ. 

ἄληϑες, οὗτος; 
“ὋΙΖ4ΟΚ.“ΕΩ Ν. 

χαὶ σὺ δή μοι Χαιρεφῶν 

γυναιχὶ κλητεύειν ἔοιχας ϑαψίνη, 

Ἰνοῖ χρεμαμένῃ πρὸς ποδῶν Εὐριπίδου. 

ΒΙ4ΞΕΧΥΚ. ΖΕΩ Ν. 

1415 ὁδί τις ἕτερος, ὡς ἔοιχεν., ἔρχεται 
χαλούμενός σε" τόν γέ τοι κλητὴῆρ᾽ ἔχει. 

ΠΤ ΠΗ ΟἿΡΟΌΟΣΣ. 

οἴμοι κακοδαίμων. προσχαλοῦμαί σ᾽, ὦ γέρον, 

ὕβρεως. 

ΒΕ ΧΥΚ.ΖΕΩ Ν. 

ὕβρεως; μὴ, μὴ χαλέσης πρὸς τῶν ϑεῶν. 
ἐγὼ γὰρ ὑπὲρ αὐτοῦ δίκην δίδωμί σοι, 

1420 ἣν ἂν σὺ τάξης, χαὶ χάριν πρὸς εἴσομαι. 
“ῬΙΖΟΚΙ.ΈΕΩΝ. 

ἐγὼ μὲν οὖν αὐτῷ διαλλαχϑήσομαι 
. ἑχών " ὁμολογῶ γὰρ πατάξαι χαὶ βαλεῖν. 
ἀλλ ἐλϑὲ δευρὶ πρότερον, ἐπιτρέπεις ἐμοὶ, 

ὅ τι χρή μ᾽ ἀποτίσαντ᾽ ἀργύριον τοῦ πράγματος, 
1425 εἶγαι φίλον τὸ λοιπὸν, ἢ σύ μοι φράσεις; 

ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ. 

σὺ λέγε. δικῶν γὰρ οὐ δέομ᾽ οὐδὲ πραγμάτων. 

“ΜἸΧΟΚΖΕΩΝ. 

ἀνὴρ Συβαρίτης ἐξέπεσεν ἐξ ἅρματος, 
χαί πὼς χατεάγη τῆς χειραλῆς μέγα σφόδρα" 

ἐτύγχανεν γὰρ οὐ τρίβων ὧν ἱππικῆς. 
Ἴ ᾿ τ Ξ τὰ ἂΣ ἊἝ 

1430 χἄπειτ᾽ ἐπιστὰς εἶπ᾽ ἀνὴρ αὐτῷ φίλος " 

ἔρδοι τις ἣν ἕχαστος εἰδείη τέχνην. 

οὕτω δὲ χαὶ σὺ παράτρεχ᾽ εἰς τὰ Πιττάλου. 

ΒΕ “ΥΚΟ.ΈΕΏΩ Ν. 

ὅμοιά σου χαὶ ταῦτα τοῖς ἄλλοις τρόποις. 

Ἂ- 1 ΓΟ ΡΟΣΣ: 
5 ἡὐς ΠΡ ᾿ 5  ΕχΑ ἐὰν τς Ἔ 
ἀλλ οὺὐν σὺ μέιμνησ᾽ αὐτὸς ἀπεχρίνατο. 

ΦΙΖῸ0ΚΖΕΩ Ν. 
᾿ ἐν Δ ΈΤΙΣ ᾿ ; 

1135 ἄχουε. μὴ φεῦγ᾽. ἐν Συβάρει γυνὴ ποτὲ 

κατέκξ᾽ ἐχῖνον. 

Ὰ ΡῬΩΙ ΞΥΤ Ὁ ΦΊΛΑ ΑΝ ΟΥΥΣ 

ΚΑΤΉΓΟΡΟΣ. 

ταῦτ᾽ ἐγὼ μαρτύρομαι. 
ΙἜΖΟΚΜΖΕΩ Ν. 

οὗγῖνος οὖν ἔχων τιν᾽ ἐπεμαρτύρατο" 
εἶν" ἡ Συβαρῖτις εἶπεν. εἰ ναὶ τὰν χόραν 
τὴν μαρτυρίαν ταύτην ἐάσας ἐν τάχει 

1440 ἐπίδεσμον ἐπρίω, νοῦν ἂν εἶχες πλείονα. 
Κυ ΓΟ ΓΙ ΟἸΒΙ ΘῈΣ 

ὕβριζ᾽, ἕως ἂν τὴν δίχην ὥρχων χαλῆ. 
ΒΙΗΕ-ΤΥΚ.1.Ὲ. Ν. 

οὔ τοι μὰ τὴν «1ἡμητρ᾽ ἔτ᾽ ἐνταυϑὶ μενεῖς, 
ἀλλ ἀράμενος ἐγώ σε 

.“1.101Κ 24 Ὲ 2 Ν. 

τί ποιεῖς ; 

ΤΙ ΧΥΚΙΊΒΩΝ. 

ὅ τι ποιῶ; 
εἴσω φέρω σ᾽ ἐντεῦϑεν εἰ δὲ μὴ, τάχα 

1445 χλητῆρες ἐπιλείψουσι τοὺς χαλουμένους. 

«ΙΧΟΚ“Ε2 Ν. 

«ἡϊσωπο»ν οἱ «1ελι(οί ποτ᾽ 
ΒΙΚΧΥΚΖΈΒΩΝ.: 

ὀλίγον μοι μέλει. 
ΙΖΧΟΚΜἍΕΩΝ. 

φιάλην ἐπητιῶντο χλέψαι τοῦ ϑεοῦ" 

ὁ δ᾽ ἔλεξεν αὐτοῖς, ὡς ὁ χάνϑαρός ποτε 

ΒΙΕ.ΑΥΚΖΈΕΩΝ. 

ὡς ἀπολῶ σ᾽ αὐτοῖσι τοῖσι χανϑάροις. 
ΧΟΡΟΣ. 

1450 ζηλῶ γε τῆς εὐτυχίας 

τὸν πρέσβυν, οἱ μετέστη 

᾽ 
οἵμ 

ξηρῶν τρόπων χαὶ βιοτῆς " 

ἕτερα δὲ νῦν ἀντι αϑὼν 
ἢ μέγα πείσεταί τι 

1466 ἐπὶ τὸ τρυφῶν χαὶ μαλιακύν. 
τίχα δ᾽ ἂν ἴσως οὐχ ἐϑέλοι. 

τὸ γὰρ ἀποστῆναι χαλεπὸν 
«ύσεος. ἣν. ἔχοι τις ἀεί. 
χαίτοι πολλοὶ ταῦτ᾽ ἔπαϑον" 

1160 ξυνόντες γνώμαις ἑτέρων 
μετεβάλλοντο τοὺς τρόπους. 

πολλοῦ δ᾽ ἐπαίνου παρ᾽ ἐμοὶ 
χαὶ τοῖσιν εὖ «φρονοῦσιν 

τυχὼν ἄπεισιν διὰ τὴν 
1406 φιλοπατοίαν χαὶ σοφίαν 

ὁ παῖς ὁ «Ριλοχλέωνος. 

οὐδενὶ γὰρ οὕτως ἀγανῷ 
ξυνεγενόμην., οὐδὲ τρόποις 

ἐπεμάνην,, οὐδ᾽ ἐξεχύϑην. 

1470 τέ γὰρ ἐχεῖνος ἀντιλέγων 

οὐ χρείττων ἣν, βουλόμενος 
τὸν (φύσαντα σεμνοτέροις 

χαταχοσμῆσαι πράγμασι; 
ΞΑ͂Ν ΘΊΑ͂Σ. 

νὴ τὸν -Τιόνυσον, ἔπορί γ᾽ ἡμῖν πράγματα 
δαίμων τις εἰσχεχύχληχεν εἷς τὴν οἱχίων. 

ὁ γὰρ γέρων ὡς ἔπιε διὰ πολλοῦ χρόνου 
5, ἀρ  Σ Ἐ ἀνόνα, Ἀμμ ϑν: 
ηχουσὲ τ αὐυλους περιχαρης τῳ ποιγμίτι 

ὀρχούμενος τῆς νυχτὸς οὐδὲν παύεται 

τάἀρχαῖ᾽ ἐκεῖν᾽ οἷς Θέσπις ἠγωνίζετο " 

1400 -- 110]. 1462 - 1478. 
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1480 χαὶ τοὺς τραγῳϑούς φησιν ἀποδείξειν χρόνους 
τοὺς νῦν, διορχησόμενος ὀλίγον ὕστερον. 

ΦΦΙΖΧΟΚ.ΖΕΩ Ν. 

τίς ἐπ᾿ αὐλείοισι ϑύραις ϑάσσει; 

ΞΑΝΘΓΙΆΑΣ. 

τουτὶ καὶ δὴ χωρεῖ τὸ χαχύν. 
ΦΙΖΟΚ.ΞΩΝ. 

χλῆϑρα χαλάσϑω τάδε, χαὶ δὴ γὰρ 
1486 σχήματος ἀρχὴ 

ΞΑΝΘΙΑΣ. 

μᾶλλον δέ γ᾽ ἴσως μανίας ἀρχή. 
ΨΙ.ΖΟΚ.ΕΩ Ν. 

πλευρὰν λυγίσαντος ὑπὸ ῥώμης, 
οἷο» μυχτὴρ μυχᾶται χαὶ 

σφόνδυλος ἀχεῖ" 

ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 
πῖϑ᾽ ἑλλέβορον. 

«ΦΙ 2 0Κ.1 Ν. 

1490 πτήσσει «Ῥρύνιχος ὥς τις ἀλέχτωρ, 

ΞΑ͂ΝΘΙΑ͂Σ. 

τάχα βαλλήσεις. 

ΦΙΖΟΚΜΖΕΩΝ.. 

σχέλος οὐράνιόν γ᾽ ἐχλαχτίζων. 

πρωχτὸς χάσχει. 

ΞΑ͂ΝΘΙΑ͂Σ. 
χατὰ σαυτὸν ὅρα. 

ῬΙΖΟΚ.ΖΕΩ Ν. 

νῦν γὰρ ἐν ἄρϑροις τοῖς ἡμετέροις 

1496 στρέφεται χαλαρὰ κοτυληδών. 
ΒΙΩΒΑΑΥΚΜΖΕΩ Ν. 

οὐχ εὖ μὰ «1 οὐ δῆτ᾽, ἀλλὰ μανιχὰ πράγματα, 
ΦΙΖΟΚΖΕΏΩ Ν. 

φέρε νυν ἀνείπω χἀνταγωνιστὰς χαλῶ. 

εἴ τις τραγῳδός (ησιν ὀρχεῖσθαι χαλῶς, 
ἐμοὶ διορχησόμενος ἐνϑάδ᾽ εἰσίτω. 

1500 φησίν τις, ἢ οὐδείς; 

ΒΙΕΑΥΚΜΕΩ Ν. 

εἰς γ᾽ ἐχεινοσὶ μόμος. 

“ΦΙΧΖΟΚΖΕΩ Ν. 

τίς ὃ χαχοδαίμων ἐστίν; 

ΒΖ4ΖΕΜΥΚΖΕΩ Ν. 

᾿ υἱὸς Καρχίνου 
ὁ μέσατος. 

ῬἩῬΙΙΖΟΚΖΠΩΝ. 

ἀλλ οὗτός γε χαταποϑήσεται" 

Ὧ ΤΠ ΤΣ 6019 

ἀπολῶ γὰρ αὐτὸν ἐμμελείᾳ χονδύλου. 
ἐν τῷ ῥυϑμῷ γὰρ οὐδέν ἐστ᾽. 

ΒΖ4ΙΕΜΑΜΥΚ.Π ΩΝ. 
το». ΕΣ 
ἀλλ, ὠζυρὲ, 

1606 ἕτερος τραγῳδὸς Καρχινίτης ἔρχεται, 
ἀδελφὸς αὐτοῦ. 

ΙΖΟΚ.ΈΕΩ Ν. 

νὴ “10 ὠψώνηκ᾽ ἄρα. 
ΒΖΈΕ“ΥΚ.ΈΕΏΩ Ν. 

μὰ τὸν «1 οὐδέν γ᾽ ἄλλο πλήν γε χαρχίνους. 

προσέρχεται γὰρ ἕτερος αὖ τῶν Καρχίγου. 

ΦΙΖΔΟΚΆΠΩΝ. 
ΣΤΝΝ καὶ ΝΥ ἐπὶ ΡΥ ΠΣ 

τουτὶ τί ην τὸ προσέρπον; ὀξὶς, ἢ φάλαγξ; 

ΒΔἯΔΒΞΑΥΚΛΞΩΝ. 
1610 ὁ πινγοτήρης οὗτός ἐστι τοῦ γένους, 

ὁ σμιχρότατος, ὃς τὴν τραγῳδίαν ποιεῖ. 

ΦΙΖΟΚ.ΕΩ Ν. 
ἐν ΤΩ ΝΥ ΄ - ΞῈ ΄ 
ω ἈΚαρχίν᾽, ὦ μαχάριε τῆς εὐπαιδίας " 

λων. ὅσον τὸ πλῆθος χατέπεσεν τῶν ὀρχ 

ἀτὰρ χαταβατέον γ᾽ ἐπ᾿ αὐτοὺς, ὠζυρέ. 

1016 ἅλμην χύχα τούτοισιν, ἢν ἐγὼ χρατῶ. 

ΧΟΡΌΣ: 

φέρε νυν ἡμεῖς αὐτοῖς ὀλίγον ξυγχωρήσωμεν 

ἅπαντες, 

ἦν ἐς᾽ ἡσυχίας ἡμῶν πρόσϑεν βειιβιχίζωσιν 
ἑαυτούς. 

Ἵ . ἐ ΄ 
ἄγ᾽. ὦ μεγαλώνυμα τέχνα 

τοῦ ϑαλασσίοιο, 

1520 πηδᾶτε παρὰ ψάμαϑον 
χαὶ ϑῖν᾽ ἁλὸς ἀτρυγέτου 

χαρίδων ἀδελφοί" 
: ᾿ Ἐ 

ταχὺν πόδα χυχλοσοβεῖτε, 

χαὶ τὸ «Ῥουνίχειον 
1525 ἐχλαχτισάτω τις. ὕπως 

ἰδόντες ἄνω σχέλος ὦ-- 

ζωσιν οἵ ϑεαταί. 

στρόβει, παράβαινε κύχλῳ χαὶ γάστρισον σεαυτὸν, Ὁ 6 ' 6 
Ἔ Ε , Ἶ 

1580 δῖπιτε σχέλος οὐράνιον " βέμιβιχες ἐγγενέσϑων. 

χαὐτὸς γὰρ ὁ ποντομέδων ἄναξ πατὴρ προσέρπει 
ἡσϑεὶς ἐπὶ τοῖσιν ἑκυτοῦ παισὶ, τοῖς τριόρχαις. 

1585 ἀλλ ἐξάγετ᾽, εἴ τι «ιλεῖτ᾽ ὀρχούμενοι, ϑύραζε 
ΤῸ ΧΗΣ, , τ " ὙΑβέα ’ ΣΑΙ, 
ἡμᾶς ταχύ" τοῦτο γὰρ οὐδείς πω πάρος δέδραχεν, 

ἀρχούμενον ὅστις ἀπήλλαξεν χορὸν τρυγῳδῶν. 
1518 --- 1522, 1528 - -Ἠ1527. 



ΑΡΙΞΣΙΓ ΘΟ ΦΑΝΟΥΞΞ ΠΕΡ ΝΕΙΕ 

ΠΑ στ ἣν ἌΡΑ ΑΤ ΟΣ ΠΡΟΣ ΠΑ, 

ΟΙΚΕΤΑ͂Ι ΑὙὉΟ Τρυγαίου. ΘΩΡΑΚΟΠΩΖΗΣ. 

ΤΓΡΥΧΤΌΏΠΟΣΣ: ΣΑ͂ ΙΓ ΟἿ ΘΟ ἾΟΙ ΣΙ 

ΚΟΡΑ͂Ι, ϑυγατέρες Τρυγαίου. ΚΡΑΝΟΙΏ.ΗΣ. 

ἘΡΠΜΜΗ͂Σ. ΖΦΖΟΡΥΞΌΟΣΙ 

ΠΟ ΤΈΕΜΜΟΣ. ἹΕΑ͂ΙΣ ΖΑ ΘΟ ΧΩ 

ΚΥΖΟΥΜ0ῸΟ Σ. ΠΑ͂ΙΣ Κ7'ΟΛΟΠΈΈΝ ΕΣ ΟἿΣ 

ΣΧ ΌΌ ΡΟΣ ΤΙᾺΡΩΡΙΩΝ. ΕΙΡΠΗΝΗ 

ΤΠΡΟΚΟΗ͂Σ, Μάντις. ΟΠΩΡ ΛΑ χω(ὰ ποόσωπα. 
ΦΡΕΙΓΑΝΟΥΡΨΤΌΣ. ΘΙΏΡΙΑ 

ΜΟΦΟΠΟΙΟΣ. 

Ὁ Ὁ ΘΊΕ ΞῚ ΤΟΣ: 

7 Ξ - -, δ ΤῊΣ ν ἢ ᾿ , 
Π9ὴ τῷ Πελοποννησιαχῷ πολέμῳ χεχμηῶτας τοὺς ᾿1ϑηναίους καὶ τοὺς σύμπαντας “Ἥλληνας ᾿ριστοφ ἄνης 

ἰδὼν, ἱχανὸς γὰρ διιππεύχει πολεμούντων αὐτῶν χρόνος, τὸ δρᾶμα συνέγραψε τοῦτο, προτρέπων τὰς πό- 

λεις χαταϑέσϑαι μὲν τὴν πρὸς αὑτὰς «ιλονειχίαν. ὁμόνοιαν δὲ χαὶ εἰρήνην ἀντὶ τῆς ποότερον ἔχϑροας ἐλέ- 
ω Ν 2 ὃ 9η ἢ ΐ Ν εν 

σϑαι. παρεισάγει τοίνυν γεωργὸν, Τρυγαῖον τοὔνομα, μάλιστα τῆς εἰρήνης ἀντιποιούμενον. ὃς ἀσχάλλων 

ἐπὶ τῷ πολέμῳ εἰς οὐρανὸν ἀνελθεῖν ἐβουλεύσατο ποὺς τὸν -Τίωα. πευσόμενος πακο᾿ αὐτοῦ δι᾿ ἣν αἰτίαν { ἰορο φ Ι φ ᾿ 9 ͵ 

οὕτως ἐχτρύχει τὰ τῶν λλήνων πράγματα, τοσοῦτον ποιήσας τιόλεμον αὐτοῖς. ὃν δὴ διαποροῦντα τίνα 

τρόπον τὴν εἷς οὐρανὸν πορείαν ποιήσει, παρεισάγει τρέφοντα χάνϑαρον ὡς ἀναπτησόμενον εἷς οὐρανὸν 

δι᾿ αὐτοῦ, Βελλεροφόντου δίχην. προλογίζουσι δὲ οἱ δύο ϑεράποντες αὐτοῦ, οἷς χαὶ ἐχτρέφειν προσετέ- 

τάχτο τὸν χάνϑαρον, δυσι(οροῦντες ἐπὶ τοῖς αὐτοῦ σιτίοις. ἡ δὲ σχηνὴ τοῦ δράματος ἔχ μέρους μὲν ἐπὶ 
ἜΝ - 3: σε νυδ ς ΤΑ ΤῊ ι ᾿ ν ΠΡ λέ τῳ Ὁ Η Ξ 

τῆς γῆς, ἐκ μέρους δὲ ἐπὶ τοῦ οὐρανοῦ. ὁ δὲ χορὸς συνέστηχεν ἔχ τινων ἀνδρῶν ᾿Τττιχῶν γεωργῶν. 
- ᾿ « , Ω Ὥ ἘΝ 

«Ῥέρεται ἐν ταῖς διδασχαλίαις χαὶ ἑτέραν δεδιδαχὼς ΕἸρήνην ὁμοίως ὁ ᾿Ἰριστοφάνης. ἄδηλον οὖν (φησιν 

᾿Ερατοσϑένης, πότερον τὴν αὐτὴν ἀνεδίδαξεν, ἢ ἑτέραν χαϑῆχεν, ἥτις οὐ σώζεται. Κράτης μέντοι δύο οἶδε 
Ξ ᾿ τ Ἔ Ξ " -, ες 

δράματα γοάφων οὕτως" ἀλλ᾿ οὖν γε ἐν τοῖς ᾿ἀχαρνεῦσιν, ἢ Βαβυλωνίοις, ἢ ἐν τῇ ἑτέρᾳ Πὶρήνη. χαὶ σπο-᾿ 

ράδην δέ τινα ποιήματα παρατίϑεται, ὥπερ ἂν τῇ νῦν φερομένῃ οὐκ ἔστιν. 

᾿Ενίχησε δὲ τῷ δράματι ὁ ποιητὴς ἐπὶ ἄρχοντος ᾿ἡλχαίου, ἐν ἄστει. πρῶτος Ἐὔπολις Κόλαξι, δεύτερος 

᾿Ἱριστοφάνης Εἰρήνη. τρίτος «Τεύχων «Ῥράτορσι. τὸ δὲ δρᾶμα ὑπεχρίνατο ᾿Ἵπολλόδωρος, ἡνίχα ἑομὴν λοιο-- 

χρότης (ἡνίχα ἔτ᾽ ἡν ὑποχριτής ᾽). 

" 

! 



ΕΒ 

ΟΙΚΕΤΗΣ «4. 

αἶρε μᾶζαν ὡς τάχιστα χανϑάρῳ. 

ΟΙἸΚΕΤΉΣ ΒΒ. 

ΟΥ̓ΚΕΤῊΣ «4. 

δὸς αὐτῷ τῷ χάχιστ᾽ ἀπολουμένῳ. 

ΟἸἹἸΚΕΤΗΣ 8. 

χαὶ μήποτ᾽ αὐτῆς μᾶζαν ἡδίω φάγοι. 

ΣΟΙ ΧΊΟΣ Ἁ. 

δὸς μᾶζαν ἑτέραν ἐξ ὀνίδων πεπλασμένην. 

ΟἸΙἸΚΕΤΗῊΗΣ 8. 

ὅἰδοὺ μάλ αὖϑις. 

ΟΙἸΚΕΤῊΗῊΣ 4. 

ποῦ γὰρ ἣν νῦν δὴ ᾽φερες; 
οὐ χατέφαγεν; 

ΘΙ ΞΕ ΓΣ, Ἐς 

μὰ τὸν “1, ἀλλ ἐξαρπάσας 

ὅλην ἐνέχαψε περιχυλίσας τοῖν ποδοῖν. 

- ὉΣΚΟΡ ΤΈΣΣ. 4: 

ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα τρῖβε πολλὰς χαὶ πυκνάς. 

ΘΖ ΤΣ, 8. 

ἄνδρες χοπρολόγοι, προσλάβεσϑε πρὸς ϑεῶν, 
10 εἰ μή μὲ βούλεσθ᾽ ἀποπνιγέντα περιιδεῖν. 

ΟΥΚΕΊΤΊΗΣ. «4. 

ἑτέραν ἑτέραν δὸς παιδὸς ἡταιρηχότος " 

τετριμμένης γάρ (φησιν ἐπιϑυμεῖν. 
ΘἸΕΙΧ ΤΣ. ΓΒ. 

ἐδού. 

ἑνὸς μὲν, ὦνδρες, ἀπολελύσθαι μοι δοχῶ" 
οὐδεὶς γὰρ ἂν φαίη μὲ μάττοντ᾽ ἐσϑέειν. 

ΘΙ ΚΟ ΕΊΣ, ΚΑ, 

16 αἱβοῖ, φέρ᾽ ἄλλην, χἀτέραν μοι χἀτέραν, 
χαὶ τρῖβ᾽ ἔϑ᾽ ἑτέρας. 

Ὁ ΟΣ ΤΆΕΙΣ, ..8. 

μὰ τὸν ᾿“πόλλω ᾽γὼ μὲν οἵ" 
οὐ γὰρ ἔϑ' οἷός τ' εἴμ ὑπερέχειν τῆς ἀντλίας. 
αὐτὴν ἄρ᾽ οἴσω συλλαβὼν τὴν ἀντλίαν. 

ΟΥΚΈ ΤῊΣ «. 

γὴ τὸν «10 ἃς χόραχάς γε, χαὶ σαυτόν γε πρός. 
ΟΠ ΓΙ 8. 

20 ὑμῶν δέ γ᾽ εἴ τις οἶδ᾽ ἐμοὶ χατειπάτω 
, ᾿ -- 

ποϑὲν ὧν πριαίμην ῥῖνα μὴ τετρημένην, 

οὐδὲν γὰρ ἔργον ἣν ὥρ᾽ ἀϑλιώτερον 
᾿ , , 
ἢ κανϑάρῳ μάττοντα παρέχειν ἐσϑίειν. 

Ἐν ον ἀπο τας ᾿ “ον 
ὑς μὲν γὰρ, ὥσπερ ἂν χέση τις, ἢ χύων, 

, Ἐ ἘπΕ 
26 φαύλως ἐρείδει." τοῦτο δ᾽ ὑπὸ φρονήματος 

βρενϑύεταί τε καὶ φαγεῖν οὐχ ἀξιοῖ, 

ἢν μὴ παραϑῶ τρίψας δι᾿ ἡμέρας ὕλ ἣν μὴ παρ ρύψμας δι΄ ἡμέρας ὕλης 

ὥσπερ γυναικὶ γογγύλην μεμαγμένην. 

ἀλλ εἰ πέπαυται τῆς ἐδωδῆς σχένψομαι 
ἜΣ, 5... Ὁ; , 

80 τηδὲ παροίξας τῆς ϑύρας, ἵνα μή μ᾽ ἴδη. 

Η, ἈΝ ΡΆΝΗΣ 

ἔρειδε, μὴ παύσαιο μηδέποτ᾽ ἐοσϑίων 
τέως ἕως σαυτὸν λάϑης δικοροαγ είς. 

οἷον δὲ χύψας ὁ χατάρατος ἐσϑίει, 
ὥσπερ παλαιστὴς, παραβαλὼν τοὺς γομφίους, 

8ὅ χαὶ ταῦτα τὴν κεφαλήν τε χαὶ τὼ χεῖρέ πω. τι τοῦτ εἰν τ μοι τω τεε αὐ τα ὠδὲ περιάγων, ὥσπερ οἱ τὰ σχοινία 

τὰ παχέα συμβάλλοντες εἰς τὰς ὁλκάδας. 
μιαρὸν τὸ χρῆμα καὶ χάκοσμον καὶ βορὸν, 
χώτου ποτ᾽ ἐστὶ δαιμόνων ἡ προσβολὴ 

ἊᾺ ΄ 
40 οὐχ οἶδ᾽. ᾿ἡφροδίτης μὲν γὰρ οὔ μοι φαίνεται, 

ΡΟ τς ξ 
οὐ μὴν “Χαρίτων γε. 

ΟΙΚΕΤΗΣ 4. 

τοῦ γάρ ἐστ᾽; 
ΟἸΙἸΚΕΤῊΗΣ 8. 

οὐχ ἔσϑ᾽ ὅπως 
τοῦτ᾽ ἔστι τὸ τέρας οὐ “ΤΠιὸς χαταιβότου. 

»ὔρης, τὰ, δ᾽ αι αν ᾿ 
οὐχοῦν ἂν ἡδὴ τῶν ϑεατῶν τις λέγοι 

γεανίας δοχησίσοφος, τὸ δὲ πρᾶγμα τί; 
45 « ᾿ η. Ξ δὲ ΡΜ “ι ΑΕΓ ᾿ - ΜΒ » ᾿Ν 

ὁ χάνϑαρος δὲ πρὸς τί; χῴτ᾽ αὐτῷ γ᾽ ἀνὴρ 
᾿Ιωνιχός τίς (φησι παραχαϑήμενος " 

δοχέω μὲν, ἐς Κλέωνα τοῦτ᾽ αἰνίττεται, 
ὡς χεῖνος ἀναιδέως σπατίλην ἐσϑέίει. 
ΣΤΡ τ ΕΤ τ ες ᾿ 
ἀλλ εἰσιὼν τῷ κανϑάρῳ δώσω πιεῖν. 

ΟἹΙἸΚΕΤΗ͂Σ 4. 

80 ἐγὼ δὲ τὸν λόγον γε τοῖσι παιδίοις 
χαὶ τοῖσιν ἀνδρίοισι καὶ τοῖς ἀνδράσι 
χαὶ τοῖς ὑπερτάτοισιν ἀνδράσιν φοάσω 
χαὶ τοῖς ὑπερηνορέουσιν ἔτι τούτοις μάλα. 

ὁ δεσπότης μου μαίνεται χαινὸν τρόπον, 

ὅδ οὐχ ὅνπερ ὑμεῖς, ἀλλ ἕτερον χαινὸν πάνυ- 
δι᾿ ἡμέρας γὰρ εἰς τὸν οὐρανὸν βλέπων 
ἑὰς Ἵ Υ νας 
ὡδὶ χεχηνὼς λοιδορεῖται τῷ “1ιὶ, 

΄ τ - - χαί φησιν, ὦ Ζεῦ, τί ποτε βουλεύει ποιεῖν ; 
κατάϑου τὸ κόρημα" μὴ ᾽χκόρει τὴν “Ελλάδα. 

ΠΡ ΥΥ  ΑΟΤΟἿΣΣ 
60 ἔα ἔα. 

ΟΙΚΕΤΗΣ «. 

σιγήσαϑ᾽, ὡς φωνῆς ἀχούειν μοι δοχῶ. 
ἜΡΓ ΠΟ Σ. 

τ τ με Ξ. ᾿ 
ὦ Ζεῦ, τί δρασείεις ποϑ᾽ ἡμῶν τὸν λεών; 
λήσεις σεαυτὸν τὰς πόλεις ἐχχοχχίσας. 

ΟἿ ΚΕ ΕΓ. 
ΩΣ τ Ἂ Ν 2, τὶ ε νν 

τοῦτ᾽ ἔστι τουτὶ τὸ χαχὺν αὐϑ' οὑγὼ ᾽λεγον. 
θό τὸ γὰρ παράδειγμα τῶν μανιῶν ἀχούετε" 

« . ον - « τ σϑον ΚΑΙ τι ς , 

«ὦ δ᾽ εἰπε πρῶτον ἡνίχ᾽ ἡηρχεϑ᾽ ἡ χολὴ. 

πεύσεσϑ᾽. ἔφασχε γὰρ πρὸς αὑτὸν ἐνθαδί" 
ΠΆΡ ΡΝ ἼὙΣΞ ᾽ ἀϑεὰ ἀγα ΜΚ ΛΡν ἘΚ ΠΕΡῚ; 

πῶς ἂν ποτ᾽ ἀςφιχοίμην ὧν εὐθὺ τοῦ «Τιός ; 

ἔπειτα λεπτὰ χλιμάχια ποιούμενος, ] 
70 πρὸς ταῦτ᾽ ἀνερριχᾶτ᾽ ἂν εἰς τὸν οὐρανὸν, 

ἕως ξυνετρίβη τῆς χεφ αλῆς καταρρυείς. 

ἐχϑὲς δὲ μετὰ ταῦτ᾽ ἐχφϑαρεὶς οὐκ οἶδ᾽ ὅποι 
εἰσήγαγ᾽ «ΑἸτναῖον μέγιστον χάνϑαρον, 



" Ά Ξ : 
χἄπειτα τοῦτον ἱπποχομεῖν μ᾽ ἠνάγχασεν, 

76 χαὐτὸς καταινῶν αὐτὸν ὥσπερ πωλίον, 
τ τῆς γοῦν -- Ἐξ Α 
ὦ Πηγάσιόν μοί φησι, γενναῖον πτερὸν, 
“ , Το ς Ἐν ν 
ὅπως πετήσει μ᾽ εὐϑυ τοῦ «1ιὸς λαβών. 

, Ἐσπενς ; ᾿ 
ἀλλ ὅ τι ποιεῖ τηδὲ διακύιννας οψομαι. 

͵ ῬΞ - Ἷ Ἢ 
οἴμοι τάλας" ἴτε δεῦρο δεῦρ᾽, ὦ γείτονες " 

80 ὁ δεσπότης γάρ μου μετέωρος αἴρεται 

ἱππηδὸν εἰς τὸν ἀέρ᾽ ἐπὶ τοῦ χανϑάρου. | 
ΡΥ ΠΟΣΣ: 

“ “ - ͵ 
ἥσυχος ἥσυχος, ἠρέμα. χκανϑων" 

μή μοι σοβαρῶς χώρει λίαν 
υ ΕἸ 3. Ξεἰξ Ψ - συξὰ ΄ 

εὐϑὺς ἀπ᾿ ἀρχῆς δωμῃ πίσυνος, 

8ὅ πρὶν ἂν ἰδίης καὶ διαλύσης 

ἄρθρων ἶνας πτερύγων δύμῃ. 

χαὶ μὴ πνεῖ μοι χαχὸν, ἀντιβολῶ σ᾽" 

εἰ δὲ ποιήσεις τοῦτο, χατ' οἴχους 

αὐτοῦ μεῖνον τοὺς ἡμετέρους. 

ΟἹἸΚΕΤΗΣ Δ. 

90 ὦ δέσποτ᾽ ἄναξ, ὡς παραπαίεις. 
ΠΡΥΎΓΨΟΣ: 

σίγα σίγα. 

ΟΤΊΞΕ ΤΕΓΣ ΑΑ. 

ποῖ δῆτ᾽ ἄλλως μετεωροχοπεῖς ; 
ΤΠΡΎΤ' ΑἸ ΠΙΟἿΣ: 

ὑπὲρ ᾿Πλλήνων πάντων πέτομαι, 

τόλμημα νέον παλαμ ησάμενος. 

ΟΕ ΤῊΣ “Ἃ. 

95 τί πέτει; τί μάτην οὐχ ὑγιαίνεις ; 

ΡΠ ΘΣ- 

εὐφημεῖν χρὴ καὶ μὴ φλαῦρον 

μηδὲν γρύζειν, ἀλλ ὀλολύζειν " 

τοῖς ἀνθρώποις τε (φοάσον σιγῶν, 

τούς τε χοπρῶνας χιὶ τὰς λαύρας 

100 χαιναῖς πλίνϑοισιν ἀνοιχοδομεῖν, 

καὶ τοὺς πρωκτοὺς ἐπιχλείξιν. 

ΟἿΚῈΣ ΡΉΝΟΥ Ἷς 

οὐκ ἔσθ᾽ ὅπως σιγήσοι᾽, ἢν μή μοι φράσης 

ὅποι πέτεσϑαι διανοεῖ. 
ΡΥ ΤΌ ΓΟΝΣ: 

τί δ᾽ ἄλλο γ᾽ ἢ 
ὡς τὸν “0 εἰς τὸν οὐρανόν; 

ΟΙΚΕΤῊΣΣ «4. 

τίνας νοῦν ἔχων; 

ΟΡ ΖΞ ΠΟῈΣ, 

106 ἐρησόμενος ἔχεῖνον Ἑλλήνων πέρι 
ἁπαξαπάντων ὅ τι ποιεῖν βουλεύεται. 

ΟἹΚΈ ΤΈΣΣ 4. 

ἐὰν δὲ μή σοι χαταγορεύσῃ ; 
ΦΡΕΧΣΤ ΖΟΌΣΣ 

γράψομιαι 
ΛΠήδοισιν αὐτὸν προδιδόναι τὴν Ἑλλάδα. 

ΟἹΚΕΤῊΣ Δ. 

μὼ τὸν “ιόνυσον οὐδέποτε ζῶντός γ' ἐμοῦ, 
ΤΡΎΥΤ ΤΟΣ. 

110 οὐχ ἔστι παρὰ ταῦτ᾽ ἐλλ. 
ΟΥΚΕ ΤῊΣ Α. 

ἰοὺ Ἰοὺ Ἰού" 

ὦ παιδί᾽, ὁ πατὴρ ἀπολιπὼν ἀπέρχεται 
ὑμᾶς ἐρήμους εἷς τὸν οὐρανὸν λάϑρα. 
ἀλλ ἀντιβολεῖτε τὸν πατέρ᾽, ὦ χαχοδαίμονα. 

ΚΟΡΗ. 

ὦ πάτερ, ὦ πάτερ, ἡ ῥ᾽ ἔτυμός γε 
115 δώμασιν ἡμετέροις φάτις ἥχει 

ὡς σὺ μετ᾽ ὀρνίϑων προλιτιὼν ἐμὲ 
ἐς κύραχας βαδιεῖ μεταμώνιος ; 

ἔστι τι τῶνδ᾽ ἐτύμως; εἴπ᾽, ὦ πάτερ, εἴ τε φε- 
λεῖς με. 

ΤΓΡΧΤ' ΧΧΨΟΣΣ; 

δοξάσαι ἔστι, χόραι" τὸ δ᾽ ἐτήτυμον, ἄχϑο- 
ΩΡ 

μαι ὑμῖν, 
120 ἡνίκ ὧν αἰτίζητ ἄρτον, πάππαν μὲ χαλοῦσαι, 

ἔνδον δ᾽ ἀργυρίου μηδὲ ᾿ναχὰς ἡ πάνυ πάμπαν. 
ἣν δ᾽ ἐγὼ εὖ πράξας ἔλϑω πάλιν, ἕξετ' ἐν ὥρᾳ 
χολλύραν μεγάλην χαὶ χόνδυλον ὄψον ἐπ᾽ αὐτῇ. 

ΚΟΡΠ. 

χεὼ τίς πόρος σοι τῆς ὁδοῦ γενήπεται; 
126 γαῦς μὲν γὰρ οὐχ ἄξει σε ταύτην τὴν ὁδόν. 

ΤΡΙΧΩ͂Σ. 

πτηνὸς πορεύσει πῶλος" οὐ ναυσϑλώσομαι. 
ΚΟΡῊ. 

τίς δ᾽ ἡπίνοιά σοὐστὶν ὥστε χάνϑαρον 
ζεύξαντ᾽ ἐλαύνειν εἷς ϑεοὺς, ὦ παππία; 

ἽΣΡΣΥ ΝΟΣΣ: 

ἂν τοῖσιν Αἰσώπου λόγοις ἐξευρέϑη 

1830 μόνος πετεινῶν εἰς ϑεοὺς ἀφιγμένος. 
ΚΟΡΗ. 

ἄπιστον εἶπας μῦϑον, ὦ πάτερ πάτερ, 
ὅπως χάχοσμον ζῶον ἦλθεν εἰς ϑεούς. 

1 ΡΤ ΟΘΕΣ 

ἦλθεν χατ ἔχϑραν ἀετοῦ πάλαι ποτὲ, 
ᾧ᾽ ἐχχυλίνδων χἀντιτιμωρούμενος- 

ΚΟΡΗ. 

136 οὐχοῦν ἐχρῆν σὲ Πηγάσου ζεῦξαι πτερὸν, 
ὅπως ἐκφαίνου τοῖς ϑεοῖς τραγικώτερος. 

ΤΡΥΤΌΧΤΟΣ: 

ἀλλ΄ ὦ μέλ ἄν μοι σιτίων διπλῶν ἔδει" 
γῦν δ᾽ ἅττ᾽ ἂν αὐτὸς χαταφάγω τὰ σιτία, 
τούτοισι τοῖς αὐτοῖσι τοῦτον χορτάσω. 

ΚΌΡΗΣ; 

140 τί δ᾽, ἢν ἐς ὑγρὸν πόντιον πέση βάϑος; 
πῶς ἐξολισϑεῖν πτηνὸς ὧν δυνήσεται; 

ΤΡΥΡΦΓΤΟΘΙΣ, 

ἐπίτηδες εἶχον πηδάλιον, ᾧ χρήσομαι" 
τὸ δὲ πλοῖον ἔσται Ναξιουργὴς χάνϑαρος. 

ΚΟΡΗ. 

λιμὴν δὲ τίς σε δέξεται φορούμενον; 
ΤΟΥ ΤΟΣ 

146 ἐν Πειραεῖ δήπου ᾽στὶ Κανϑάρου λιμήν. 
ΚΟΡΗ. 

ἐχεῖνο τήρει, μὴ σφαλεὶς χκαταρρυῆς 

ἐντεῦθεν, εἶτα χωλὸς ὧν Εὐριπίδη 
λόγον παράσχης χαὶ τραγῳδία γένη. 

ΤΡΥΓΉΤΟΣ. 

ἐμοὶ μελήσει ταῦτά γ᾽. ἀλλὰ χαίρετε. 
1960 ὑμεῖς δέ γ᾽, ὑπὲρ ὧν τοὺς πόνους ἐγὼ πονῶ, 

μὴ βδεῖτε μηδὲ χέζεϑ᾽ ἡμερῶν τριῶν" 
ὡς εἰ μετέωρος οὗτος ὧν ὀσφρήσεται, 

χάτω χάρα ῥίψας μὲ βουχολήσεται. 
ἀλλ ἄγε, Πήγασε, χώρει χαίρων, 

16 χουσοχάλινον πάταγον ψαλίων Ε 
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διαχινήσας (φαιδοοῖς ὠσίν. 

τί ποιεῖς, τί ποιεῖς; ποῖ παραχλίνεις 

τοὺς μυχτῆρας πρὸς τὰς λαύρας; 

ἵει σαυτὸν ϑαρρῶν ἀπὸ γῆς, 
100 χᾷτα δρομαίαν πτέρυγ᾽ ἐκτείνων 

ὀρϑῶς χώρει “Τιὸς εἰς αὐλὰς, 

ἀπὸ μὲν κάχχης τὴν ὁῖν ἀπέχων, 
ἀπὸ δ᾽ ἡμερινῶν σίτων πάντων. 
ἄνϑρωπε, τί δρᾷς, οὗτος ὃ χέζων 

166 ἐν Πειραεῖ παρὰ ταῖς πόρναις ; 

ἀπολεῖς μ᾽, ἀπολεῖς. οὐ χατορύξεις, 
χἀπιφορήσεις τῆς γῆς πολλὴν, 
χἀπιφυτεύσεις ἕρπυλλον ἄνω, 
χαὶ μύρον ἐπιχεῖς; ὡς ἣν τι πεσὼν 

170 ἐνθένδε πάϑω, τοὐμοῦ ϑανάτου 
πέντε τάλαν ἡ πόλις ἡ Χίων 

διὰ τὸν σὺν πρωχτὸν ὀφλήσει. 
οἴμ᾽ ὡς δέδοικα κοὐκέτι σκώπτων λέγω. 
ὦ μηχανοποιὲ, πρόσεχε τὸν νοῦν ὡς ἐμέ" 

176 ἤδη στροφεῖ τι πγεῦμα τιεοὶ τὸν ὀμιραλὸν, 
χεὶ μὴ φυλάξεις, χορτάσω τὸν κάνϑαρον. 

ἀτὰρ ἐγγὺς εἶναι τῶν ϑεῶν ἐμοὶ δοχῶ, 
χαὶ δὴ χαϑορῶ τὴν οἰχίαν τὴν τοῦ «1ιός. 

τίς ἐν “«1ιὸς ϑύραισιν ; οὐκ ἀνοίξετε; 
ἙΡΜΗ͂Σ. 

180 πόϑεν βροτοῦ μὲ προσέβαλ ; ὦναξ “Πράχλεις, 

τουτὶ τί ἔστι τὸ χαχόν; 
ἜΡΧΨΤΟΤΟΣ. 

ἱπποχάνϑαρος. 

ΕΡΜΗΣ. 

ὦ βδελυρὲ καὶ τολμηρὲ χἀναίσχυντε σὺ 
χαὶ μιαρὲ χαὶ παμμίαρέ χαὶ μιαρώτατε, 

γιῶς δεῦρ᾽ ἀνῆλθες, ὦ μιαρῶν μιαρώτατε; 
186 τί σοί ποτ ἔστ᾽ ὄνομ᾽ ; οὐχ ἐρεῖς; 

ΠΡ ΓΤ Ζ{50.Σ: 

μιαρώτατος. 

ΕΡΜΗΣ. 

ποδαπὸς τὸ γένος δ᾽ εἴ; φράζε μοι. 
ΤΡΥΓΑΑ͂ΙΟΣ. 

μιαρώτατος. 

ἘΡΊΜΜΊΗΣ. 

πατὴρ δέ σοι τίς ἐστιν; 

ΤΡΥΓΟΑΙΟΣ. 

ἐμοί; μιαρώτατος. 

ἙΡΜΗ͂Σ. 

οὔ τοι μὰ τὴν Γὴν ἔσϑ᾽ ὅπως οὐκ ἀποϑαγεῖ, 
εἰ μὴ κατερεῖς μοι τοὔνομ᾽ ὅ τι ποτ᾽ ἔστι σοι. 

ΤΊΎΡΣΣ ΝΣ ΦΌΡΟΣΣ: 

190 Τρυγαῖος ᾿Ιϑμονεὺς, ἀμπελουργὸς δεξιὸς, 
οὐ συχοφάντης, οὐδ᾽ ἐραστὴς πραγμάτων. 

ἙΡΜΗ͂Σ. 
- Ξ Χ 
ἥζεις δὲ κατὰ τί; 

ΓΙΡΟΥΟΠΕΖΚΟΣΣ. 

τὰ χρέα ταυτί σοι φέρων. 
ἘΡΜΗ͂Σ. 

ὦ - τ 
ὦ δειλαχρίων, πῶς ηλϑες; 

ΠΕΡ (({ῸὉΣ- 
ὟΣ ΄ ονἕαν 

᾿ ὦ γλίσχρων. ὁρᾷς 
ς , ᾿ - , 

ὡς οὐχέτ᾽ εἶναί σοι δοχῶ μιαρώτατος; 
196 ἴϑι νυν, κάλεσόν μοι τὸν «1. 

ΕΡΜΗΣ. 

Ἰὴ ἰὴ Τὴ, 
ὅτ᾽ οὐδὲ μέλλεις ἐγγὺς εἶναι τῶν ϑεῶν" 
φροῦδοι γὰρ ἐχϑές εἰσιν ἐξῳχισμένοι. 

ΤΈΡΕΥΣΣΟΣΣΩ 

ποῖ γῆς; 
ΕΡΜΗΣ. 

ἰδοὺ γῆς. 
ἉΡΡΙΕΙΘΙΣΙ 

ἀλλὰ ποῖ; 

ἘΡΜΗΣ. 

ον ΤΟΝ πόρρω πάνυ, 
ὑπ᾽ αὐτὸν ἀτεχνῶς τοὐρανοῦ τὸν κύτταρον. 

ΓΟΡῪ ΤΊ ΟἿΣ: 

200 πῶς οὖν σὺ δὴτ ἐνταῦϑα χατελείφϑης μόνος; 
ἙΡΜΗ͂Σ. 

τὰ λοιπὰ τηρῶ σχευάρια τὰ τῶν ϑεῶν, 
χυτρίδια καὶ σανίδια κἀμφορείδια. 

ὙΡΕΦΊΓΟΣ. 

ἐξῳχέσαντο δ᾽ οἱ ϑεοὶ τίνος οὕνεχα; 

ἙΡΜΗ͂Σ. 

Ἕλλησιν ὀργισϑέντες. εἶτ᾽ ἐνταῦϑα μὲν, 
206 ἵν᾽ ἦσαν αὐτοὶ, τὸν Πόλεμον κατῴχισαν, 

ὑμᾶς παραδόντες δρῶν ἀτεχνῶς ὅ τι βούλεται" 

αὐτοὶ δ᾽ ἀνῳχίσανδ᾽ ὅπως ἀνωτάτω, 
ἕνα μὴ βλέποιεν μαχομένους ὑμῶς ἔτι 

μηδ᾽ ἀντιβολούντων μηδὲν αἰσϑανοίατο. 

ΦΡΟΥΡΕΞΜΜΟΘΙΣ, 

210 τοῦ δ᾽ οὕνεχ ἡμᾶς ταῦτ᾽ ἔδρασαν ; εἶπέ μοι. 

ἙΡΜΗ͂Σ. 

ὁτιὴ πολεμεῖν ἡρεῖσϑ᾽ ἐχείνων πολλάχις 
σπονδὰς ποιούντων " κεὶ μὲν οἱ «Ἱακωγιχοὶ 
ὑπερβάλοιντο μιχρὸν, ἔλεγον ἂν ταδί" 
γαὶ τὼ σιὼ, νῦν ἁττιχκίων δώσει δίχην. 

215 εἰ δ᾽ αὖ τι πράξαιντ᾽ ἀγαϑὸν ἁττιχωνιχοὶ 

χἄλϑοιεν οἱ «Τάχωνες εἰρήνης πέρι, 
ἐλέγετ᾽ ἂν ὑμεῖς εὐθύς - ἐξαπατώμεϑα 
γὴ τὴν ᾿ϑηνῶν, νὴ “10, οὐχὶ πειστέον " 

ἥξουσι χαὖύϑις, ἣν ἔχωμεν τὴν Πύλον. 
ἘΠ ΡΟΥΕΎΤΤΟΣ. 

220 ὁ γοῦν χαραχστὴρ ἡμεδαπὸς τῶν ῥημάτων. 

ἘΡΤΠΖΗΣ, 

ὧν οὕνεχ οὐχ οἷδ᾽ εἴ πο Πὶρήνην ἔτι 
τὸ λοιπὸν δινεσϑ᾽. 

ΤΡΥΜΈΤΟΣ. 

ἀλλὰ ποῖ γὰρ οἴχεται; 
ἘΡΜΜΗΣ. 

ὁ Πόλεμος αὐτὴν ἐνέβαλ εἰς ἄντρον βαϑύ. 
ΠΕΡΟΥΥΤΣΑ͂ΣΕ ΟἿΣ: 

εἷς ποῖον ; 

ἙΡΜΗ͂Σ. 

εἷς τουτὶ τὸ χάτω. 
22δ ὅσους ἔνωθϑεν ἐπειόρησε τῶν λίϑων, 

5, ΠΕΡ 
χαπειϑ' ορ(ς 

ἕνα μὴ λάβητε μηδέποτ᾽ αὐτήν. 

ΤΡΥΤΦΓΌΚΝΣΝ 

εἶπέ μοι, 
ἡμᾶς δὲ δὴ τί δοᾶν παρασχευάζεται; 

ἘΡΜΗΙΣ. 

οὐχ οἶδα πλὴν ἕν, ὅτι ϑυείαν ἑσπέρας 
ἥ - Ε 3 
ὑπεοφυῶ τὸ μιέγεϑος εἰσηνέγχατο. 

6023 
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ΤΡΎΥΓ210 Σ. ᾿ ΤΡΎΥΤΆΤΟΣ. 

280 τί δῆτα ταύτῃ τῇ ϑυείᾳ χρήσεται; ἄγε δὴ, τί δρῶμεν, ὦ πονήρ᾽ ἀνθϑρώπια; 
ἙΡΜΗ͂Σ. ὁρᾶτε τὸν κίνδυνον ἡμῖν ὡς μέγας" 

τρίβειν ἐν αὐτῇ τὰς πόλεις βουλεύεται. 266 εἴπερ γὰρ ἥξει τὸν ἀλετρίβανον φέρων, 

ἀλλ εἶμι" χαὶ γὰρ ἐξιέναι, γνώμην ἐμὴν, τούτῳ ταράξει τὰς πόλεις καϑήμενος. 
μέλλει" ϑορυβεῖ γοῦν ἔνδοϑεν. ἀλλ, ὦ «Ἰιόνυσ᾽ ,. ἀπόλοιτο χαὶ μὴ ᾽λϑοι «φέρων. 

ΠΡΟΧ {ΓΟ Σ: ΠΟ.ΜΈΛΙΟΣ. 

οἴμοι δείλαιος. οὗτος. 

φέρ᾽ αὐτὸν ἀποδρῶ- καὶ γὰρ ὥσπερ ἠσϑόμην ΚΥΖΟΙΜΙΟΣ. 

236 χαὐτὸς ϑυείας φϑέγμα πολεμιστηρίας. τί ἔστιν; 

ΠΌΟΖΕΜΜΟΣ. ΠΟ. ΧΈΕΙΜΟΣ. 

Ἰὼ βροτοὶ βροτοὶ βροτοὶ πολυτλήμονες, οὐ φέρεις; 

ὡς αὐτίχα μάλα τὰς γνάϑους ἀλγήσετε. ΚΥΙΟΙΔΙΟΣ. 
ΤΡΎΤΌΤΟΣ. τὸ δεῖνα γὰρ, 

ὦναξ [Ἵπολλον, τῆς ϑυείας τοῦ πλάτους. ἀπόλωλ ᾿Αϑηναίοισιν ἁλετρίβανος, 

ὅσον χαχὸν χαὶ τοῦ ΠΠ]Ὸολέμου τοῦ βλέμματος. 270 ὁ βυρσοπώλης, ὃς ἐχύχα τὴν Ἑλλάδα. 
240 ἀρ᾽ οὗτός ἐστ᾽ ἐχεῖνος ὃν καὶ φεύγομεν, ΤΡΥΓ (ΓΟ Σ: 

ὁ δεινὸς, ὁ ταλαύρινος, ὁ χατὰ τοῖν σχελοῖν; εὖ γ᾽, ὦ πότνια δέσποιν ᾿Ιϑηναία, ποιῶν 
ΠΟ.ΈΕΜΜΟΣ. ἀπόλωλ᾽ ἐκεῖνος κἀν δέοντι τῇ πόλει. 

Ἰὼ Πρασιαὶ τρισάϑλιαι χαὶ πεντάχις ΠΟΜΈΕΜΜΟΣ. 

χαὶ πολλοδεχάκις, ὡς ἀπολεῖσϑε τήμερον. οὔχουν ἕτερόν γέ τιν᾽ ἐκ «Ταχεδαίμονος μέτει 
ΤΡΥΓΑ͂ΙΟΣ. 275 ἀνύσας τι; 

τουτὶ μὲν, ἄνδρες, οὐδὲν ἡμῖν πρᾶγμά πω" ΚΥΖΟΙΜΟΣ. 
24 τὸ γὰρ χακὸν τοῦτ᾽ ἐστὶ τῆς -Ταχωνικῆς. ταῦτ᾽, ὦ δϑέσπου᾽. 

ΠΟΜΈΕΙΜΟΣ. ΠΟΧἉΕΜΙΤΟΣ. 

ὦ Μέγαρα Μέγαρ᾽, ὡς ἐπιτετρίψεσϑ᾽ αὐτίχα ἧχέ νυν ταχύ. 
ἁπαξάπαντα χαταμεμυττωτευμένα. τ ΤΡΥΙΤΆΤΟΙΣΙ 

ΤΙΡΎΜΎΟΙΣΣ:. ὦνδρες, τί πεισόμεσϑα; νῦν ἀγὼν μέγας. 
᾿ βαβαὶ βαβοιὰξ, ὡς μεγάλα καὶ δριμέα ἀλλ εἴ τις ὑμῶν ἐν Σαμοθϑρῴκῃ τυγχάνει 

τοῖσιν Μεγαρεῦσιν ἐνέβαλεν τὰ χλαύματα. μεμυημένος, νῦν ἔστεν εὔξασϑαι χαλὸν 
] ΠΟΖΕΜΟΣ. ἀποστραφῆναι τοῦ μετιόντος τὼ πόδε. 

᾿ 260͵ὼ Σιχελία, χαὶ σὺ δ᾽ ὡς ἀπόλλυσαι. ΚΎΖΟΙΜΟΣ. 

| οἵα πόλις τάλαινα διαχγαισϑήσεται. 280 οἴμοι τάλας, οἴμοι γε, κἄτ᾽ οἴμοι μάλα. 

φέρ᾽ ἐπιχέω καὶ τὸ μέλι τουτὶ τἀττικόν. ΠΟΊΈΛΤΟΣ. 

ΤΡΎΓΑ͂ΙΟΣ. τί ἔστι; μῶν οὐκ αὖ φέρεις; 

οὗτος, παραινῶ σοι μέλιτι χρῆσϑάτέρῳ. ΚΥΖΔΟΙΜΜΟΣ. 

τετρώβολον τοῦτ᾽ ἔστι" φείδου τἀττικοῦ. ἀπόλωλε γὰρ 
ΠΟΙΕΜΜΟΣ. χαὶ τοῖς «“αχεδαιμονίοισιν ἁλετρίβανος. 

206 παὶ παῖ Κυδοιμέ. ἣ ΠΟΊΈΕΜΟΣ. 
ΚΥΖΟΙΜΟΣ. πῶς, ὦ πανοῦργ᾽ ; 

Ϊ τί μὲ καλεῖς; ΚΥΖΟΙΜΟΣ. 

Ϊ ΠΟΖΕΙΜΟΣ. ] ἐς τἀπὶ Θρῴχης χωρία 
] χλαύσει μαχρά. χρήσαντες ἑτέροις αὐτὸν εἶτ' ἀπώλεσαν. 

ἕστηχας ἀργός; οὑτοσί σοι χόνδυλος. ΡΥ ΑΓΟΣΣ: 

ΤΡΥΎΥΓΔΑ͂ΙΟΣ. 286 εὖ γ᾽, εὖ γε ποιήσαντες, ὦ “]Ιιοσχόρω. 
ὡς δριμύς. ἴσως ἂν εὖ γένοιτο" ϑαρρεῖτ᾽, ὦ βροτοί. 

ΚΥΖ“ΟΙΙΙΟΣ. ΠΟΜΈΕΜΙΜΟΣ. 

οἴμοι μοι τάλας, ὦ δέσποτα. ἀπόφερε τὰ σχεύη λαβὼν ταυτὶ πάλιν" ὴ 
ΤΡΎΓΌΆΙΟΣ. ἐγὼ δὲ δοίδυκ εἰσιὼν ποιήσομαι. ι 

μῶν τῶν σκορόδων ἐνέβαλεν εἰς τὸν χόνϑυλον; ἐλ ταν ΚΤ Π1 1 ΣΧ ΠΕΠΟΣΣ 
ΠΟΊΕΜΟΣ. ᾿ Ὁ τοῦτ ἐκεῖν ΕἼ τὸ 4ατιδος μέλος, 

οἴσεις ἀλετρίβανον τρέχων; 590 ᾿ ϑεφομενος ΤΣ ΟΣ τι: ἘΟΤΟΣ 
᾽ν κε ως ἥδομαι χαὶι χαίρομαι χευςραίνομαι. 

τ τι ΟΥ̓ ΟΣΣ ῳ γῦν ἐστιν ἡμῖν, ὦνδρες Ἕλληνες, χαλὸν 

τῶν. ξ Ἶ αλλ, ΟΥ̓ μεῖε; ἀπαλλαγεῖσι πραγμάτων τὲ χαὶ μαχῶν 
200 οὐχ ἔστιν ἡμῖν " ἐχϑὲς εἰσῳχίσμεϑα. ἐξελχύσαι τὴν πᾶσιν Εἰρήνην φίλην, 

ΠΟΛΈΜΙΟΣ. 296 ποὶν ἕτερον αὖ δοίδυκα χωλῦσαί τινα. 
οὔχουν παρ᾽ ᾿ϑηναίων γε μεταϑρέξει ταχύ; 

ΚΥΞΩΟΙΜΟΣ. Ῥοβί 372. Ξοψιθβαίαν 

ἔγωγε νὴ «10. εἰ δὲ μή γε, χλαύσομαι. ἢ πρίν γε τὸν μυττωτὸν ἡμῖν ἐγχέαι. Ἷ 
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ἀλλ᾽, ὦ γεωργοὶ χίμποροι χαὶ τέχτονες ΠΡΟΣ ΠΟΣ. 

χαὶ δημιουργοὶ καὶ μέτοιχοι χαὶ ξένοι τοῦτό νυν, καὶ μηκέτ ἄλλο μηδὲν ὀρχήσησϑ᾽ ἔτι. 

χαὶ νησιῶται, δεῦρ᾽ ἔτ᾽, ὦ πάντες λεὼ, ΧΟΡΟΣ. 
ὡς τάχιστ ἄμας λαβόντες χαὶ μοχλοὺς καὶ 380 οὐκ ἂν ὀρχησαίμεϑ᾽, εἴπερ ὠφελήσαιμέν τί σε. 

σχοινία " ΙΡΟΥΕΙΣΖΚΤΜΣΣ: 
800 »γῦν γὰρ ἡμῖν ἁρπάσαι πάρεστιν ἀγαϑοῦ δαί- ἀλλ᾿ ὁρᾶτ᾽, οὔπω πέπαυσϑε. 

μονος. ΧΟΡΟΣ. 

ΧΟΡΟΣ. τουτογὺ νὴ τὸν “Τα 
δεῦρο πᾶς χώρει προϑύμως εὐθὺ τῆς σωτηρίας. 
ὦ Πανέλληνες, βοηϑήσωμεν, εἴπερ πώποτε, 
τάξεων ἀπαλλαγέντες καὶ χαχῶν φροινικικῶν " 

ἡμέρα γὰρ ἐξέλαμψεν ἥδε μισολάμαχος. 
806 πρὸς τάδ᾽ ἡμῖν, εἴ τι χρὴ δρᾶν, φράζε χάρχι- 

τεχτόνει, 
οὐ γὰρ ἔσϑ᾽ ὅπως ἀπειπεῖν ἂν δοχῶ μοι τή- 

μέρον, 
πρὶν μοχλοῖς χαὶ μηχαναῖσιν εἷς τὸ φῶς ἀνελ- 

χύσαι 
τὴν ϑεῶν πασῶν μεγίστην χαὶ φιλαμπελωτάτην. 

ἘΠ ΡΈΕΤ ΤΌΣ: 

οὐ σιωπήσεσϑ᾽, ὅπως μὴ περιχαρεῖς τῷ πρά- 
γματι 

810 τὸν Πόλεμον ἐχζωπυρήσετ' ἔνδοϑεν χεχραγότες; 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ ἀκούσαντες τοιούτου χαίρομεν κηρύγματος. 
οὐ γὰρ ἦν ἔχοντας ἥχειν σιτί᾽ ἡμερῶν τριῶν. 

ΡΥ ΓΏΓΤΟΣΣ: 

εὐλαβεῖσϑέ νυν ἐχεῖνον τὸν χάτωϑεν Κέρβερον, 
μὴ παφλάζων χαὶ χεχραγὼς, ὥσπερ ἡνίκ ἐν- 

ϑάδ᾽ ἦν, 
316 ἐμποδὼν ἡμῖν γένηται τὴν ϑεὸν μὴ ᾿ξελχύσαι. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὔτι καὶ νῦν ἔστιν αὐτὴν ὅστις ἐξαιρήσεται, 

ἣν ἅπαξ ἐς χεῖρας ἔλϑῃ τὰς ἐμάς. Ἰοῦ ἰοῦ. 

ΠΡΟΣ ΨΠΟΣΣ: 

ἐξολεῖτέ μ᾽, ὦνδρες, εἰ μὴ τῆς βοῆς ἀνήσετε" 
ἐχδραμὼν γὰρ πάντα ταυτὶ συνταράξει τοῖν 

ποδοῖν. 

 ΟΡΟΣ. 

320 ὡς χ' χάτω χαὶ πατείτω πάντα χαὶ ταραττέτω, 

οὐ γὰρ ἂν χαίροντες ἡμεῖς τήμερον παυσαί- 
μεϑ᾽ ἄν. 

ΤΡΥΓΑ,Ι͂ΙΟΣ. 

τί τὸ καχόν; τί πάσχετ᾽, ὦνδρες; μηδαμῶς, 
σιρὸς τῶν ϑεῶν, 

πρᾶγμα χάλλιστον διαφϑείρητε διὰ τὰ σχήματα. 

ΧΟΡῸΣ. 

ἀλλ ἔγωγ᾽ οὐ σχηματίζειν βούλομ᾽, ἀλλ ὑφ᾽ 
ἡδονῆς 

826 οὐχ ἐμοῦ κινοῦντος αὐτὼ τὼ σχέλη χορεύετον. 

ΤΡ ΤΩΣ 

μή τι χαὶ νυνί γ᾽ ἔν, ἀλλὰ παῦε παῦ᾽ ὀρχού- 
μενος. ν 

ΧΟΡΟΣ. 

ἢν ἰδοὺ, καὶ δὴ πέπαυμαι. 
ΤΡΥΓΑ͂ΙΟΣ. 

φής γε, παύει δ᾽ οὐδέπω. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἕν μὲν οὖν τουτί μὲ ἔασον ἑλχύραι, χαὶ μηκέτι. 

τὸ σκέλος ῥίψαντες ἤδη λήγομεν τὸ δεξιόν. 

ΖῚῈΡ ΧΥΠΟΡΠΘΙΣ: 

ἐπιδίδωμι τοῦτό γ᾽ ὑμῖν, ὥστε μὴ λυπεῖν ἔτι. 
ΘΘΟΙΡΌΟΣΣ: 

ἀλλὰ καὶ τἀριστερόν τοί μοὔστ᾽ ἀναγκαίως ἔχον. 
885 ἥδομαι γὰρ χαὶ γέγηθα χαὶ πέπορδα καὶ γελῶ 

μᾶλλον ἢ τὸ γῆρας ἐχδὺς ἐχιρυγὼν τὴν ἀσπίδα. 
ΧΡ ΊΚΟΣ. 

μή τι καὶ νυνί γε χαίρετ᾽" οὐ γὰρ ἴστε πω σαφῶς" 
ἀλλ ὅταν λάβωμεν αὐτὴν, τηνικαῦτα χαίρετε 
χαὶ βοᾶτε χαὶ γελᾶτ᾽- ἤ-- 

810 δὴ γὰρ ἐξέσται τόϑ᾽ ὑμῖν 
πλεῖν, μένειν, κινεῖν, χαϑεύδειν, 
ἐς πανηγύρεις ϑεωρεῖν, 
ἑστιᾶσϑαι, κοτταβίζειν, 

συβαρίζειν, 

ϑ1λ6]οῦ Ἰοῦ χεχραγέναι. 

ΧΟΡΟΣ. ] 

εἰ γὰρ ἐχγένοιτ ἰδεῖν ταύτην μέ ποτε τὴν 
ἡμέραν. 

πολλὰ γὰρ ἀνεσχόμην 
πράγματά τε χαὶ στιβάδας, 
ἃς ἔλαχε Φορμίων " 

χκοὐκέξ ἄν μ᾽ εὕροις δικαστὴν δριμὺν οὐδὲ δύσ- 
χολον, 

800 οὐδὲ τοὺς τρόπους γε δήπου σχληρὸν, ὥσπερ 
χαὶ πρὸ τοῦ, 

ἀλλ ἁπαλὸν ἄν μὴ ἴδοις 
χαὶ πολὺ νεώτερον, ἀ- 
παλλαγέντα πραγμάτων. 

χαὶ γὰρ ἱχανὸν χρόνον ἀ- 
866 πολλύμεϑα καὶ χατατε- 

τρίμμεϑα πλανώμενοι ] 

ἐς Αὐχειον χὰἀκ «Τυχείου σὺν δόρει σὺν ἀσπίδι. 
ἀλλ᾽ ὅ τι μάλιστα χαρι- 
οὐμεϑα ποιοῦντες, ἄγε 
φράζε" σὲ γὰρ αὐτοχράτορ᾽' 

360 εἵλετ᾽ ἀγαϑή τις ἡμῖν τύχη. 
ΓΟΡῪ ΤΕΠΟΣ: 

φέρε δὴ χατίδω, ποῖ τοὺς λίϑους ἀκέλξομεν. 
ἙΡΜΗ͂Σ. 

ὦ μιαρὲ καὶ τολμηρὲ, τί ποιεῖν διανοεῖ; ] 
ὙΠΕΡ ὙΕΙ͂ ΑἸ ΤῸΣΣ. 

οὐδὲν πονηρὸν, ἀλλ ὅπερ χαὶ Κιλλικχῶν. 
ἘΡΠΜΙΗΣ: 

ἀπόλωλας, ὦ καχόδαιμον. 
ΤΡΥΤΞΖΖΤΟΣΣ 

οὐχοῦν, ἢν λάχω. 
8396 Ἑρμῆς γὰρ ὧν χλήρῳ ποιήσεις οἶδ᾽ ὅτι. 

ἙΡΜΗ͂Σ. 

ἀπόλωλας, ἐξόλωλας. 
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ΠΡΙΠΝΟΣΣ. 

ἐς τίν᾽ ἡμέραν; 
ἜΡΜΜΚΗΣ. 

ἐς αὐτίχα μάλ. 

ΖΤΕΡΟΥΕΠΓΟΣ. 

ἀλλ οὐδὲν ἠμπόληκά πω, 

οὔτ᾽ ἄλφιτ᾽ οὔτε τυρὸν, ὡς ἀπολούμενος. 
ἘΡΜΩΗ:Σ. 

χαὶ μὴν ἐπιτέτριψαί γε. 
ἘΡΟΥ͂ΣΙΝ, 

χᾷτα τῷ τρόπῳ 
3170 οὐκ ἠσϑόμην ἀγαϑὸν τοσουτονὶ λαβών; 

ἘΡΜΉΗΣ. 

ἄρ᾽ οἶσϑα ϑάνατον ὅτι προεῖφ᾽ ὁ Ζεὺς ὃς ἂν 

ταύτην ἀνορύττων εὑρεϑῆ; 
ΤΟΡΟΥ ΤΌΣ. 

νῦν ἄρά με 
ἅπασ᾽ ἀνάγκη ᾽στ᾽ ἀποθανεῖν; 

ἙΡΜΗ͂Σ. 

εὖ ἴσϑ' ὅτι. 
ΡΥ ΣΑΈΝΧΘΕΣΙ 

ἐς χοιρίδιόν μοί νυν δάνεισον τρεῖς δραχμάς" 

876 δεῖ γὰρ μυηϑῆναί μὲ πρὶν τεϑνηχέναι. 

] 

ἘῬΡΊΜΚΗΣ. 

ὦ Ζεῦ χεραυνοβρόντα. 
ΠΕΡΑΥΤΎΆΤΟΣΣ. 

μὴ πρὸς τῶν ϑεῶν 

ἡμῶν χατείπῃς, ἀντιβολῶ σε, δέσποτα. 

7 5. 

οὐκ ἂν σιωπήσαιμι. 
ΤΡΎΥΓΤ Ά.ΌΟΣΣ: 

ναὶ, πρὸς τῶν χρεῶν 
ἁγὼ προϑύμως σοι φέρων ἀφικόμην. 

ἘΒΗΜΗΣ: 

380 ἀλλ, ὦ μέλ, ὑπὸ τοῦ “Τιὸς ἀμαλδυνϑήσομαι, 
εἰ μὴ τετορήσω ταῦτα καὶ λαχήσομαι. 

ΤΡ ΟἾΣ: 

μή νυν λακήσης, λίσσομαί σ᾽, ὠρμίδιον. 

εἰπέ μοι, τί πάσχετ᾽, ὦνδρες; ἕστατ᾽ ἐχπεπλη- 

γμένοι. ] 

ὦ πονηροὶ, μὴ σιωπᾶτ᾽ " εἰ δὲ μὴ, λακήσεται. 
ΧΟΡΟΣ. 

8865 μηδαμῶς, ὦ δέσποδ᾽ Ἑρμῆ, μηδαμῶς, μὴ, 
μηδαμῶς, 

εἴ τι χεχαρισμένον 

χοιρίδιον οἶσϑα παρ᾽ ἐ- 
μοῦ γε χατεδηδοχὼς, 

τοῦτο μὴ φαῦλον νόμιξ᾽ ἐν τουτῳὶ τῷ πράγματι. 
ΤΕΡΥ Τ Ά{ΤΠΟΣ. ᾿ 

οὐκ ἀχούεις οἷα ϑωπεύουσί σ᾽, ὦναξ δέσποτα; 

ΧΟΡΟΣ. 

390 μὴ γένη παλίγχοτος 
ἀντιβολοῦσιν ἡμεῖν, 

ὥστε τήνδε μὴ λαβεῖν - 
ἀλλὰ χάριο;, ὦ φιλαν-- 

ϑρωπότατε χαὶ μεγαλο- 
δωρότατε δαιμόνων, 

396 εἴ τι Πεισάνδρου βδελύττει τοὺς λόφους χαὶ τὰς, 
ὀφρῦς. 

καί σὲ ϑυσίαισιν ἱε- 

ραῖσι προσόδοις τε μεγά- 
λαισι διὰ παντὸς, ὦ 

δέσποτ᾽, ἀγαλοῦμεν ἡμεῖς ἀεί. 
ΤΊΡΟΣΩΝ ΖΠΟΣΣ. 

400 ἴϑ᾽, ἀντιβολῶ σ᾽, ἐλέησον αὐτῶν τὴν ὕπα, 
ἐπεί σὲ καὶ τιμῶσι μᾶλλον ἢ πρὸ τοῦ. 

ἙΡΜΗ͂Σ. 

χλέπται τε γὰρ νῦν μᾶλλόν εἰσιν ἢ πρὸ τοῦ. 
ΤΕΒΕΧ ΣΦ ΤΟΘΩΣ: 

χαί σοι φράσω τι πρᾶγμα δεινὸν χαὶ μέγα, 
ὃ τοῖς ϑεοῖς ἅπασιν ἐπιβουλεύεται. 

ἘΡΜΗ͂Σ. 

4ρ5ἴϑι δὴ, κάτειπ᾽ " ἴσως γὰρ ἂν πείσαις ἐμέ. 

ΤΦΡΟΥΩΑ ΤΟΣΣΣ 

ἡ γὰρ Σελήνη χὠ πανοῦργος ἽΠλιος, 
ὑμῖν ἐπιβουλεύοντε πολὺν ἤδη χρόνον, 
τοῖς βαρβάροισι προδίδοτον τὴν Ἑλλάδα. 

ΕΡΜΗΣ. 

ἵνα τί δὲ τοῦτο δρᾶτον; 
ΦΙΡΎ ΠΘΕΣ: 

ὁτιὴ νὴ «“1ὲ« 

410 ἡμεῖς μὲν ὑμῖν ϑύομεν, τούτοισι δὲ 
οἱ βάρβαροι ϑύουσι. διὰ τοῦτ᾽ εἰκότως 
βούλοιντ᾽ ἂν ὑμᾶς πάντας ἐξολωλέναι, 
ἕνα τὰς τελετὰς αὐτοὶ λάβοιεν τῶν ϑεῶν. 

ἙΡΜΗ͂Σ. 

ταῦτ ἄρα πάλαι τῶν ἡμερῶν παρεχλεπτέτην, 
41ὅ χαὶ τοῦ χύχλου παρέτρωγον ὑφ᾽ ἁρματωλίας. 

ΤΡΥΤ ΠΟΙ 

γαὶ μὰ «Πία. πρὸς ταῦτ᾽, ὦ φίλ: Ἑρμῆ, ξύλλαβε 
ἡμῖν προϑύμως τήνδε χαὶ ξυνέλκυσον. 

χαί σοι τὰ μεγάλ ἡμεῖς Παναϑήναι ἄξομεν, 
πάσας τε τὰς ἄλλας τελετὰς τὰς τῶν ϑεῶν, 

420 Π]υστήρι᾽ Ἑρμῇ, «Ἰιπόλει᾽, ᾿ϑώνια " 

ἄλλαι τέ σοι πόλεις πεπαυμέναι χαχῶν 
ἀλεξιχάχῳ ϑύσουσιν Ἑρμῇ πανταχοῦ. 
χἄτερ᾽ ἔτι πόλλ᾽ ἕξεις ἀγαϑά. πρῶτον δέ σοι 
δῶρον δίδωμι τήνδ᾽, ἵνα σπένδειν ἔχῃς. 

ἘΡΜΗ͂Σ. 

426 οἴμ᾽ ὡς ἐλεήμων εἴμ᾽ ἀεὶ τῶν χρυσίδων. 
ὑμέτερον ἐντεῦϑεν ἔργον, ὦνδρες. ἀλλὰ ταῖς 

ἅμαις 
εἰσιόντες ὡς τάχιστα τοὺς λίϑους ἀφέλκετε. 

ΧΟΡΟΣ. 

ταῦτα δράσομεν" σὺ δ᾽ ἡμῖν, ὦ ϑεῶν σοφώτατε, 
ἅττα χρὴ ποιεῖν ἐφεστὼς φράζε δημιουργιχῶς " 

480τἄλλα δ᾽ εὑρήσεις ὑπουργεῖν ὄντας ἡμᾶς οὐ 
χακούς. 

ΤΡΧΙΤ.ΖΦΊΥΘΣ. 

ἄγε δὴ, σὺ ταχέως ὕπεχε τὴν φιάλην, ὅπως 
ἔργῳ φιαλοῦμεν, εὐξάμενοι τοῖσιν ϑεοῖς. 

ἙΡΜΗ͂Σ. 
σπονδὴ σπονδή" 

εὐφημεῖτε εὐφημεῖτε. 

ΤΡ ΤΠ ΝΟΣ: 

436 σπένδοντες εὐχώμεσϑα τὴν νῦν ἡμέραν 
Ἕλλησιν ἄρξαι πᾶσι πολλῶν κἀγαϑῶν, 

χώστις προϑύμως ξυλλάβοι τῶν σχοινίων, 
τοῦτον τὸν ἄνδρα μὴ λαβεῖν ποῖ ἀσπίδα. 



Ἑ.1 ΒΡΜΗ ΟἿἾΝ Ἢ: 

ΧΟΡΟΣ. 

μὰ “{᾿, ἀλλ ἐν εἰρήνη διάξειν τὸν βίον, 
440 ἔχονϑ᾽ ἑταίραν χαὶ σχαλεύοντ ἄνϑραχας. 

ΒΟΥ ΆΣΝΟΙΣ. 

ὅστις δὲ πόλεμον μᾶλλον εἶναι βούλεται, 
μηδέποτε παύσασϑ᾽ αὐτὸν, ὦ «Τιόνυσ᾽ ἄναξ, 
ἐχ τῶν ὀλεχράνων ἀκίδας ἐξαιρούμενον. 

ἶ ΦΘΡΌΟΣ. 

χεΐ τις ἐπιϑυμῶν ταξιαρχεῖν σοὶ φϑονεῖ 

445 εἰς φῶς ἀνελϑεῖν, ὦ πότνι᾽, ἐν ταῖσιν μάχαις 
πάσχοι γε τοιαῦϑ' οἰάπερ Κλεώνυμος. 

ἘΡΟΚΆΜΙΟΣΣ: 

χεΐ τις δορυξὸς ἢ χάπηλος ἀσπίδων, 

ἵν᾿ ἐμπολᾷ βέλτιον, ἐπιϑυμεῖ μαχῶν, 
ληφϑεὶς ὑπὸ λῃστῶν ἐσϑίοι χριϑὰς μόνας. 

ΧΟΡΟΣ. 

450 χεῖ τις στρατηγεῖν βουλόμενος μὴ ξυλλάβη, 

ἢ δοῦλος αὐτομολεῖν παρεσχευαχσμένος, 
ἐπὶ τοῦ τροχοῦ γ᾽ ἕλκοιτο μαστιγούμενος " 

ἡμῖν δ᾽ ἀγαϑὰ γένοιτ᾽. Ἰὴ παιὼν,, Ἰή. 
ΡΥ ΤΖ ΓΟῚΣ. 

ἄφελε τὸ παίειν, ἀλλ Ἰὴ μόνον λέγε. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἀσδὶὴ Ἰὴ τοίνυν. ᾿ὴ μόνον λέγω. 

ΤΡΥΓΑ͂ΤΟΣ. 

Ἑρμῇ, Χάρισιν, Ὥραισιν. ᾿Ἰφροδίτῃ, Πόϑῳ. 

ΠΞΟΡΟΣ. 

ρει δὲ μή; 
ἘΡΥΤΖΖΤΟΣ. 

μή. 
ΣΟΡΌΣ. 

μηδ᾽ Ἐνυαλίῳ γε; 

ΓΡΥΤ ΔΊΤΟΣ. 

μή- 
ΣΧ ΟΡΟΣΣ. 

ὑπότεινε δὴ πᾶς, χαὶ κάταγε τοῖσιν κάλῳς. 

ἙΡΜΗ͂Σ. 

ὦ εἴα. 
ΧΟΡΟΣ. 

460 εἶα μάλα. 
ἙΡΜΗ͂Σ. 

ΔΕ ἐν ὦ εἴα. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἔτι μάλα. 
ἙΡΜΗ͂Σ. 

ΡΞ ΒΡ ΔΡ ὦ εἶα, ὦ εἴα. 
ἘΡῸΓΖΧΩΟΣ: 

ἀλλ οὐχ ἕλχουσ᾽ ἅνδρες ὁμοίως. 
466 οὐ ξυλλήψεσθϑ᾽ ; οἷ᾽ ὀγχύλλεσϑ᾽ " 

οἰμώξεσϑ᾽ οἱ Βοιωτοί. 
ἙΡΜΗ͂Σ. 

εἶα νῦν. 
ΤΡΥΓΆΑ͂Ι͂ΟΣ. 

εἶα ὦ. 
ΧΟΡΟΣ: 

ἀλλ ἄγεϑ' ἕλχετον Ἔ ἢ χαὶ σφώ. 
ΤΡΟΧΟΙ͂Σ ΦἸΚΟΣΣ: 

470 οὔχουν ἕλχω χἀξαρτῶμαι 

459. - 472, --- 486 --- 499. 

χκἀπεμπίπτω καὶ σπουδάζω; 
Ὁ ΟἾΟΣΣΣ 

πῶς οὖν οὐ χωρεῖ τοὔργον ; 
ΤΡΥΧΤΊΆΤΟΣ.: 

ὦ “άμαχ,, ἀδικεῖς ἐμποδὼν χκαϑήμενος. 
οὐδὲν» δεόμεϑ᾽, ὦνϑρωπε, τῆς σῆς μορμόνος. 

ΕΡΜΗΣ. 

476 οὐδ᾽ οἵδε γ᾽ εἴλχον οὐδὲν ἀργεῖοι πάλαι 
ἀλλ ἢ κατεγέλων τῶν ταλαιπωρουμένων, 

χαὶ ταῦτα διχόϑεν μισϑοφοροῦντες ἄλφιτα. 

ΤΡΥΓΆΤΟΣ: 

ΧΟΡΟΣ. 
...5) τ 3. Εἢ Ύ -} -ν - “ἢ 

ἀρ οἱσϑ᾽ ὅσοι γ᾽ αὐτῶν ἔχονται τοῦ ξύλου, 

480 μόνοι προϑυμοῦντ᾽ - ἀλλ᾿ ὁ χαλκεὺς οὐκ ἐᾷ. 
ἙΡΜΗ͂Σ. 

γλισχρότατα σαρχάζοντες ὥσπερ χυνίδια, 

ὑπὸ τοῦ γε λιμοῦ νὴ “1 ἐξολωλότες. 

ΤΡΥΖΙΖΊΙΘΕΣΙ 

οὐδὲν ποιοῦμεν, ὦνδρες, ἀλλ᾿ ὁμοϑυμαδὸν 
486 ἅπασιν ἡμῖν αὖϑις ἀντιληπτέον. 

ἙΡΜΗ͂Σ. 
Ἂν Οὸρ ὦ εἶα. 

ΡΙΤΟΣΤΟΘΙΣΙ 

εἴα μάλα. 
ἙΡΜΗ͂Σ. 

ὦ εἶα. 
ΤΡΥΓΤΌΤΟΣ.: 

Ὁ " ᾿ 
εία γνὴ Φία. 

ἙΡΜΗ͂Σ. 

᾿ 49] μικρόν γε κινοῦμεν. 
| ΤΡΥΤΦἝΠΟΣΣ 

οὔχουν δεινὸν ἘΞῈ Ἐ 

τοὺς μὲν τείνειν, τοὺς δ᾽ ἀντισπᾶν; 
" ἊΝ - 

πληγὰς λήψεσϑ᾽, ὠργεῖοι. 

ἘΡΙΜΜΉΗΣ. 

εἶα νῦν. 
ΤΡΥΓΆΑ͂ΙΟΣ. 

496 εἶα ὦ. 
ΧΟΡΟΣ. 

ὡς χαχόνοι τινές εἶσιν ἐν ἡμῖν. 

ΤΡΥΓΑ͂ΙΟΣ. 

ὑμεῖς μέν γ᾽ οὖν οἱ κιττῶντες 
τῆς εἰρήνης σπᾶτ' ἀνδρείως. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ εἴσ᾽ οἱ κωλύουσιν. 

ΡΟ ΧΟ ΟΣΣ. 

800 ἄνδρες Πῆεγαρῆς, οὐκ ἐς κόρακας ἐρρήσετε; 
μισεῖ γὰρ ὑμᾶς ἡ ϑεὸς μεμνημένη " 
πρῶτοι γὰρ αὐτὴν τοῖς σχορόδοις ἠλείψατε. 
καὶ τοῖς ᾿1ϑηναίοισι παύσασϑαι λέγω 

ἐντεῦϑεν ἐχομένοις ὅϑεν νῦν ἕλχετε" 
806 οὐδὲν γὰρ ἄλλο δρᾶτε πλὴν δικάζετε. 

ἀλλ᾽ εἴπερ ἐπιϑυμεῖτε τήνδ᾽ ἐξελκύσαι, 
πρὸς τὴν ϑάλατταν ὀλίγον ὑποχωρήσατε. 

ΧΟΡΟΣ. 

αὐτοὶ δὴ μόνοι λαβώμεϑ' 
γεωργοί. 

ἄγ, ὦνδρες, 

οὐδ᾽ οἱ Μεγαρῆς δρῶσ᾽ οὐδέν - ἕλχουσιν δ᾽ ὅμως 

ἀλλ οἱ «Πάχωνες, ὠγάϑ᾽, ἕλχουσ᾽ ἀνδρικῶς. 
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ἙΡΜΗ͂Σ. ᾿ 

χωρεῖ γέ τοι τὸ πρᾶγμα πολλῷ μᾶλλον, ὦνδρες, 
ὑμῖν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὅ10 χωρεῖν τὸ πρᾶγμά φησιν" ἀλλὰ πᾶς ἀνὴρ προ- 
ϑυμοῦ. 

ΤΙΡΧΚΎΟΣ. 

οἵ τοι γεωργοὶ τοὔργον ἐξέλχουσι, χίίλλος οὐδείς. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἄγε νυν, ἄγε πᾶς" 
χαὶ μὴν ὁμοῦ ᾽στιν ἤδη. 
μή νυν ἀνῶμεν, ἀλλ ἐπεν- 

΄ , » , 516 τείνωμεν ἀνδοιχώτερον. 

δὴ ᾽στὶ τοῦτ᾽ ἐκεῖνο. 
ΧΆ. - τον - 

ὦ εἶα νῦν, ὦ εἶα πᾶς. 
Ἦ ν " " Ἐ ς ὁ 
εκ. ἕξι, εἰὰ, ξιαὰ, εἴα, εἴα, 
Σ᾿ δ. δὰ τ νι κι εἶα, εἶα, εἶα, εἶα, εἴα πᾶς. 

ΤΡΥΓΑΤΟΣ. ] 
520 ὦ πότνια βοτρυύδωρε, τί προσείπω σ᾽ ἔπος; 

πόϑεν ἂν λάβοιμι ῥῆμα μυριάμφορον ] 

ὅτῳ προσείπω σ᾽; οὐ γὰρ εἶχον οἴχοϑεν. 
ἘΣ ΣΙ, Ὁ ΄ ᾿ " ᾽ .Σ 
ὠ χαῖρ᾽ Ὁπώρα, καὶ σὺ δ᾽, ὦ Θεωρία. 

ξ.. 

οἷον δ᾽ ἔχεις τὸ πρόσωπον, ὦ Θεωρία- 
ὅ2ὅ οἷον δὲ πινεῖς, ὡς ἡδὺ κατὰ τῆς χαρδίας, 

γλυκύτατον, ὥσπερ ἀστρατείας καὶ μύρου. 
ἙΡΜΗ͂Σ. 

μῶν οὖν ὅμοιον καὶ γυλίου στρατιωτιχοῖῦ ; 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀπέπτυσ᾽ ἐχϑροῦ φωτὸς ἔχϑιστον πλέχος. 
τοῦ μὲν γὰρ ὄζει χρομμυοξυρεγμίας, 

δ80 ταύτης δ᾽ ὀπώρας, ὑποδοχῆς, “]ιονυσίων, 

αὐλῶν, τραγῳδῶν, Σοφοκλέους μελῶν, κιχλῶν, 
ἐπυλλίων Εὐριπίδου, | 

ΤΡΥΤΣΦΖΥΟΣΣ: 

χλαύσζρα σὺ 

ταύτης χαταψευδόμενος " οὐ γὰρ ἥδεται 
αὕτη ποιητῇ ῥηματίων διχανικῶν. 

ΧΟΡΟΣ. 
585 χκιττοῦ, τρυγοίπου, προβατίων βληχωμένων, 

κόλπου γυναιχῶν διατρεχουσῶν εἷς ἀγρὸν, 

δούλης μεϑυούσης, ἀνατετραμμένου χοὸς, 
ἄλλων τὲ πολλῶν χἀγαϑῶν. 

ἘΡΜΗ͂Σ. 

ἴϑι νυν, ἄϑρει 
οἷον πρὸς ἀλλήλας λαλοῦσιν αἱ πόλεις 

δ40 διαλλαγεῖσαι χαὶ γελῶσιν ἄσμεναι, 
χαὶ ταῦτα δαιμονίως ὑπωπιασμέναι 
ἁπαξάπασαι καὶ κυάϑοις προσχείμεναι. 

ΤΆΥΤΙ ΤΌΣ. 

χαὶ τῶνδε τοίγυν τῶν ϑεωμένων σχόπει 
τὰ πρόσωφ᾽, ἵνα γνῷς τὰς τέχνας. 

ἘΡΜΕΣ. 

αἰβοῖ τάλας, 
ὅ46 ἐχεινονὶ γοῦν τὸν λοφοποιὸν οὐχ ὁρᾷς 

τίλλονϑ᾽ ἑαυτόν; ὁ δέ γε τὰς σμινύας ποιῶν 
χατέπαρδεν ἄρτι τοῦ ξιφουργοῦ ᾿χεινουί. 

δύ0 ἴϑι γυν, ἄγειπε τοὺς γεωργοὺς ἀπιέναι. 

ΨΙΡΕΧΥΠΚΑ ΤΟΙΣ: 

ὁ δὲ δρεπανουργὸς οὐχ ὁρᾷς ὡς ἥδεται 
καὶ τὸν δορυξὸν οἷον ἐσκιμάλισεν; 

ἘΡΜΗ͂Σ. 

ΤΥΡΟΧΕΙ ΑΕΒΟΣΝ 

ἀχούετε λεῴ" τοὺς γεωργοὺς ἀπιέναι 
τὰ γεωργιχὰ σχεύη λαβόντας εἰς ἀγρὸν 
ὡς τάχιστ᾽ ἄνευ δορατίέου χαὶ ξίφους κἀχοντίου" 
ὡς ἅπαντ᾽ ἤδη ᾿στὲ μεστὰ τἀνϑάδ᾽ εἰρήνης 

σαπρᾶς. 

ὅδό ἀλλὰ πᾶς χώρει πρὸς ἔργον εὶς ἀγρὸν παιω-- 
γίσας. 

Ὁ ΘΡΌΣΣ, 

ὦ ποϑεινὴ τοῖς δικαίοις χαὶ γεωργοῖς ἡμέρα, 

ἄσμενός σ᾽ ἰδὼν προσειπεῖν βούλομαι τὰς ἀμ-᾿ 
πέλους" 

τάς τε συχᾶς, ἃς ἐγὼ ᾿φύτευον ὧν νεώτερος, 

ἀσπάσασϑαι ϑυμὸς ἡμῖν ἔστι πολλοστῷ χρόνῳ. 
ΤΡ ΠΟΙΣΕ 

ὅ60 γῦν μὲν οὖν, ὦνδρες, προσευξώμεσϑα πρῶτον 

τὴ ϑεῷ, 
ἥπερ ἡμῶν τοὺς λόφους ἀφεῖλε καὶ τὰς Γορ-- 

γόνας" 

εἶἰϑ' ὅπως λιταργιοῦμεν οἴχαδ᾽ εἰς τὰ χωρία, 
ἐμπολήσαντές τι χρηστὸν εἰς ἀγρὸν ταρίχιον. 

ἘΡΜΕΣ. 
δ, ΄ ε ᾿ Η͂ -- 3). κ᾿ 
ὦ Πόσειδον, ὡς χαλὸν τὸ στῖφος αὐτῶν φαί- 

γεται 
δθό χωὶ πυχνὸν χαὶ γοργὸν ὥσπερ μᾶζα χαὶ παν- 

δαισία. 

ΤΡ ΠΟ ΟΣΣ: 

γὴ “1 ἡ γὰρ σφῦρα λαμπρὸν ἦν ἄρ᾽ ἔξωπλι-- 

σμένη, 
αἵ τε ϑρίναχες διασιίλβουσι πρὸς τὸν ἥλιον. 
ἦ καλῶς αὐτῶν ἀπαλλάξειεν ἂν μετόρχιον. 
ὥστ᾽ ἔγωγ᾽ ἤδη ᾿πιϑυμῶ χαὐτὸς ἐλϑεῖν εἰς ἀγρὸν 

ὅ70 χαὶ τριαινοῦν τῇ διχέλλῃ διὰ χρόνου τὸ γήδιον. 
ἀλλ᾽ ἀναμνησϑέντες, ὦνδρες, 
τῆς διαίτης τῆς παλαιᾶς, 

ἣν παρεῖχ αὕτη ποθ᾽ ἡμῖν, 

τῶν τὲ παλασίων ἐχείνων, 

δγό τῶν τε σύχων, τῶν τε μύρτων, 
τῆς τρυγός τε τῆς γλυχείας, 
τῆς Ἰωνιᾶς τε τῆς πρὸς 

τῷ φρέατι, τῶν τ᾽ ἐλαῶν, 
ὧν ποϑοῦμεν, 

580 ἀντὶ τούτων τήνδε νυνὶ 

τὴν ϑεὸν προσείπατε. 
ΧΟΡΟΣ. 

χαῖρε χαῖρ᾽, ἐς ἦλθες ἡμῖν ἀσμένοις, ὦ φιλ- 
τάτη. 

σῷ γὰρ ἐδάμην πόϑῳ, 
ὅ85 δαιμόνια βουλόμενος 

εἷς ἀγρὸν ἀνερπύσαι. 

ἦσϑα γὰρ μέγιστον ἡμῖν κέρδος, ὦ ποϑουμένη, 
ἘκΧΈΚΧΧ κκ ἃ Ἀ μόνη γὰρ ἡμᾶς ὠφέλεις 

ΠΡΌ ΠΠΠ 

πᾶσιν ὁπόσοι βίον ὃ-- 
590 τρίβομεν γεωργικόν. 

πολλὰ γὰρ ἐπάσχομεν 

πρίν ποτ᾿ ἐπὶ σοῦ γλυκέα 
χἀδάπανα χαὶ φίλα. 
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595 τοῖς ἀγροίχοισιν γὰρ ἦσϑα χῖδρα χαὶ σωτηρία. 

ὥστε σὲ τά τ᾽ ἀμπέλια 
χαὶ τὰ νέα συχκίδια 

τἄλλα ϑ᾽ ὁπόσ᾽ ἐστὶ φυτὰ 
600 προσγελάσεται λαβόντ᾽ ἄσμενα. 

ἀλλὰ ποῦ πο ἦν ἀφ ἡμῶν τὸν πολὺν τοῦτον 
χρόνον 

ἥδε τοῦϑ' ἡμᾶς δίδαξον, ὦ ϑεῶν εὐνούστατε. 
ἙΡΜΗΣ. 

ὦ σοφώτατοι γεωργοὶ, τἀμὰ δὴ ξυνίετε 
ῥήματ᾽, εἰ βούλεσϑ' ἀκοῦσαι τήνδ᾽ ὅπως ἀπώλετο. 

606 πρῶτα μὲν γὰρ ἦρξεν ἄτης «Ῥειδίας πράξας 

ι χαχῶς" 
εἶτα Περικλέης φοβηϑεὶς μὴ μετάσχοι τῆς τύχης, 

τὰς φύσεις ὑμῶν δεδοικὼς χαὶ τὸν αὐτοδὰξ 

τρόπον, 
πρὶν παϑεῖν τι δεινὸν, αὐτὸς ἐξέφλεξε τὴν 

3 πόλιν, 
ἐμβαλὼν σπινϑῆρα μιχρὸν Π͵εγαριχοῦ ψηφίσ- 

ματος, 
610 χἀξεφρύσησεν τοσοῦτον πόλεμον ὥστε τῷ χαπγῷ 

πάντας Ἕλληνας δαχρῦσαι, τούς τ᾽ ἐκεῖ τούς 
τ ἐνθάδε. 

ὡς δ᾽ ἅπαξ τὸ πρῶτον ἄχουσ' ἐψόφησεν ἄμπελος 
χαὶ πίϑος τιληγεὶς ὑπ᾽ ὀργῆς ἀντελάκτισεν πίϑῳ, 

οὐχέξ ἣν οὐδεὶς ὁ παύσων, ἥδε δ᾽ ἠφανίζετο. 
ΤΡΥΤΊΖΤΟΣ. 

ΘΙ ταῦτα ποίνυν μὰ τὸν ᾿“πόλλω ᾿γὼ πεπύσμην 
οὐδενὸς, 

οὐδ᾽ ὅπως αὐτῇ προσήχοι «Φειδίας ἠχηκόη. 
ΧΟΡΟΣ. 

οὐδ᾽ ἔγωγε, πλήν γε νυνί, ταῦτ᾽ ἄρ᾽ εὐπρόσω-- 
πος ἦν, 

οὖσα συγγενὴς ἐχείνου. πολλά γ᾽ ἡμᾶς λανϑάνει. 
ἙΡΜΗ͂Σ. 

χᾷτ' ἐπειδὴ ᾽γνωσαν ὑμᾶς αἱ πόλεις ὧν ἤρχετε 
620 ἠγριωμένους ἐπ᾽ ἀλλήλοισι. καὶ σεσηρύότας, 

πάντ᾽ ἐμηχανῶντ' ἐφ᾽ ὑμῖν, τοὺς φόρους φο- 
βούμεναι, 

χἀνέπειϑον τῶν «Ταχώνων τοὺς μεγίστους χρή- 
μασιν. 

οἱ δ᾽ ἅτ᾽ ὄντες αἰσχροχερδεῖς καὶ διειρωνόξενοι 
τήνδ᾽ ἀπορρίψαντες αἰσχρῶς τὸν πόλεμον ἀν- 

ἠρπασαν" 

θ2ὅ χᾷτα τἀκείνων γε κέρδη τοῖς γεωργοῖς ἣν χαχά" 
αἱ γὰρ ἐνϑένδ᾽ αὖ τριήρεις ἀντιτιμωρούμεναι 
οὐδὲν αἰτίων ἂν ἀνδρῶν τὰς χράδας κατήσϑιον. 

ΡΥ" “0.1 Σ.. 

ἐν δίχῃ μὲν οὖν, ἐπεί τοι καὶ χορώνεών γέ μου 
ἐξέχοψαν, ἣν ἐγὼ ᾿φύτευσα κἀξεϑρεψάμην. 

ΘΙΘΙΡΙΟΣΣ: 

680 νὴ “4, ὦ μέλ᾽, ἐνδίχως γε δῆτ᾽, ἐπεὶ χἀμοῦ 
λίϑον 

ἐμβαλόντες ἐξμέδιμνον κυινέλην ἀπώλεσαν. 
ἙΡΜΗ͂Σ. 

χᾷτα δ᾽ ὡς ἐχ τῶν ἀγρῶν ξυνῆλϑεν οὑργάτης λεὼς, 
τὸν τρόπον πωλούμενος τὸν αὐτὸν οὐκ ἐμάνθανεν, 
ἀλλ᾽ ἅτ᾽ ὧν ἄνευ γιγάρτων καὶ φιλῶν τὰς ἰσχάδας 

686 ἔβλεπεν πρὸς τοὺς λέγοντας" οἱ δὲ γιγγώσχον-- 
ΜΕῚ 

τὲς εὖ 

τοὺς πένητας ἀσθενοῦντας κἀποροῦντας ἀλφίτων, 

τήνδε μὲν διχροῖς ἐώϑουν τὴν ϑεὸν κεχράγμασιν, 

πολλάχις φανεῖσαν αὐτὴν τῆσδε τῆς χώρας πόϑῳ, 
τῶν δὲ συμμάχων ἔσειον τοὺς παχεῖς καὶ πιλουσίους, 

Θ40 αἰτίας ἂν προστιϑέντες, ὡς φρονοῖ τὰ Βρασίδου... 

εἶτ᾽ ἂν ὑμεῖς τοῦτον ὥσπερ χυνίδι ἐσπαράττετε" 

ἡ πόλις γὰρ ὠχριῶσα κἀν φόβῳ χαϑημένη 
ἅττα διαβάλοι τις αὐτῇ, ταῦτ᾽ ἂν ἥδιστ᾽ ἤσϑιεν. 
οἱ δὲ τὰς πληγὰς ὁρῶντες ἃς ἐτύπτονθ᾽᾽, οἱ ξένοι 

θ40 χρυσίῳ τῶν ταῦτα ποιούντων ἐβύνουν τὸ στόμα, 
ὥστ᾽ ἐχείνους μὲν ποιῆσαι πλουσίους, ἡ δ᾽ 

“Ἑλλὰς ἂν 

ἐξερημωϑεῖσ᾽ ἂν ὑμᾶς ἔλαϑε. ταῦτα δ᾽ ἦν ὁ δρῶν 
βυρσοπώλης. : 

ἘΠΙΡΥΥΓΓΣΙ͂Ι ΟἿΣ. 

παῦε παῦ᾽, ὦ δέσποϑ' Ἑρμῆ, μὴ λέγε, 
ἀλλ᾽ ἔα τὸν ἄνδρ᾽ ἐχεῖνον οὗπερ ἔστ᾽ εἴναι χάτω. 

6650 οὐ γὰρ ἡμέτερος ἔτ᾽ ἔστ᾽ ἐχεῖγος ἁνὴρ, ἀλλὰ σός. 
ἅττ᾽ ἂν οὖν λέγης ἐχεῖνον, 
χεὶ πανοῦργος ἦν, ὅτ᾽ ἔζη, 

χαὶ λάλος χαὶ συκοφάντης 

χαὶ χύχηϑρον καὶ τάραχτρον, 
665 ταῦϑ᾽ ἁπαξάπαντα γυνὶ 

τοὺς σεαυτοῦ λοιδορεῖς. 

ἀλλ᾽ ὅ τι σιωπᾷς, ὦ πότνια, χάτειπέ μοι. 
ἙΡΜΗ͂Σ. Ἶ 

ἀλλ᾽ οὐκ ἄν εἴποι πρός γε τοὺς ϑεωμένους " 
ὀργὴν γὰρ αὐτοῖς ὧν ἔπαϑε πολλὴν ἔχει. 

 ΡΟΥΕΧΑ ΤΟΙΣ. 

600 ἡ δ᾽ ἀλλὰ πρὸς σὲ μιχρὸν εἰπάτω μόνον. 
ἙΡΜΗ͂Σ. 

“"΄᾽..ὄ ϑὲ ἐᾷς » ΕἸ - " προ . ᾿ 
εἴφ᾽ ὅ τι νοεῖς αὐτοῖσι πρὸς ἔμ᾽, ὦ φιλτἄτη. 
ἴϑ᾽ ὦ γυναιχῶν μισοπορπαχιστάτη. 
εἶεν, ἀκούω. ταῦτ᾽ ἐπιχαλεῖς; μανϑάνω. 

ἀχούσαϑ᾽ ὑμεῖς ὧν ἕνεχα μομᾳὴν ἔχει. 

665 ἐλϑοῦσά φησιν αὐτομάτη μετὰ τὰν Πύλῳ 
σπονδῶν φέρουσα τῇ πόλει χίστην πλέων 

ἀποχειροτονηϑῆναι τρὶς ἐν τἠχκλησίᾳ. 

ἘΡΧΧ ΙΧ ΘῈΣ: 
ε» ΞΕ ΡΝ - ν 
ἡμάρτομὲν ταῦτ᾽ " ἀλλὰ συγγνώμην ἔχε" 

“- " ε - Υ ᾿ - ΄ 
ὁ νοῦς γὰρ ἡμῶν ὃν τότ᾽ ἐν τοῖς σχύτεσιν. 

ἙΡΜΉΣ:. 

670 ϑι νυν, ἄκουσον οἷον ἄρτι με᾿ ἤρετο" 
ὅστις χαχόνους αὐτὴ μάλιστ᾽ ἢν ἐνϑάδε, 

χώστις φίλος χἄσπευδεν εἶναι μὴ μάχας. 
ΠΟΥ͂Ν “4. ΠΙΟΣΣ: 

᾿ ᾿ Η ὍΥ̓ - , 
εὐνούστατος μὲν ἣν μαχρῷ Κλεώνυμος. 

ἘΡΜΉΗΣ. 
- τ Ν γὲ - " ᾿ 

ποῖός τις οὐν εἶναι δοχεῖ τὰ πολεμιχὰ 

676 ὁ Κλεώνυμος; 
ΠΡΟΥ  . ΤΟΣΣ: 

ἀρ τυ βοίο 
᾿υχὴν ἄριστος, πλήν γ᾽ ὅτε 

οὐκ ἦν ἄρ᾽ οὗπέρ φησιν εἶναι τοῦ πατρός. 

εἰ γάρ ποτ᾽ ἐξέλϑοι στρατιώτης, εὐθέως 
: τ ἜΣ 
ἀποβολιμαῖος τῶν ὅπλων ἐγίγνετο. 

ἜΡΉΖΈΕΕΣ. 
» “ μι Σ ΒΩ 3.,,. 38, 

ἔτι νυν αγουσοὸν οἱοὸν ἄρτι αὶ Ἠρέξτο" 

680 ὅστις χρατεῖ νῦν τοῦ λίϑου τοῦ ᾽ν τῇ πυχνί. 

ΤΡΥΤΆΑΤΟΣ, 
“τσ - “͵’ι΄νν ν᾿ 
Ὑπέρβολος νῦν τοῦτ᾽ ἔχει τὸ χωρέον. 
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αὕτη, τί ποιεῖς; τὴν χεφαλὴν ποῖ περιάγεις ; 
ἙΡΜΗ͂Σ. 

ἀποστρέφεται τὸν δῆμον ἀχϑεσϑεῖσ᾽ ὅτι 

αὑτῷ πονηρὸν προστάτην ἐπεγράψατο. 
ΤΡΥΓΆΙΟΣ. 

686 ἀλλ᾽ οὐχέι᾽ αὐτῷ χρησόμεϑ᾽ οὐδὲν, ἀλλὰ νῦν 

ἀπορῶν ὁ δῆμος ἐπιτρόπου χαὶ γυμνὸς ὧν 

τοῦτον τέως τὸν ἄνδρα περιεζώσατο. 
ἘΡΜΗΣ. 

πῶς οὖν ξυνοίσει ταῦτ᾽, ἐρωτᾷ, τῇ πόλει; 
ΤΡΥΓΑ͂ΙΟΣ. 

εὐβουλότεροι γενησόμεσϑα. 
ἘΡΜΗ͂Σ. 

τίνι τρόπῳ; 

ΤΙΡΎΥΤΖψΤΟ Σ. 

690 ὅτι τυγχάνει λυχνοποιὸς ὦν. πρὸ τοῦ μὲν 

ἐψηλαφῶμεν ἐν σκότῳ τὰ πράγματα, 

γυνὶ δ᾽ ἅπαντα πρὸς λύχνον βουλεύσομεν. 

ἙἘΡΜΕἙΙΣ. 

ὦ ὦ, 

οἷά μ᾽ ἐκέλευσεν ἀναπυϑέσϑαι σου. 

ΦΡΟῸΎΥ ΠΟΊΟΙΣ: 

τὰ τί; 

ΜΠ ΣΡ 

πάμπολλα, χαὶ τἀρχαῖ᾽ ἃ κατέλιπεν τότε. 

6960 πρῶτον δ᾽ ὅ τι πράττει Σοφοχλέης ἀνήρετο. 

ΤΡΥΓΙΤΑἅ1ΟΣ. 

πάσχει δὲ ϑαυμαστόν. 

ἙΡΜΗ͂Σ. 
εὐδαιμονεῖ" 

τὸ τί; 

ΤΡΥΓΑ͂ΙΟΣ. 

ἐχ τοῦ Σοφοχλέους γίγνεται Σιμωνίδης. 
ἙΡΜΗ͂Σ. 

Σιμωνίδης; πῶς; 
ΤΡΎΤ 410 Σ. 

ὅτι γέρων ὧν καὶ σαπρὸς 

χέρδους ἕκατι χἂν ἐπὶ ῥιπὸς πλέοι. 

ἘΡΜῊΗΣ. 

700 τί δαί; Κρατῖνος ὁ σοφὸς ἔστιν; 
ΤΡΥΎΥΓΑ͂ΙΟΣ. 

ἀπέϑανεν, 

ὅϑ᾽ οἱ “άχωνες ἐνέβαλον. 

ἙΡΜΗ͂Σ. 

τί παϑών; 

ΤΡΥΓ ΔΙ͂ΟΣ. 

ὅ τι; 

ὡραχιάσας" οὐ γὰρ ἐξηνέσχετο 

ἰδὼν πίϑον “χαταγνύμενον οἴνου πλέων. 
χἄτερα πόσ᾽ ἄττ᾽ οἴει γεγενῆσϑ᾽ ἐν τῇ πόλει; 

700 ὥστ᾽ οὐδέποι᾽, ὦ δέσποιν, ἀφησόμεσϑά σου. 
ἙΡΜΗ͂Σ. 

ἔϑι νυν, ἐπὶ τούτοις τὴν Ὀπώραν λάμβανε 
γυναῖχα σαυτῷ τήνδε" χᾷτ᾽ ἐν τοῖς ἀγροῖς 

] ταύτῃ ξυνοιχῶν ἐχποιοῦ σαυτ τῷ βότρυς. 

] ΤΡΥΓΑΙΟΣ. 
ὦ φιλτάτη, δεῦρ᾽ ἐλϑὲ καὶ δός μοι χύσαι. 

710 ἄρ᾽ ἂν βλαβῆναι διὰ χρόνου τί σοι δοχῶ, 
᾿ ὦ δέσποϑ᾽ Ἑρμῆ, τῆς Ὀπώρας χκατελάσας; 

ΕΡΜΗΣ. 

οὔκ, εἴ γε χυχεῶν᾽ ἐπιπίοις βληχωνίανγ. 

ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα τήνδε τὴν Θεωρίαν 
ἀπάγαγε τῇ βουλῇ λαβὼν, ἡσπέρ ποῖ ἦν. 

ΤΡΥΤΡΆΘΣΕΣ. 

715 ὦ μακαρία βουλὴ σὺ τῆς Θεωρίας, 
ὅσον δοφήσει ζωμὸν ἡμερῶν τριῶν, 

ὅσας δὲ χατέδει χόλικας ἑφϑὰς καὶ χρέα- 
ἀλλ᾽, ὦ φίλ᾽ Ἑρμῆ, χαῖρε πολλά. 

ἙΡΜΗ͂Σ. 

χαὶ σύ γε, 
ὦνϑρωπε, χαίρων ἄπιϑι καὶ μέμνησό μου. 

ΤΡ ΜΠΟΘΣΣ: 

720 ὦ χάνϑαρ᾽, οἴχαδ᾽ οἴκαδ᾽ ἀποπετώμεϑα. 
ἘΡΜΗΣ. 

οὐχ ἐνθάδ᾽, ὦ τῶν, ἔστι. 
ΤΡΥΓΊΆΑ͂ΙΟΣ. 

ποῖ γὰρ οἴχεται; Ϊ 
ἘΡΜΗΣ. 

ὑφ᾽ ὥἅρματ᾽ ἐλθὼν Ζηνὸς ἀστραπηφορεῖ. 
ΤΡΟ ΓΑ ΚΟΧΣΝ 

πόϑεν οὖν ὃ τλήμων ἐνθάδ᾽ ἕξει σιτία; 

ἘΡΜΉῊΣ. 

τὴν τοῦ Γανυμήδους ἀμβροσίαν σιτήσεται. 

ΤΡῪΤ ΧΊΘΙΕΣ 

725 πῶς δῆτ᾽ ἐγὼ χαταβήσομαι; 

ἙΡΜΗ͂Σ. 

ϑάρρει, καλῶς" 

τηδὶ παρ᾽ αὐτὴν τὴν ϑεόν. 

ΤΡΧΙΤΑ͂ΣΟΣ: 

δεῦρ᾽, ὦ χόραι, 
ἕπεσϑον ὥμ᾽ ἐμοὶ ϑᾶττον, ὡς πολλοὶ πάνυ 

ποϑοῦντες ὑμᾶς ἀναμένουσ᾽ ἐστυχότες. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ ἴϑι χαίρων" ἡμεῖς δὲ τέως τάδε τὰ σχεύη 
παραδόντες 

780 τοῖς ἀχολούϑοις δῶμεν σώζειν, 

μάλιστα 

περὶ τὰς σχηνὰς πλεῖστοι χλέπται χυπτάζειν χαὶ 

χαχοποιξι». 

ἀλλὰ φυλάττετε ταῦτ᾽ ἀνδρείως " 

τοῖσι ϑεαταῖς, 

ἣν ἔχομεν ὁδὸν λόγων εἴπωμεν, ὅσα τε νοῦς ἔχει" 
Χρῆν μὲν τύπτειν τοὺς ῥαβδούχους, εἴ τις κω-- 

μῳδοποιητὴς 

73ὅ αὑτὸν ἐπήνει πρὸς τὸ ϑέατρον παραβὰς ἐν τοῖς 
ἀναπαίστοις. 

οὖν εἰχός τινα τιμῆσαι, ϑύγατερ “Τιὸς, 
τ Ἷξ 
ὅστις ἄριστος 

χωμῳδοδιδάσχαλος ἀνθρώπων καὶ χλεινότατος 
γεγένηται, 

ἄξιος εἶναί φησ᾽ εὐλογίας μεγάλης ὁ διδάσχαλος 
ἡμῶν. 

πιρῶτον μὲν γὰρ τοὺς ἀντιπάλους μόνος ἀνϑρώ- 
πων χατέπαυσεν 

740 εἰς τὰ ῥάχια σκώπτοντας ἀεὶ καὶ τοῖς ΤΘΟΝ 

πολεμοῦντας" 

ὡς εἰώϑασι 

ἡμεῖς δ᾽ αὖ 

εἰ δ᾽ 

τούς ϑ᾽ Ἡραχλέας τοὺς μάττοντας, χαὶ τοὺς 

πεινῶντας ἐχείνους, 

τοὺς φεύγοντας κἀξαπατῶντας χαὶ τυπτομένους ᾿ 

ἐπίτηδες, 

------------ - “΄“[Π[ἐἔ[ἐ ἑτ’’ὁ[ὃ[Π’ τ΄’ Ὁ 

“ὃ. 
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ἐξήλασ᾽ ἀτιμιώσας πρῶτος, χαὶ τοὺς δούλους 
παρέλυσεν, 

οὃς ἐξῆγον χλάοντας ἀεὶ, καὶ τούτους οὕνεχα 
τουδὶ, 

745 ἵν᾽ ὁ σύνδουλος σχώψας αὐτοῦ τὰς πληγὰς, εἶτ᾽ 
ἀνέροιτο, 

ὦ χακόϑαιμον, τί τὸ δέρμ᾽ ἔπαϑες; μῶν ὑστρι- 
χὶς εἰσέβαλέν σοι 

εἷς τὰς πλευρὰς πολλῇ στρατιᾷ χἀδενδροτόμησε 
τὸ νῶτον; 

τοιαῦτ᾽ ἀφελὼν χαχὰ καὶ φόρτον καὶ βωμολο- 
χεύματ᾽ ἀγεννῆ, 

ἐποίησε τέχνην μεγάλην ἡμῖν κἀπύργωσ᾽ οἶχο-- 
δομήσας 

760 ἔπεσιν μεγάλοις χαὶ διανοίαις χαὶ σχώμμασιν 

οὐχ ἀγοραίοις, 

οὐκ Ἰδιώτας ἀνθρωπίσχκους χωμῳδῶν οὐδὲ γυ-- 
ναῖχας, 

ἀλλ Ἡρακλέους ὀργήν τιν᾽ ἔχων τοῖσι μεγίστοις 
ἐπεχείρει, 

διαβὰς βυρσῶν ὀσμὰς δεινὰς κἀπειλὰς βορβορο- 
ϑύμους. 

χαὶ πρῶτον μὲν μάχομαι πάντων αὐτῷ τῷ χαρ- 
χαρόϑοντι, 

755 οὗ δεινόταται μὲν ἀπ᾿ ὀφθαλμῶν Κύννης ἀκχτῖ- 
γες ἔλαμπον, 

χύχλῳ χεφαλαὶ χολάχων οἱμωξομένων 
ἐλιχμῶντο 

χειραλὴν, φωνὴν δ᾽ εἶχεν χαράδρας 
ὄλεϑρον τετοχυίας, 

᾿ ὀσμὴν, «Ταμίας ὄρχεις ἀπλύτους, πρω-- 
χτὸν δὲ χαμήλου. 

τοιοῦτον ἰδὼν τέρας οὐ κατέδεισ᾽, ἀλλ᾿ ὑπὲρ 
ὑμῶν πολεμίζων 

760 ἀντεῖχον ἀεὶ χαὶ τῶν ἄλλων νήσων. ὧν οὕνεκα 
Ψψυνὲ 

ἀποδοῦναί μοι τὴν χάριν ὑμᾶς εἰκὸς καὶ μνή-᾿ 
μονᾶς είναι. Ϊ 

χαὶ γὰρ πρότερον πρόξας χατὰ νοῦν οὐχὶ πα- 
λαίστρεας περινοστῶν 

παῖδας ἐπείρων, ἀλλ ἀράμενος τὴν σκευὴν εὖ-- 
ϑὺς ἐχώρουν, 

παῦρ᾽ ἀνιάσας, πόλλ᾽ εὐφράνας, πάντα παρα- 
σχὼν τὰ δέοντα. 

766 πρὸς ταῦτα χρεὼν εἶναι μετ᾽ ἐμοῦ 
χαὶ τοὺς ἄνδρας χαὶ τοὺς παῖδας " 

χαὶ τοῖς φαλαχροῖσι παραινοῦμεν 
ξυσπουδάζειν περὶ τῆς νέχης. 

πᾶς γάρ τις ἐρεῖ νιχῶντος ἐμοῦ 

770 χἀπὶ τραπέζῃ καὶ ξυμποσίοις, 

φέρε τῷ φαλαχρῷ, δὸς τῷ φαλαχρῷ 

τῶν τρωγαλίων, καὶ μὴ ἀιραίρει 

γενναιοτάτου τῶν ποιητῶν 
ἀνδρὸς τὸ μέτωπον ἔχοντος. 

770 ΠΙοῦσα, σὺ μὲν πολέμους ἀπωσαμένη μετ᾽ ἐμοῦ 
τοῦ φίλου χόρευσον, 
κλείουσα ϑεῶν τε γάμους ἀνδρῶν τε δαῖτας 

780 καὶ ϑαλίας μαχάρων- σοὶ γὰρ τάδ᾽ ἐξ ἀρχῆς 
μέλει. 

ἢν δέ σε Καρχίνος ἐλϑὼν 

ἑχατὸν δὲ 

ἀντιβολῆ μετὰ τῶν παίδων χορεῦσαι, 

776 -- 1906. --Ξ 797 --- 817. ἱ 

786 μήϑ᾽ ὑπάχουε μήτ᾽ ἔλ- 
ϑης συνέριϑος αὐτοῖς, 
ἀλλὰ νόμιζε πάντας 

ὄρτυγας οἰχογενεῖς, γυλιαύχενας ὀρχηστὰς 
790 ναγγοφυεῖς, σφυράδων ἀποχνίσματα, μηχαγο-" 

δίας. 

χαὶ γὰρ ἔφασχ᾽ ὃ πατὴρ ὃ παρ᾽ ἐλπίδας 
796 εἶχε τὸ δρᾶμα γαλὴν τῆς 

ἑσπέρας ἀπάγξαι. 

τοιάδε χρὴ Χαρίτων δαμώματα χαλλιχόμων 
τὸν σοφὸν ποιητὴν 

800 ὑμινεῖν, ὅταν» ἠρινὰ μὲν φωνῇ χελιδὼν 
ἑζομένη χελαδῇ, χορὸν δὲ μὴ ᾽χη όρσιμος 
μηδὲ Μελάνθιος, οὗ δὴ 

806 πιχροτάτην ὅπα γηρύσαντος ἤχουσ᾽, 
ἡνίχα τῶν τραγῳδῶν 

τὸν χορὸν εἶχον ἀδελ-- 
φός τε χαὶ αὐτὸς, ἄμφω 

810 Τοργόνες ὀψοφάγοι, βατιδοσχόποι, ἅρπυιαι, 

γραοσόβαι, μιαροὶ, τραγομάσχαλοι, ἰχϑυολῦμαι" 

816 ὧν χαταχρεμψαμένη μέγα καὶ πλατὺ 
Μιοῦσα ϑεὰ μετ᾽ ἐμοῦ ξύμ- 
παῖζε τὴν ἑορτήν. 

ΕΣ {Ψ{ΟΣ. 

ὡς χαλεπὸν ἐλϑεῖν ἦν ἄρ᾽ εὐθὺ τῶν ϑεῶν. 
820 ἔγωγέ τοι πεπόνηκα χομιδὴ τὼ σχέλη. 

μιχροὶ δ᾽ ὁρᾶν ἄνωθεν ἧστ᾽. ἔμοιγέ τοι 
ἀπὸ τοὐρανοῦ ᾿φαίνεσϑε χαχοήϑεις πάγυ, 
ἐντευϑενὶ δὲ πολύ τι χαχοηϑέστεροι. 

ΟΙΓΚΕΤΉΣ: 

ὦ δέσποϑ᾽, ἥκεις; 

ΤΈΡΟΥ ΤΠ ΠΙΟΙΣΝ 

ὡς ἐγὼ ᾿πυϑόμην τινός. 

ΟΙΚΕΤΗΣ. 

825 τί δ᾽ ἔπαϑες; 

ΤΉ Η ΦΤ͵ΤΟΣΣΣ 

ἤλγουν τὼ σκέλη μαχρὰν ὁδὸν 
διεληλυϑώς. Ϊ 

ΟΙἹΚΈΤΗΣ. 

ἴϑι νυν, κάτειπέ μοι, 
ΤΡΥΓΆΑ͂ΙΟΣ. 

τὸ τί; 
ΟΙΚΕΤΕΗΣ. 

ἄλλον τιν᾽ εἶδες ἄνδρα κατὰ τὸν ἀέρᾳ 
πλανώμενον πλὴν σαυτόν; 

ἜΞΡΟΥΣΙΥ ΟἿΣ: 

οὔκ, εἰ μή γέ που 
ψυχὰς δύ᾽ ἢ τρεῖς διϑυραμιβοδιδασχάλων. 

ΟΙΚΕΤῊΗΣ. 

8830 τέ δ᾽ ἔδρων; 

ΤΡ ΤΙ ΤΘΕΣΣ 

ξυνελέγοντ᾽ ἀναβολὰς ποτώμεγαι, 

τὰς ἐνδιαεριανερινηχέτους τινάς. 

ΟΙΚΕΤΗ͂Σ. 

οὐχ ἣν ἄρ᾽ οὐδ᾽ ἃ λέγουσι χατὰ τὸν ἀέρα, 
ὡς ἀστέρες γιγνόμεϑ'᾽, ὅταν τις ἀποϑάνῃ; 

ἘΡΎΥΌΡΓΟΙΣΙ , 
μάλιστα. 

ΟΙΚΕΤΗΣ. 

καὶ τίς ἔστιν ἀστὴρ νῦν ἐχεῖ; 
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ΤΡΥΓΖΙΚΟΕΣΣ: 

Βυδ ων ὁ Χῖος, ὅσπερ ἐπ ΟΝ σιάλαι 

ἐνθάδε τὸν ᾿Τοϊόν ποϑ- ὡς δ᾽ ἦλϑ'᾽, εὐθέως 

᾿οῖον αὐτὸν πάντες ἐχάλουν ἀστέρα. 
ΟΙΚΕΤΗ͂Σ. 

τίνες γάρ εἰσ᾽ οἱ διατρέχοντες ἀστέρες, 

οἱ καόμενοι ϑέουσιν ; 
ΤΡΎΥΓ.ΑἍ,ῖΙΟΣ. 

ἀπὸ δείπνου τινὲς 

810 τῶν πλουσίων οὗτοι βαδίζουσ᾽ ἀστέρων, 
ἱπνοὺς ἔχοντες, ἐν δὲ τοῖς ἵπνοῖσι πῦρ. 

ἀλλ εἴσαγ᾽ ὡς τάχιστα ταυτηνὶ λαβὼν, 
καὶ τὴν πύελον χατάχλυζε, καὶ ϑέρμαιν᾽ ὕδωρ" 

στύρνυ τ᾽ ἐμοὶ καὶ τῆδε κουρίδιον λέχος. 

846 χαὶ ταῦτα δράσας ἧχε δεῦρ᾽ αὖϑις πάλιν" 

ἐγὼ δ᾽ ἀποδώσω τήνδε τῇ βουλῇ τέως. 

ΟΙΚΕΤΗΣ. 

πόϑεν δ᾽ ἔλαβες ταύτα σύ; 
ΤΡΥΓΑ͂ΤΟΣ. 

πόϑεν; ἐκ τοὐρανοῦ. 

ΟΙΚΕΤΉΣ. 

οὐχ ἂν ἔτι δοίην τῶν ϑεῶν τριώβολον, 
εἰ πορνοβοσχοῦσ᾽ ὥσπερ ἡμεῖς οἱ βροτοί. 

ΓΡΎΥΤΓΞΤΠΟ Σ. 

860 οὔκ, ἀλλὰ χἀχεῖ ζῶσιν ἀπὸ τούτων τινές. 
ΟΙΚΕΤΗΣ. 

ἄγε νυν ἴωμεν. εἶπέ μοι, δῶ χαταφαγεῖν 
ταύτῃ τι; 

ΤΡῸῪΥ Τ' ΤΟΙ Σ᾿ 

μηδέν" οὐ γὰρ ἐϑελήσει φαγεῖν 
ἀεὶ 

παρὰ τοῖς ϑεοῖσιν ἀμβροσίαν λείχειν ἄνω. 

ΤΕ ΤΉ. 

856 λείχειν ὥρ᾽ αὐτῇ κἀνϑάδε Ἐν σε: 
ΧΟΡΟΣ. 

εὐδαιμονιχῶς γ᾽ ὃ πρεσ- 

βύτης, ὅσα γ᾽ ὧδ᾽ ᾿δεῖν, 
τὰ νῦν τάδε πράττει. 

ΤΡΎΥΤΦ1Ο Σ. 

τί δῆτ᾽, ἐπειδὰν νυμφίον μ᾽ ὁρᾶτε λαμπρὸν ὄντα; 

ΧΟΡΌΣ. 

860 ζηλωτὸς ἔσει, γέρον, 

αὖϑις νέος ὧν πάλιν, 

μύρῳ χατάλειπτος. 
ΤΡΧΊΎΔΌΊΟΙΣΣΙ: 

οὔτ᾽ ἄρτον οὔτε μᾶζαν, εἰωϑθϑυϊ᾽ 

οἶμαι. τί δῆϑ᾽, ὅταν ξυνὼν τῶν τιτϑίων ἔχωμαι; 

ΧΟΡΟΣ. 

εὐδαιμονέστερος φανεῖ τῶν Καρκίνου στροβίλων. 
ΤΡΥΓΑ͂ΙΟΣ. 

8θ6 οὔχουν διχαίως; ὅστις εἷς 

ὄχημα χανϑάρου ᾽πιβὰς 

ἔσωσα τοὺς Ἕλληνας, ὥστ᾽ 

ἂν τοῖς ἀγροῖς 

ἅπαντας ὄντας ἀσφαλῶς 
χινεῖν τὲ χαὶ χαϑεύδειν. 

ΟΙΚΕΤΗΣ. 

ἡ παῖς λέλουται χαὶ τὰ τῆς πυγῆς καλά" 

ὁ πλαχοῦς πέπεπται, σησαμῆ ξυμπλάττεται, 

870 χαὶ τλλ ἁπαξάπαντα" τοῦ πέους δὲ δεῖ. 

856--- 867. ΞΞΞ 909 ---921. 

ἘΡΟΧΧΖΆΦ0{0ΟΣ. 

ἴϑι νυν ἀποδῶμεν τήνδε τὴν Θεωρίαν 
ἀνύσαντε τῇ βουλὴ τι ταυτηΐί. 

ΟἸΘ ΗΝΙΣΣ 

τί φής; 
αὕτη Θεωρία ᾽στὶν, ἣν ἡμεῖς ποτὲ 
ἐπαίομεν Βραυρῶνάδ᾽ ὑποπεπωχότες; 

ἘΡΥΤΟΖΎΟΘΙΣ. 

876 σάφ᾽ ἴσϑι, κἀλήφϑη γε μόλις. 
ΟΙΚΕΤΗΣ. 

ὦ δέσποτα, 

ὅσην ἔχει τὴν πρωχτοπεντετηρίδα. 
ΡΥ ΠΙΟΣΣν 

εἶεν, τίς ἐσϑ᾽ ὑμῶν δίχαιος, τίς ποτε, “ 

τίς διαφυλάξει τήνδε τὴ βουλὴ λαβών; 

οὗτος, τί περιγράφεις; 

ΟΙΚΕΤΉΣ. 

τὸ δεῖν᾽, εἰς Ἴσϑμια 
880 σχηνὴν ἐμαυτοῦ τῷ πέει χαταλαμβάνω. 

ΤΕΥ ΔΝΘΙΣΣ 

οὔπω λέγεϑ᾽ ὑμεῖς τίς ὁ φυλάξων; δεῖρο σύ" 

χαταϑήσομαι γὰρ αὐτὸς εἷς μέσους ἄγων. 
ΟΙΚΕΤΗ͂Σ. 

ἐχεινοσὶ νεύει. 
ΤΡΥΤΦΙΌΟΣ. 

τίς; 
ΟΙΚΕΤΗΣ. 

ὅστις; ᾿Ἱριφράδης, 

ἄγειν παρ᾽ αὑτὸν ἀντιβολῶν. 
ΤΡΥΤΆΤΟΣΣ.: 

ἀλλ, ὦ μέλε, 
886 τὸν ζωμὸν αὐτῆς προσπεσὼν ἐχλάψεται. 

ἄγε δὴ σὺ κατάϑου πρῶτα τὰ σχεύη χαμαί. 
βουλὴ, πρυτάνεις, ὁρᾶτε τὴν Θεωρίαν. 
σχέψασϑ᾽ ὅσ᾽ ὑμῖν ἀγαϑὰ παραδώσω φέρων, 
ὥστ᾽ εὐθέως ἄραντας ὑμᾶς τὼ σχέλη 

890 ταύτης μετέωρα καταγαγεῖν ἀνάρρυσιν. 
τουτὶ δ᾽ ὅρα τοὐτιτάνιον ἡμῖν ὡς καλόν. 

διὰ ταῦτα καὶ χεχάπνικ᾽ ἄρ᾽. ἐντεῦϑεν γὰρ ἦν 

πρὸ τοῦ πολέμου τὰ λάσανα τῇ βουλῇ ποτέ. 

ἔπειτ᾽ ἀγῶνα δ᾽ εὐθὺς ἐξέσται ποιεῖν 
896 ταύτην ἔχουσιν αὔριον χαλὸν πάνυ, 

ἐπὶ γῆς παλαίειν, τετραποδηδὸν ἑστάναι, 
πλαγίαν χαταβάλλειν, ἐς γόνατα κύβδ᾽ ἑστάναι, 
χαὶ παγχράτιόν γ᾽ ὑπαλειψαμένοις νεανιχῶς 
παίειν, ὀρύττειν, πὺξ ὁμοῦ χαὶ τῷ πέει" 
τρίτη δὲ μετὰ ταῦϑ᾽ ἱπποδρομίαν ἄξετε, 

900 ἵνα δὴ χέλης κέλητα παραχελητιεῖ, 

ἅρματα δ᾽ ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἀνατετραμμένα 
φυσῶντα καὶ πνέοντα προσχιγήσεται, 

ἕτεροι δὲ χείσονταί γ᾽ ἀπειψωλημένοι 

περὶ ταῖσι χαμπαῖς ἡνίοχοι πεπτωχότες. 
906 ἀλλ, ὦ πρυτάνεις, δέχεσϑε τὴν Θεωρίαν. 

ϑᾶσ᾽ ὡς προϑύμως ὁ πρύτανις παρεδέξατο. 

ἀλλ οὐχ ἂν, εἴ τι προῖχα προσαγαγεῖν σ᾽ ἔδει" 
ἀλλ εὗρον ἄν σ᾽ ὑπέχοντα τὴν ἐκεχειρίαν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἡ χρησιὸς ἀνὴρ πολί- 
θΙθτης ἐστὶν ἅπασιν ὅσ- 

τις γ᾽ ἐστὶ τοιοῦτος. 



ἘΠΡ ῚῚ’ τθ ἩΡΕΝ Ν ΤῈ 638) 
ΤΡΥΤΆΑΙΟΣ. , 940 χωρεῖ χατὰ νοῦν, ἕτερον δ᾽ ἑτέρῳ 

οταν τρυγᾶτ᾽, εἴσεσϑε πολλῷ μᾶλλον οἷός εἶμι. τούτων κατὰ χαιρὸν ἀπαντᾷ. 
ΧΟΡΟΣ. ἘΡΥΠΟΧΟΣ. 

χαὶ νῦν σύ γε δῆλος εἶ" ὡς ταῦτα δῆλά γ᾽ ἔσϑ᾽" ὁ γὰρ βωμὸς ϑύρασι 
σωτὴρ γὰρ ἅπασιν ἀν- χαὶ δή. 

916 ϑρώποις γεγένησαι. ΧΟ ΟΣΡΙΩΣΣΣ 

ΤΡΥΣΖ7ΟΣΣ. 

φήσεις γ᾽, ἐπειδὰν ἐχπίῃης οἴνου νέου λεπαστήν. 
ΧΟΡΟΣ. 

χαὶ πιλήν γε τῶν ϑεῶν ἀεί σ᾽ ἡγησόμεσϑα πρῶτον. 
ΤΡ ΚΟῚΣ. 

πολλῶν γὰρ ὑμῖν ἄξιος 

Τρυγαῖος ἁϑμονεὺς ἐγὼ, 
990 δεινῶν ἀπαλλάξας πόνων 

τὸν δημότην 
χαὶ τὸν γεωργιχὸν λεὼν, 

921 Ὑπέρβολόν τὲ παύσας. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἄγε δὴ. τί νῷν ἐντευϑενὶ ποιητέον ; 
ΤΡΎΥΤΦΤΟΣ: 

τί δ᾽ ἄλλο γ᾽ ἢ ταύτην χύτραις ἱδρυτέον; 
ΧΟΡΟΣ. 

χύτραισιν, ὥσπερ μεμφόμενον Ἑρμίδιον; 
ΤΡΎΓΟΑΑΤΟΣ. 

926 τί δαὶ δοχεῖ; βούλεσθε λαρινῷ βοΐ; 
ΟΣ ΡΙΟΣΣ. 

βοΐ; μηδαμῶς, ἵνα μὴ βοηϑεῖν ποι δέοι, 
ΤΡΎΓ 410Σ. 

ἀλλ ὑλ παχείᾳ χαὶ μεγάλη; 
ΧΟΡΟΣ. 

μὴ μή. 
ΡΠ ΤΟΙΣ δὶ 

τιη; 

ΧΟΡΟΣ. 

ἵνα μὴ γένηται Θεογένους ὑηνία. 

ΖΡ ΠΑἁ(ΤΟΣ: 

τῷ δὴ δοχεῖ σοι δῆτα τῶν λοιπῶν; 
ΣΦ ΟΙΡΟΣ:. 

ὁΐ. 
ΤΡΎΓ.ΖἍ1ΙΟΣ. 

980 ὁΐ; 
ΧΟΡΟΣ. 

ναὶ μὰ “ὦ. 
ΠΡΟΥ ΖΦ Χ ΌΟΣ:. 

ἀλλὰ τοῦτό γ᾽ ἔστ᾽ ᾿Ιωνιχὸν 
τὸ ῥῆμ᾽. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἐπίτηδες οὖν, ἵν᾽ ἐν τἠχχλησίᾳ 

ὡς χοὴ πολεμεῖν λέγων τις οἵ χαϑήμενοι 

ὑπὸ τοῦ δέους λέγωσ᾽ ᾿Ιωνιχῶς Οἱ, 

ΤΡΎΥΓ.1ΙΟΣ. 

εὖ τοι λέγεις. 
ΟΡ ΘΣΣΣ: 

χαὶ τἄλλα γ᾽ ὦσιν ἤπιοι. 
936 ὥστ᾽ ἐσόμεϑ᾽ ἀλλήλοισιν ἀμινοὶ τοὺς τρόπους 

χαὶ τοῖσι συμμάχοισι πρᾳότεροι πολύ. 
ἘΡΧΆΖΧΟΣ. 

ἴϑι νυν, ἄγ᾽ ὡς τόχιστα τὸ πρόβατον λαβών" 
ἐγὼ δὲ ποριῶ βωμὸν ἐξρ᾽ ὅτου ϑύσομεν. 

ΣΧ ΟῚΡΙΟἿΣ: 

ὡς πάνϑ᾽ ὅσ᾽ ἂν ϑεὸς ϑέλη χὴ τύχη χατορϑοῖ, 
939 - - 965. --- 1028 --- 1038, 

Ϊ 

ἐπείγετε νῦν ἂν ὅσῳ 
σοβαρὰ ϑεύόϑεν χατέχει 

920 πολέμου μετάτροπος αὔρα. 

γὺν γὰρ δαίμων «φανερῶς 
ἐς ἀγαϑὰ μεταβιβάζει. 

ΓΡΕΧΣΌΟΣΣ. 

τὸ κανοῦν πάρεστ᾽ ὀλὰς ἔχον χαὶ σιέμμα καὶ 
μάχαιραν, 

χαὶ πῦρ γε τουτὶ, χοὐδὲν ἴσχει πλὴν τὸ πρό- 
βατον ἡμᾶς. 

ΣΠ ΟΡΟΣ. 

960 οὔχουν ἁμιλλήσεσϑον; ὡς 

ἣν Χαῖρις ὑμᾶς ἴδη, 

πρόσεισιν αὐλῶν ἄχλη- 
τος, χᾷτα σάφ᾽ οἷδ᾽ ὅτι 
φυσῶντι χαὺὶ πονουμένῳ 

966 προσδώσετε δήπου. 
ΤΡΥΣΤΉΤΟΣΣ. 

ἄγε δὴ, τὸ χανοῦν λαβὼν σὺ χαὶ τὴν χέρνιβα 
περίιϑι τὸν βωμὸν ταχέως ἐπιδέξια. 

ΟΙΚΕΤΗΣ. 

ἰδού λέγοις ἂν ἄλλο" περιελήλυϑα. 
ΤΡΎΥΓΑΑ͂ΙΟΣ. 

φέρε δὴ, τὸ δαλίον τόδ᾽ ἐμβάψω λαβών. 

900 σείου σὺ ταχέως" σὺ δὲ πρότεινε τῶν ὀλῶν, 
χαὐτός τε χερνίπτου, παραδοὺς ταύτην ἐμοὶ, 
καὶ τοῖς ϑεαταῖς ῥῖπτε τῶν χριϑῶν. 

ΟΙΚΕΤΗ͂Σ. 
Ἰδού. 

ὙΡΥΥ ΓΟ, 
ἔδωχας ἤδη; 

ΟἸἹἸΚΕΤΗ͂Σ. 

νὴ τὸν Ἑρμῆν, ὥστε γε 
τούτων ὕσοιπέρ εἶσι τῶν ϑεωμένων 

966 οὐχ ἔστιν οὐδεὶς ὅστις οὐ χριϑὴν ἔχει. 
ΠΡ ὙἹ ΑΓ ΠΟΣῚ 

οὐχ αἱ γυναῖκές γ᾽ ἔλαβον. 
ΟΙΚΕΤΗΣ. 

ἀλλ εἰς ἑσπέραν 
δώσουσιν αὐτοῖς ἅνδρες. 

ΤΡΕΥΦ(ΌΔΟΣΣ: 

ἀλλ εὐχώμεϑα. 

τίς τῆδε; ποῦ ποτ᾽ εἰσὶ πολλοὶ χἀγαϑοί; 

ΟΙΚΕΤΗ͂Σ. 

τοισδὶ φέρε δῶ πολλοὶ γάρ εἶσι χἀγαϑοί. 
ΤΡ ΦΊ ΘΩΣ: 

970 τούτους ἀγαϑοὺς ἐνόμισας ; 
ΟΙΚΕΤΗ͂Σ: 

οὐ γὰρ, οἵτινες 
ἡμῶν χαταχεόντων ὕδωρ τοσουτονὶ 
ἐς ταὐτὸ τοῦϑ᾽ ἑστᾶσ᾽ ἰόντες χωρίον; 

ΤΕΡΕΥΡΙΟΑΓΣΣ: 

ἀλλ ὡς τάχιστ᾽ εὐχώμεϑ᾽, εὐχώμεσϑα δή. 
ὦ σεμνοτάτη βασίλεια ϑεὰ, 

᾿ 976 πότνι᾽ Εἰρήνη, 

ΡΟΕΤΑῈ ΒΟΕΝΙΟΙ- 
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δέσποινα χορῶν, δέσποινα γάμων, 
δέξαι ϑυσίαν τὴν ἡμετέραν. 

ΟΙΚΕΤΗ͂Σ. 

δέξαι δῆτ᾽, ὦ πολυτιμήτη, 

γὴ “Ἰία, καὶ μὴ ποίει γ᾽ ἅπερ αἱ 
980 μοιχευόμεναι δρῶσι γυναῖχες. 

χαὶ γὰρ ἐχεῖνκι παρακλίνασαι 
τῆς αὐλείας παραχύπτουσιν " . 

χἄν τις προσέχῃ τὸν νοῦν αὐταῖς, 
κ«ναχωρουσιν " 

986 χάτ᾽ ἢν ἀπίῃ, παραχύπτουσιν. 
τούτων σὺ ποίει μηδὲν ἔϑ᾽ ἡμᾶς. 

ΤΡ ΑΎΦΟΣΣ: 

μὰ “0, ἀλλ ἀπόφηνον ὅλην σαυτὴν 
γενναιοπρεπῶς τοῖσιν ἐρασταῖς 
ἡμῖν, οἵ σου τρυχόμεϑ᾽ ἤδη 

990 τρία χαὶ δέχ᾽ ἔτη. 
λῦσον δὲ μάχας χαὶ χορχορυγὰς, 
ἵνα «Τυσιμάχην σὲ χαλῶμεν. 
παῦσον δ᾽ ἡμῶν τὰς ὑπονοίας 
τὰς περιχόμψους, 

996 αἷς στωμυλλόμεϑ᾽ εἷς ἀλλήλους " 

μῖξον δ᾽ ἡμᾶς τοὺς Ἕλληνας 

πάλιν ἐξ ἀρχῆς 

φιλίας χυλῷ, καὶ συγγνώμῃ 
τινὶ πιρᾳφοτέρᾳ χέρασον τὸν νοῦν" 
χαὶ τὴν ἀγορὰν ἡμῖν ἀγαϑῶν 

1000 ἐμισιλησϑῆναι μεγάλων, σχορόδων, 
σικύων πρῴων, μήλων, ῥοιῶν, 
δούλοισι χλανισχιδίων μιχρῶν" 
κὰκ Βοιωτῶν γε φέροντας ἰδεῖν 

χῆνας, νήττας, φάττας, τροχίλους " 
1006 χαὶ Κωπίάδων ἐλϑεῖν σπυρίδας, 

καὶ περὶ ταύτας ἡμᾶς ἀϑρόους 
ὀψωνοῦντας τυρβάζεσϑαι 
Μορύχῳ, Τελέᾳ, Γλαυχέτῃ,, ἄλλοις 
τένϑαις πολλοῖς" χᾷτα Μελάνϑιον 

1010 ἥχειν ὕστερον εἷς τὴν ἀγορὰν, 

τὰς δὲ πεπρᾶσϑαι, τὸν δ᾽ ὀτοτύζειν, 

εἶτα μονῳδεῖν ἐκ Πιηδείας, 

ὀλόμαν ὀλόμαν, ἀποχηρωϑεὶς 
τῶς ἐν τεύτλοισι λοχευομένας" 

1010 τοὺς δ᾽ ἀνθρώπους ἐπιχαίρειν. 

ταῦτ᾽, ὦ πολυτίμητ᾽, εὐχομένοις ἡμῖν δίδου. 
ΟΙΚΕΤΉΗΣ. 

λαβὲ τὴν μάχαιραν" εἶϑ᾽ ὅπως μαγειριχῶς 
σᾳάξεις τὸν οἷν. 

ὙΠῈΡ ΓΌΝΟΣ: 

ἀλλ οὐ ϑέμις. 

ΦΙΡΣΖΎΘΩΗΣ. 

τιὴ τί δή; 
ΤΡῪΓ ΖΙΟΙΣ: 

οὐχ ἥδεται δήπουϑεν Ἐϊρήνη σφαγαῖς, 
1020 οὐδ᾽ αἱματοῦται βωμός. ἀλλ εἴσω φέρων 

ϑύσας τὰ μηρί᾽ ἐξελὼν δεῦρ᾽ ἔχφερε, 

χοὔτω τὸ πρόβατον τῷ χορηγῷ σώζεται. 
ΧΟΡΟΣ. 

σέ τοι ϑύρασι χρὴ Ἐ Ἐ μένοντα τοίνυν 
σχίζας δευρὶ τιϑέναι ταχέως 

1026 τά τε πρόσφορα πάντ᾽ ἐπὶ τούτοις. 

Ι ΤΡ ΠΟ Σ, 

οὔχουν δοχῶ σοι μαντιχῶς τὸ φρύγανον τίϑεσθϑαι; 
ΧΟ ΘΟ ΒΘΣΣΣ 

πῶς δ᾽ οὐχί; τί γάρ σε πέφευγ᾽ 
ὅσα χρὴ σοφὸν ἄνδρα; τί δ᾽ οὐ 

σὺ φρονεῖς, ὁπόσα χρεὼν τὸν 
1080 σοφὴ Ὁ δόχιμον 
| φρενὶ πορίμῳ τε τόλμη; 

ΠΟΡΕΥΞΖ ΟΣΣ: 

ἡ σχίζα γοῦν ἐνημμένη τὸν «Στιλβίδην πιέζει, 
χαὶ τὴν τράπεζαν οἴσομαι, χεὼ παιδὸς οὐ δεήσει. 

Ϊ ΧΌΟΡΟΣ. 

τίς οὖν ἂν οὐχ ἐπαινέσει-- 
ἐν ἄνδρα τοιοῦτον», ὅσ-- 

1036 τις πόλλ ἀνατλὰς ἔσω-- 

] σε τὴν ἱερὰν πόλιν; 

ὥστ᾽ οὐχὶ μὴ παύσει ποτ᾽ ὧν 
ζηλωτὸς ἅπασιν. 

Ι ΟΙἹΚῈ ΤῊΣ, 

ταυτὶ δέδραται. τίϑεσο τὼ μηρὼ λαβών. 
1040 ἐγὼ δ᾽ ἐπὶ σπλάγχν᾽ εἶμι χαὶ ϑυλήματα. 

ΠΡΥΧΙΠΟΙΣΩ 

ἐμοὶ μελήσει ταῦτά γ᾽ ἀλλ ἥχειν ἐχρῆν. 
ΟΙΚΕΤΉΣ. 

] ἰδοὺ, πάρειμι. μῶν ἐπισχεῖν σοι δοχῶ; 
ἘΠΡΕΧΤΙΑΊΎΟΙΣ: 

| ὄπτα καλῶς νυν αὐτώ" καὶ γὰρ οὑτοσὶ 
᾿ προσέρχεται δάφνη τις ἐστεφανωμένος. 

1046 τίς ἄρα ποτ᾽ ἐστίν; 

| ΟΙΚΕΤΉῊΣ. 

ὡς ἀλαζὼν φαίνεται" 
μάντις τίς ἔστιν. 

ΤΙΡΥΙΤΑΙΠΘΙΣΩ 

] οὐ μὰ «10, ἀλλ᾿ Ἱεροκλέης. 
] ΟἸΙΚΕΤΗῊΣ: ] 

οὗτός γέ πού ᾽σθ᾽ ὁ χρησμολόγος οὐξ ᾽᾿Ωρεοῦ. 
τί ποτ᾽ ἄρα λέξει; ] 

ΤΡΧΑΤΟΝΣΣ 

δῆλός ἐσϑ᾽ οὗτός γ᾽ ὅτι 
ἐναντιώσεταί τι ταῖς διαλλαγαῖς. 

ΟΙΚΕΤΗΣ. 

1060 οὔχ, ἀλλὰ χατὰ τὴν χνῖσαν εἰσελήλυϑεν. 
| ΤΡΥΧΊ Δ ΕΟΣΣ 

μή νυν ὑρᾶν δοχῶμεν αὐτόν. 
ΟΙΚΈΤΗΣ. 

εὖ λέγεις. 
ἹΙΕΡΟΚΖΗΣ. 

τίς ἡ ϑυσία ποϑ᾽ αὑτηὶ χαὶ τῷ ϑεῶν; 

ΤΡΥΤΠΘΕΣΣ 

Ϊ ὕπτα σὺ σιγῇ, χἄπαγ᾽ ἀπὸ τῆς ὀσφύος. 
ΕΡΟΚΖΗΣ. 

ὅτῳ δὲ ϑύετ᾽ οὐ φράσεϑ᾽; 
ΤΡΎΨΖ ΠΣ 

ἡ χέρχος ποιεῖ. 
1066 καλῶς. 

Ϊ ΟΙΚΕΤΗΣ. 

καλῶς δῆτ᾽, ὦ πότνι᾽ Εἰρήνη φίλη. 
ἹΤΕΡΟΚΜΗΣ. 

ἄγε νυν ἀπάρχου, κᾷτα δὸς τἀπάργματα. 
ΤΡ ΎΜΈΕΑΝΟΣΣ, 

ὀπτᾶν ἄμεινον πρῶτον. 
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ΤΕΡΟΚ.ΖΗΣ. 

ἀλλὰ ταυταγὶ 
ἤδη ᾽στὶν ὀπτά. 

ΨΡΥΤΕΚΟΣΣ. 

σιολλὰ πράττεις, ὅστις εἷς 

χατάτεμινε. ποῦ τράπεζα; τὴν σπηνδὴν φέρε. 
ΤΕΡΟΌΚΙΖΦΗΣ. 

1060 ἡ γλῶττα χωρὶς τέμνεται. 

ΤΡΎΨΟΙΣ. 

μεμνήμεϑα. 
ἀλλ οἷσϑ᾽ ὃ δοᾶσον; 

ΤΕΡΟΚ.ΗΣ. 

ἢν φράσης. 
ΠΡΟ ΤΙ ΔΙΤΌΟΣΣ. 

μὴ διαλέγου 
γῷν μηδέν - Εἰρήνη γὰρ ἱερὰ ϑύομεν. 

ἹΕΡΟΚ.ΖΗΣ. 

ὦ μέλεοι ϑνητοὶ χαὶ νήπιοι, 
ΠΡΟΣ ΤΖΊΡΟΣΣ. 

ἐς χειαλὴν σοί. 
ΤΕΡΟΚ.ΖΗΣ. 

οἵτινες ἀφραδίησι ϑεῶν νόον οὐκ ἀΐοντες 
1006 συγϑήχας πεποίησϑ'᾽ ἄνδρες χαροποῖσι πιϑήκοις, 

ΟΙΚΈΤΑΗΣ. 

αἰβοῖ βοῖ. 

ΠΡ ὙΦ ΟΣΣ. 

τί γελᾷς; 4 

ΟΙΚΈΕΤΗΣ. 

ἥσϑην χαροποῖσι πιϑήκχοις. 
ΤΕΡΟΚΜΖΗΣ. Ϊ 

χαὺὶ χέπφοι τρήρωνες ἀλωπεχιδεῦσι πέπεισϑε, 
ὧν δόλιαι ψυχαὶ, δόλιαι φρένες. 

ΤΡΥΓΑ͂ΙΟΣ. 
εἴϑε σου εἶναι ὦ 

ὥφελεν, ὠλαζὼν, οὑτωσὶ ϑερμὸς ὁ πλεύμων. 
ΤΕΡΟΚ.ΗΣ. 

1070 εἰ γὰρ μὴ Νύμφαι γε ϑεαὶ Βάχιν ἐξαπάτασχον, 
᾿ μηδὲ Βάκις ϑνητοὺς, μηδ᾽ αὖ Νύμφαι Βάχιν, 

αὐτὸν, 
Ι ἘΠΕ ΤΟ ΤΟΣ. 

ἐξώλης ἀπόλοι᾽, εἰ μὴ παύσαιο βακίζων. 
ΤΕΡΟΚ.ΖΗΣ. 

οὔπω ϑέσφατον ἦν Εἰρήνης δέσμ᾽ ἀναλῦσαι, 
ἀλλὰ τόδε πρότερον 

ΠΌΡΟΥ Α(0Φ0{ὍὉἿΣ. 

τοῖς ἁλσί γε παστέα ταυτί. 
ἹΕΡΟΚΜΗΣ. 

1076 οὐ γάρ πω τοῦτ᾽ ἐστὶ «φίλον μαχάρεσσι ϑεοῖσι»". 
φυλόπιδος λῆξαι, πρίν χὲν λύχος οἷν ὑμεναιοῖ. 

ΤΡΥΤΟΑ͂Ι͵ΙΟΣ. 

καὶ πῶς, ὦ χατάρατε, λύχος ποτ᾽ ἂν οἷν ὑμε. 

γαιοῖ. ἹἹΕΡΟΚΖΗΣ. 

ἹΕΡΟΧΚΜΖΗΣ. 1110 σπονδή. 

ὡς ἡ σφονδύλη φεύγουσα πονηρότατον βδεῖ, ΤΡΎΥΓΌΖΤΙΟΣ: 
χὴ χώδων ἀκαλανϑὶς ἐπειγομένη τυφλὰ τίκτει, καὶ ταυτὶ μετὰ τῆς σπονδῆς λαβὲ ϑᾶττον. 
τουτάκις οὔπω χρῆν τὴν εἰρήνην πεποιῆσϑαι. ἸἹΕΡΟΙΑ͂ ΖΉΣ. 

ΤΡΎΓΑΑΙΟΣ. 

11080 ἀλλὰ τί χρῆν ἡμᾶς; οὐ παύσασϑαι πολεμοῦντας, ᾿ 
Ἁ , , , ΞΕ ᾿ ἢ ϑιακαυνιάσαι πότεροι χλαυσούμεϑα μεῖζον, 

Η Η. 635) 
ἹΕΡΟΚΖΗΣ. 

οὔποτε ποιήσεις τὸν χαρχίνον ὀρϑὰ βαδίζειν. 

ὩΡΥΓΨΖΟΌΟΣ. 

οὔποτε δειπνήσεις ἔτι τοῦ λοιποῦ ᾽ν πρυτανείῳ, 
1086 οὐδ᾽ ἐπὶ τῷ πραχϑέντι ποιήσεις ὕστερον οὐδέν. 

ΤΈΣΣ ΚΕΝ 

οὐδέποτ᾽ ἂν ϑείης λεῖον τὸν τραχὺν ἐχῖνον. 

ΠΕ ΧΟΥ͂Σ 

ἄρα φενακίζων ποτ᾽ ᾿᾿ϑηναίους ἔτι παύσει; 

ΤἹΤΕΡΟΚΌΜΖΗΣ. 

ποῖον γὰρ κατὰ χρησμὸν ἐκαύσατε μῆρα ϑεοῖσιν; 

ΡΥ ΠΟΩΣ: 

ὅνπερ χάλλιστον δήπου πεποίηκεν Ὅμηρος " 
1090 ὡς οἱ μὲν νέφος ἐχϑρὸν ἀπωσάμενοι πολέμοιο 

Εἰρήνην εἵλοντο χαὶ ἱδρύσανϑ᾽ ἱερείῳ. 
αὐτὰρ ἐπεὶ χατὰ μῆρ᾽ ἐχάη χαὶ σπλάγχν᾽ ἐπά- 

σαντο, 
ἔσπενδον δεπάεσσιν - ἐγὼ δ᾽ ὁδὸν ἡγεμόνευον" 
χρησμολόγῳ δ᾽ οὐδεὶς ἐδίδου χώϑωνα φαεινόν. 

ΨΤΕΡΟΚ ΖΉΗ͂Σ. 

1096 οὐ μετέχω τούτων " οὐ γὰρ ταῦτ᾽ εἶπε Σίβυλλα. 

ὙΦ ΠΟΣΣ, 

ἀλλ ὃ σοφός τοι γὴ “1 Ὅμηρος δεξιὸν εἶπεν" 
ἀφρήτωρ, ἀϑέμιστος, ἀνέστιός ἐστιν ἐχεῖγος, 

ὃς πολέμου ἔραται ἐπιδημίου ὀχρυόεντος. 

ΤἹΤΕΡΟΚΜΖΗΣ. 

φράζεο δὴ, μή πώς σὲ δόλῳ φρένας ἐξαπατήσας 
1100 ἐχεῖνος μάρψῃ 

ΤΡ ΟΣΝΣ. 

τουτὶ μέντοι σὺ (φυλάττου, 
ὡς οὗτος φοβερὸς τοῖς σπλάγχνοις ἐστὶν ὁ χροη- 

σμός. 
ἔγχει δὴ σπονδὴν καὶ τῶν σπλάγχνων φρέρε 

δευρί. 

ΤΈΡΟ ΚΕΖΊΓΣ. 

ἀλλ᾽ εἰ ταῦτα δοκεῖ, χἀγὼ ᾿μαυτῷ βαλανεύσω. 
ἘΠΡΡΥΜΟΠΟΩΣ: 

σπονδὴ σπονδή. 

ΤΕΡΟΚΟ.ΖΈΕΓΣ: 

1106 ἔγχει δὴ χἀμοὶ καὶ σπλάγχνων μοῖραν ὄρεξον. 

ὙΓΡΆ ΠΟΣΣ: 

ἀλλ οὔπω τοῦτ᾽ ἐστὶ «ίλον μακάρεσσι ΠΣ 
ἀλλὰ τόδε πρότερον, σπένδειν ἡμᾶς, σὲ δ᾽ ἀπελ-- 

ϑεῖν. 

ὦ πότνι᾽ Εἰρήνη, παράμεινον τὸν βίον ἡμῖν. 
ΤΤΕΡΟΚΜΖΗΣ. 

πρόσφερε τὴν γλῶτταν. 
ΠΥΡΟΥ͂ ΠΟΣῚ 

σὺ δὲ τὴν σαυτοῦ γ᾽ ἀπένεγκον. 

οὐδεὶς προσδώσει μοι σπλάγχνων; 
ἘΦ ΡΥΧΤΟΆΑ ΤΟΙΣ, 

οὐ γὰρ οἷόν τὲ 
ἐξὸν σπεισαμένοις κοινῇ τῆς Ἑλλάδος ἄρχειν; ἡμῖν προσδιδόναι, πρίν κεν λύχος οἷν ὑμεναιοῖ. 



Ϊ 

6320 ἈΨῬΊῚ ΘΕ ΝΌΟΝ Σ 

Ϊ 
Ϊ 

.1120 κἄγωγ᾽, ὅτε τένϑης εἶ σὺ χἀλαζὼν ἀνήρ. 

1180 οὐ γὰρ φιληδῶ μάχαις, 

118Ὁ ἐχπεπρισμένα, 

1140 οὐ γὰρ ἔσϑ᾽ 

1166 χἄμα τῆς 

ι---------.ς- ἜΦΜΕΞΞΞ ἘΞ 

ΙΕΡΟΚΜΗΣ. ] 
γαὺ πρὸς τῶν γονάτων. 

ΤΓΨΙΧΙΓΏΟΟΣ. 

ἄλλως, ὦ τῶν, ἱχετεύεις " 

οὐ γὰρ ποιήσεις λεῖον τὸν τραχὺν ἐχῖνον. 
1118 ἄγε δὴ, σεαταὶ, δεῦρο συσπλαγχνεύετε 

μετὰ γνῷ». 
ἹἸΕΡΟΙΖΗΣ. 

τί ἐγὼ δέ; 
ΡΥ ΟΣ 

τὴν Σίβυλλαν ἔσϑιε. ᾿ 
ΤΕΡΟΚΌΜΗΣ. 

οἴ; τοι μὰ τὴν Γὴν ταῦτα κατέδεσϑον μόνω, 
ἀλλ᾽ ἁρπάσομαι σφῷν αὐτά" χεῖται δ᾽ ἐν μέσῳ. 

ΤΡΥΓΑ͂ΙΟΣ. 

ὦ παῖε παῖε τὸν Βάχιν. 

ΤΕΡΟΚΟ. ΗΣ 
μαρτύρομαι. 

ΤΟΡ ΧΟ ΙΣΖ ΟΣ: 

παῖ᾿ αὐτὸν ἐπέχων τῷ ξύλῳ τὸν ἀλαζόνα. 
ΟΙΚΕΤΗΣ. 

σὺ μὲν οὖν - ἐγὼ δὲ τουτονὶ τῶν κωδίων, 
ἁλάμβαν᾽ αὐτὸς ἐξαπατῶν, ἐχβολβιῶ. 

- ν᾿ ΄ 
οὐ χαταβαλεῖς τὰ κώδι, ὦ ϑυηπόλε; 

1125 ἤχουσας ; ὁ κόραξ οἷος ἦλϑ᾽ ἐξ ᾿Ωρεοῦ. 
οὐκ ἀποπετήσει ϑᾶττον εἷς Ἐλύμνιον; 

ΣΌΟΡΟΣ. “ ΝΣ 
ἡδομαί γ᾽, ἥδομαι 

χράνους ἀπηλλαγμένος 
τυροῦ τὲ καὶ χρομμύων. 

ἀλλὰ πρὸς πῦρ διέλ- 
χων μετ᾽ ἀνδρῶν ἑταί- ] 
ρων φίλων, ἐκχέας ] 

Κύωγι: Σ - ] 
τῶν ξύλων ἅττ᾽ ἂν ἢ | 

Ϊ 
Ϊ δαγότατα τοῦ ϑέρους 

χἀνϑραχίζων τοὐρεβίνϑου. 

τήν τὲ φηγὺν ἐμπυρεύων. 
: ᾿ Ξ 

χάμα τὴν Θρᾷιταν χυγνῶν, 
τῆς γυναικὸς λουμένης. Ι 

Ἐρνράν ἢ ΕἸ ΒΕ ΔΉΜΣ ΎΣ γχρῤεα 
ἥδιον ἢ τυχεῖν μὲν δὴ σπαρμένα, Ἶ 0, ς Ὁ παρ δ 

τὸν ϑεὸν δ᾽ ἐπιψαχάζειν, 
- ΑΣ τ σ- Ι 

εἶπέ μοι, τί τηνικαῦτα δρῶμεν, ὦ Κωμαρχίδη; 

ἐμπιεῖν ἔμοιγ᾽ ἀρέσκει, τοῦ ϑεοῦ δρῶντος χαλῶς." 
Ὁ, Η Ζ Ξν - 

ἀλλ᾽ ἄφευε τῶν φασήλων, ὦ γύναι, τρεῖς χοίνιχας." 
1145 τῶν τε πυρῶν μῖξον αὐτοῖς, τῶν τε σύχων ἔξελε, 

τὸν τε δανὴῆν ἡ Σύρα βωστρησάτω ᾿χ τοῦ χωρίοι. 9 ς χῶς Ὁ ΤΕΣ ΤΈΣ τὶ ΣΈΟ ΥΝΟ ΤΣ οδὴρ Η , 
οὐ γὰρ οἱόν τ᾿ ἐστὶ πάντως οἱναρίζειν τήμερον" 

οὐδὲ τυντλάζειν, ἐπειδὴ παρδακὸν τὸ χωρίον" 
κἀξ ἐμοῦ δ᾽ ἐνεγκάτω τις τὴν χίχλην καὶ τὼ 

σπίνω " 
τ ᾿ -» 

.11950ὴ» δὲ χαὶ πυός τις ἔνδον χαὶ λαγῷα τέτταρα. | 

εἴ τι μὴ ᾿ξήνεγχεν αὐτῶν ἡ γαλῆ τῆς ἑσπέρας" 

ἐψόφει γοῦν ἔνδον οὐχ οἷδ᾽ 
τιν » 
ὧν ἔνεγπᾳ 

Ξ ἊΣ 
ἅττα χἀχυδοιδόπια", 

ἕν δὲ δοῦναι τῷ » ὦ παῖ, τρί᾽ ἡμῖν, 
πατρί" 

μυρρίνας τ᾽ αἴτησον ἐξ ἹἹσχινάδου τῶν καρπίμων", 

αὐτῆς ὁδοῦ Χαρινάδην τις βωσάτω, 
1127 --- 1108. -ΞΞΞ 1159 --- 190. 

χαί τιν᾽ εἰπεῖν γείτονι». 1196 ἔπειτ᾽ ἐπ 

1200 οὐδεὶς ἐπρίατ᾽ 

ὡς ἂν ἐμπίῃ μεϑ᾽ ἡμῶν, 
ΔΡ᾿ - - 

εὖ ποιοῦντος χὠφελοῦντος 

τοῦ ϑεοῦ τἀρώματα. 
« ΓΈ. 3, τὰ ΕΣ 

ἡνίχ᾽ ἂν δ᾽ ἀχέτας 

1100 ζδη τὸν ἡδὺν νόμον, 
διασχοπῶν ἥδομαι 
τὰς «Τημνίας ἀμπέλους, 
εἰ πεπαίνουσιν ἢ-- 
δὴ" τὸ γὰρ φἴτυ πρῷ- 

116 ον φύει" τόν τὲ φή- 
ληχ᾽ ὁρῶν οἱδάνοντ᾽" 
ΠΣ τ 

εἰϑ οποταν ἡ πέπων, 

ἐσϑίω χἀπέχω. ἌΣ 
χἄμα φήμ᾽, Ὥραι φίλαι: χαὶ 

τοῦ ϑύμου τρίβων κυχῶμαι" 
1170 χᾷτα γίγνομαι παχὺς 

τηνιχαῦτα τοῦ ϑέρους 

μᾶλλον ἢ ϑεοῖσιν ἐχϑοὺὸν ταξίαρχον προσβλέπων, 
τρεῖς λόφους ἔχοντα χαὶ φοινιχίδ᾽ ὀξεῖαν πάνυ, 
ἣν ἐχεῖνός (φησιν εἶναι βάμμα Σαρδιανιχόν " 

᾿117δ ὴν δέ που ὅξῃ μάχεσϑ᾽ ἔχοντα τὴν φοινιχίδα, 

τηνιχαῦτ᾽ αὐτὸς βέβαπται βάμμα Κυζιχηνιχόν " 

χᾷτα φεύγει πρῶτος, ὥσπερ ξουϑὸς ἱππαλεχτρυὼν 
τοὺς λόφους σείων " ἐγὼ δ᾽ ἕστηκα λινοπτώμενος. 

ἡνίχ᾽ ἂν δ᾽ οἴχοι γένωνται, δρῶσιν οὐχ ἀνασχετὼ, 

χαὶ κάτω 
ἐξαλείφοντες δὲς ἢ τρίς. αὔριον δ᾽ ἔσϑ᾽ ἡ ̓ ξοδὸς " 

τῷ δὲ σιτί᾽ οὐχ ἐώνητ᾽- οὐ γὰρ ἤδειν ἐξιών" 
εἶτα προστὰς πρὸς τὸν ἀνδριάντα τὸν Πανδίονος, 
εἶδεν αὑτὸν, κἀπορῶν ϑεῖ τῷ χαχῷ βλέπων. ὀπόν. 

1185 ταῦτα δ᾽ ἡμᾶς τοὺς ἀγροίχους δρῶσι, τοὺς δ᾽ ἐξ 
ἄστεως 

ἧττον, οἱ ϑεοῖσιν» οὗτοι κἀνδράσιν διψάσπιδες. 
ὧν ἔτ᾽ εὐθύνας ἐμοὶ δώσουσιν, ἢν ϑεὸς ϑέλη. 
πολλὰ γὰρ δή μ᾽ ἠδίκησαν, 

ὄντες οἴχοι μὲν λέοντες, 
1190 ἐν μάχῃ δ᾽ ἀλώπεκες. 

ΤΡΥΣΑΟΤΟΣΣΣ 
Ἰοὺ ἰού. 
ε ᾿ “» τ ἸΡ 5 , ' 
ὅσον τὸ χρῆμ᾽ ἐπὶ δεῖπνον ἡλϑ᾽ ἐς τοὺς γάμους. 
ἔχ᾽. ἀποχάϑαιρε τὰς τραπέζας ταυτηΐ" 

πάντως γὰρ οὐδὲν ὁ ὄφε ἑλός ἐστ᾽ αὐτῆς ἔτι. 

πείσφ ερε τοὺς ἀμύλους χαὶ τὰς χίχλας 

χαὶ τῶν λαγῴων πολλὰ χαὶ τοὺς χολλάβους. 
ΦΤΡΕΠΑΝΟΥΡΓΙΌΣ. 

ποῦ ποῦ Τρυγαῖός ἔστιν; 
ΡΥ ΞΊ,ΈΟΣΙ 

ἀναβράττω χίχλας. 
ΤΡΕΠΑΝΟΎΥΡΓΟΣ. 

ὦ φίλτατ᾽, ὦ Τρυγαῖ᾽, ὅσ᾽ ἡμᾶς τἀγαϑὰ 

δέδρακας. εἰρήνην ποιήσας" ὡς πρὸ τοῦ 
ὧν δρέπανον οὐδὲ χολλύβου, 

γυνὶ δὲ πεντήχοντα δραχμῶν ἐμπολῶ" 

ὁδὺὲ δὲ τριϑράχμους τοὺς χάδους εἷς τοὺς ἀγρούς. 
ἀλλ᾽, ὦ Τρυγαῖε, τῶν δρεπάνων τε λάμβανε 

! 
“αν τῶνδ᾽ ὃ τι βούλει προῖχα" χαὶ ταυτὶ δέχου." Ι 

1208 ἀφ᾽ ὧν γὰρ ἀπεδόμε σϑκ κἀχερϑάναμεν 

τὰ δῶρα ταυτί σοι «(έρομεν εἷς τοὺς γάμους. 
ΤΡ ΜΟΙΣΙ 

ἐμοὶ ταῦτ᾽ εἴσιτε ἴϑι νυν, καταθέμενοι παρ᾿ 

.1180 τοὺς μὲν ἐγ γράφοντες ἡμῶν, τοὺς δ᾽ ἄνω τε 

Ϊ 

-------“-“---- Ὁ 



ἘΠΕ τ᾿" 

ἐπὶ δεῖπνον ὡς τάχιστα" χαὶ γὰρ οὑτοσὶ 
ὅπλων χάπηλος ἀχϑόμεγος προσέρχεται. 

ΜΟΦΟΠΟΙΟΣ. 

ἘΡΥἊΟΤΟΣ: 

«ΟΦΟΠΟΙ͂ΟΣ. 

ἀπώλεσάς μου τὴν τέχνην χαὶ τὸν βίον, 

χαὶ τουτουὶ χαὶ τοῦ δορυξοῦ ᾿κεινουΐ, 

ΤΡ ὙΓΑ͂Ι ΟΣ. 

τί δῆτα τουτοινὶ χαταϑῶ σοι τοῖν λόφοιν; 
««ΟΦΟΠΟΊΙ͂ΟΣ. 

1215 αὐτὸς σὺ τί δίδως ; 

ΤΡΟΥΤΟΑΤΘΩΣ, 
ὅ τι δίδϑωμ᾽ ; αἰσχύνομαι. 

ὅμως δ᾽ ὅτι τὸ σφήχωμ᾽ ἔχει πόνον πολὺν, 
δοίην ἂν αὐτοῖν ἰσχάδων τρεῖς χοίνιχας, 
ἵν᾽ ἀποχαϑαίρω τὴν τράπεζαν τουτῳί. 

Ι ΜΟΦΟΠΟΙ͂ΟΣ. 

] ἔνεγχε τοίνυν εἰσιὼν τὰς Ἰσχάϑας" 
. 1220 χρεῖττον γὰρ, ὦ τῶν, ἐστὶν ἢ μηδὲν λαβεῖν. 
Ι ΤΡΥΓΑΙΟΣ. 
| ἀπόφερ᾽ ἀπόφερ᾽ ἐς χύραχας ἀπὸ τῆς οἴχίας. 

| τριχορρυεῖτον, οὐδέν ἔστον τὼ λόφω. 
Ι οὐχ ἂν πριαίμην οὐδ᾽ ἂν ἰσχάδος μιᾶς. 

ΘΩΡΑΚΟΠΩΜΗΣ. 
] τί δαὶ δεχάμνῳ τῷδε ϑώραχος χύτει 
1226 ἐνημμένῳ χάλλιστα χρήσομαι τάλας; 

ἜΠΡῪ ΤΙ ΦΙΌΟΣΣ. 

οὗτος μὲν οὐ μή σοι ποιήσει ζημίαν. 
ἀλλ᾽ αἷρέ μοι τοῦτόν γε τῆς ἰσωνίας " 

ἐναποπατεῖν γάρ ἐστ᾽ ἐπιτήδειος πάνυ 
ΘΩΡΑΚΟΠΩΜΗΣ. 

παῦσαί μὲ ὑβρίζων τοῖς ἐμοῖσι χρήμασιν. 

ΤΌ ΎΤΟΣΣ. 

[1280 ὡδὶ, παραϑέντι τρεῖς λίϑους. οὐ δεξιῶ 

| ΘΩΡΑΚΟΠΩΜΗΣ. 
ποίᾳ δ᾽ ἀποψήσει ποτ᾽, ὠμαϑέστατε; 

ἜΤ ΦΈΚΟΣΣ. 

τηδὲ, διεὶς τὴν χεῖρα διὰ τῆς ϑαλαμιᾶς 
| χαὶ τῇδ᾽. 
Ϊ ΘΩΡΑΚΟΠΩΜΖΗΣ. 

[ ἅμ᾽ ἀμφοῖν δὴι᾽; 
ΠΡΡΕΥΣ ΤΌΣ: 

ἔγωγε νὴ Ζ4])α, 
ἵνα μή γ᾽ ἁλῶ τρύπημα χλέπτων τῆς νεώς. 

ΘΩΡΑΚΟΠΩ ΜΗΣ. 

1286 ἔπειτ᾽ ἐπὶ δεχάμνῳ χεσεῖ γαϑήμενος; 

ΤΡΙΡΕΖΙΘῈΣ: 

ἔγωγε νὴ “1, ὠπίτριπτ᾽. οἴει γὰρ ἂν 

τὸν πρωχτὸν ἀποδόσϑαι με χιλιῶν δραχμῶν; 
ΘΩΡΑΚΟΠΩ ΖῊΗΣ. 

ἴϑι δὴ, ᾿ξένεγχε τἀογύριον. 
ἬΡΎ ΖΦ1ΟΣ. 

ἀλλ᾽, ὦγαϑὲ, 
ϑλίβει τὸν ὕρρον. ἀπόφερ᾽, οὐχ ὠνήσομαι. 

ΣΦ ΖΦ ΙΓΙΕΙΕΘΊΙΓΟΤΟΙ.: 

1240 τί δ᾽ ἄρα τῇ σάλπιγγι τῇδε χρήσομαι, 

ἣν ἐπριάμην δραχμῶν ποϑ᾽ ἑξήχοντ᾽ ἐγώ; 

ΤΡΎΥΓΤ ΆΤΟΣ: 

μόλυβδον εἰς τουτὶ τὸ χοῖλον ἐγχέας, 

τί δ᾽ ἔστιν, ὦ χαχόϑαιμον; οὔ τί που λοφᾷς; 

ἩΝ Ν᾿ ΤῊΣ 6317 

| ἔπειτ᾽ ἄνωϑεν δάβδον ἐνϑεὶς ὑπόμαχρον, 
γενήσεταί σοι τῶν καταχτῶν χοττάβων. 

Ι ΣΑΠΙΓΓΟΠΟΙ͂ΟΣ. 
Ϊ « - , Ξ -- Ϊ ᾿- 
1210 οἴμ᾽ ὡς προϑέλυμνόν μ᾽, ὦ Τρυγαῖ᾽, ἀπώλεσας. 1346 οἴμοι χαταγελᾷς. 

ΤΡ ΤΊ ΧΤΘΕΣ. 

ἀλλ᾽ ἕτερον παραινέσω. 
τὸν μὲν μόλυβδον, ὥσπερ εἶπον, ἔγχεον, 
ἐντευϑενὶ δὲ σπαρτίοις ἠρτημένην 

σιλάστιγγα πρόσϑες, χαὐτό σοι γενήσεται 
τὰ σῦκ ἐν ἀγρῷ τοῖς οἰχέταισιν ἱστάναι. 

ΚΡΑΝΟΠΌΙΟΣ. 

1280 ὦ δυσχάϑαρτε δαῖμον, ὥς μ᾽ ἀπώλεσας, 
ὅτ᾽ ἀντέδωχά γ᾽ ἀντὶ τῶνδε μνᾶν ποτέ" 
χαὶ νῦν τί δράσω; τίς γὰρ αὔτ᾽ ὠνήσεται; 

ἘΞΡΧΤΕΖἉΤΟΣ. 

πώλει βαδίζων αὐτὰ τοῖς 4ϊγυπτίοις " 
ἔστιν γὰρ ἐπιτήδεια συρμαίαν μετρεῖν. 

ΦΟΡΎΞΟΣ. 

1266 οἴμ᾽, ὦ χρανοποί᾽, ὡς ἀϑλίως πεπράγαμεν. 
ἜΡΥΣ ΦΟΥἿΣ. 

οὗτος μὲν οὐ πέπονθεν οὐδέν. 
ΖΟΡΥΞΟΣ. 

ἀλλὰ τί 
ἔτ᾽ ἐστὶ τοῖσι χράνεσιν ὅ τι τις χρήσεται; 

Ζ ΡῪ ΤΙ... ΤΟΙΣ: 

ἐὰν τοιαυτασὶ μάϑη λαβὰς ποιεῖν, 
ἄμεινον ἢ νῦν αὔτ᾽ ἀποδώσεται πολύ. 

ΚΡΑΝΟΠΟΙΟΣ. 

΄1260 ἀπίωμεν, ὦ δορυξέ. 
| ΖΌΡΊΧΗ ὙΠ ΘΕΣΣ 

μηδαμῶς γ᾽, ἐπεὶ 
ἐγὼ τὰ δόρατα ταῦτ᾽ ὠνήσομαι, 

ΖΘ ΡΟΥΕΙΘΟΣΣ. 

πόσον δίδως δῆτ᾽; 

ΤΡΕΙ͂Σ ΊΔΟΣΣ, 

εἰ διαπρισϑεῖεν δίχα, 
λάβοιμι ἂν αὔτ᾽ ἐς χάραχας, ἑχατὸν τῆς δραχμῆς. 

ΖΘ ἙΈΞΙΟἽΣ: Ϊ 

ὑβριζόμεϑα. χωρῶμεν, ὦ τᾶν, ἐχποδών. | 

ΤΡΎΓΆΙΟΣ. Ι 
.1260ὅ γὴ τὸν «1(᾿, ὡς τὰ παιδί᾽ ἤδη ᾿ξέρχεται ] 
] οὐρησόμεν. α τὰ τῶν ἐπιχλήτων δεῦρ᾽, ἵνα 

τούτῳ γ᾽ 

ἅττ᾽ σεται προαναβάληταί μοι δοχεῖ. 
᾿ Ἀν οἱ ΕΣ α δ ΄ 
ἀλλ᾽ ὅ τι πὲρ ἄδειν ἐπινοεῖς, ὦ παιδίον, 

᾿ ἐμὲ στὰν πρότερον ἀναβαλοῦ ᾿νϑαϑδί. 

ΠΑ͂ΙΣ Ζ5Π7 ΣΟΎ. Ϊ 

1270 Νῦν» αὖϑ᾽ ὁπλοτέρων ἀνδοῶν ἀρχώμεϑα 

ἜΥ ΠΣ 

αὐτοῦ παρ 

παῦσαι, 

ὁπλοτέρους δον, χαὶ ταῦτ᾽, ὦ τρισχαχόδαιμον»,, 

οὔσης " ἀμαϑές γ᾽ εἶ χαὶ κατάρατον. 

ΠΑ͂ΙΣ ΔΑΜΆΑΧΟΥ. 

Οἱ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾿ ἀλλήλοισιν Ἰόντες,, 
σύν ῥ᾽ ἔβαλον δινούς τὲ χαὶ ἀσπίδας ὀμᾳαλοέσσας.. 

ΤΠ ΡΌΎ ΤΣ ΆΑΤΘΕΣ. 

1270 ἀσπίδας; οὐ παύσει μεμνημένον ἀσπίδος ἡμῖν; 
1 ΦΥΣ  Τ ΓΑ ΣΧ ΟΣ, 

Ὁ 
αμ 

Ἰρὴ ᾿ εἰρηγῆης } 

Ἔνϑα δ᾽ οἰμωγή τε χαὶ εὐχωλὴ πέλεν ἀνδρῶν», 

ΡΥ ΧΦΙΟΣΣΣ 

ἀνδρῶν οἱμωγή; “λαυσεὶ νὴ τὸν “]Πόνυσον 



638 ἈΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ. 

᾿ ΠΕ ᾽ ς - ε 

οἰμωγὰς ᾳδον,, χαὶ ταύτας ὀμη αλοέσσας. ὡς οὐχὶ πᾶσαν ἡμέραν 

ΠΑ ΙΣ . ΖΑ ΜΑΧΟΎΥ. πλαχοῦσιν ἔστιν ἐντυχεῖν πλανωμένοις ἐρήμοις. | 
ΗΑ τος τ Ξ Ἶ ᾿ ἐς αὐ ξεξο ξος ἃ 

ἀλλὰ τί δῆτ᾽ ἔδω; σὺ γὰρ εἰπέ μοι οἱστισι χαίρεις. 1516 πρὸς ταῦτα βούχετ'᾽, ἢ τάχ ὑμῖν φήμι μεταμε-- 

| ΤΡΎΤΑΙΟΣ. λήσειν. 
1280 Ὡς οἱ μὲν δαίνυντο βοῶν χρέα, χαὶ τὰ τοιαυτί. ΧΟΡΟΣ. 

ἔλριστον προτίϑεντο χαὶ ἅτϑ' ἥδιστα πάσασϑαι. εὐφημεῖν χρὴ χαὶ τὴν νύμφην ἔξω τινὰ δεῦρο 

1415 24 Μ4ΑΧΟΎΥ. χομίζειν, ἷ 
] Ὡς οἱ μὲν δαίνυντο βοῶν χρέα, χαὐχένας ἵππων δᾷδάς τε φέρειν, καὶ πάντα λεὼν ξυγχαίρειν 

] ἔχλυον ἱδρώοντας, ἐπεὶ πολέμου ἐχόρεσϑεν. χἀπιχορεύειν. 
᾿ ͵ ὴ ΠΑΡ ΥΝ - 

ΡΥ ΟΘΣΕΣ: χαὶ τὰ σχεύη πάλιν εἰς τὸν ἀγρὸν νυνὶ χρὴ 
] - " 5, 

ΩΣ 

εἶεν " ἐχόρεσϑεν τοῦ πολέμου χῴτ᾽ ἤσϑιον. πάντα χομίζειν 
Ἔν τν ἘΠΣ ἜΝ τ τ Ὁ ἜΨΡΝ ΄ ΄ ΄ 38: 

1286 ταῦτ᾽ ἀδε, ταῦϑ', ὡς σϑιον χεχορημένγοι. ὀρχησαμένους χαὶ σπείσαντας χαὶ Ὑπέρβολον 

ΠΑ͂ΙΣ 44 Μ.4ΓΟῪΥ. ἐξελάσαντας, 
΄ “ » ΄ ΕῚ - 

Θωρήσσοντ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα πεπαυμέγοι, 1320 χἀπευξαμένους τοῖσι ϑεοῖσιν 

ΤΡΥΠΆ(ΓΤΟΣ. διδόναι πλοῦτον τοῖς Ἥλλησιν, 
ἄσμενοι, οἶμαι. χριϑάς τε ποιεῖν ἡμᾶς πολλὰς 

ζ ει ΤΣ ΕΟ Ι “ ΟὟ. 205 πάντας ὁμοίως οἶνόν τὲ πολὺν, 
Πύργων δ᾽ ἐξεχέοντο, βοὴ δ᾽ ἄσβεστος ὀρωρει. σύχά τε τρώγειν, 

ΤΡΎΥΤ7Τ 4ΙΟΣ. Υ 

χάχιστ᾽ ἀπόλοιο, παιδάριον, αὐταῖς μάχαις " 

οὐδὲν γὰρ ζδεις πλὴν πολέμους. τοῦ καί ποτ᾽ εἶ; 

ΠΑ͂ΙΣ 244 ΜΑΧΟῪ. 

1326 τάς τε γυγναῖχας τίχτειν ἡμῖν, 
χαὶ τἀγαϑὰ πάνϑ' ὅσ᾽ ἀπωλέσαμεν 

ραν Ἶ ἜΜ ΊΞΟΤῈς 
συλ εξοσϑ τι πάλιν ἐξ ἀρχῆς, 

ληξαί τ᾽ αἴϑωνα σίδηρον. 

[1290 ἐγώς ΤΡΥΓΆΑ͂ΙΟΣ. Ἀ ΤΡΎΥΤΙ ΦΠΟΝΣΣΕ 

σὺ μέντοι νὴ Δ: δεῦρ᾽, ω γύναι, εἷς ἀγρὸν, 

] ΠΓΖΙΣΣ ΣΙ Χ ΟὟ. 1880 χώπως μετ ἐμοῦ χαλὴ 

| υἱὸς “Ἱαμάχου. χαλῶς χαταχείσει. 

ΤΡΥΤ ΤΟΣ: Α. , ΧΟΡΟΣ. 
αἰβοῖ" ὦ τρισμάχαρ, ὡς δικχαί- 

] ἢ γὰρ ἐγὼ ϑαύμαζον ἀκούων, εἰ σὺ μὴ εἴης ὡς τἀγαϑὰ νῦν ἔχεις. 

ἀνδρὸς βουλομάχου χαὶ χλαυσιμόχου τινὸς υἱός. [1335 Ὑμὴν, Ὑμέναι ὦ, 

] ὄπερρε χαὶ τοῖς λογχοφύροισιν ἀδ᾽ ἰόν. Ὑμὴν, Ὑμέναι ὦ. 

1296 ποῦ μοι τὸ τοῦ Κλεωνύμου ᾽στὶ παιδίον; τί δράσομεν αὐτήν; 

σον πρὶν εἰσιέναι τι" σὺ γὰρ εὖ οἶδ᾽ ὅτι τί δράσομεν αὐτήν; 

οὐ πράγματ ζσει" σώφρονος γὰρ εἶ πατρός. τρυγήσομεν αὐτὴν, 

ΠΆΥΣ Κα ΝΥΜΟῪΥ. τρυγήσομεν αὐτήν. 

᾿ἀσπίδι μὲν Σαΐων τις ἀγάλλεται, ἣν παρὰ ϑάμνῳ 1340 ἀλλ᾿ ἀράμενοι φέρω-- 

ἔντος ἀμώμητον χάλλιπον οὐκ ἐϑέλων. μεν οἱ προτεταγ μένοι ] 

Ι ΠΕΡΓΥ ΓΑ ΓΟῚΣ: τὸν γυμιρίον, ὦνδρες. 

1300 εἰπέ μοι, ὦ πόσϑων, εἷς τὸν σαυτοῦ πατέρ᾽ ἄδεις; Ὑμὴν, Ὑμέναι᾽ ὦ, 

ΠΑ͂ΙΣ ΚΑΈΩ ΝΥΜΟῪ. ΠΡ ΠΡ ΤΩ δὰ 
ιρυχὴν δ᾽ ἐξεσάωσα, ΟΡ ΑΙ ΠΟῚΣ; 

ΤΡΥΓΑ͂ΙΟΣ. ᾿ οἴχήσετε γοῦν χαλῶς 

πρῶ 9}; αὐ τ σζ τ ἐς δὲ ζῆ ας, 1346 οὐ πράγματ᾽ ἔχοντες, ἀλ-- 
ἀλλ εἰσίω μεν-: εὖ γὰρ οἱδ ὍΣ σαφῶς λὰ συκολογοῦντες. 

ὅτι ταῦϑ' δσ᾽ ἡσᾶς ἄρτι περὶ τῆς ἀσπίδος Ὑμὴν, Ὑμέναι ὦ, 

ἘΑΣΕΣ ΣᾺ τὸ τα τ τς ἃ δὴ, ἐν εἶ Ξ “Ὑμὴν, Ὑμέναϊ ὦ. 
1506 ὑμῶν τὸ λοιπὸν ἔργον ἤδη ᾽νταῦϑα τῶν ἐεηοχεῶν) ΧΟΡΟΣ. 

φλῶν ταῦτα πάντα καὶ σποῦδεῖν, χαὶ μὴ χενὰς 
παρέλχειν. 

ἀλλ ἀνδριχῶς ἐμβάλλετον, 

᾿ κ ᾿ ΜΝ ᾿ 
οὐ μὴ ᾽πιλάϑῃ ποτ᾿, ὧν ἐχείνου τοῦ πατρός. 

τοῦ μὲν μέγα χαὶ παχὺ, 

τῆς δ᾽ ἡδὺ τὸ σῦχον. 

χαὶ σμώχετ' ἀμφοῖν ταῖν γνάϑοιν" οὐδὲν γὰρ, : Ὁ} προ εν 5). 
ὦ πονηροὶ, 1350 (φήσεις γ᾽, ὅταν ἐσϑίης 

1310 λευχῶν ὀδόντων ἔργον ἔστ᾽, ἢν μή τι καὶ μασῶνται. οἶνόν τε πίῃς πολύν. 

ΧΟΡΌΣ: Ὑμὴν, Ὑμέναι᾽ ὦ, 

ἡμῖν μελήσει ταῦτά γ᾽ " εὖ ποιεῖς δὲ καὶ σὺ φράξων., Ὑμὴν, Ὑμέναι᾽ ὦ. 

ΠΡΎΤΙΖΤ0 Σ. ὦ χαίρετε χαίρετ᾽, ἄν- 

ἀλλ᾽, ὦ πρὸ τοῦ πεινῶντες, ἐμβάλλεσϑε τῶν 1888 δρες, κἂν ξυνέπησϑέ μοι, 
λαγῴων" πλαχοῦντας ἔδεσϑε. 

᾿Ξ----.--, Ξ-Ξ 



ἌΡΡΞ ΟΦΟΑΝΟΥΣΞ ΟΡ ΝΕΙΕΘΈΕΣ: 

ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΞΩΠΑᾺΑ 

ΕὙΕΠΠΙΔΗΣ. ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΠΩΛΗΣ. 

ἸΕΙΣΘΕΊ.ΖΔΙΡΟΣ. ΔΑΓΓΕ.0ΟΙ. 

ΤΡΟΧΙΔΖΟΣ, ϑεράπων Ἔποπος. ΤΡΙΣ. 

ἘΠΟύ. ΠΑΤΡΑΜΟΙΑ͂Σ. 

ΧΟΡΟΣ ΟΡΝΙΘΩΝ. ΚΙΝΗΣΊΙΑ͂Σ διϑυραμβοποιός. 

ἩΨΙΟΙΝΙΚΟΠΤΈΡΟΣ. ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ. 

ΚΉΡΥΚΕΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΎΥΣ. 

ἘΞΕΣΘΕΕΙΟΥ Σ. ΠΟΣΕΙΖΩ Ν. 

ΠΟΙΗΤΗ͂Σ. ΤΡΙΒ....,. ΟΣ. 

ΧΡΗΣΜΟΖΟΓΟΣ Σ. ΠΡΑΚΛΗΣ. 

ΜΠΈΤΩΝ γεωμέτρης. ΟΙΚΕΤΗΣ ΜΠεισϑεταίρου. 

ἘΠΙΣΚΟΠΟΣΞΣ. 

ΠΕ ΘΕ ΣΤ Σ 

210. εἰσὶν ᾿ηϑήνηϑεν ἐχχεχωρηχότες πρεσβῦται διὰ τὰς δίχας. πορεύονται δὲ πρὸς τὸν Τηρέα ἔποπα 

γενόμενον, πευσόμενοι παρ᾽ αὐτοῦ ποία ἐστὶ πόλις εἰς κατοιχισμὸν βελτίστη. χρῶνται ᾿δὲ τῆς ὁδοῦ-καϑη- 

γεμόσιν ὀρνέοις, ὁ μὲν χορώνῃ, ὁ δὲ χολοιῷ. ὀνομάζονται δὲ ὁ μὲν Πεισϑέταιρος, ὃ δὲ Εὐελπίδης, ὃς 

χαὶ πρότερος ἄρχεται. ἡ σχηνὴ ἐν ᾿ἀϑήναις. τὸ δρᾶμα τοῦτο τῶν ἄγαν δυνατῶς πεποιημένων. 

Ἐδιδάχϑη ἐπὶ Χαβρίου διὰ Καλλιστράτου ἐν ἄστει, ὃς ἦν δεύτερος τοῖς "Ὅρνισι, πρῶτος ᾿ἤμει- 

ψίας Κωμασταῖς, τρίτος «Ῥρύνιχος Πονοτρόπῳ. ἔστι δὲ λε. φοβερὰ δὲ τότε τοῖς ᾿4ϑηναίοις τὰ πράγματα. 

τὸ τε γὰρ ναυτιχὸν ἀπώλετο περὶ Σιχελίαν, «Δάμαχος οὐκ ἔτι ἦν, Νικίας ἐτεϑνήκει, “]εκέλειαν ἦσαν 

τειχίσαντες “αχεδαιμόνιοι, ᾿ἅγις ὃ «ἀαχεδαιμονίων στρατηγὸς περιεχάϑητο τὴν ᾿Αττικὴν, ᾿Αλκιβιάδης τὰ 

«Ταχεδαιμονίων ἐφρόνει χαὶ ἐχκαλησιάζων συνεβούλευε τὰ χρηστὰ “ακεδαιμονίοις. ταῦτα αἱ ᾿4ϑηναίων 

συμφοραὶ, διὰ ταῦτα αἱ ᾿ϑηναίων φυγαί. καὶ ὅμως οὐχ ἀπείχοντο τοῦ καχοπραγμογεῖν χαὶ συχοφαντεῖν. 

2. ΟΣ Ξ 

Τῆς τῶν ᾿41ϑηναίων πολιτείας τὸ μέγιστον ἣν “λέος αὐτόχϑοσι γενέσϑαι, καὶ αὕτη φιλοτιμία πρώ-᾿ 

τη τὸ μηδέπω μηδεμιᾶς πόλεως φανείσης αὐτὴν πρῶτον ἀναβλαστῆσαι. ἀλλὰ τῷ χρόνῳ ὑπὸ προεστώτων. 
ΕΝ ἂν τ μ “ξ ᾿ - τ “ 

πονηρῶν χαὶ πολιτῶν δυσχερῶν ἀνετέτραπτο, χαὶ διωρϑοῦτο πάλιν. ἐπὶ οὖν τοῦ “]εχελειχοῦ πολέμου, 

πονηρῶν τινῶν τὰ πράγματα ἐγχειρισϑέντων,, ἐπισφαλὴς γέγονεν ἡ παρ᾽ αὐτῶν κατάστασις. χαὶ ἐν μὲν 
Ε ΓΗ τ ἐπ , , ᾿ -ν ἔα! 
ἄλλοις δράμασι διὰ τῆς χωμῳδικῆς ἀδείας ἤλεγχεν ᾿Πριστοφάνης τοὺς καχῶς πολιτευομένους, φανερῶς 

μὲν οὐδαμῶς, οὐ γὰρ ἐπὶ τούτῳ ἦν, λεληϑότως δὲ, ὅσον ἀνῆχεν ἀπὸ χωμῳδίας προσχρούειν. ἐν δὲ τοῖς. 
2 ΄ ΄ - ΄ ! 

Ορνισι χαὶ μέγα τι διανενόηται. ὡς γὰρ ἀδιόρϑωτον ἤδη νόσον τῆς πολιτείας νοσούσης χαὶ διεφϑαρμένης 
᾿ - ΄ Ἵ 5 ε ν᾿ - , , 

ὑπὸ τῶν προεστώτων, ἄλλην τινὰ πολιτείαν αἰνίττεται, ὡσανεὶ συγχεχυμένων τῶν καϑεστώτων " οὐ μόνον 

δὲ τοῦτο, ἀλλὰ χαὶ τὸ σχῆμα ὕλον καὶ τὴν φύσιν, εἰ δέοι, συμβουλεύει μετατίϑεσϑαι πρὸς τὸ ἠρεμαίως. 



040 ὙΠΟ Θῦ ἘΦ Ξ 

βιοῦν. χαὶ ἡ μὲν ἀπότασις αὕτη. τὰ δὲ κατὰ ϑεῶν βλάσφημα ἐπιτηδείως ὠχονόμηται. χαινῶν γάρ φησι 

τὴν πόλιν προσδεῖσϑαι ϑεῶν., ἀφροντιστούντων τῆς χατοιχίας ᾿Ιϑηνῶν τῶν ὄντων χαὶ παντελῶς ἠλλο- 

τριωχότων αὑτοὺς τῆς χώρας. ἀλλ ὁ μὲν χαϑόλου στίχος τοιοῦτος. ἕχαστον δὲ τῶν χατὰ μέρος οὐχ εἰχῆ, 

ἀλλ ἄντιχους ᾿1ϑηναίων καὶ τῶν παρ᾽ αὐτοῖς ἐγχειριζομένων τὰ χοινὰ ἐλέγχει τὴν φαύλην διάϑεσιν, ἐπι- 

ϑυμίαν ἐγχατασπείρων τοῖς ἀκούουσιν ἀπαλλαγῆναι τῆς ἐνεστώσης μοχϑηρᾶς πολιτείας. ὑποτίϑεται γὰρ 

περὶ τὸν ἀέρα πόλιν, τῆς γῆς ἀπαλλάσσων: ἀλλὰ χαὶ βουλὰς χαὶ συνόδους ὀρνίϑων, ταῖς ᾿ϑηναίων 

δυσχεραίνων. ἀλλὰ χαὶ ὅσα παίζει, ἐπίσκοπον, ἢ ψηφισματογράφον, ἢ τοὺς λοιποὺς εἰσάγων, οὐχ ἁπλῶς, 

ἀλλὰ γυμνοῖ τὰς πιάντων προαιρέσεις, ὡς αἰσχροχερδείας ἕνεχεν χρηματίζονται. εἶϑ' ὕστερον καὶ τὸ ϑεῖον 

εἰς ἀπρονοησίαν χωμῳδεῖ. τὰ δὲ ὀνόματα τῶν γερόντων πεποίηται, ὡς εἰ πεποιϑοίη ἕτερος τῷ ἑτέρῳ χαὶ 

ἐλπίζοι ἔσεσϑαι ἐν βελτίοσι. τινὲς δέ φασι τὸν ποιητὴν τὰς ἐν ταῖς τραγῳδίαις τερατολογίας ἐν μὲν ἄλλοις 

διελέγχειν, ἂν δὲ τοῖς νῦν τὴν τῆς Γιγαντομαχίας συμπλοχὴν ἕωλον ἀποφαίνων, ὄρνισιν ἔδωχε διαφέ- 

ρέσϑαι πρὸς ϑεοὺς πεοὶ τῆς ἀρχῆς. 

Ἐπὶ Χαβρίου τὸ δρᾶμα χαϑῆχεν εἰς ἄστυ διὰ Καλλιστράτου" εἰς δὲ “4ήναια τὸν ᾿ἀμφιάραον ἐδί- 

δαξε διὰ «Ῥιλωνίδου. λάβοι δ᾽ ἄν τις τοὺς χρόνους ἐκ τῶν πέρυσι γενομένων ἐπὶ ᾿Ἱριστομνήστου τοῦ προ 

Χαβρίου. ᾿Αϑηναῖοι γὰρ πέμπουσι τὴν “Σαλαμινίαν, τὸν ᾿Ἱλχιβιάδην μεταστελλόμενοι ἐπὶ κρίσει τῆς τῶν 

μυστηρίων ἐχμιμήσεως. ὁ δὲ ἄχρι μὲν Θουρίου εἵπετο τοῖς μεϑήχουσιν, ἐκχεῖϑεν δὲ δρασμὸν ποιησάμενος 

εἰς Πελοπόννησον ἐπεραιώϑη. τῆς δὲ μεταχλήσεως μέμνηται καὶ ᾿Ἱριστοφάνης, ἀποχρύπτων μὲν τὸ ὕνομα, 

'τὸ δὲ πρᾶγμα δηλῶν ἐν οἷς γέ φησι 

μηδαμῶς 

ἡμῖν παρὰ ϑάλατταν, ἵν ἀναχύψεται 

χλητῆρ᾽ ἄγουσ᾽ ἕωϑεν ἡ Σαλαμινία. 

ΑΡΙΣΤΟΦ,. ΝΟΥΣ ἘΡᾺΑΜΕΜΕΙΓΙΘΥ: 

“ιὰ τὰς δίχας φεύγουσιν ᾿ϑήνας δύο τινές - 

οἱ πρὸς τὸν ἔποπα, τὸν λεγόμενον Τηρέα, 

ἐλθόντες ἠρώτων ἀπράγμονα πόλιν. 

εἷς δ᾽ ὄρνις ἔποπι συμπαρὼν μετὰ πιλειόνων 

πτηνῶν διδάσχει, τί δύνατ᾽ ὀρνίϑων γένος, 

χαὶ πῶς, ἐάν πὲρ κατὰ μέσον τὸν ἀέρα 

πόλιν χτίσωσι, τῶν ϑεῶν τὰ πράγματα 

αὐτοὶ παραλήνψψνοντ᾽. ἐκ δὲ τοῦδε φάρμαχον 

πτέρυγάς τ᾿ ἐποίουν " ἠξίωσαν δ᾽ οἱ ϑεοὶ, 

ἐπίϑεσιν οὐ μιχρὰν ὁρῶντες γενομένην. 



 νράλῳ τξμμ τς Θ ἘμονΣ 

ΕΥ̓Β.ΠΙΖΔΗ͂Σ. 

Ὀροὴν χελεύεις, ἦ τὸ δένδρον φαίνεται; 
ΠΕΙΣΘΕΈΤΟΑΙΡΟΣ. 

διαρραγείης " ἥδε δ᾽ αὖ χρώζει πάλιν. 

ἙἘἙΥΚΑΠΙΖΔῊΣ. 

τί, ὦ πονήρ᾽. ἄνω χάτω πλανύιτομεν; 
ἀπολούμεϑ᾽ ἄλλως τὴν ὁδὸν προιφορουμένω. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

δ᾽ τὸ δ᾽ ἐμὲ χορώνῃ πειϑύμενον τὸν (ϑλιον 
ὁδοῦ περιελϑεῖν στάδια πλεῖν ἢ χίλια. 

ἘΥΓΑΠΠΙΙΖΔΗΣ. 

τὸ δ᾽ ἐμὲ χολοιῷ πειϑόύμενον τὸν δύσμορον 
ἀποσποδῆσαι τοὺς ὕνυχας τῶν δαχτύλων. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΆΑ͂ΙΡΟΣ. 

ἀλλ᾿ οὐδ᾽ ὅπου γῆς ἐσμὲν οἶδ᾽ ἔγωγ᾽ ἔτι. 
ΕἘΥΠΑΠΙΔΗΣ. 

10 ἐντευϑενὶ τὴν πατρίδ᾽ ἂν ἐξεύροις σύ που; 
ΠΕΙΣΘΕΤΆΙΡΟΣ. 

οὐδ᾽ ἄν μὰ “Ἱ« γ᾽ ἐντεῦϑεν ᾿Εξηχεστίδης. 

ΕἘΥΓΆΑΠΙΔΗΣ. 

οἴμοι. 
ΠΕΙΣΘΕΤΆΑΙΡΟΣ. 

σὺ μὲν, ὦ τῶν, τὴν ὁδὸν ταύτην ἴϑι. 
ΕἘΥΕΧΠΠΙΖΗΣ. 

ἡ δεινὰ νὼ δέδοαχεν οὐχ τῶν ὀρνέων, 

ὁ πιναχοπώλης «Ριλοχράτης μελαγχολῶν, 
10 ὃς τώδ᾽ ἔφασχε γῷν φοάσειν τὸν Γηρέα, 

τὸν ἔποφ᾽, ὃς ὄρνις ἐγένετ᾽ ἐκ τῶν ὀρνέων " 
χἀπέδοτο τὸν μὲν Θαροελείδου τουτονὶ 

χολοιὸν ὀβολοῦ, τηνϑεδὶ τριωβόλου. 

τὼ δ᾽ οὐχ ἄρ᾽ ἤστην οὐδὲν ἄλλο πλὴν δάκνειν. | 
20 χαὶ γῦν τί χέχηνας; ἔσϑ᾽ ὅποι χατὰ τῶν πετρῶν, 

ἡμᾶς ἔτ᾽ ἄξεις; οὐ γάρ ἐστ' ἐνταῦϑι τις ] 

ὁδός. 
ΠΙΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

οὐδὲ μὰ “0 ἐνταῦθά γ᾽ ἀτραπὸς οὐδαμοῦ. 
ἘΥΕΑΠΙΖΗΣ. 

ἢ δ᾽ ἡ χορώνη τῆς ὁδοῦ τι λέγει πέρι; 
ΠΕΙΣΘΕΤ.Ζ1ΡΟ Σ. 

οὐ ταὐτὰ χρώζει μὰ “Ἱία νῦν τε καὶ τότε. 
ΕΥ̓ΕΠΊΔΗΣ. 

26 τί δὴ λέγει περὶ τῆς ὁδοῦ; 
ἽΓΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

τί δ᾽ ἄλλο ἢ 
βούχουσ᾽ ἀπέδεσϑαί «ησί μου τοὺς δαχτύλους; 

ἘΥΕ ΠΙΔΗΣ. 
οὐ δεινὸν οὖν δὴν ἐστὶν ἡμῶς δεομένους 
ἐς χύραχας ἐλϑεῖν χαὶ παρεσχευκσμένους, 

ἔπειτα μὴ ᾿ξευρεῖν δύνασθαι τὴν ὁδόν; 
80 ἡμεῖς γὰρ, ὦνδρες οἱ παρόντες ἐν λύγῳ, 

νύσον νοσοῦμεν τὴν ἐναντίαν Σαχα" 

ῬΟΕΤΛΑΕ ΒΟΈΝΊΙΟΙς 

ὁ μὲν γὰρ ὧν οὐκ ἀστὸς εἰσβιάζεται, 

ἡμεῖς δὲ φυλὴ καὶ γένει τιμώμενοι, 

ἀστοὶ μετ ἀστῶν, οὐ σοβοῦντος οὐδενὸς 

85 ἀνεπτύμεσϑ' ἐκ τῆς πατρίδος ἀμφοῖν ποδοῖν, 

αὐτὴν μὲν οὐ μισοῦντ᾽ ἐχείνην τὴν πόλιν 

τὸ μὴ οὐ μεγάλην εἶναι φύσει χεὐδαίμονα 

χαὶ πᾶσι χοινὴν ἐναποτῖσαι χρήματα. 

οἱ μὲν γὰρ οὖν τέττιγες ἕνα μὴν ἢ δύο 

40 ἐπὶ τῶν χραϑῶν ζϑουο᾽, ᾿4ϑηναῖοι δ᾽ ἀεὶ 

ἐπὶ τῶν δικῶν ζδουσι πάντα τὸν βίον. 

διὰ ταῦτα τόνδε τὸν βάδον βαδίζομεν, 

χανοῦν δ᾽ ἔχοντε χαὶ χύτραν καὶ μυρρίνας 

πλανώμεθα ζητοῦντε τόπον ἀπράγμονα, 

45 ὕπου χαϑιδουϑέντε διαγενοίμεϑ᾽ ἀν. 

ὁ δὲ στόλος νῷν ἔστι παρὰ τὸν Τηρέα 

τὸν ἔποπα, παρ᾿ ἐχείνου πυϑέσϑαι δεομένω, 

εἴ που τοιαύτην εἶδε πόλιν ἡ ̓ πέπτατο. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΆΙΡΟΣ. 

οὗτος. 
ΓΥΕΙΑΠΙΜΗ͂Σ. 

τί ἔστιν; 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΑΙΡΟΣ. 

ἡ κωρώνη μοι πάλαι 

50 ἄνω τι φράζει. 
ΕΥ̓ΒΗΠΙΖΔΗΣ. 

χὠ χολοιὸς οὑτοσὶ 

ἄνω χέχηνεν ὡσπερεὶ δεικνύς τί μοι" 

χοὺχ ἔσθ᾽ ὕπως οὐκ ἔστιν ἐνταῦθ᾽ ὕρνεα- 

εἰσόμεϑα δ᾽ αὐτίχ᾽, ἢν ποιήσωμεν «ψό([ον. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΆΑ͂ΙΡΟΣ. 

ἀλλ οἷσϑ᾽ ὃ δρᾶσον ; τῷ σχέλει ϑένε τὴν πέτραν. 

ΕἘΥΠΑΠΙΔΗΣ. 

δό σὺ δὲ τῇ χεφαλὴ γ. ἵν ἡ διπλάσιος ὁ ψόφος. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΆΙΡΟΣ. 

σὺ δ᾽ οὖν λίϑῳ χόψον λαβών. 

ἙΥΒΑΠΊΔΗΣ. 

πάνυ γ᾽, εἰ δοκεῖ. 

παῖ παῖ. 
ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

τί λέγεις, οὗτος; τὸν ἔποπα παῖ καλεῖς ; 

οὐχ ἀντὶ τοῦ παιδός ο᾽ ἐχρῆν ἐποποὶ χαλεῖν; 

ἘΥΡ ΤΕΓΖΙΕΣΣ: 

ἐποποῖ. ποιήσεις τοί μὲ χύπτειν αὖθις αὖ; 

00 ἐποποῖ. 
ΤΡΟΧΙΖΟΣ. 

τίνες οὗτοι; τίς ὁ βοῶν τὸν δεσπότην; 

ΕΥ̓ΒΗΠΙΔΗΣ. 

Ἄπολλον ἀποτρύπαιε, τοῦ χασμήματος. 

ΤΡΟΧΙΟ.ΟΣ. 

οἴμοι τάλας, ὀονιϑοϑήρα τουτωί. 

ΓΤΎῪΕΆΠΙΔΗΣ. 

οὕτως τι δεινὺν οὐδὲ κάλλιον λέγειν; 
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ΤΡΟΧΙ.ΟΣ. 

ἀπολεῖσϑον. 
ἙΥΕΑΠΙΜΖΗΣ. 

ἀλλ οὐχ ἐσμὲν ἀνθρώπω. 
ΤΡΟΧΙΖΟΣ. 

τί δαί; 
ἘΥΞΕΒΑΠΙΖΗ͂Σ. 

66 Ὑποδεδιὼς ἔγωγε, «Τιβυχὸν ὄρνεον. 

ΤΡΟΧΊΙΖΟΣ. 

οὐδὲν λέγεις. 
ΕΥὙΥΕΖΠΙΖΔΗ͂Σ. 

χαὶ μὴν ἐροῦ τὰ πρὸς ποδῶν, 

ΤΡΟΣΧΥΙΌΣ.: 

ὁδὴ δὲ δὴ τίς ἐστὶν ὄρνις; οὐχ ἐρεῖς; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΆΑΙΡΟΣ. 

᾿Επιχεχοδὼς ἔγωγε «Ῥασιανιχός. 

ΕΥΕΑΠΙΔΗ͂Σ. 

ἀτὰρ σὺ τί ϑηρίον ποτ᾿ εἶ πρὸς τῶν ϑεῶν; 

ΤΡΌΧΙΟΣ. 

70 ὕρνις ἔγωγε δοῦλος. ] 
ΕἘΥ̓Ε.ΠΙΜΖΜΗΣ. 

ἡτιήϑης τινὸς 

ὠλεχτρυόνος; 
ΤΘΣΧΟ «ΟΣ. 

οὔχ, ἀλλ ὅτε πὲρ ὁ δεσπότης 

ἔποψ ἐγένετο, τότε γενέσϑαι μὲ ηὔξατο 
ὄρνιν, ἵν ἀκόλουθον διάχονόν τ᾽ ἔχῃ. 

ἘΥΒΑΠΙΖΗ. 

δεῖται γὰρ ὄρνις χαὶ διακόνου τινός; 

ΤΡΟΧΊΖΟΣ. 

76 οὗτός γ᾽, ἅτ᾽, οἴμιαι, πρότερον νϑρωπός ποτ᾿ ὧν, 
τοτὲ μὲν ἐρᾷ φαγεῖν ἀφύας «Ῥαληριχάς " 

τρέχω π᾿ ἀφύας ἐγὼ λαβὼν τὸ τρυβλίον. 
ἔτνους δ᾽ ἐπιϑυμεῖ, δεῖ τορύνης χαὶ χύτρας" 

τρέχω ᾽πὶ τορύνην. 
ἘΥΠΝ..ΠΥΖῊΣ: Ϊ 

τροχίλος ὄρνις οὑτοσί. 

80 οἱσϑ᾽ οὖν ὃ δρᾶσον, ὦ τροχίλε; τὸν δεσπότην 
ἡμῖν χάλεσον. ] 

ΤΌΘ ΧΊΟΥΣ: 

ἀλλ ἀρτίως νὴ τὸν “ίκ 

εὕδει χαταφαγὼν μύρτα καὶ σέρφους τινάς. ] 

ΕΥΎΥΞ.11Π|411Σ. 

ὕμως ἐπέγειρον αὐτόν. 
ΤΡΟΝΧΙ,ΟΣ. 

οἶδα μὲν σαη ὥς 

ὅτι ὠχϑέσεται, σφῷν δ᾽ αὐτὸν οὕνεχ᾽ ἐπεγερῶ. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙ͂ΡΟΣ. 

ἀπόλοι᾽, ὡς μ᾽ ἀπέχτεινας δέει. 

ΕΥΠΑΠΙΔΗΣ. Ι 

οἴμοι χαχοδαίμων, χὠ χολοιός μ᾽ οἴχεται 
ὑπὸ τοῦ δέους. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

ὦ δειλότατον σὺ “ηρίον, 
δείσας ἀφῆχας τὸν χολοιόν; Ι 

ΕἘΥΕ.ΧΠΙΖῊ Σ. 

εἰπέ μοι, 

ΘΝ γῆτς 
δύ χεχῶς σὺ γ 

σὺ δὲ τὴν χορώνην οὐχ ἀφῆχας καταπεσών; 

ΠΕΙΣΘΕΤΟΆΙΡΟΣ. 

90 μὰ «10 οὐχ ἔγωγε. 
ΕΥ̓ΒΑΠΙΖΔΗΣ. 

ποῦ γάρ ἐστιν; 
ἽΓΕΙΣΘΕΤΥΤ.ΙΡΟΣ. 

ἀπέπτατο. 
ΕΥΠΑΠΙΖΙΣ. 

οὐχ ἀρ ἀφῆχας" ὠγάϑ᾽, ὡς ἀνδρεῖος εἶ. 
ΕΠ1Ὸ ἃ’. 

ἄνοιγε τὴν ὕλην, ἵν ἐξέλθω ποτέ, 
ΕΥὙΓ.ΑΠΊΙΖΗΣ. 

ὦ ᾿Πράχλεις,, τουτὶ τί ποτ᾿ ἐστὶ ϑηρίον; 

τίς ἡ πτέρωσις; τίς ὁ τρόπος τῆς τριλοφίας; 

ἘΊΘας 

96 τίνες εἰσί μὲ οἱ ζητοῦντες ; 

ΒΥΕ.ΠΙΠΊΜΗΣ. 

οἱ δώδεκα ϑεοὶ 
εἴξασιν ἐπιτρῖψαί σε. 

ΕἼΓΟὺυ, 

μῶν μὲ σχκώπτετον 
ὁρῶντε τὴν πτέρωσιν; ἡ γὰρ, ὦ ξένοι, 
ἄνϑρωπος. 

ἘΥΕΣΧΠΥΖΈΕΙΣ. 

οὐ σοῦ χκαταγελῶμεν. 
ἘΠῸ ἃ-. 

ἀλλὰ τοῦ; 
ΤΕΥΣΘΕΤΑΤΙΡΘΕΣΙ 

τὸ ῥάμφος ἡμῖν σου γέλοιον φαίνεται. 
ΕἸ Οὺς 

100 τοιαῦτα μέντοι ΦΣοι(ξοχλέης λυμαίνεται 

ἐν ταῖς τραγῳδίκισιν ἐμὲ τὸν 7Ζηρέα. 

ΕΥ̓Ε.ΑΙΠΙΜΗ͂Σ. 

Τηρεὺς γὰρ εἶ σύ; πότερον ὕρνις ἢ ταῶς; 

ἘΠ ἃ". 

ὔὕρνις ἔγωγε. 
ΕΥ̓ΕΑΙΠΖΗΣ. 

κᾷτάώ σοι ποῦ τὰ πτερά; 

ἙΧΓΟΝΣ 

ἐξερρύηκε. 
ἙἘΥΣΑΑΊΓΙΑΙΙΣ: 

πότερον ὑπὸ νόσου τινός ; 

ΕἘπμπόοῦύυ. 

106 οὔχ, ἀλλὰ τὸν χειμῶνι πάντα τὥρνεα 
πιερορρυεῖ τε χαῦϑις ἕτερα φύομεν. 
ἀλλ᾽ εἴπατόν μοι, σφὼ τίν᾽ ἐστόν; 

ἘΥΕΒΑΠΙΜ“ΜΗΣ. 

γώ; βροτώ. 
ἘΠΟῚῪῚ. 

ποδαπὼ τὸ γένος δ᾽; 
ΕΘ 406 Αἰ 1 ΔΉ  Σ 25: 

ὅϑεν αἱ τριήρεις αἱ καλαί. 
ΠΟ ύ. 

μῶν ἡλιαστά; 
ἙἘἙΥΒΕΖΧΤΙΜΚΗΣ. 

μάλλὰ ϑατέρου τοόπου, 
110 ἀπηλιαστά. 

ἘΠῸ ἅ". 

σπείρεται γὰρ τοῦτ᾽ ἐκεῖ 

τὸ σπέρμ; 
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ἘΥΕΟΠΙΜΗΣ. 

ὀλίγον ζητῶν ἂν ἐξ ἀγροῦ λάβοις, 
ΠΟ, 

πράγους δὲ δὴ τοῦ δεομένω δεῦρ᾽ ἤλθετον; 
ΕΥ̓ΕἘΑΠΠΙΖΙΣΣ. 

σοὶ ξυγγε; ἔσϑαι βουλομένω. 
ἘΠῸΟΔΐ, 

τίνος πέρι; 

ἘΥΕΑΠΙΖΗΣ. 

ὅτι πρῶτα μὲν ἡσϑ ἄνϑρωπος, ὥσπερ νὼ, ποτὲ, 
116 χἀργύριον ὠφείλησας, ὥσπερ νὼ, ποτὲ, 

χοὺχ ἀποδιδοὺς ἔχαιρες, ὥσπερ νὼ, ποτέ" 
εἶτ᾽ αὖϑις ὀονίϑων μεταλλάξας «φύσιν, 

χαὶ γῆν ἐπεπέτου χαὶ ϑάλατταν ἐν χύχλῳ, 
χαὶ πάνϑ' ὅσωπερ ἔνϑρωπος ὕσα τ' ὄρνις φρονεῖς " 

120 ταῦτ᾽ οὖν ἱκέται νὼ πρὸς σὲ δεῦρ᾽ ἀφίγμεϑα, 

εἴ τινας πόλιν φράσειας ἡμῖν εὔερον, 
ὥσπερ σισύραν ἐγχαταχλινῆναι μαλϑαχήν. 

ἜΠ1Π0 115, 

ἔπειτα μείζω τῶν Κρανκῶν ζητεῖς πόλιν; 

ἘΓΡΥΕ.ΧΙ1Μ4“ῊΗ Σ. 

μείζω μὲν οὐδὲν, προσφορωτέραν δὲ γῷν. 
ς ἘΠῸΟύ,., 

136 ἀριστοχρατεῖσϑαι δῆλος εἰ ζητῶν. 

ΕΥ̓ΕΒΑΠΠΙΜΗΣ. 

ἐγώ; 

ἥκιστα" χαὶ τὸν “ΣΣχελλίου βδελύττομαι. 
ἘΠΟύ. 

] ποίαν τιν οὖν ἥδιστ᾽ ὧν οἰχοῖτ' ἂν πόλιν; 
Ι ΕἘΥ̓ΕΑΠΙΖΔΗΣ. 

ὅπου τὰ μέγιστα πράγμει εἴη τοιαδί" 
ἐπὶ τὴν ϑύραν μον πρῷ τις ἐλϑὼν τῶν «λων 

130 λέγοι ταδί" σιρὸς τοῦ «]ιὸς τοὐλυμπίου, 

ὅπως παρέσει μοι χιὶ σὺ χεὼ τὰ παιδία 

λουσάμενε πιρῴ " μέλλω γὰρ ἑστιᾶν γώμους" 
χιὶὰ μηϑαμῶς ἄλλως ποιήσης " εἰ δὲ μὴ, 

μή μοι τόιε γ᾽ ἔλϑης, ὅταν ἐγὼ πράττω χαχῶς. 

ἘπΟού. 

136 νὴ “ία ταλαιπώρων γε πραγμάτων ἐρᾷς. 

τέ δαὶ σύ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ,Ι͂ΙΤΡΟΣ. 

τοιούτων ἐρῶ χαἀγώ. 
ἘΠ0Ψ. 

τίνων; 

ΠΕΙΣΘΕΤΟΆΑ͂ΙΡΟΣ. 

ὅπου ξΞυνανιῶν μοι ταδί τις μέμιμει (ε 

ὥστιερ ἀδικηϑεὶς παιδὸς ὡραίου πατήρ" 
χαλῶς γέ μου τὸν υἱὸν, ὦ Στιλβωνίδη, 

110 εὑρὼν ἀπιόν ἀπὸ γυμνασίου λελουμένον 
οὐκ ἔχυσας, οὐ προσεῖπας, οὐ προσηγάγου, 

οὐκ ὠρχιπέδησας, ὧν ἐμοὶ παιριχὸς «ίλος. 
ἘΠΓΟΐ,ς 

ὦ δειλαχρίων σὺ τῶν χιιχῶν οἵων ἐρᾷς. 

ἀτὰρ ἔστι γ᾽ ὁποίαν λέγετον εὐδαίμων πόλις 
ταρὰ τὴν ἐρυϑρὰν ϑάλαιτων. 

ΧΙ ΚΤΡΧΩΓΡΣ. 

' οἴμοι, μηδαμῶς 

ἡμῖν γε παρὰ ϑάλατταν, ἵν ἀναχύψειαι 
“λητὴρ᾽ ἄγουσ᾽ ἕωϑεν ἡ Σαλαμινία. 

᾿Βλληνιχὴν δὲ πόλιν ἔχεις ἡμῖν φράσαι 
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ἘΠῸ ἱ', 

τί οὐ τὸν ᾿Πλεῖον -Ἱέπρεον οἱχέζετον 

150 ἐλϑόνύ᾽ ; 

ΕΧΕΦΙΩΙΣΦΗΣ. 

ὁτιὴ γὴ τοὺς ϑεοὺς, ὃς οὐκ ἰδὼν 
βϑελύττομαι τὸν .«Τ“έπρεον ἀπὸ λΙελανϑίου. 

Ἐποὺὰ. 

ἀλλ εἰσὶν ἕτεροι τῆς «Τοχρίδος Ὀπούντιοι, 
ἵνα χρὴ χατοιχεῖν. 

ἘΦ ΕΊΓΓΖΙΗΓΣ. 

ἀλλ᾿ ἔγωγ᾽ Ὀπούντιος 
οὐκ ἂν γενοίμην ἐπὶ ταλάντῳ χρυσίου. 

1856 οὗτος δὲ δὴ τίς ἔσϑ' ὁ μετ ὀρνίϑων βίος; 
σὺ γὰρ οἶσϑ' ἀχριβῶς. 

ΤΠΟῚ,. 

οὐχ ἰΐχαρις ὃς τὴν τριβήν" 
οὗ πρῶτα μὲν δεῖ ζῆν ἄνευ βαλαντίου. 

ἘΥΝΧΠΙΖΗΣ. 

πολλήν γ᾽ ἀφεῖλες τοῦ βίου χιβδηλίαν. 
ἘΠΡΘΙΝ:ς 

γεμόμεσϑα δ᾽ ἐν κήποις τὰ λευχὰ σήσαμα 

100 καὶ μύρτα χαὶ μήκωνα καὶ σισύμβρια. 
ΕΥ̓ΕΗΠΙΜΗΣ. 

ὑμεῖς μὲν ἄρα ζῆτε γυμφίων βίον. 
ΠΕΙΣΘΕΤἍ1ΡΟΣ. 

φεῦ φεῦ" 

ἡ μέγ᾽ ἐνορῶ βούλευμ᾽ ἐν ὀρνίϑων γένει, 
χαὶ δύναμιν ἣ γένοιτ᾽ ὧν, εἰ πίϑοισϑέ μοι. 

ΕΠῸΟΐ. 

τέ σοι πιϑώμεσϑ'; 
ΠΕΙΣΘΕΤΟΑ͂ΙΡΟΣ. 

ὅ τι πίϑησϑε; πρῶτα μὲν 
106 μὴ περιπέτεσϑε πανταχῆ χεχηνότες " 

ὡς τοῦτ᾽ ἄτιμον τοὔργον ἐστίν. αὐτίχα 
ἐκεῖ παρ᾽ ἡμὶν τοὺς πετομένους ἣν ἔρη, 
τίς ὄρνις οὗτος; ὁ Τελέας ἐρεῖ ταῦδί" 

ἄνϑρωπος ὕρνις ἀστάϑμητος πετύμενος, 
110 ἀτέχμαρτος, οὐδὲν οὐδέποτ᾽ ἐν ταὐτῷ μένων. 

ἘΠΟῚ. 

γὴ τὸν «Τιόνυσον, εὖ γε μωμᾷ ταυταγί. 
τέ ὧν οὖν ποιοῖμεν; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

οἰχίσατε μέαν πύλιν. 

ἘΠΓΟΨ: 

ποίαν δ᾽ ἂν οἱκίσαιμεν ὄρνιϑες πόλιν; 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΑΙΡΟΣ. 

ἄληθες, ὦ σχαιότατον εἰρηκὼς ἔπος, 
176 βλέψον χάτω. 

ΕΠ Ὁ. 

χαὶ δὴ βλέπω. 

ΠΕΙΣΘΕΤ.Α͂ΙΡΟΣ. 

βλέπε γὺῦν ἄνω. 
ἘΠΟῚ. 

βλέπω. 

ΠΠΙΣΘΕΤ.ΑΖΡΟΣ. 

περίαγε τὸν τράχηλον. 

Ἐπού. 

γὴ “ίω, 
ἀπολαύσομαί τι δ᾽, εἰ διαστραιρήσομαι. 
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ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. τοῖς σοῖς ἐλέγοις ἀντιψάλλων ; 
εἰδές τι; ἐλεφαντόδετον φόρμιγγα, ϑεῶν ἷ 

ἜΤΡΟΙΩΣ ἵστησι χορούς " [ 

τὰς νειέλας γε χαὶ τὸν οὐρανόν. , 220 διὰ δ᾽ ἀϑανάτων στομάτων χωρεῖ [ 

ΠΕΙΣΘΈΕΤ Ἅ4180.Σ. ξύμφωνος ὁμοῦ 
οὐχ οὗτος οὖν δήπου ᾽στὶν ὀρνίϑων πόλος ; ϑείκ μακάρων ὀλολυγή. 

ΕΠΠΟ.. (αὐλεῖ.) 

180 πόλος; τένα τρόπον; ΝΥΝ. ΠῚ ΤΣ ΘΙΕΣΤΡΑ ΤΡΟΣ. 
ΠΕΙΣΘΕΊΤ ΖΙΡΟΣ. ω Ζεῦ βασιλεῦ, τοῦ φϑέγματος τοὐρνιϑίου " 

ὥσπερ εἴποι τις τόπος. 
ὁτιὴ δὲ πολεῖται τοῦτο καὶ διέρχεται 

ἅπαντα, διὰ τοῦτό γε χαλεῖται νῦν πόλος" 

ἣν δ᾽ οἱχίσητε τοῦτο «αὶ φράξηϑ' ἅπαξ, 
ἂχ τοῦ πόλου τούτου χεχλήσεται πόλις. 

186 ὥστ᾽ ἄρξετ᾽ ἀνθρώπων μὲν ὥσπερ παρνόπων, 
τοὺς δ᾽ αὖ ϑεοὺς ἀπολεῖτε λιμῷ ΜΙηλίῳ. 

ἘΠῸΟ ἃ". 

πῶς; 
ἹΕΙΣΘΕΤΟΑΑΤΡΟΣ. 

ἐν μέσῳ δήπουϑεν ἀὴρ ἐστι γῆς. 
εἰϑ' ὥσπερ ἡμεῖς, ἢν ἱέναι βουλώμεθα 

ΠΠυϑῶδε, Βοιωτοὺς δίοδον αἰτούμεϑα, 

190 οὕτως, ὅταν ϑύσωσιν ἄνϑρωποι ϑεοῖς, 

ἢν μὴ φόρον φέρωσιν ὑμῖν οἱ ϑεοὶ, 
διὰ τῆς πόλεως τῆς ἀλλοτρίας χαὶ τοῦ χάους 

τῶν μηρίων τὴν κνῖσαν οὐ διαφρήσετε. 
ἙΠ110 8. 

ἰοὺ ἰού" 
μὰ γῆν, μὰ παγίδας, μὰ νεφέλας, μὰ δίχτυα, 

196 μὴ ᾽γὼ νόημα χομιμότερον ἤχουσά πω" 
ὥστ ἂν χατοιχίζοιμι μετὰ σοῦ τὴν πόλιν, 
εἰ ξυνδοκοίη τοῖσιν ἄλλοις ὀρνέοις. 

ΠΕΙΣΘΕΤΟΑΊΡΟΣ. 

τίς ἂν οὖν τὸ πρᾶγιὐ αὐτοῖς διηγήσαιτο ; 
ἜΠΓΟΘι, 

σύ. 
ἐγὼ γὰρ αὐτοὺς βαρβάρους ὄντας πρὸ τοῦ 

200 ἐδίδαξα τὴν φωνὴν. ξυνὼν πολὺν χρόνον. 
ΠΙΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

πῶς δῆτ᾽ ἂν αὐτοὺς ξυγχαλέσειας ; 

ἘΠῸΟ ἃ. 

ῥᾳδίως. 

δευρὶ γὰρ ἐμβὰς αὐτίχα μάλ᾽ ἐς τὴν λόχμην, 

ἔπειτ᾽ ἀνεγείρας τὴν ἐμὴν ἀηδόνα, 
χαλοῦμεν αὐτούς" οἱ δὲ νῷν τοῦ ϑέγματος 

200 ἐάνπερ ἐπαχούσωσι, ϑεύσονται δρόμῳ. 
ΠΕΙΣΘΕΤΆΑ͂ΙΡΟΣ. 

ὦ «φίλτατ ὀονίϑων σὺ, μή νυν ἕσταϑι" 
ἀλλ ἀντιβολῶ ο᾽, γ᾿ ὡς τάχιστ᾽ ἐς 
ἔσβαινε κἀνέγειρε τὴν ἀηδόνα. 

ΣΤ ΠπΠῸῸν. 

ἄγε σύννοιέ μοι τιεῦσκι μὲν ὕπνου, 
210 λῦσον δὲ νόμους ἱερῶν ἵμινων, 

οὺς διὰ ϑείου στόϊατος ϑρηνεῖς, 
] τὸν ἐμὸν χαὶ σὺν πολύδαχρυν Ἴτυν 

ἐλελιζομένη διεροῖς μέλεσιν 

γένυος ξουϑῆς" 

216 χαϑαρὰ χωρεῖ διὰ «υλλοχόμου 

μίλαχος ἠχὼ πρὺς “1΄:ὸς ἕδρας, 
ἵν ὁ χουσοχόμιας «Ῥοῖβος ἀχούων. 

τὴν λόχμην ᾿ 
! 

οἷον χατεμελίτωσε τὴν λόχμην ὅλην. 
ἌΧ ἘΣ ΙΤΠΙ ΤΩΣ 

226 οὗτος. 
ὙΓΠΙΣ ΘΕῈ ΤΑ ΙΡΟΣΣ 

τί ἔστιν; 

ἘΣΎ ἘΞ ΊΓΓΞΡΗΣΣ 

οὐ σιωπήσει; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 
τί δαί; 

ἙἘΥΤΓ ΧΠΙΖΗΣ. 

οὕποψ μελῳδεῖν αὖ παρασχευάζεται. 
ἙἘΠῸΨ. 

ἐποποποποποποποτσιοποσιοῖ, 
Ἰὼ Ἰὼ, ᾿τὼ τὼ ἱτὼ ἐτὼ 

ἴτω τις ὧδε τῶν ἐμῶν ὁμοπτέρων" 
280 ὅσοι τ᾽ εὐσπύρους ἀγροίχων γύας 

»έμεσϑε, φῦλα μυρία χριϑοτράγων 
σπερμολύγων τε γένη 

ταχὺ πετόμενα, μαλϑακὴν ἱέντα γῆρυν" 
ὅσα τ' ἐν ἄλοχι ϑαμὰ 

286 βῶλον ἀμιτιττυβίζεϑ᾽" ὧδε λεπτὸν 
ἡδοιένᾳ φωνῷᾷ " 

τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιό" 
᾿Ξ τον ἔνα ἢ Σ 
ὅσα ϑ᾽ ὑμῶν χατὰ κήπους ἐπὶ χισσοῦ 

“λάδεσι νομὸν ἔχει, 
ΤΡ ΝΑ ἘΡΙΕ ἢ 2 , : ! 

τά τὲ κατ᾿ ὄρεα, τά τὲ χοτινοτράίγα, τά τὲ χομα- 
ροφάγα, 

ἀνύσατε πετόμενα πρὸς ἐμὰν ἀοιδάν" 
τριοτὸ τριοτὸ τοτοβοίξ" 
ΠΕΡΙ ἢ ἈΡΕΡΣΝ ἘΣΎ ΜΕΝ 

οἵ ἁ᾽ ἑλείας πικροὶ «αὐλῶνας οξυστοόμους 

ἐμπίδας κάπτεϑ᾽, ὅσα τ᾽ εὐδρόσους γῆς τόπους 
ἔχετε λειμῶνι τ᾽ ἐρόεντα Μιαραϑῶνγος, 

245 

ὕονις τε πτεροτσιοίχιλος 

ἀτταγῶς ἀτταγῶς. 

250 ὧν τ᾽ ἐπὶ πόντιον οἶδμα ϑαλάσσης 

«ὔλα μετ ἀλχυόνεσσι ποτῶται, 
δεῦρ᾽ ἴτε πευσόμενοι τὰ νεώτερα, 
πάντ γὰρ ἐνθάδε φῦλ ἀϑροίζομεν 

οἰωνῶν τανκοδείρων. 

255 ἥχει γάρ τις δριμὺς πρέσβυς, 
χαινὸς γνώμην, 
χαινῶν ἔργων τ᾽ ἐγχειρητής. 
ἀλλ ἴτ᾽ ἐς λόγους ἅπαντα, 
δεῦρο δεῦρο δεῦρο δεῦρο. 

260 τοροτοροτοροτοροτίξ. 

χιχχαβαῦ χιχχαβαῦ. 

τοροτοροτοροτορολιλιλίξ. 

ΠΙΕΙΣΘΕΤΟΑΊΙΡΟΣ. 

ὁρᾷς τιν ὄρνιν; 

ΕἘΥΒΑΠΙΙΖΔΗΣ. 

μὰ τὸν ᾿Ἱπόλλω ᾽γὼ μὲν οὔ" 
χαίτοι χέχηνά γ᾽ εἰς τὸν οὐρανὸν βλέπων. 
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ΠΕΙΣΘΕΤΆΑΆΙΡΟΣ. 

266 ἄλλως ἄρ᾽ οὕποψν, ὡς ἔοιχ᾽, ἐς τὴν λόχμην 
ἐμβὰς ἐπῶζε, χαραδοιὸν μιμούμενος. 

«“οῖΟΟΙΝΙΚΟΠΜΠΤΕΡΟΣ. 

τοροτὶξ τοροτίξ. 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΑ͂ΙΡΟΣ. 

ὠγάϑ᾽, ἀλλὰ χοὐτοσὶ χαὶ δή τις ὄρνις ἔρχεται. 
ἙἘΥΠ.-ΠΙΖΗΣ. 

νὴ «10 ὄρνις δῆτα. τίς ποτ᾿ ἐστίν ; οὐ δήπου ταῶς; 
ἹΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

270 οὗτος αὐτὸς νῷν φράσει" τίς ἐστιν ὕρνις οὑτοσί; 

ἘΠῸ ἃ. 

οὗτος οὐ τῶν ἠϑάδων τῶνδ᾽ ὧν ὁρᾶθ᾽ ὑμεῖς ἀεὶ, 
ἀλλὰ λιμναῖος. 

ΠΕΙΣΘΕΤ.:}ὈΡΟΣ. 

βαβαὶ, καλός γε καὶ φοινιχιοῦς. 

ἘΠΟύ. 

εἰχότως" χαὶ γὰρ ὄνομ᾽ αὐτῷ γ᾽ ἐστὶ φοινι- 
χότιτερος. 

ΕΥΕΝΖ1Π4ΗΣ. 

οὗτος, ὦ σέ τοι. 
ΠΕΙΣΘΕΤΆΙΡΟΣ. ] 

τί βωστρεῖς ; 

ΕἘΥΕΑΠΙΔΗΣ. 

ἕτερος ὕρνις οὑτοσί. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

270 νὴ “10 ἕτερος δῆτα χοὗτος ἔξεδρον χώραν ἔχων. 

τίς ποτ᾿ ἔσθ᾽ ὁ μουσόμαντις 

ὀριβάτης; 

ἘΠ ἃ". 

ὕνομα τούτῳ ΜΙῆδός ἐστι. 
ΠΕΙΣΘΕΤΑΙ͂ΡΟΣ. 

Διῆδος; ὦναξ ἱΠράχλεις " 

εἶτα πῶς ἄνευ καμήλου Διῆδος ὧν εἰσέπτατο; 
ΕἘΥΠ.ΙΠΖῊΗΣ. 

ἕτερος αὖ λόζρον χετειλης ὡς τις ὕονις οὑτοσί. 
ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. ᾿ 

280 τί τὸ τέρας τουτί ποτ᾽ ἐστίν; οὐ σὺ μόνος ἄρ᾽, 

ἦσθ᾽ ἔποψ, 

ἀλλὰ χοῦτος ἕτερος; 

ἘΠποῦυΣ 

ἀλλ᾽ οὗτος μέν ἔστι «Ῥιλοχλέους 

ἐξ ἔποπος, ἐγὼ δὲ τούτου πάππος, ὥσπερ εἰ 

λέγοις 

ἹΙππόνιχος Καλλίου χὰξ Ἱππονίχου Καλλίας. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙ͂ΡΟΣ. 

Καλλίας ἄρ᾽ οὗτος οὕρνις ἐστίν " ὡς πτερορρυεῖ. 

ἘΠποὺυύς 
, . Σ - Ξ 

286 ἅτε γὰρ ὧν γενναῖος ὑπὸ τῶν συχοις αὐτῶν τίλλετει,, 

3 "ἢ 
«τοὺς ορνις 

ὦ τε ϑήλειαι προσεχτέλλουσιν αὐτοῦ τὰ πιτερά. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

ὦ Πόσειδον, ἕτερος αὖ τις βαπτὸς ὔρνις οὑτοσί. 

τίς ὀνομίζεταί ποϑ᾽ οὗτος; 
Ττποὺύν,ς 

οὑτοσὶ χατωφ αγῶς. 

ΤΙΠΙΣΘΕΤΖΙΡΟΣ. 

ἔστι γὰρ χατωιαγῶς τις ἄλλος ἢ Κλεώνυμος; 

ΠΤ ΥΠΟΑΠΙΖΗ͂Σ. 

290 πῶς ἂν οὖν Κλεώνυμός γ᾽ ὧν οὐχ ἀπέβαλε τὸν 

λόφον; Ι 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

ἀλλὰ μέντοι τίς ποῦ ἡ λόφωσις ἡ τῶν ὀρνέων; 
ἣ ̓πὶ τὸν δίκυλον ἦλθον; | 

πποῦὺ, ] 
ὥσπερ οἱ Κᾶρες μὲν οὖν 

ἐπὶ λόφων οἱκοῦσιν, ὠγάϑ᾽, ἀσφαλείας οὕνεχα. 
ΠΕΙΣΘΕΤΆΙΡΟΣ. 

ὦ Πόσειδον, οὐχ ὁρᾷς ὕσον συνείλεχται χακὸν 
296 ὀρνέων; 

ἜΧΕΙ ΜΊΤΙΖΙΓΣ. 

ὦναξ Ἤπολλον, τοῦ γέφους. ἰοὺ ἰού " 

οὐδ᾽ ἰδεῖν ἔι᾽ ἔσυ᾽ ὑπ᾿ αὐιῶν πετομένων τὴν 

εἴσοδον. 

ΤΕῈΠΣΣΘΕΎΥΎ ἍΙΡΟΣ. 

πέρδιξ, ἐκεινοσὶ δὲ νὴ «10 ἀτταγᾶς, 
δὲ πηνέλοψ, ἐκεινοσὶ δέ γ᾽ ἀλχυών. 

ΕΥ̓Ε Α114ῃ}ΠΣ. 

τίς γάρ ἐσϑ᾽ οὕπισϑεν αὐτῆς; 
ΠΕΙΘΕΤΣΑΟΑΙΡΟΣ. 

ὕστις ἐστί; κειρύλος. 

ἘΠΥ ΓΤ ΖΦ Π1ΖΉΗΣ. 

300 χειρύλος γάρ ἔστιν ὕονις; 
ΤΠ ΕΙΣΘῈΤ. Α͂1ΡΟ Σ. 

οὐ γάρ ἐστι Σποργίλος; 

«ε ΕΥ 

ουτοσι 

οὑτοσὶ 

χαὐτηί γε γλαῦξ. 
ἘΥΈΕ.ΦΙΙΖΏΙΣ. 

, ᾿ ΄ “- γ ϊ τί φής; τίς γλαῦχ᾽ ᾿Αϑήναῷξ᾽, ἤγαγε; 

ἹΕΈΕΞ ΘΡΕΙ ΤΟΊ ΒΟΣ. 

χίττα, τρυγὼν, κορυδὸς, ἐλεῶς, ὑποϑυμὶς, περι- 

στερὰ, 
- ΄ δ ΄ - Ω 

γέρτος, ἱέραξ, φάττα, χόχκχυξ, ἐρυϑρόπους, χε- 

βλήπιυρις, 

πορφυρὶς, χερχνὴς, πολυμβὶς, ἀμιπελὶς, φήνη» 

δρύοι». 

ἘΣΕΣ ΧΟ ΎΤΩΣΝ ] 

Ϊ ΠΥ το» ] 
ϑδ0ηϊοὺ Ἰοὺ τῶν ὀρνέων, ] 

ἰοὺ Ἰοὺ τῶν χοιμίχων " ] 
οἷα πιππίζουσι χαὶ τρέχουσι δικχεχραγότες. 
ἀρ᾽ ἀπειλοῦσίν γε νῷν; οἴμοι, χεχήνασίν γέ τοι 

χεὼ βλέπουσιν εἰς σὲ χἀμέ. ] 

ΠΕΙΣΘΕΤΟΑΊΙΡΟΣ. 

τοῦτο μὲν χαἀμιοὶ 
ΣΧ ΟΡ ΟΣ, 

810 ποποποποποποποῦ μ᾽ ἄρ᾽ 
τύπον ἄρα νέμεται; 

ποὺ. 
οὑτοσὶ πάλαι πάρειμι κοὐκ ἀποστατῶ «φίλων. 

ΧΟΡΟΣ. ᾿ 

315 τιτιτιτιτιτιτιτιιίνα λύγον ἄρα ποτὲ πρὸς ἐιιὲ; 
φίλον ἔχων; ] 

ΤΠΊΠ0Ὰ". 

χοινὸν, ἀσφαλῆ, δίχκιον, ἡϑὺν, ὠφελήσιμιον. 
ἄνδρε γὰρ λεπτὼ λογιστὰ δεῦρ᾽ ἀφῖχϑον ὡς ἐμέ, 

ΧΟΡΟΣ. | 
ποῦ; πῶ; πῶς φής; | 

ἘΠΟῚ. 

ἀνθρώπων ἀφῖχϑαι δεῦρο πρὲσ- 

βύτα δύο" 
ἥχκετον δ᾽ ἔχοντε πρέμνον πράγματος πελωρίου 

] 

1 

δοχεῖ. 

« 2 ω] ΄ 

ὃς ἔχαλεσε; τῶν 

320 φήμ᾽ ἀπ᾿ 



ὦ μέγιστον ἐξαμαρτὼν ἐξ ὅτου ᾽τράρην ἐγὼ, 
σιῶς λέγεις; ] 

ἘΠΟὰας ᾿ 

μήπω φοβηϑὴς τὸν λόγον. ] 
ΧΟΡΟΣ. ] 

τί μ᾽ εἰογάσω;, 

ἘΠοΟοὺς 

ἄνδο᾽ ἐδεξάμην ἐραστὰ τῆσδε τῆς ξυνουσίας. 
ΧΟΡΟΣ. 

826 χαὶ δέδραχας τοῦτο τοὔργον; 
ἙἘ1ΓΟῚ, 

κεὶ δεδραχώς γ᾽ ἥδομαι. 
ΧΟΡΟΣ. 

κἀστὸν ἤδη που πιαρ᾽ ἡμῖν; 
ἘΠπΠον. 

ὶ παρ᾽ ὑμῖν εἴμ᾽ ἐγώ. 
ΣΧ ἝΌΟΡΌΟΣΣ. 

ἄα ἕα, 

ποοδεδύμεϑ᾽ ἀνόσιά τ᾿ ἐπάϑομεν" 
ὃς γὰρ «φίλος ἦν», ὁμότροι ἀ Ψ᾽ ἡμῖν 

320 ἐνέμετο τιεδίκς πιρ᾿ ἡμῖν 

σπισρέβη μὲν ϑεσμοὺς ἀρχαίους, 

σιαρέβη δ᾽ ὕρχους ὀρνίϑων " 

ἐς δὲ δόλον ἐχάλεσε, παρέβαλέ τ᾽ ἐμὲ παρὰ 

γένος ἀνόσιον, ὅπερ ἐξότ᾽ ἐγένετ" ἐπ᾿ ἐμοὶ 

3350 πολέμιον ἐτράφη. 

ἀλλὰ τιρὸς τοῦτον μὲν ἡμῖν ἐστιν» ὕστερος λόγος" 
τῷ δὲ σιρευβύτα δοχεῖ μοι τώδε δοῦν τὴν 

δίχην 

δικφορηϑὴνκί δ᾽ ὑφ᾽ ἡμῶν. 

ΠΕῚΣΘῈΤ. :16ὈΡΟΣ. 

ὡς ἀπιωλόμεσϑ᾽ ἄρα. 
ἙΥΝΕΧΎΓΓΖΊΤΙΕΣ. 

αἴτιος μέντοι σὺ γῷν εἰ τῶν χαχῶν τούτων, 

μόνος. ᾿ 
340 ἐπὶ τί γάρ μ᾽ ἐχεῖϑεν ἦγες; ᾿ 

ΤΕΕΥΣΙΘΕ ΤΥΡΌΣ: 

ἵν᾽ ἀχολουϑοίης ἐμοί. 

ἙἘΥΕΟΖΙΓΙΖΙΣ: 

ἵν μὲν οὖν χλάοιμι μεγάλα. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

τοῦτο μὲν ληρεῖς ἔχων 

κάρτα" πῶς χλκυσεῖ γὰρ, ἢν ἅπαξ γε τὠφϑαλιιὼ, 
᾿χχοπῆς; 

ΧΟΡΟΣ. 

Ἰὼ ἰὼ, 

ἔπαγ᾽, ἔπιϑ᾽, ἐπέφερε πολέμιον 

840 ὁρμιὰν φονίανι τιτέρυγ τὲ παντῷ 
περίβαλε περί τὲ χύκλωσαι" 
ὡς δεῖ τώϑ᾽ οἰμώζειν ἔμρω 
κιὶὼ δοῦνια ῥύγχει φορβών. 

οὔτε γὰρ ὄρος σχιερὸν οὔτε νέφος αἰϑέριον 
ϑό0 οὔτε πολιὸν πέλαγος ἔστιν ὕ τι ὑέξει(ι 

τώδ᾽ ἀποφυγόντε με. ] 
ἀλλὰ μὴ μέλλωμεν ἤδη τώδε τίλλειν χιὶ δέάχνειν. 

γιοῦ ᾽συ᾽ ὁ ταξίαρχος; ἐπαγέτω τὸ δεξιὸν χέρας. 
ἘΥΙΥΙΓΙΖΈΊΓΣ. 

τοῦτ᾽ ἐκεῖνο" ποῖ φύγω δύστηνος; 
827 ---885. ---- 8318 - 801]. 
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ΧΟΡΟΣ. ] ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

οὗτος, οὐ μενεῖς 

ἘΥΞΕΟΤΠΓΙΖΙΣΣ. 

865 ἵν᾽ ὑπὸ τούτων διαφορηθῶ; 

ΠῈΣ ΘΕΤ ΦΙΡΌΣΞ: 

πῶς γὰρ ἂν τούτους δοχεῖς 

"1! 

ἐχφυγεῖν; 

ἘΥΕΠΙΖΗΣ. 

οὐχ οἷδ᾽ ὅπως ὧν. 
ΖΕΕΥΙ͂Σ ΘΕΈ ΤΟΑΑΤΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ ἐγώ τοί σοι λέγω 
ὅτε μένοντε δεῖ μάχεσθαι λαμβάνειν τε τῶν 

χυτρῶν. 

ἘΥΕ.ΧΙΙΖΧΖΕΣ: 

τί δὲ χύτρα νώ γ᾽ ὠφελήσει; 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΙΡΟΣ. 

γλαὺξ μὲν οὐ πρόσεισε γῷν. 
ἘΥΕΜΠΠΠΉΗΣ. 

τοῖς δὲ γαμινώνυξι τοισυί; 

ΠΕΙΣΘΕΤΟΆΙΡΟΣ. 

ὃ τὸν ὀβελίσκον ἁρτιώσας. 
3600 εἰτώ χατάπηξον πρὸς αὑτόν. 

ΓΓΥΞΚΑΠΙΜΗΣ, 

τοῖσι δ᾽ ὀφϑαλμοῖσι τί; 
ΠΕΙΣΘΕΤ.ΑΆΙΡΟΣ. 

ὀξύβαιρον ἐντευϑενὶ πρύσϑου λαβὼν ἢ τρυβλίον. 

ΕΥΒΆΑΜΠΙΖΗΣ: 

ὦ σοφώτατ᾽, εὖ γ᾽ ἀνεῦρες αὐτὸ χαὶ στρατηγιχῶς" 
ὑπερακοντίζεις σύ γ᾽ ἤϑη Νιχίαν ταῖς μηχαναῖς. 

ΧΌΡΟ Σ. 

ἐλελελεῦ, χώρει, κάϑες τὸ ῥύγχος " οὐ μένειν ἐχρῆν. 
306 ὅλχε, τίλλε, παῖε, δεῖρε, χόπτε πρώτην τὴν χύτραν. 

ἘΠπΠΟοὺ,ς 

εἰπέ μοι τί μέλλετ᾽, ὦ πάντων χάχιστα ϑηρίων, 
ἀπολέσκι, παϑόντες οὐδὲν, ἐνδρε καὶ διασπάσαι 

τῆς ἐμῆς γυγαιχὺς ὄντε ξυγγενὴ χαὶ φυλέτα; 

ΧΟΡΟΣ. 

φεισύμεσϑα γὰρ τί τῶνδε μᾶλλον ἡμεῖς ἢ λύχων; 
370 ἢ τίνες τισαίμεν᾽ ἄλλους τῶνδ᾽ ἂν ἐχϑίους ἔτι; 

ἘΠΟοὺς 

εἰ δὲ τὴν φύσιν μὲν ἐχϑροὶ, τὸν δὲ γοῦν εἰσιν 
«ίλοι, 

χε διϑάξοντές τι δεῦρ᾽ ἥκουσιν ὑμᾶς χρήσιμον; 
ΧΟΡΟΣ. 

πῶς δ᾽ ἂν οἵδ' ἡμᾶς τι χρήσιμον διδάξειών ποτε, 

375 ἢ φράσειαν, ὄντες ἐχϑροὶ τοῖσι πάπποις τοῖς ἐμοῖς; 
ΕἼ10 ἃς 

ἀλλ᾽ ἀπ᾿ ἐχϑρῶν δῆτα πολλὰ μανϑάνουσιν οἱ 
σοφοί. 

ἡ γὰρ εὐλάβεια σώζει πάντα. παρὰ μὲν οὖν φίλου 
οὐ μάϑοις ἂν τοῦϑ', ὁ δ᾽ ἐχ)ρὸς εὐθὺς ἐξηνάγχασεν. 
αὐτίχ᾽ αἱ πόλεις παρ᾽ ἀνδρῶν γ᾽ ἔμαϑον ἐχϑρῶν 

χοὺ φίλων 

ἐχπονεῖν ϑ᾽ ὑννηλὰ τείχη ναῦς τὲ κεχτῆσϑαι μαχοίς. 

380 τὸ δὲ κάϑημε τοῦτο σώζει παῖδας, οἴχον, χρήματα. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἔστε μὲν λόγων ἀκοῦσαι πρῶτον, ὡς ἡμῖν δοχεῖ, 
Ζρήσιμον" μάϑοι γὰρ ἄν τις κἀπὸ τῶν ἐχϑρῶν 

σοίφον. 

ΠΕΙΣΘΕΤΟΑΑΊΡΟΣ. 

οἵδε τῆς ὀργῆς χαλᾶν εἴξασιν. ἄναγ᾽ ἐπὶ σκέλος. 



Ἐπ: 5. 

ἘΠΟὺ". 

καὶ δίχαιόν γ᾽ ἐστὶ, κἀμοὶ δεῖ νέμειν ὑμᾶς χάριν. 
ΧΟΡΟΣ. 

386 ἀλλὰ μὴν οὐδ᾽ ἄλλο σοί πω πρᾶγμ᾽ ἐνηντιώμεϑα. 
ΠΕΙΣΘΕΤΔΙΡΟΣ. 

μᾶλλον εἰνήνην ἄγουσιν ἡμίν" ὥστε τὴν χύτραν. 
τώ τε τριβλίω χαϑίει " 
χαὶ τὸ δόρυ χρὴ, τὸν ὀβελίσχον, 
περιπατεῖν ἔχοντας ἡμᾶς 

δθοιῶν» ὅπλων ἐντὸς, παρ᾽ αὐτὴν 

τὴν χύτραν ἔχραν ὁρῶντας 
ἐγγύς ὡς οὐ φευχιέον γῷν. 

ΕΥΡΑΠΙΖΔΗΣ. 

ἐτεὸν, ἢν δ᾽ ἄρ᾽ ἀποθάνωμεν, 
κατορυχησόμεσϑα ποῦ γῆς; 

ΜΕΙΣΘΕΤ.ΆΙΡΟΣ. 

895 ὁ Κεραμειχὸς δέξεται γνώ. 
δημόσια γὰρ ἵνα ταφῶμεν, 
«φήσομεν πρὸς τοὺς στρατηγοὺς 
μαχομένω τοῖς πολεμίοισιν 

ἀποθανεῖν ἐν ᾿Ορνεαῖς. 
ΧΟΡΟΣ. 

400 ἄναγ᾽ ἐς τάξιν πάλιν ἐς ταυτὸν, 

χιὼὰ τὸν ϑυμὸν χατάϑου κύψας ] 
σικρὰ τὴν ὀργὴν ὥσπερ ὁπλίτης " 
χἀναπυϑώμεθα τούσδε, τίνες ποτὲ, 
χὰ πόϑεν ἔμολον, Ϊ 

406 ἐπὶ τίνες τ᾿ ἐπίνοιαν. 
ἰὼ ἔποψ, σέ τοι καλῶ. 

ἘΠΟὺὰ,. 

χαλεῖς δὲ τοῦ χλύειν ὕέλων; 

ΧΟΡΟΣ. 

τίνες ποϑ᾽ οἵδε χαὶ πόϑεν; 

1110 95. 

ξένω σοφῆς ἀφ᾽ Ἰιλλάσδος. 

ΧΟΡΟΣ. 

410 τύχη δὲ ποία χομί- 
ζεε ποτ᾽ αὐτὼ τιρὸς ὥρ- 

γιϑάας ἐλθεῖν; 

Τ7Γ0 1. 

ἔρως 

βίου δικίτης τε καὶ Ϊ 
σοῦ ξυνοιχεῖν τέ σοι 

χαὶ ξυνεῖνιαι τὸ πῶν. 

ΧΌΡΟΣ. 

τί φής; Ι 
416 λέγουσι δὲ δὴ τίνες λόγους; | 

ΠΟ ὺ, 

ἄπιστα καὶ πέρα χλύειν. | 
ΧΟΡΟΣ. Ι 

ὁρᾷ τι χέρδος ἐνθάδ᾽ ἄξιον μονῆς, 
ὅτῳ πέποιϑέ μοι ξυνὼν 
χριτεῖν ὧν ἡ τὸν ἐχυρὸν ἢ 

420 φίλοισιν ὠφελεῖν ἔχειν; 
ΕΠ10 Ὁ". 

λέγει μέγαν τιν᾽ ὄλβον οὐ-- 
τε λεχτὸν οὔτε πιστὸν, ὡς 

σὰ ταῦτα τιώντα καὶ 
τὸ τῇδε καὶ τὸ κεῖσε, καὶ 

420 τὸ δεῦρο προσβιβᾷ λέγων. 
ππππππσσ  πὋἘὃοἭἝὁῤδῤῤΦὁἘὁἘὁΠὁὅ[ Γι -πΠΤΤ  ΠΠ ἐὀ τ τ ΟῚ  -- “5 - -- 
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ΧΟΡΟΣ. Ϊ 

πότερα μαινόμενος ; ] 
ΠΠῸ ἃ, ! 

ἄφατον ὡς φρόνιμος. | 

ΧΟΡΟΣ. ' 
ἔνι σοφόν τι φρενί; ᾿ 

Εεπον, 

πυχνότατον κίναδος, ᾿ 

480 σόφισμα, κύρμα,, τρίμμα, παιπάλημ᾽ ὅλον. 
ΧΟΡῸΣ. ] 

λέγειν λέγειν κέλευέ μοι. 

«λύων γὰρ ὧν σύ μοι λέγεις 
λόγων ἀνεπτέρωμαι. 

2 ΔΕ ΝΟ (ἢ 

ἄγε δὴ σὺ χαὶ σὺ τὴν πανοπλίαν μὲν πάλιν 
485 ταύτην λαβόντε χρεμάσατον τὐχάἀγαϑῇ 

εἰς τὸν ἱπνὸν εἴσω, πλησίον τοὐπιστάτου" - 
σὺ δὲ τούσδ᾽ ἐφ᾽ οἷσπερ τοῖς λόγοις συνέλεξ᾽ 

ἐγὼ, 

φράσον, δίδαξον. 
ΠΕΙΣΘΕΤΆΑΙΡΟΣ. 

μὰ τὸν ᾿ἡπόλλω ᾿γὼ μὲν οὔ, 
ἣν μὴ διάϑωνταί γ᾽ οἵδε διαϑήκην ἐμοὶ 

440 ἥνπερ ὁ πίϑηχος τῇ γυναιχὶ διέϑετο, 
ὁ μαχαιροποιὸς, μήτε δώχνειν τούτους ἐμὲ 

μήτ᾽ ὀρχίπεδ᾽ ἕλχειν μήτ᾽ ὀρύττειν 
ΧΟΡΟΣ: 

οὔ τί που | 

τόν; οὐδαμῶς. 
ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΡΟΣ. 

οὔχ, ἀλλὰ τὠφϑαλμὼ λέγω. 
ΧΟΡΟΣ. 

διατίϑεμαι ᾽γώ. 
ἹΓΕΙΣ ΘΙΤΟΑΥΤΡΟΣ. 

χατόμοσόν νυν ταῖτά κιοι. 
ἜΡΟΣ 

445 ὕμνυμ᾽ ἐπὶ τούτοις πᾶσι νικῶν τοῖς χριταῖς Ϊ 
χαὶ τοῖς θεαταῖς πῶσιν. 

ΜΕΙΣΘΕΤ.ΓΡΟΣ. 

ἔσται ταυτο) ἰ, 

Ὁ ΟἿΡΩΣΣ, 

εἰ ϑὲ παραβαίην, ἑνὶ χριτῇ νικῶν μόνον. | 
ΚΙΠΡΎ Ξ. ] 

ἀχούειε λεῴ" τοὺς ὁγιλίτας νυνμενὶ 
ἀνελομένους ϑώτιλ᾽ ἀπιέναι πάλιν οἴχαϑε 

ῃ 3 

4560 σχοπεὶν δ᾽ ὅ τὶ ὧν προγράφωμεν ἐν τοῖς πιγίς- 
χίοις. 

ΧΟΡ 

δολερὸν μὲν ἀεὶ χιτὰ τιάντα δὴ τρύπον ρὸν ἡ ἢ τῷ 
Ἂ}» 
“-- 

πέφυχεν ἀνήρωπος:" σὺ δ᾽ ὅμως λέγε μοι. 
τάχα γὰρ τύχοις ἂν 
χρηστὸν ἐξειπὼν ὕ τι μοι παρορᾷς, ἢ 

4δ5 δύναμίν τινα μείζω 

παραλειπομένην ὑπ᾿ ἐμῆς φρενὸς ἀξυνάτου" 
ν ΦΣ “τ ὦ γ τ " , 

σὺ δὲ τοῦϑ᾽ ὁρᾷς. λέγ᾽ εἰς κοινὸ». 

ὃ γὰρ ἂν σὺ τύχης μοι | 
ἀγαϑὸν πορίσας, τοῦτο χοινὸν ἔσται. 

460 ἀλλ᾿ ἐφ᾽ ὅτῳπερ πράγματι τὴν σὴν ἥκεις γνώ- 
μην ἀναπείσας, 

451 --- 9. ---Ξ 589 -- 647. 



Α ῬΕΙΞ οῖ ἈΟΝΎΘ ΕΣ 

᾽ , τὰς τ ἢ τσ μια ν Ι λέγε ϑαρρήσας" ὡς τὰς σπονδὰς οὐ μὴ πρότερον 
παραβῶμεν, 

ΠΕΥΙΣΘΕΤΑΙΓΙΡΟΣ. 

χαὶ μὴν ὀργῶ νὴ τὸν «Τία χεὺὴ προπεφύραται λό- 

| 
᾿ ᾿ 
Ι 

γος εἰς μοι» 

ὃν" διαμάττειν οὐ χωλύει" «ρέρε παῖ στέφανον" 

χαταχεῖσθαι 

χατὰ χειρὸς ὕδωρ «ερέτω ταχύ τις. 

ΧΟΡΟΙ͂Σ: 

δειπινήσειν μέλλομεν, ἢ τί; 

ΠΕΙΣΘΕΥΖΙΡΟΣ. 

406 μὰ “1, ἀλλὰ λέγειν ζητῶ τι πάλαι μέγα κω 

λαρινὸν ἔπος τι, 

ὅ τι τὴν τούτων ϑοαύσει ψυχήν" οὕτως ὑμῶν 
ὑπεραλγῶ, 

οἵτινες ὕντες πρότερον βασιλῆς 
ΠΧ ΟΥΙΘΣΣ: 

ἡμεῖς βασιλῆς; τίνος; 

ΠΕΙΣΘΈΤΟἍΖΙΡΟΣ. 

ὑμεῖς 

σιάντιων ὑπύσ᾽ ἔστιν, ἔιιοῦ προῶτον, τουδὶ, χαὶ 

τοὺ “Πὺς αὐτοῦ, 

ἀρχαιότεροι πρύτεροί τε Κούνου χαὶ Τιτάνων 
ἐγένεσθε 

ΣΕ ΟΕ ΟἿΣ: 

“χεὶ γῆς; 

ΜΠΕΙΣΘΠΤΑΙΡΟΣ. 
ἐν Ἔχ ν εν ΆΣΕΡΡΣ 

γὴ τὸν ᾿πόλλω. 

ΧΟΡΟΣ 
ϊ , 

τουτὶ μὰ «10 οὐχ ἐπεπύσμην. 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΑΙΡΟΣ. 

ἀμαϑὴς γὰρ ἔφυς χοὐ πολυπράγμων, οὐδ᾽ Αἴ- 
σωπὸν πεπάτηχας, 

ἀκμν ι ; ; 5" 
ὃς ἔψφασχε λέγων χοουδὺν πάντων πρώτην ὁρ- 

γιῆ γενέσϑιαι, 

ποοτέραν τῆ; γῆς, πίσιειτα νόσῳ τὸν πατέρ᾽ ὅ 
αὐτῆς ἀποϑνήσχειν " 

τ ΟΕ ἂν ς ΥἹ αὐτὰ ΞΕ ξ 
γῆν δ᾽ οὐχ εἶναι, τὸν δὲ προχεῖσϑαι πεμπταῖον" 

τὴν δ᾽ ἀποροῦσαν 

470 ὑπ᾿ ἀμηχανίας τὸν πατέρ᾽ αὑτῆς ἐν τῇ κειαλὴ 

χατορύξαι. 

ΕἘΥΓΧΜΠΠΙΖΗΣ:. 

ὁ πατὴρ ἄρα τῆς χορυδοῦ νυνὶ χεῖται τεϑνεὼς 
Ἀεφαλῆσιν. 

ΤΎΡΟΝ 
"Ἕ Ἢ ΩΧ. 9. , πΣ ᾿ δὲ 

οὔχουν δῆτ᾽ εἰ ποότεροι μὲν γῆς, πρότεροι δὲ 

ἡεῶν ἐγένοντο, 
ἃ , τ γτννς τ ἜΗΝ ΤῊΣ τι 
ὡς πρεσβυτάτων αὐτῶν οντων ὀρϑῶς ἔσϑ᾽ ἡ 

βασιλεία; 

ΕΥὙΥΤΠΠΙΖΊΙΣ. 

γὴ τὸν ᾿Ἰπόλλω" πάνυ τοίνυν χρὴ δύγχος βόσχει"" 

σε τὸ λοιτιόν " 

480 οὐχ ἀποδώσει ταχέως ὁ Ζεὺς τὸ σχῆπτρον τῷ 

ϑουχολάπτηῃ. 
ΠΕΙΣΘῈΤ, ΦῚΡῸΌΟΣ: 

ε 3 τς ᾿ τ - ᾽ ᾿ 
ὡς οὐχὶ ϑεοὶ τοίνυν ἡυχον τῶν ἀνηροώπων τὶ ὑχ Ὁ 

παλαιὺν, 
᾿ ; , 

ἀλλ ὄρνιϑες, χἀβασίλευον, πόλλ ἐστὶ τεχμήριε 

τούτων. 

486 ὥστε χαλεῖται Περσιχὸς ὕονις ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἔτ᾽ 

αὐτίχες δ᾽ ὑμῖν πρῶτ᾽ ἐπιδείξω τὸν ἀλεχτρυόν᾽, 
ὡς ἐτυράννει 

τ -» - ΄ 

ηρχέ τε Περσῶν πρῶτον πάντων, «Ἰκρείου χεὼ 
Διεγαβάζου, 

ὟΝ 

ἐχείνης. 

ΤΡ ΟΖ ὙΓῚΣ: 
τἀ τς Ἐν τ οθθρτν τὰν ας, ἴξαντι 

διὰ ταῦτ᾽ ἄρ᾽ ἔχων χαὶ νῦν ὥσπερ βασιλεὺς ὁ 
μέγας διαβάσχει 

ἐπὴ τῆς κεραλῆς τὴν χυρβασίαν τῶν ὀρνίϑων 
μόνος ὀρϑήν. 

ΠΕΙΣΘΙΕΤΟ.ΑΙΡΟΣ. 
-“ δι». ΄ ν ΄ ΜᾺ ᾿ Ν " 

οὕτω δ᾽ ἴσχυέ τε χαὶ μέγας ἣν τότε χαὶ πολὺς, 
ὥστ᾽ ἔτι χιὰὶ γὺν 

ὑπὸ τῆς ῥώμης τῆς τότ᾽ ἐχείνης, ὁπόταν μόνον 
οϑοιον ζση, 

- Ν . 4 

490 ἀναπηδῶσιν πάντες ἐπ᾿ ἔργον, χαλκῆς, χερα- 
μῆς, σκυλοδέιμαι, 

σχυτῆς, βαλανῆς, ἀλιιταμοιβοὶ, τορνευτολυρει- 

σπιδοπιηγοί" 

οἱ δὲ βαδίζουσ᾽ ὑποδησάμενοι νύχτωρ. 
ἘΥΕΖΠΙΔΗΣ. 

ἐμὲ τοῦτό γ᾽ ἐρώτα. 
χλαῖναν γὰρ ἀπώλεσ᾽ ὃ μοχϑηρὸς «ρρυγίων ἐρίων 

διὰ τοῦτον. 

ἐς δεχάτην γάρ ποτὲ παιδαρίου χληϑεὶς ὑπέπι- 
γον ἐν ἄστει, 

4ἀθύ χὥρτι καϑεῦδον" χαὶ ποὶν δειπνεῖν τοὺς ἄλλους, 

οὗτος (ΐρ᾽ ἦσε, 
χἀγὼ νομίσας ὕρϑοον ἐχώρουν ᾿4λιμοῦντάδε, 

ν , 
χἄρτι πιροχύπτω 

ἔξω τείχους, καὶ λωποδύτης παίει δοπάλῳ με 
ΑΥδΑ ζ τι τὸ νῶτον" 

χἀγὼ πίπτω, μέλλω τε βοῶν" ὁ δ᾽ ἀπέβλισε 
ϑοϊμάτιόν μου. 

ΤΙΠΙΣ ΘΈΕΈΤ ΧΙΡΟΣ. 

Ἰχεῖνος δ᾽ οὖν τῶν ᾿Ελλήνων ἣρχεν 
σίλευε, 

ἘΠΟῚ. 

τότε χάἀβα- 

δο0τῶν 1 λλήνων; 

ΠΙΕΙΣΘΕΤ ΖΦΊΙΡΟΣ, 

χαὶ χατέϑειξέν γ᾽ οὗτος πρῶτος βασιλεύων 
προχυλιγϑδεῖσϑαι τοῖς ἱχτίνοις. 

ἙἘΥΞΑΠΙΖΗΣ. 

γὴ τὸν “ΤΠἰόνυσον, ἐγὼ γοῦν 
ἐχυλινδούμην ἰχεῖνον ἰδών" χἄϑ' ὕπτιος ὧν 

ἀναιχάσχων 

ἀβολὸν χατεβρόχϑισα" χᾷτα χενὸν τὸν ϑύλακχον 
οἴχαδ᾽ ἀφεῖλκον. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΆΑΙΡΟΣ. 

ἡἹγύπτου δ᾽ κ«ὖ χαὶ «Φοοινίχης πάσης χόχχυξ βα- 
σιλεὺς ἦν" 

606 χὠπόϑ᾽ ὁ χόχχυξ εἴποι χόχχυ, τότε γ᾽ οἱ «Ῥοί- 

γιχὲς «παντὸς 

τοὺς πυροὺς ᾧν χαὶ τὰς χοιϑὰς ἐν τοῖς πεδίοις 

ἐϑέοιζον. 

ἙΥΈΕΞΌΥΡΙΖΙ ΕΓ: 

τοῦτ᾽ ζρ᾽ ἐχεῖν᾽ ἣν τοὔπος ἀληϑῶς " κόχχυ, ψω- 
λοὶ πεδίονδε. 



Ὁ ΘΡΩ Ν Ὁ 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΑ͂ΙΡΟΣ. 

ἦρχον δ᾽ οὕτω σφόδρα τὴν ἀρχὴν, ὥστ᾽ εἴ τις 
χαὶ βασιλεύοι 

ἐν ταῖς πόλεσιν τῶν Ἑλλήνων, ᾿ἀγαμέμνων ἢ 
Μενέλαος, 

610 ἐπὶ τῶν σχήπτρων ἐχάϑητ᾽ ὄρνις, μετέχων ὅ τι 
δωροδοχοίη. 

ΕΥ̓ΕΚ“ΠΙΖΔΗΣ. 

τουτὶ τοίνυν οὐκ ἤδη ᾽γώ: χαὶ δῆτά μ᾽ ἐλάμ-- 
βανε ϑαῦμα, 

ὁπότ᾽ ἐξέλϑοι Προίαμός τις ἔχων ὄρνιν ἐν τοῖσι 

τραγῳδοῖς " 

ὁ δ᾽ ἄρ᾽ εἱστήχει τὸν “Τυσιχράτη τηρῶν ὅ τι 
δωροδοχοίη. 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΑ͂ΙΡΟΣ. 

ὃ δὲ δεινότατόν γ᾽ ἐστὶν ἁπάντων, ὁ Ζεὺς γὰρ 
ὃ νῦν βασιλεύων 

516 ἀετὸν ὕρνιν ἕστηχεν ἔχων ἐπὶ τῆς χεφαλῆς, βα- 
σιλεὺς ὧν " 

ἡ δ᾽ αὖ ϑυγάτηρ γλαῦχ᾽, ὁ δ᾽ Ἡπόλλων ὥσπερ, 
ϑεράπων ἱέρακα. 

ἘΥΕΖΠΙΖΔΗΣ. 

γὴ τὴν “ήμητο εὖ ταῦτα λέγεις. τίνος οὕνεχα 
ταῦτ᾽ ἄρ᾽ ἔχουσιν; 

ΤΕΙΣΘΈΤΑΙΡΟΣ. 

ἵν᾿ ὅταν ϑύων τις ἔπειτ᾽ αὐτοῖς εἰς τὴν χεῖρ᾽, 
ὡς νόμος ἐστὶ, 

τὰ σπλάγχνα διδῷ, τοῦ “ιὸς αὐτοὶ πρότεροι τὰ 
σπλάγχνα λάβωσιν. 

220 ὦμγυ τ᾽ οὐδεὶς τότ᾿ ἂν ἀνθρώπων θεὸν, ἀλλ᾿ 

ὄρνιϑας ἅπαντες. 

«Ἱάμπων δ᾽ ὄμνυσ᾽ ἔτι χαὶ νυνὶ τὸν χῆν᾽, ὅταν 
ἐξαπατᾷ τι" 

οὕτως ὑμᾶς πάντες πρότερον μεγάλους ἁγίους 
τ᾽ ἐνόμιζον, 

γῦν δ᾽ ἀνδροάποδ᾽, ἠλιϑίους, Μιανᾶς. 
ὥσπερ δ᾽ ἤδη τοὺς μαινομένους 

δ26 βάλλουσ᾽ ὑμᾶς, χἀν τοῖς ἱεροῖς 

πᾶς τις ἐφ᾽ ὑμῖν ὀρνιϑευτὴς 
ἵστησι βρόχους, παγίδας, ῥάβδους, 
ἕρχη, γνειέλας, δίχτυα, πηχτάς 
εἶτα λαβόντες πωλοῦσ᾽ ἀϑρόους " 

580 οἱ δ᾽ ὠνοῦνται βλιμάζοντες " 
χοὐδ᾽ οὖν, εἴπερ ταῦτα δοκεῖ δρᾶν, 
ὀπτησάμενοι παρέϑενϑ᾽ ὑμᾶς, 
ἀλλ᾽ ἐπιχνῶσιν τυρὸν, ἔλαιον, 
σίλφιον, ὕξος, χαὶ τρέψαντες 

ὅ86 χατάχυσμ᾽ ἕτερον γλυχὺ χαὶ λιπαρὸν, 
χἄπειτα χατεσχέδασαν ϑερμὸν 
τοῦτο καϑ᾽ ὑμῶν 
αὐτῶν ὥσπερ χενεβρείων. 

Ὁ ΟΙΡΙΟΣΣΣ 

πολὺ δὴ πολὺ δὴ χαλεπωτάτους λόγους 
δ40 ἤνεγχας, ἄνϑρωφ᾽" ὡς ἐδάχρυσώ γ᾽ ἐμῶν 
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τά τε νοττίκ χκἀμαυτὸν οἱχήσω. 
ἀλλ᾿ ὃ τι χρὴ δρᾶν, σὺ δίδασχε παρών ὡς ζῆν 

οὐχ ἄξιον ἡμῖν, 
εἰ μὴ χομιούμεϑα παντὶ τρόπῳ τὴν ἡμετέραν 

βασιλείαν. 

ΠΕΙΣΘΕΤΆἍἊΑΙΡΟΣ. 

ὅδ0 χαὶ δὴ τοίνυν πρῶτα διδάσχω μίαν ὀργνίϑων 

πόλιν εἶναι, 
χίζπειτα τὸν ἀέρα πάντα κύχλῳ χαὶ πᾶν τουτὶ 

τὸ μεταξὺ 

περιτειχίζειν μεγάλαις πλίνϑοις ὀπταῖς ὥσπερ 

Ῥαβυλῶνι. 

ἘΠπΠΟΨ. 

ὦ Κεβριόνα καὶ Πορύρίων, ὡς σμερδαλέον τὸ 
πόλισμα. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

κἄπειτ᾽ ἢν τοῦτ᾽ ἐπανεστήζη, τὴν 
“1 ἀπαιτεῖν " 

᾿ δδ6 χἂν μὲν μὴ φῆ μηδ᾽ ἐθελήσῃ μηδ᾽ εὐθὺς γνω- 
σιμαχήση, 

ἱερὸν πόλεμον πρωυδῶν αὐτῷ, χαὶ τοῖσι ϑεοῖσιν 

ὙΠ τε " 
ἀρχὴν τὸν 

ἀπειπεῖν 

διὰ τῆς χώρας τῆς ὑμετέρας ἐστυχόσι μὴ δια- 

φοιτᾶν, 
ὥσπερ πρότερον μοιχεύσοντες τὰς ᾿Δλχμήγας κα- 

τέβαινον 

χαὶ τὰς ᾿Δλόπας καὶ τὰς Σεμέλας" ἤνπερ ὍΝ 

ἐπίωσ᾽, ἐπιβάλλειν 
200 σφραγῖδ᾽ αὐτοῖς ἐπὶ τὴν ψωλὴν, ἵνα μὴ βινῶσ᾽ 

ἔτ᾽ ἐχείνας. 

τοῖς δ᾽ ἀνθρώποις ὄρνιν ἕτερον πέμψαι χήρυχα 
χελεύω, 

ὡς ὀρνίϑων βασιλευόντων ϑύειν ὄρνισι τὸ λοι- 
πόν" 

χἄπειτα ϑεοῖς ὕστερον αὖϑις " προσνείμασϑαι 

δὲ πρεπόντως 
τοῖσι ϑεοῖσιν τῶν ὀρνίϑων ὃς ὧν ἁρμόζη χαϑ'᾽ 

ἕχαστον " 

δθό ἢν ᾿ἀφροδίτη ϑύη, πυροὺς ὄρνιϑι φραληρίδι 

ϑύειν - 
ἢν δὲ Ποσειδῶνί τις οἷν ϑύη, νήττῃ πυροὺς χα- 

ϑαγίζειν " 

ἣν δ᾽ Ἡραχλέει ϑύῃ τις βοῦν, λάρῳ ναστοὺς 
μελιτούττας " 

χἂν «ἃ ϑύῃ βασιλεῖ χριὸν, βασιλεύς ἐστ᾽ ὀρχί-. 

λος ὄρνις, 
ᾧ προτέρῳ δεῖ τοῦ “τὸς αὐτοῦ σέριρον ἐνόρχην 

σφαγιάζειν. 

ΕὙΥΕΑΠΙΖΔΉΗΣ. 

ὅ70 ἥσϑην σέρφῳ σᾳαγιαζομένῳ. βροντάτω νῦν ὁ 
μέγας Ζών. 

πατέρων χάχην, οἵ 
τάσδε τὰς τιμὰς προγόνων παραδόντων, 

ἐπ᾽ ἐμοῦ χατέλυσαν. 
σὺ δέ μοι κατὰ δαίμονα χαὶ κατὰ συντυχίαν 

510 ἀγαϑὴν ἥκεις ἐμοὶ σωτήρ. 

ἀναϑεὶς γὰρ ἐγώ σοι 

ἘΠΟο. 

καὶ πῶς ἡμᾶς νομιοῦσι ϑεοὺς ἄνϑρωποι χοὐχὶ 

χολοιοὺς, 

οἱ πετόμεσθϑα πτέρυγάς τ᾽ ἔχομεν; 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΑ͂ΙΡΟΣ. 

ληρεῖς" καὶ νὴ “ὦ ὅ γ᾽ Ἑ, μῆς 
πέτεται ϑεὸς ὧν πτέρυγάς τὲ φορεῖ, χἄλλοι γε 

ϑεοὶ πάνυ πολλοί. 

ῬΟΕΥΑΕ Β5Β0ΕΝΙΟΙ. 



θὅ0 Α ῬΖῚ 5 ΤῸ ἢ» ΑἹ ΝΟ αὶ Σ Ἢ 

αὐτίχα Νίχη πέτεται πτερύγοιν χρυσαῖν., καὶ νὴ 
“ὦ Ἔρως γε" 

575 1ρἱν δέ γ᾽ Ὅμηρος ἔφασκ᾽ ἰχέλην εἶναι τρήρωνι 
πελείη. 

ἘΠΟύ. 

ὁ Ζεὺς δ᾽ ἡμῖν οὐ βοοντήσας πέμπει πτερόεντα 
χεραυνόν; 

ΠΕΙΣΘΕΤἍΖΙΡΟΣ. 

ἢν δ᾽ οὖν ὑμᾶς μὲν ὑπ᾿ ἀγνοίας εἶναι νομίσωσι 

τὸ μηδὲν, 

τούτους δὲ ϑεοὺς τοὺς ἐν Ὀλύμπῳ, τότε χρὴ 
στρουϑῶν νέφος ἀρϑὲν 

χαὶ σπερμολόγων ἔχ τῶν ἀγρῶν τὸ σπέρμ᾽ αὐ- 
τῶν ἀναχάνναι" 

580 χἀάπειτ᾽ αὐτοῖς ἡ “ημήτηρ πυροὺς πεινῶσι με-- 

τρείτω. 

ἘΥῸΡ ΖΎΓΙΓΖΟΣΡΙΣΣ 

οὐχ ἐϑελήσει μὰ “1. ἀλλ ὄψει προιράσεις 
τὴν παρέχουσαν. 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΑ,ΙΡΟΣ. 
ε » εν ΄ - "» τ ᾿ -᾿ἷ 

οἱ δ᾽ αὖ χόραχες τῶν ζευγαρίων,, οἷσιν τὴν γὴν 

καταροῦσιν, 

καὶ τῶν προβάτων τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐχχοψάντων 

ἐπὶ πείρᾳ" 

εἶθ᾽ ὃ γ᾽ ᾿ἀπόλλων ἰατρός γ᾽ ὧν Ἰάσϑω " μισϑο- 

φορεῖ δέ. 

ἘΥΕ.ΠΙΖΗΣ. 

586 μὴ, πρίν γ᾽ ἂν ἐγὼ τὼ βοιδαρίω τὠμὼ ποώ-᾿ 
τιστ᾽ ἀποδῶμαι. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

ἣν δ᾽ ἡγῶνται σὲ ϑεὸν, σὲ βίον, σὲ δὲ Γῆν, σὲ 
Κρόνον, σὲ Ποσειδῶ, 

ἀγάϑ᾽ αὐτοῖσιν πάντα παρέσται. 
ἘΠΟῚὺ». ] 

λέγε δή μοι τῶν ἀγαθῶν ἕν. 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΑ͂ΙΡΟΣ. 

πρῶτα μὲν αὐτῶν τὰς οἰνάνϑας οἱ πάρνοπες οὐ, 

κατέδονται, ] 

ἀλλὰ γλαυχῶν λόχος 
ἐπιτρίιμει. ἡ 

ὅ90 εἶϑ᾽ οἱ κνῖπες χαὶ ψῆνες ἀεὶ τὰς συχᾶς οὐ χα-᾿ 

εἰς αὐτοὺς χαὶ κερχνήδων. 

τέδονται, 

ἀλλ ἀναλέξει πάντας χαϑαρῶς αὐτοὺς ἀγέλη, 

μία κιχλῶν. 

ἙΕΠΟῸ 

πλουτεῖν δὲ πόϑεν δώσομεν αὐτοῖς; “χαὶ γὰρ] “ιν γαρ 

» ΠΑ τς 
τούτου σφόδρ᾽ ἐρῶσι. 

ΠΕΙΣΘΕΤ.ἍΑΙΡΟΣ. 

τὰ μέταλλ αὐτοῖς μαντευομένοις οὗτοι δώσουσι. 

ἘΥΕΒΩΑΠΙΖΗΣ. 

γαῦλον χτῶμαι καὶ ναυχληρῶ, κοὐχ ἂν μείνωιμι 
παρ υμῖν. 

ΠΕΙΣΘΕΤ.ἍΑΙ͂ΡΟΣ. 

τοὺς θησαυρούς τ᾽ αὐτοῖς δείξουσ᾽ οὃς οἱ πρό- 
τερον χατέϑεντο 

600 τῶν ἀογυρίων οὗτοι γὰρ ἴσασι" λέγουσι δέ τοι 
τάδε πάντες, 

οὐδεὶς οἶδεν τὸν ϑησαυρὸν τὸν ἐμὸν πλὴν εἴ τις 
ἜΌΡ 
«οὐ ὁονις. 

ΕἘΥΕ.ΠΙΖῊΣ. 

πωλῶ γαῦλον,, χτῶμαι σμινύην, χαὶ τὰς ὑδρίας 
ἀνορύττω. 
ἘΊΓΟΘΟΙΣ 

πῶς δ᾽ ὑγίειαν δώσουσ᾽ αὐτοῖς, οὖσαν παρὰ 
τοῖσι θεοῖσιν; 

ΠΕΙΣΘΕΊΤ.ΑἋἿΙΡΟΣ. 

ἢν εὖ πράττωσ᾽, οὐχ ὑγιεία μεγάλη τοῦτ᾽ ἐστί; 
] σάφ᾽ ἴσϑι, 

606 ὡς ἄνϑρωπός γε κακῶς πράττων ἀτεχνῶς οὐδεὶς 
υὑγικίμει. 

ἘΠοὺυ, 

] πῶς δ᾽ εἰς γῆράς ποτ᾽ ἀςίξονται; καὶ γὰρ τοῦτ᾽ 

Ϊ ἔστ᾽ ἐν Ολύμπῳ" 
ἢ παιδάρι᾽ ὄντ᾽ ἀποθνήσχειν δεῖ; 

ΤΕ ΤΣ ΘΕΈ ΘΙΘΙΣ, 

μὰ “0, ἀλλὰ τριακόσι᾽ αὐτοῖς 

ἔτι προσϑήσουσ᾽ ὄρνιϑες ἔτη. 

Ἐπ Ο δ πανοΝ 
παρὰ τοῦ; 

ΠΕΙΣΘΕΊ.“.ΡῸ Σ. 

παρὰ τοῦ; παρ᾽ ἑαυτῶν. 

οὐχ οἷσϑ᾽ ὅτι πέντ᾽ ἀνδρῶν γενεὰς ζώει λαχέ- 
ρυζὰ χορώνη; 

ἙἘΥΕΑΠΙΖΉΗΣ. 

610 αἰδοῖ. ὡς πολλῷ χρείττους οὗτοι τοῦ Διὸς ἡμῖν 
βασιλεύειν. 

ΠΕΙΣΘΕΈΤΙΦΟΙΞΟΣ. 

οὐ γὰρ πολλίαι;» ποι πον τ τοις 
᾿ Ξ τος ΚΕ 

χοὶ πρῶτα μὲν οὐχὶ νεὼς ἡμᾶς 
οἰχοδομεῖν δεῖ λιϑίνους αὐτοῖς, 
οὐδὲ ϑυρῶσαι χρυσαῖσι ϑύραις, 

016 ἀλλ᾿ ὑπὸ σάμνοις χαὶ πρινιδίοις 
΄ τῷ Ὶ - 

οἰχήσουσιν. τοῖς δ᾽ αὖ σεμνοῖς 

τῶν ὀονίϑων δένδοον ἐλάας 
ΘΑ τ ἀρ 5 . 
ὁ νεὼς ἔσται" χοὺχκ εἰς “Ιελφοὺς 

οὐδ᾽ εἰς μι μων᾽ ἐλθόντες ἐχεῖ 

020 ϑύσομεν, ἀλλ ἐν ταῖσιν χομάροις 
χαὶ τοῖς χοτίνοις στάντες ἔχοντες 

Σὰ ἥ Ἐδε ΥΣΘΩΡΣΊΕ 
χριϑάς, πυροὺς, εὐξομεϑ αὐτοῖς 

τὰ χρηστὰ ᾿ 

τάς τ᾿ ἐμπορίας τὰς κερδαλέας πρὸς τὸν μάντιν. 

χκατεροῦσιν, 

596 ὥστ᾽ ἀπολεῖται τῶν ναυκλήρων οὐδείς. 

ἘΠ Θὺ, 

πῶς οὐχ ἀπολεῖται; 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΑΙΡΟΣ. ᾿ 

προερεῖ τις ἀεὶ τῶν ὀρνίϑων μαντευομένῳ περὶ 

τοῦ πλοῦ" ] 
γυνὶ μὴ πλεῖ, χειμὼν ἔσται" νυνὶ πλεῖ, κέρδος 

ἐπέσται. 

ἀνατείνοντες τῶ χεῖρ᾽ ἀγαϑῶν 

διδόναι τι μέρος " χαὶ ταῦϑ'᾽ ἡμῖν 

παραχρῆμ᾽ ἔσται 
626 πυροὺς ὀλίγους προβαλοῦσιν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦ φίλτατ᾽ ἐμοὶ πολὺ πρεσβυτῶν ἐξ ἐχϑίστου 

μεταπίπτων, 

οὐκ ἔστιν ὅπως ἂν ἐγώ ποϑ᾽ ἑκὼν τῆς σῆς γνώ- 
μης ἔτ᾽ ἀφείμην. 

ἐπαυχήσας δὲ τοῖσι σοῖς λόγοις 
ἐπηπείλησα χαὶ χατώμοσα, 



ΘΟ ΡΥ Τὶ {1 Θ᾽ ἘΠΙΞΙ ΘΙ 

680 ἢν σὺ παρ ἐμὲ ϑέμενος 
ὁμόφρονας λόγους διχαίους, 
ἀϑδόλους, ὁσίους, 

ἐπὶ ϑεοὺς ἴης, 

ἐμοὶ φρονῶν ξυνῳδὰ, μὴ 
686 πολὺν χρόνον ϑεοὺς ἔτι 

σχῆπτρα τἀμὰ τρίψειν. 
ἀλλ: ὅσα μὲν δεῖ δώμῃ πράττειν, ἐπὶ ταῦτα τε-- 

ταξόμεϑ᾽ ἡμεῖς " 

ὅσα δὲ γνώμῃ δεῖ βουλεύειν, ἐπὶ σοὶ τάδε 
πάντ᾽ ἀνάκειται. 
Ἐποϑύ. 

χαὶ μὴν μὰ τὸν “1 οὐχὶ νυστάζειν γ᾽ ἔτι 
ὥρα ᾽στὶν ἡμῖν οὐδὲ μελλονιχιῶν, 

640 ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα δεῖ τι δρᾶν" πρῶτον δέ τὰ 

εἰσέλϑετ᾽ εἷς νεοττιίν γε τὴν ἐμὴν 
χαὶ τἀμὰ χάρφη χαὶ τὰ παρόντα φρύγανα, 
καὶ τοὔνομ᾽ ἡμῖν φράσατον. 

ΠΕΙΣΖΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

ἀλλὰ ὅάδιον. 

ἐμοὶ μὲν ὄνομα Πεισϑέταιρος. 

ἙἘΠΈΕΟὺ; 

τῳδεδέ; 
ΠΕΙΣΘΕΤΆΑΙΡΟΣ. 

θ46 Εὐελπίδη: Κριῶϑεν. 

ἘΠῸΟὺὰς 

ἀλλὰ χαίρετον 
ἄμφω. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

δεχόμεσϑα. 
ἘΠπΠον. 

δεῦρο τοίνυν εἴσιτον. 

ΠΕΙΣΘΕΤ.ἍΙΡΟΣ. 

ἴωμεν" εἰσηγοῦ σὺ λαβὼν ἡμᾶς. 
ἘΠΟύΣῚ. 

ἰἴϑι. 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΑ͂ΙΡΟΣ. 

ἀτὰρ τὸ δεῖνα δεῦρ᾽ ἐπανάχρουσαι πάλιν. 
φέρ᾽ ἴδω, φράσον νῷν, πῶς ἐγώ τε χοὐτοσὶ 

6560 ξυνεσόμεϑ᾽ ὑμῖν πετομένοις οὐ πετομένω; 
ἘΠῸΟῸ ἅἃ-. 

χαλῶς. 
ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

ὅρα νυν ὡς ἐν «Αϊσώπου λόγοις 
ἐστὶν λεγόμενον δή τι, τὴν ἀλώπεχ᾽, ὡς 
φλαύρως ἐκοινώνησεν ἀετῷ ποτέ. 

ἘΠῚ. ὑ-. 

μηϑὲν φοβηϑῆς" ἔστι γάρ τι ῥίζιον, 
θὅ6 ὃ διατραγόντ᾽ ἔσεσϑον ἐπτερωμένω. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

οὕτω μὲν εἰσίωμεν. ἄγε δὴ, Ξανϑία 
χαὶ Μίανόδωρε, λαμβάνετε τὰ στρώματα, 

ΧΟΡΟΣ. 

οὗτος, σὲ χαλῶ σὲ χαλῶ. 

ἘποΨύΨ. 

τί χαλεῖς ; 

ἈΦΟΡΙΟΣ: 

τούτους μὲν ἄγων μετὰ σαυτοῦ 
ἀριστίσον εὖ" τὴν δ᾽ ἡδυμελὴῆ ξύμφωνον ἀηδόνα 

ἹΜούσωις 

) 

660 χατάλειφ ἡμῖν δεῦρ ἐχβιβάσας, ἵνα παίσωμεν 
μετ᾽ ἐχείγης. 

ΠΕΙΣΘΕΤΆᾺΙΡΟΣ. 

ὦ τοῦτο μέντοι νὴ “1 αὐτοῖσιν πιϑοῦ - 
ἐχβίβασον ἐκ τοῦ βουτόμου τοὐρνίϑιον, 

ἐχβίβασον αὐτοῦ πρὸς ϑεῶν αὐτὴν, ἵνα 
χαὶ νὼ ϑεασώμεσϑα τὴν ἀηδόνα. 

ἘἙἘΠῸΟνΨ, 

606 ἀλλ εἰ δοκεῖ σφῷν, ταῦτα χρὴ δρᾶν. ἡ Πρόκνη 
ἔχβαινε, χαὶ σαυτὴν ἐπιδείχνυ τοῖς ξένοις. 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΑΙΡΟΣ. 

ὦ Ζεῦ πολυτίμηϑ᾽, ὡς καλὸν τοὐργίϑιον, 

ὡς δ᾽ ἁπαλὸν, ὡς δὲ λευχόν. 

ΕΥ̓ΕΑΠΙΔΉΗΣ. 
ἄρά γ᾽ οἷσϑ᾽ ὅτι 

ἐγὼ διαμηρίζοιμι᾽ ἂν αὐτὴν ἡδέως; 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΑΆΙΡΟΣ. 

670 ὅσον δ᾽ ἔχει τὸν χρυσὸν, ὥσπερ παρϑένος. 
ΕΥ̓ΕΖΠΙΔΗΣ. 

ἐγὼ μὲν αὐτὴν καὶ φιλῆσαί μοι δοχῶ. 

ΠΕΙΣΘΕΤ.,1ΡΟ Σ. 

ἀλλ᾽, ὦ χαχόδαιμον, ῥύγχος ὑβελίσχοιν ἔχει. 
ἘΥΕΑΠΙΖΉΗΣ. 

ἀλλ᾿ ὥσπερ φὸν νὴ “4(᾿ ἀπολέψαντα χρὴ 
ἀπὸ τῆς χεφαλῆς τὸ λέμμα χᾷϑ᾽ οὕτω φιλεῖν. 

ποῦ. 
676 ἴωμεν. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΑ,Ι͂ΡΟΣ. 

ἡγοῦ δὴ σὺ νῷν τὐχαγἀϑῆ. 
ΧΟΡΟΣ. 

ὦ φίλη, ὦ ξουϑὴ, 

ὦ φίλτατον ὀρνέων, 

πάντων ξύννομε τῶν ἐμῶν 
ὕμνων ξύντροφ᾽ ἀηδοῖ, 

680 ἤλϑες ἦλθες, ὥφϑης, 
ἡδὺν φϑόγγον ἐμοὶ φέρουσ᾽. 
ἀλλ, ὦ καλλιβόαν χρέχουσ᾽ 
αὐλὸν φϑέγμασιν ἠρινοῖς, 
ἄρχου τῶν ἀναπαίστων. 

086 727γχε δὴ φύσιν ἄνδρες ἀμαυρόβιοι, φύλλων γε- 
νεῷ προσόμοιοι, 

ὀλιγοδοανέες, πλάσματα πηλοῦ, σχιοειδέα φῦλ᾽ 
ἀμενηνὰ, 

ἀπτῆνες ἐφημέριοι, ταλαοὶ βροτοὶ, ἀνέρες εἶχε-- 
λόνειροι, 

πρόσχετε τὸν νοῦν τοῖς ἀϑανάτοις ἡμῖν, τοῖς 
αἱὲν ἐοῦσι, 

τοῖς αἰϑερίοις, τοῖσιν ἀγήρῳς, τοῖς ἄφϑιτα μη- 
δομένοισιν. 

ἀχούσαντες πάντα παρ᾽ ἡμῶν ὀρϑῶς περὶ 
τῶν μετεώρων, 

φύσιν οἰωνῶν γένεσίν τε ϑεῶν ποταμῶν τ᾿ Ἐρέ- 
βους τε Χάους τε 

εἰδύτες ὀρϑῶς παρ᾽ ἐμοῦ Π]ροδίκῳ χλάειν εἴπητε 
τὸ λοιπόν. 

Χάος ἦν καὶ Νὺξ Ἔρεβός τε μέλαν πρῶτον καὶ 
Τάρταρος εὐρύς" 

690 ἵν᾿ 

γ. 5 
ἀὴρ οὐδ᾽ οὐρανὸς ἦν" Ἐρέβους δ᾽ ἐν 

ἀπείροσι χόλποις 
γῆ δ᾽ οὐδ᾽ 

ΝΞ ΞΞΕξϑεοε οι τ νυ ὐϑοσσ ἐ τρ  ΄ςςςὄς 58 τ τ ππφσ.. 



052 Ἁ ΡΞ ΞΞΎΉΘΟ ἢ ΑΝ Ο ὦ 

696 τίχτει πρώτιστον ὑπηνέμιον Νὺξ ἡ μελανόπτε- 

ρος φὸν, 

ποϑεινὸς, 

στίλβων νῶτον» πτερύγοιν χρυσαῖν, εἰχὼς ἀνε- 
μώχεσι δίναις. 

ταρον εὐρὺν 

ἐνεόττευσεν γένος ἡμέτερον, χαὶ πρῶτον ἀνή- } ψέερος" ἢ, ΟΣ... ὦ“ 9 ἢ 
γάγεν ἐς φῶς. 

ἧ τ: } Ε , 
οὐκ ἢν γένος ἀϑανάτων, ᾿ πρὶν 

Ἶ Ὶ Ἐ 
Ἔρως ξυνέμιξεν ἅπαντα" 

700 πρότερον δ᾽ 

ξυμμιγνυμένων δ᾽ ἑτέρων ἑτέροις γένετ᾽ οὐρα- 
γὸς ὠχεανός τε 

χαὶ γῆ πάντων τὲ ϑεῶν μακάρων γένος ἄφϑι-. 
τον. ὧδε μέν ἔσμεν 

πολὺ πρεσβύτατοι πάντων μακάρων. ἡμεῖς δ᾽ 
ὡς ἐσμὲν Ἔρωτος 

λλοῖς δῆλον" ὑμεσϑά τε γὰρ χαὶ τοῖσ' πολλοῖς δῆλον" πετύμεσϑά τὲ γὰρ χαὶ τοῖσιν 
ἐρῶσι σύνεσμεν " 

ἈΠ ΠΝ ἙΑΛῊΣ Ἂ Ε ς 
705 πολλοὺς δὲ χαλοὺς ἀπομωμοχότας παῖδας πρὸς 

τέρμασιν ὥρας 

διὰ τὴν ἰσχὺν τὴν ἡμετέραν διεμήοισαν ἄνδρες, 

ἐρασταὶ, ᾿ 
ἘΠΕ, ὙΣΝ τέο τὶ οΣ τρλίαος ΨΙΣ 
ὁ μὲν ὀρτυγα δοὺς, ὁ δὲ ποριυυίων᾽. ὁ δὲ 

ἔαρ εν. ὡνοῖς ΠΟ τ 
χῆν᾽, ὁ δὲ Περσιχὸν ὄονιν. 

πάντα δὲ ϑνητοῖς ἐστὶν ἀφ᾽ ἡμῶν τῶν ὀρνίϑων, 
τὰ μέγιστα. 

-» ᾿ ᾿ « - ΝΣ - 

σιρῶτα μὲν ὥρας φαίνομεν ἡμεῖς ἤρος. χειμῶ- 
γος, ὑπώρας" 

710 σπείρειν μὲν, ὅταν γέρανος χρώζουσ᾽ ἐς τὴν 

-«Τιβύην μεταχωορῆ, 

χαὶ πηδάλιον τότε ναυχλήρῳ φράζει χρεμάσαντι 
χαϑεύδειν, 

εἶτα δ᾽ Ὀρέστῃ χλαῖναν ὑφαίνειν, ἵνα μὴ ῥιγῶν 
ἀποδύῃ. 

φονϑς ἈΞ ΔΣ ν᾿ ᾿; «ὅν ς « 
ἐχτῖνος δ᾽ αὖ μετὰ ταῦτα φανεὶς ἑτέραν» ὥραν, 

] 
τ ᾽ , 9 , Ι 

ἡνίχα πεχτεῖν ὥρα προβίτων πόκον ἠριγνὸν " 

ἀποφαίνει, 

εἶτα χελιδὼν, 

Ἴ1δ ὅτε χρὴ χλαῖναν πωλεῖν γὅη καὶ ληδάριόν τι 
σιρίασϑαι. 

ἐσμὲν δ᾽ ὑμῖν Ἵμμων,, “1ελφοὶ, “ωδώνη, «Ῥοῖ- 
βος ᾿ἡπόλλων. 

ἐλθόντες γὰρ πρῶτον ἐπ᾿ ὄρνις, οὕτω πρὸς 

ἅπαντα τρέπεσϑε, 

ἐμπορίαν καὶ πρὸς βιότου χτῆσιν χαὶ 

πρὸς γάμον ἀνδρός" 

ὕονιν τὲ νομίζετε πάνϑ᾽ ὅσαπερ περὶ μαντείας 
διακρίνει" 

ε -»". Ψ Ν ᾿ 3. .3) 

ὑμῖν ὄρνις ἐστὶ, πταρμόν τ᾽ ὄρνιϑα 
χαλεῖτε, 

ξύμβολον ὁρνιν, φωνὴν ὁργνιν, ϑεράποντ᾽ ὁρνιν, 

ὄνον ὄρνιν. 
δ - - Φ υὦ - 
ἄρ᾿ οὐ φανερῶς ἡμεῖς ὑμῖν ἐσμὲν μαντεῖος 

Ἀρϑδ, 
᾿“πολλων; 

» ΜῚ ε - ." 

ἢν οὖν ἡμᾶς νομίσητε ϑεοὺς, 

ἕξετε χρῆσϑαι μάντεσι Π]ούσαις, 

725 αὔραις, ὥραις, χειμῶνι, ϑέρει, 

πρός τ᾽ 

720 φήμη γ᾽ 

ἐξ οὗ περιτελλομέναις ὥραις ἔβλαστεν Ἤρως ὃ᾽ 

Σ ἌΡ, ᾿΄ ΄ 

οὗτος δὲ Χάει πτεροεντι, μιγεὶς νυχίῳ χατὰ Ταρ- 

μετρίῳ πνίγει" κοὐχ ἀποδράντες 

--ττθἂὔἂὔὦἷἝἕὃἕὃὁἕΒΒΒ 

χαϑεδούμεϑ᾽ ἄνω σεμνυνόμενοι 
παρὰ ταῖς νεφέλαις ὥσπερ χὠ Ζεύς" 

ἀλλὰ παρόντες δώσομεν ὑμῖν, 
780 αὐτοῖς, παισὶν, παίδων παισὶν, 

πλουϑυγιείαν, 

εὐδαιμονίαν, βίον, εἰρήνην, 
γ»νεότητα,, γέλωτα, χοροὺς, ϑαλέας, 
γάλα τ᾽ ὀρνίϑων. 
ὥστε παρέσται κοπιῶν ὑμῖν 

7835 ὑπὸ τῶν ἀγαθῶν" 

οὕτω πλουτήσετε πάντες. 

Διοῦσα λοχμαία, 

τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιοτὶγξ, 
ποικίλη, μεϑ᾽ ἧς ἐγὼ 

740 νάπαισι χαὶ χοουςαῖς ἐν ὀρείαις, 

τιὸ τιὸ τιὸ τιοτὶγξ, 

ἱζόμενος μελίας ἐπὶ φυλλοκόμου, 
τιὸ τιὸ τιὸ τιοτὶγξ, 

δι᾿ ἐμῆς γένυος ξουϑῆς μελέων 

745 Πανὶ νόμους ἱεροὺς ἀνκφαίνω 

σεμνά τε μητρὶ χορεύματ᾽ ὀρείᾳ, 

τοτοτοτοτοτοτοτοτοτὶγξ, 
ἔνϑεν ὥσπερ ἡ μέλιττα 

7600 Ῥρύνιχος ἀμβροσίων μελέων ἀπεβόσκετο χαρπὸν, 
ἀεὶ φέ- 

ρων γλυχεῖαν ᾧδάν. 

τιὸ τιὸ τιὸ τιοτίγξ. 

εἰ μετ᾽ ὀρνίϑων τις ὑμῶν, ὦ ϑεαταὶ, βούλεται 
διαπλέχειν ζῶν ἡδέως τὸ λοιπὸν, ὡς ἡμᾶς ἴτω. 

γάρ ἐστιν ἐνθάδ᾽ αἰσχρὰ τῷ νόμῳ χρα- 
τούμενα, 

ταῦτα πάνι ἐστὶν τιαρ᾽ ἡμῖν τοῖσιν ὄρνισιν καλά. 

εἰ γὰρ ἐνθάδ᾽ ἐστὶν αἰσχρὸν τὸν πατέρα Εὔα] 
Ζιτειν γόομῳῷ, 

ἐχεῖ χαλὸν παρ᾽ ἡμῖν ἔστιν, 
τῷ πατρὶ 

ἐν τοὶ τοῦτ᾽ ἢν» τις 

ποοσδοκμὼν εἴπῃ πατάξας, αἶρε πλῆκτρον, εἰ 
μαχει. 

Ξ Ἢ , μος 
700 εὐ δὲ τυγχάνει τις ὑμῶν δραπέτης ἐστιγμένος, 

ἀτταγᾶς οὗτος παρ᾽ ἡμῖν ποικίλος κεχλήσεται. 
3 ἮΝ Π7; ᾿ Ἂχ ἡ Ξ ᾿ τή 

εἰ δὲ τυγχάγει τις ὧν «Ῥορὺξ μηδὲν ἧττον Σπιν- 
ὕάαρου, 

φρυγίλος ὕρνις ἐνθάδ᾽ ἔσται, τοῦ «Ῥιλήμονος 

γένους. 

εἰ δὲ δοῦλός ἐστι χαὶ Κὰρ ὥσπερ Ἰϊξηκεστίδης, 
766 φυσάτω πάππους παρ᾽ ἡμῖν, χαὶ φανοῦνται 

φράτορες. 
εἰ δ᾽ ὁ Πισίου προδοῦναι τοῖς ἀτίμοις τὰς πύλας 

βούλεται, πέρδιξ γενέσϑω,, τοῦ πιατρὸς νεοττίον " 
. γ « -Ἤ 3 5 ᾿ ᾿ ὡς παρ᾽ ἡμῖν οὐδὲν «ἰσχρόν ἔστιν ἐκπερδικίσαι. 

τοιάδε, κύχνοι, 

770 τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιοτὶγξ, 
συμμιγὴ βοὴν ὁμοῦ 

Η ΕΣ 
πτεροῖς κρέχοντες ἴαχον ᾿Απόλλω, 

τιὸ τιὸ τιὸ τιοτὶγξ, 
ὄχϑῳ ἐᾳφεζόμενοι παρ᾿ Ἕβρον ποταμὸν, 

778 τιὸ τιὸ τιὸ τιοτὶγξ, 
διὰ δ᾽ αἰϑέριον νέφος ἦλϑε βοά" 
πτῆξε δὲ ποικίλα φὔλά τὲ ϑηρῶν, 

κύματά τ᾽ ἔσβεσε νήνεμος αἴϑρη, 
7387 ---- 798. ΞΞΞ 769 --- 800. 



͵ 

τοτοτοτοτοτοτοτοτοτίγξ " 

780 πᾶς δ᾽ ἐπεχτύπησ᾽ ᾽Ολυμπος " 
εἶλε δὲ ϑάμβος ἄνακτας " Ὀλυμπιάδες δὲ μέλος 

Χάριτες ΜΙοῦ-- 
σαί τ' ἐπωλόλυξαν. 

τιὸ τιὸ τιὸ τιοτίγξ. 
785 οὐδέν ἐστ ἄμεινον οὐδ᾽ ἥδιον ἢ οὔσαι πτερά. ᾿ 

αὐτίχ ὑμῶν τῶν ϑεατῶν εἴ τις ἦν ὑπόπτερος, 
εἶτα πεινῶν τοῖς χοροῖσι τῶν τραγῳδῶν ἤχϑετο, 
ἐχπτόμενος ὧν οὗτος ἠρίστησεν ἐλϑὼν οἴχαδε, 
χᾷάτ ἂν ἐμπλησϑεὶς ἐφ᾽ ἡμᾶς αὖϑις αὖ χατέ- 

πιτάτο. 
790 εἴ τε Πατροχλείδης τις ὑμῶν τυγχάνει χεζητιῶν, 

οὐχ ἂν ἐξίδισεν ἐς ϑοϊμάτιον, ἀλλ ἀνέπτατο, 

χἀποπαρδὼν χἀναπινεύσας αὖϑις αὖ χατέπτατο" 
εἴ τε μοιχεύων τις ὑμῶν ἔστιν ὕστις τυγχάνει, 
χᾷϑδ' ὁρῷ τὸν ἄνδρα τῆς γυναικὸς ἐν βουλευτιχῷ, 

796 οὗτος ἂν πάλιν παρ ὑμῶν πτερυγίσας ἀνέ- 
σιτατο, 

εἶτα βινήσας ἐχεῖϑεν αὖϑις αὖ χαϑέζετο. 
ἀρ᾽ ὑπόπτερον γενέσϑαι παντός ἐστιν ἄξιον; 

ὡς “Πιιτρέφης γε πυτιναῖα μόνον ἔχων πτερὰ 
ἠρέϑη φύλαρχος, εἶϑ᾽ ἵππαρχος, εἶτ᾽ ἐξ οὐδενὸς 

800 μεγάλα πράττει, χἀστὶὴὲ γυνὶὲ ξουϑὸς ἱππαλε- 
χιρυών. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

ταυτὶ τοιαυτί" μὰ “1. ἐγὼ μὲν πρᾶγμά πω 

γελοιότερον οὐκ εἶδον οὐδεπώποτε. 
ἘΧΕΚΑΠΙΖΗΣ. 

ἐπὶ τῷ γελᾷς; 

ΠΕΙΣΘΕΤ, 41}ὈΡΟΣ. 

ἐπὲ τοῖσι σοῖς ὠκυπτέροις. 

οἶσϑ᾽ ᾧ μάλιστ ἔοικας ἐπτερωμένος; 
, 806 εἰς εὐτέλειαν χηνὲ συγγεγραμμένῳ. Ϊ 

ἘΥ1Π.11142:Σ. 

σὺ δὲ χοψίχῳ γε σχάψιον ἀποτετιλμένῳ. 
ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

ταυτὶ μὲν ἠχάσμεσϑα χατὰ τὸν «Ἵϊσχύλον" 
τάδ᾽ οὐχ ὑπ᾽ ἄλλων, ἀλλὰ τοῖς αὑτῶν πιτεροῖς. 

ἘΠ͵Ι Ούῦς 

ἄγε δὴ τί χρὴ δρῶν; 
ΠΕΙΣΘΕΤΟΑΙΡΟΣ. 

πρῶτον ὄνομα τῇ πόλει 
810 ϑέσϑαι τι μέγα καὶ κλεινὸν, εἶτα τοῖς ϑεοῖς 

θῦσαι μετὰ τοῦτο. 

ἘΥΝΑΠΙΖΗΣ. 

ταῦτα κἀμοὶ συνδοκεῖ. 
Π110 ἃ-. 

φέρ᾽ ἴδω, τί δ᾽ ἡμῖν τοὔνοιμἡ ἔσται τῇ πόλει; 
ΠΕΙΣΘΕΤΆΑ͂ΙΡΟΣ, 

βούλεσϑε τὸ μέγα τοῦτο τοὺχ «1καχεδαίμονος, 

Σπάρτην ὄνομα χαλῶμεν αὐτήν; 
ἘΥΕ..Μ11714ΠΣ. 

ἩἩράχλεις " 

815 Σπάρτην γὰρ ὧν ϑείμην ἐγὼ τὴμὴ πόλει; 
οὐδ᾽ ἂν χαμεύνῃ πάνυ γε χειρίαν γ᾽ ἔχων. 

᾿ΠΕΙΣΘΕΤ.ἍΙΡΟΣ. 

τί δῆτ᾽ ὕνομ αὐτὴ ϑησόμεσϑ᾽ ; 
ἘΥΞΝ.1114ΔῈΕΣ. 

ἐντευϑενὶ 

9.ΡΟΝ, ἡ ΘΘῪ ἘΞ ἸΣΝ 6053 

ἐκ τῶν νεφελῶν καὶ τῶν μετεώρων χωρίων 
χαῦνόν τι πάνυ. ᾿ 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΖΙΡΟΣ. 

βούλει Νεφελοκοχχυγίαν; 
ἘΠΟύ.. 

Ἰοὺ Ἰού" 
820 χαλὸν γὰρ ἀτεχνῶς χαὶ μέγ᾽ εὗρες τοὔνομα. 

ἘΥΒ“ΦΖΠΙΠΠ7͵Ζ4ΔΗΣ. 

ἀρ᾽ ἐστὶν αὑτηγὶ Νεφελοκοχχυγία, 
ἵνα καὶ τὰ Θεογένους τὰ πολλὰ χρήματα 
τά τ Αἱσχίνου γ᾽ ἅπαντα; 

ΠΕΙΣΘΕΊΎΤ.ΖΙΡΟΣ. 

χαὶ λῷστον μὲν οὖν 

τὸ Φλέγρας πεδίον, ἵν᾽ οἱ ϑεοὶ τοὺς Γηγενεῖς 
825 ἀλαζονευόμενοι χαϑυπερηχόντισαν. 

ἜΧΗΙ ΙΖΣΗΣΣ. 

λιπαρὸν τὸ χρῆμα τῆς πόλεως. τίς δαὶ ϑεὸς 

πολιοῦχος ἔσται; τῷ ξανοῦμεν τὸν πέπλον; 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΑ͂ΙΓΙΡΟΣ.: 

τί δ᾽ οὐχ ᾿ϑηναίαν ἐῶμεν πολιάϑα; 
ἘΞ ΧΕΞΤΙΓΙΖΙ͂Σ: 

χαὶ πῶς ἂν ἔτι γένοιτ᾽ ἂν εὔτακτος πόλις, 
830 ὅπου ϑεὸς, γυνὴ γεγονυῖα, πανοπλίαν 

ἕστηνκ ἔχουσα, Κλεισϑένης δὲ χερχίδα; 

ΤΠΕῈΙΣ ΘΕΈ. ΖΦΙΡΟΣ.: 

τίς δαὶ χαϑέξει τῆς πόλεως τὸ Πελαργιχόν; 

Ἐπούν. 

ὄρνις ἀφ᾽ ἡμῶν τοῦ γένους τοῦ Περσιχοῦ, Ϊ 
ὕσπερ λέγεται δεινότατος εἶναι πανταχοῦ Ι 

880 Ἵρεως γεοιτύς. 
ΕΥΕ.ΦΠΙΖΗΣΣ. 

ὦ γνεοιτὲ δέσποτα" 

ὡς δ᾽ ὁ ϑεὸς ἐπιτήδειος οἰχεῖν ἐπὶ πετρῶν. 
ΠΕΙΣΘΕΤ.ΔἍΑΙΡΟΣ. 

ἄγε γυν, σὺ μὲν βάδιζε πρὸς τὸν ἀέρα, 
χαὶ τοῖσι τειχίζουσι τιαραδιαχόνει, 

χάλικας παραφύρει, πιηλὸν ἀποδὺς ὕργασον, 
8410 λεχάνην ἀνένεγχε, χατάπεσ᾽ ἀπὸ τῆς κλίμαχος, 

φύλαχας χατάστησαι, τὸ πῦρ ἔγκρυπτ᾽ ἀεὶ, 
χωδωνοφορῶν περίτρεχε, καὶ κάϑευδ᾽ ἐχεῖ" 
χήρυχα δὲ πέμψον τὸν μὲν εἰς ϑεοὺς ἄνω, 
ἕτερον δ᾽ ἄνωθεν αὖ παρ᾽ ἀνθρώπους κάτω, 

8415 χἀχεῖϑεν αὖϑις παρ᾽ ἐμέ. 
ἘΥΕΑΠΙΖΗΣ. 

σὺ δέ γ᾽ αὐτοῦ μένων 
οἴμωζε παρ᾽ ἔμ᾽. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

ἴϑ᾽, ὠγάδ᾽, οἵ πέμπω σ᾽ ἐγώ. 
οὐδὲν γὰο ἄνευ σοῦ τῶνδ᾽ ἃ λέγω πεπράξεται. 
ἐγὼ δ᾽ ἵνα ϑύσω τοῖσι χαινοῖσιν ϑεοῖς, 
τὸν ἱερέκ πέμψοντα τὴν πομπὴν καλῶ. 

80 παῖ παῖ, τὸ χανοῦν αἴρεσϑε χαὶ τὴν χέρνιβα. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὁμορροϑῶ, συνϑέλω, 
συμπαραινέσας ἔχω 

προσόδια μεγάλα 
σεμνὰ προσιέναι ϑεοῖσιν " 

855 ἅμα δὲ προσέτι χάριτος ἕνεχα 
προβάτιόν τι ϑύειν. 

851 --- 868. --- 895 -- 902. 
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᾿ 806 εὔχεσϑε τῇ στίᾳ τῇ ὀρνιϑείῳ, καὶ τῷ ἰχτίνῳ 

880 Χίοισε» ἥσϑην πανταχοῦ προσχειμένοις. 
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ὃ54 ΑΡῬΞΙ ΣΤ ᾧ ΑΝ Ὁ Ὁ Ξ 

: ς , 
ἴτω ἴτω, ἴτω δὲ 17υϑιὰς βοώ" 

συνᾳδέτω δὲ Χαῖρις ῳδάν. 
ΠΈΕΙΣΘΕΤΆΊΤΡΟΣ. 

- : τὰς ΕΣ τα - 
παῦσαι σὺ φυσῶν. ᾿Πράλλεις, τουτὶ τέ ην; 

860 τουτὶ μὰ “10 ἐγὼ πολλὰ δὴ καὶ δείν᾽ Ἰδὼν, 
οὔπω χόραν εἶδον ἐμπεφρορβιωμένον. 
ἑερεῦ, σὸν ἔργον, ϑῦε τοῖς χαινοῖς ϑεοῖς. 

ΤΕΡΕΎΥΣ. 

δράσω τάδ᾽. ἀλλὰ ποῦ ᾽στιν ὃ τὸ χανοῦν ἔχων; ᾿ χων; 

τῷ ἑστιούχῳ, χαὶ ὄρνισιν Ολυμπίοις χαὶ Ὄλυμ- 
πίῃσι πᾶσι καὶ πάσῃσιν, 

ΠΕΙΣΘΕΥΖΙΡΟΣ. 

ὦ Σουνιέραχε, χαῖρ᾽ ἄναξ Πελαργιχέ. 
ΤΕΡΕ ΈΣ: 

870 χαὶ χύχνῳ Πυϑίῳ χαὶ «Ἰηλίῳ, χαὶ “1ητοῖ ᾿ρτυ- 
γομήτρᾳ , καὶ ᾿Ἰρτέμιδι ᾿Ἰχαλανϑίσι, 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΑ,Ι͂ΡΟΣ. 

οὐχέτι Κολαινὶς, ἀλλ ᾿ἀχαλανϑὶς άρτεμις. 
ΤῈΡΕΈΡΕ ΕΣ. 

876 χαὺὶ φουγίλῳ «Σαβαζίῳ, καὶ στρουϑῷ μεγάλῃ 

μητοὺ ϑεῶν χαὶ ἀνθρώπων, 
ΠΕΙΣΘΕΤΑΙ͂ΡΟΣ. 

δέσποινα Κυβέλη, στρουϑὲ, μῆτερ Κλεοχρίτου. 

ἹΕΡΕΥ͂Σ. 

διδόναι Νειελοχοχκυγιεῦσιν ὑγίειαν χαὶ σωτη- 
ρίαν, αὐτοῖσι χαὶ Χίοισι, 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΙΊΙΡΟΣ. 

ΤΕΡΕΎΣ: 
χαὶ ἥρωσι [χαὶ ὄρνισι] χαὶ ἡρώων παισὶ, πορφυ-- 
ρίωνι, χαὶ πελεχᾶντι, χαὶ πελεχίνῳ, καὶ φλέξι- 

8865 δι, καὶ τέτραχι, χαὶ ταῶνι, χαὶ ἐλεῷ, χαὶ βάσχᾳ, 

καὶ ἐλασᾷ, καὶ ἐρωδιῷ, χαὶ χαταράχτῃ, καὶ με- 
λαγκορύφῳ,, χαὶ αἰγιϑάλλῳ, 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΑΙΡΟΣ. 
σπιαῦ᾽ ἐς χύραχας " παῦσαι χαλῶν Ἰοὺ ἰού. 

890 ἐπὶ ποῖον, ὦ χαχόδαιμον, ἱερεῖον χαλεῖς 

ἁλιαέτους χαὶ γῦπας; οὐχ δρᾷς ὅτι 
ἰχεῖνος εἰς ἂν τοῦτό γ᾽ οἴχοιϑ' ἁρπάσας; 

ἄπελϑ' ἀφ᾽ ἡμῶν χαὶ σὺ χαὶ τὰ στέμματα" 
ἐγὼ γὰρ αὐτὸς τουτογὶ ϑύσω μόνος. 

ἹΕΡΕῪΣ, 

896 εἶτ᾽ αὖϑις αὖ τἄρα σοι 

δεῖ μὲ δεύτερον μέλος 
χέρνιβι ϑεοσεβὲς 

ὅσιον ἐπιβοῶν, χαλεῖν δὲ 
μάχαρας, ἕνα τινὰ μόνον, εἴπερ 

9800 ἱχανὸν ἕξετ' ὄψον. 

τὰ γὰρ παρόντα ϑύματ' οὐδὲν ἄλλο τιλὴν 
γένειόν ἔστι χαὶ χέρατα. 

ΠΕΙΣΘΕΈΤΑΊΙΡΟΣ. 

ϑύοντες εὐξώμεσθα τοῖς πτερίνοις ϑεοῖς. 

ΠΟΙΗΤΗΣ. 

Νεφελοχοχχυγίαν τὰν εὐδαίμονα 
906 χλῆσον, ὦ Μοῦσα, 

τεαῖς ἐν ὕμνων ἀοιδαῖς. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. ) 

τουτὶ τὸ πρᾶγμα ποδαπόν; εἰπέ μοι, τίς, εἶ; 

ΠΟΙΗΤΗΣ. 

ἐγὼ μελιγλώσσων ἐπέων ἱεὶς ἀοιδὰν, 
Διουσάων ϑεράπων ὀτρηρὸς, 

910 χατὰ τὸν Ὅμηρον. 
ΠΤΕῈΕΤΣΘΕΤΟΤΡΟΣ: 

ἔπειτα δῆτα δοῦλος ὧν χόμην ἔχεις; 
ἹΤΟΥΤΈΓΤΓΊΙΣΣ 

οὔχ, ἀλλὰ πάντες ἐσμὲν οἱ διδάσχαλοι 
Διουσάων ϑεράποντες ὀτρηροὶ, 
χατὰ τὸν Ὅμηρον. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΑΙΡΟΣ. 

916 οὐκ ἐτὸς ὀτρηρὺν χαὶ τὸ ληδάριον ἔχεις. 
3. τ Ὦ " ᾿ ΘΞΥῚ , 
ἀτᾶρ, ὦ ποιητὰ, χατὰ τέ δεῦρ' ἀνεφϑάρης; 

ἹΓΤΟΙΕΓΤΉΣΣ. 

μέλη πεποίηξ ἐς τὰς Νεφελοχοχχυγίας 

τὰς ὑμετέρας χύχλιά τε πολλὰ καὶ χαλὰ, 
χαὶ παρϑένεια, καὶ χατὰ τὰ Σιμωνίδου. 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΑΙΡΟΣ. 

920 ταυτὶ σὺ πότ᾽ ἐποίησας ἀπὸ ποίου χρόνου; 
ΜΌΧΗΣΈΕΡΣ. 

πάλαι πάλαι δὴ τήνδ᾽ ἐγὼ χλήζω πόλιν. 
ΠΕΙΣΘΕΤΑΆΑ͂ΙΡΟΣ. 

οὐκ ἄρτι ϑύω τὴν δεχάτην ταύτης ἐγὼ, 
χαὶ τοὔνομ᾽ ὥσπερ παιδίῳ νῦν δὴ ᾿ϑέμην ; 

ΣΟ ΓΩΤΕΣΙΣ 

ἀλλά τις ὠχεῖα ]ουσάων φάτις 

925 οἰάπερ ἵππων ἀμαρυγά. 
σὺ δὲ πάτερ χτίστορ Δἴτνας, 
ζαϑέων ἱερῶν ὁμώνυμε, 
δὸς ἐμὶν ὅ τι περ 

τεῷ χεραλᾷ ϑέλεις 

980 πρόφρων δόμεν ἐμὲν τεΐν. 
ΠΕΙΣΘΕΤΑ,Ι͂ΡΟΣ. 

τουτὶ παρέξει τὸ χαχὸν ἡμῖν πράγματα, 
εἰ μή τι τούτῳ δόντες ἀποφευξούμεϑα. 
οὗτος, σὺ μέντοι σπολάδα χαὶ χιτῶν ἔχεις, 
ἀπόδυϑι χαὶ δὸς τῷ ποιητῇ τῷ σοφῷ. 

936 ἔχε τὴν σπολάδα " πάντως δέ μοι ῥιγῶν δὸ 
ΤΟΤΕ ΣΕ 

τόδε μὲν οὐχ ἀέχουσα φίλα 
Μιοῦσα τόδε δῶρον δέχεται" 
τὺ δὲ τεῷ φοενὶ μάϑε 

1[ινϑάρειον ἔπος " 
ΠΕΙΣΘΈΤΑΤΡΟ Σ: 

940 ἅνϑρωπος ἡμὼν οὐκ ἀπαλλαχϑήσεται. 

ΠΟΙΗΤΗ͂Σ. 

γομάϑεσσι γὰρ ἐν Σαύϑαις 
ἀλᾶται Στράτων, 
ὃς ὑφαντοδόνητον ἔσϑος οὐ πέπαται" 
ἀχλεὴς δ᾽ ἔβα σπολὰς ἄνευ χιτῶνος. 

945 ξύνες ὅ τοι λέγω. 
ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂Ι͂ΡΟΣ. 

ξυνίημ᾽ ὅτι βούλει τὸν χιτωνίσχον λαβεῖν. 
ἀπόδυϑι" δεῖ γὰρ τὸν ποιητὴν ὠφελεῖν. 
ἄπελϑε τουτονὶ λαβών. 

ΠΟΙΗΤΉΣ. 

ἀπέρχομαι, 
χὰς τὴν πόλιν γ᾽ ἐλϑὼν ποιήσω δὴ ταδί" 

οὔ χλῆσον, ὦ χρυσόϑρονε, τὰν 
τρομερὰν, χρυεράν " 

Ζεῖς. 



ΘΟ ΥΡΥΝ ᾿ ΟΘῪ ἘΦ ΤΣ 

---. ------- 

γνιφόβολα πεδία πολύσπορά τὶ 
ἤλυϑον ἀλαλών. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂Ι͂ΡΟΣ. 

νὴ τὸν «1, ἀλλ᾿ ἤδη πέφευγας ταυταγὶ 
966 τὰ χρυερὰ τονδὶ τὸν χιτωνίσχον λαβών. 

τουτὶ μὰ «10 ἐγὼ τὸ καχὸν οὐδέποτ᾽ ἤλπισα, 
οὕτω ταχέως τοῦτον πεπύσϑαι τὴν πόλιν. 
αὖϑις σὺ περιχώρει λαβὼν τὴν χέρνιβα. 

ΤΕΡΕΥΣ: 

εὐφημία ἴστω. 
ΧΡΗΉΗΣΜΟΖΟΓΟΣ. 

μὴ χατάρξη τοῦ τράγου. 
ἹΓΕΙΣΘΕΥΤ ΑΤΡΟΣ. 

900 σὺ δ᾽ εἶ τίς; 
ΧΡΗΣΜΟΜΟΓΟΣ. 

ὅστις; χρησμολόγος. 
ΠΕΊΙΣΘΕΤ.Ζ:ΡΟΣ. 

οἴμωζέ νυν. 

ΧΡΗΣΜΟΜΟΓΟΣ. 

ὦ δαιμόνιε, τὰ ϑεῖα μὴ φαύλως φέρε" 
ὡς ἔστι Βάκιδος χοησμὺς ἄντιχρυς λέγων 

ἐς τὰς Νεφελοχκχυγίας. 

ΠΕΙΣΘΕΤ.Ζ1ΡΟΣ. 

χἄπειτα πῶς 

ταῦτ᾽ οὐκ ἐχρησμολόγεις σὺ πρὶν ἐμὲ τὴν πόλιν 

966 τήνδ᾽ οἰχίσαι; 

ΧΡΗΣΜΟ.ΟΓΟΣ. 

τὸ ϑεῖον ἐνεπόδιζέ με. 

ΠΕΙΣΘΈΤΟΑΊΙΡΟ Σ. 

ἀλλ᾽ οὐδὲν οἷόν ἐστ ἀχοῦσαι τῶν ἐπῶν. 
ΧΡΗΣΜΟΜΖΟΓΟΣ. 

»Αλλ ὅταν οἱχήσωσι λύχοι πολιαί τε χορῶναε 
ἂν ταὐτῷ τὸ μεταξὺ Κορίνϑου χαὶ Σιχυῶνος, 

ΠΕΙΣΘΈΕΤΟΑΑΙΡΟΣ. 

τί οὖν προσήχει δῆτ᾽ ἐμοὶ Κορινϑίων; 
ΧΡΗΣΜΟΜΟΓΟΣ. 

, 970 ἠἡνίξαϑ᾽ ὁ Βάκις τοῦτο πρὸς τὸν ἀέρα. 

πρῶτον Πανδώρᾳ ϑῦσαι λευχότριχα χριόν" 

ὃς δέ χ' ἐμῶν ἐπέων ἔλϑη πρώτιστα προφήτης, 
τῷ δόμεν ἱμάτιον χαϑαρὸν καὶ χαινὰ πέδιλα, 

ΠΕΙΣΘΕΤΟΑΆΙΡΟΣ. 

ἔνεστι χαὶ τὰ πέδιλα; 

ΧΡΗΣΜΟΜΟΓΟΣ. 

λαβὲ τὸ βιβλίον. 

976 χαὶ φιάλην δοῦναι, χαὶ σπλάγχνων χεῖρ᾽ ἐπι- 
πλῆσαι. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

1000 αὐτίχα γὰρ ἀήρ ἔστι τὴν ἰδέαν ὅλος 

χαὶ σπλάγχνα διδόν᾽ ἔνεστι; 
ΧΡΗΣΜΟΌἝΊΟΓΟΣ. ] 

λαβὲ τὸ βιβλίον. ] 

χἂν μὲν, ϑέσπιε χοῦρε, ποιῆς ταῦϑ' ὡς ἐπι- 
τέλλω, 

αἰετὸς ἐν γνεφέλησι γενήσεαι" αἱ δέ χε μὴ δῷς, 
οὐκ ἔσει οὐ τρυγὼν οὐδ᾽ αϊετὸς, οὐ δρυχο- 

λάπτης. 

. ΠΕΙΣΘΕΤΆΑΙΡΟΣ. ] 
Ι 

᾿ 

᾿ 

980 χαὶ ταῦτ᾽ ἔνεστ᾽ ἐνταῦϑα; 

ΧΡΗΣΜΟΜΟΓΟΣ. 
λαβὲ τὸ βιβλίον. 

Ι 

1006 ὁ χύχλος γένηταί σοι τετράγωνος, κἀν μέσῳ 

056 

ΠΕΙΣΘΈΕΈΤΟΑΙΡΟΣ. 

οὐδὲν ἄρ᾽ ὅμοιός ἐσϑ' ὁ χρησμὸς τουτῳὶ, 
ὃν ἐγὼ παρὰ τἀπόλλωνος ἐξεγραψάμην " 
Αὐτὰρ ἐπὴν ἄχλητος ἰὼν ἄνϑρωπος ἀλαζὼν 

λυπῆ ϑύοντας καὶ σπλαγχνεύειν ἐπιϑυμῆ, 
986 δὴ τότε χρὴ τύπτειν αὐτὸν πλευρῶν τὸ μεταξὺ, 

ΧΡΗΣΜΟΜΟΓΟΣ. | 
οὐδὲν λέγειν οἶμαί σε. | 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΑ͂ΙΡΟΣ. ᾿ 

λαβὲ τὸ βιβλίον. 
χαὶ φείδου μηδὲν μηδ᾽ αἰετοῦ ἐν νειέλησι, 
μήτ ἢν άμπων ἡ μήτ᾽ ἢν ὁ μέγας «Ἰιοπείϑης. 

ΧΡΗΣΜΟΜΟΓΟΣ. 

χκαὶ ταῦτ᾽ ἔνεστ᾽ ἐνταῖϑᾳ; 
ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

λαβὲ τὸ βιβλίον. 

990 οὐχ εἰ ϑύραζ᾽ ἐς κόραχας; 

ΧΡΗΣΜΟΜΟΓΟΣ. 

οἴμοι δείλαιος. 

ΠΕΙΣΘΕΤ.ἍΑΙΡΟΣ. 

οὔχουν ἑτέρωσε χρησμολογήσεις ἐχτρέχων ; 

ΜΕΤ Ν. 

ἥχω παρ ὑμᾶς 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΑΙΡΟΣ. 

ἕτερον αὖ τουτὶ κακόν. ᾿ 
τί δ᾽ αὖ σὺ δράσων; τίς δ᾽ ἰδέα βουλήματος ; 

τίς ἡ ̓ πίνοια, τίς ὁ χύϑορνος, τῆς ὁδοῦ; 
ΜΕΤΩ Ν. ] 

9965 γεωμετρῆσαι βούλομαι τὸν ἀέρα 
ὑμῖν, διελεῖν τε χατὰ γύας. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

πρὸς τῶν ϑεῶν, 

σὺ δ᾽ εἶ τίς ἀνδρῶν; 
ΜΕΤ Ν. 

ὅστις εἴμ ἐγώ; ΛΙέτων, 

ὃν οἶδεν Ἑλλὰς χὠ Κολωνός. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΆΑ͂ΙΡΟΣ. ᾿ 

εἰπέ μοι, 

ταυτὶ δέ σοι τί ἔστι; Ϊ 

ΜΕΤΩΝ. ' 
χανόνες ἀέρος. 

χατὰ πνιγέα μάλιστα. προσϑεὶς οὖν ἐγὼ 
τὸν χανόν ἄνωθεν τουτονὶ τὸν χαμπύλον, ᾿ 

ἐνϑεὶς διαβήτην --- μανϑάνεις; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

οὐ μανϑάνω. 

ΜΕΤΩΝ. 

ὀρϑῷ μετρήσω χανόνι προστιϑεὶς., ἵνα 

ἀγορὰ, φέρουσαι δ᾽ ὦσιν εἰς αὐτὴν ὁδοὶ 
ὀρϑαὶ πρὸς αὐτὸ τὸ μέσον, ὥσπερ δ᾽ ἀστέρος, 

αὐτοῦ κυχλοτεροῦς ὄντος, ὀρϑαὶ πανταχῆ 

ἀχτῖνες ἀπολάμπωσιν. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

ἄνϑρωπος Θαλῆς. 

1010 ΠΠ]έτων. 
ΜΕΤΩΝ. 

τί ἔστιν; 



θῦ6 Α ῬΕΙ͂ Σὲ ΤῸ ΦΑΝΌΟΥΣ 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

οἶσθ᾽ ὁτιὴ φιλῶ σ᾽ ἐγώ; 

χἀμοὶ πιϑόμενος ὑπαποχίνει τῆς ὁδοῦ. 
ΜἩΠΕΤΩΝ. 

τί δ᾽ ἐστὶ δεινόν; 
ἹΕΙΣΘΕΤΆΑΊΙΤΡΟΣ, 

ὥσπερ ἐν «Ἰαχεδαίμονι 

ξενηλκτοῦνται χαὶ χεχίνηνταί τινες 

σπιληγαὶ συχναὶ κατ᾽ ἄστυ. 

ΜΈΤΩ Ν. 

μῶν στασιάζετε; 

ΠΕΙΣΘΈΤΙΆΤΙΤΡΟΣ: 

1016 μὰ τὸν «10 οὐ δῆτ᾽. 
ΜΕΤ Ν. 

ἀλλὰ πῶς; 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΙΡΟΣ. 

ὁμοϑυμαδὸν 

σποδεῖν ἅπαντας τοὺς ἀλαζόνας δοχεῖ. 

ΜΕΤ Ν. 
ἐτῶν " ἐκυντιν ᾿»ν 
υπαγοιμεὲ το (ν.- 

ΠΕΙΣΘΈΕΈΤΑΟΑΙΡΟΣ. 
5 ν τ ΡΣ {5 

γὴ «1, ὡς οὐκ οἶδ᾽ ἀρ᾽ εἰ 

φϑαίης ἄν" ἐπίχεινται γὰρ ἐγγὺς αὑταιί. 

' ΜΕΤΩΝ. 

, οἴμοι χαχοδαίμων. 
] ΠΕΙΣΘΈΤΤΙΡΟΣ: 

ξ΄ ς͵ ΄ ἐρτθι  εΣοος τ ἐν τ ταν 

| οὐκ ἔλεγον ἐγὼ πάλαι; 

1020 οὐχ ἀναμετρήσεις σαυτὸν ἀπιὼν ἀλλαχῆ; 

ἘΠΙΣΚΟΠΙΟΣ. 

σιοῦ πρύξενοι; 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΑ͂ΤΡΟΣ. 

τίς ὁ Σαρδανάπαλλος οὑτοσί; 

ἘΠΙΣΚΌΟΠΟΣ. 

ἐπίσχοπος ἥχω δεῦρο τῷ χυάμῳ λαχὼν 

ἐς τὰς Νεφελοχοχκυγίας. 
ΠΕΙ͂Σ ΘῈ ΤΌ ΤΡΟΙΣΙ 

ἐπίσχοπος; 

ἔπεμψε δὲ τίς σὲ δεῦρο; 
ἘΠΊΣΚΟΠΟΣ. 

«αὔῦλον βιβλίον 

1026 Τελέου. 

ΠΕΙΣΘΕΙΤ ΑἹΡΟΣ. 

τί; βούλει δῆτα τὸν μισϑὸν λαβὼν 
μὴ πράγματ᾽ ἔχειν, ἀλλ᾽ ἀπιέναι; 

ἘΠΊΣΚΟΠΟΣ. 

γὴ τοὺς ϑεούς. 

ἐχχλησιάσαι δ᾽ οὖν ἐδεόμην οἴκοι μένων. 
ἔστιν γὰρ ἃ δι’ ἐμοῦ πέπρακται «»«ρνάχῃ. 

ΠΕΙΣΘΕΎΥΎΜΙΡΟΣ. 

ἄπιϑι λαβών ἔστιν δ΄ ὃ μισϑὸς οὑτοσί. 
ἘΠΙΣΚΟΠΟΣ. 

1030 τουτὶ τί ἦν; 

ἹΓΕῚΣ ΘΕῪ ΑΤΡΟΣ. 

ἐχχλησία περὶ «ραρνάχου. 

ἘΠΙΣΧΚΧΟΠΟΣ. 

μαρτύρομαι τυπτόμενος ὧν ἐπίσχοπος. 

ΠΕΙΣΘΕΊΤ Δ1ΡΟΣ. 

οὐχ ἀποσοβήσεις; οὐκ ἀποίσεις τὼ χάδω; 

οὐ ϑεινά; καὶ πέμπουσιν ἤδη ᾿πισχόπους 

ῬΨΠΩΟΙΣΜΦΤΟΠΩ.ΗΣ. 

1026 Εὰν δ᾽ ὁ Νεφελοχοχχυγιεὺς τὸν ᾿Α4ϑηναῖον 
ἀδιχὴ 

ΠΕΙΣΘῈΤ ΑΤΡΟΣ. 
τουτὶ τί ἔστιν αὖ χαχὸν τὸ βιβλίον; 

ΨΗΦΡΙΣΜΑΤΟΠΩΖΗΣ. 

τ"νηισματοτιώλης εἰμὶ, χαὶ νόμους γέους 
ἥχω παρ᾽ ὑμῶς δεῦρο πωλήσων. 
ΕΙΣ ΘΕΤ ΦΙΡΟΣΣ, 

τὸ τί, 
ΨΗΦΡΙΣΜ.Ί7Τ0ΟΠ. ΜῊΣ. 

1040 Χρῆσϑαι Δειρελοχοχχυγιᾶς τοῖσδε τοῖς μέτροισι 
χαὶ σταϑμοῖσι καὶ ψηφίσμασι, χαϑάπερ Ὀλο- 
φύξιοι. 

ΠΕΙΣΘΕΤΖΙΡΟΣ. 

σὺ δέ γ᾽ οἴσπερ ὡτοτύξιοι. χρήσει τάχα. 
ΨΗΦΡΙΣΙΜΦΤΟΠΩ ΖΉΗΣ. 

οὗτος, τί πάσχεις ; 
ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

᾿ οὐχ ἀποίσεις τοὺς τόμους; 
1046 πιχροὺυς ἐγώ σοι τήμερον δείξω νόμους. 

ἜΠΓΙΣ ΤΟ ΥΣΟΣΞΕ 

χαλοῦμαι Πεισϑέταιρον ὕβρεως ἐς τὸν μουνυ- 
χιῶνα μῆνα. 

ΜΤΕΥΤΣΘΕΤΖΙΡΟΣΣ 

ἄληϑες, οὗτος; ἔτι γὰρ ἐνταῦϑ᾽ ἦσϑα σύ; 

ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΠῺΩΖΗΣ.: 

1060 Ἐὰν δέ τις ἐξελαύνῃ τοὺς ἄρχοντας, χαὶ μὴ 
δέχηται χατὰ τὴν στήλην, 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙ͂ΡΟΣ. 
οἴμοι καχοδαίμων, χαὶ σὺ γὰρ ἐνταῦϑ᾽ ἢσϑ᾽ ἔτι; 

ἘΠΙΣΚΟΠΟΣ. 

ἀπολῶ σε, καὶ γράφω σὲ μυρίας δραχμάς. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΆΑ͂ΙΡΟΣ. 

ἐγὼ δὲ σοῦ γε τὼ χάδω διασχεδῶ. 
ἘΠῚΣΚΟΊΧΟΣΣ. 

μέμνησ᾽ ὅτε τῆς στήλης χατετίλας ἑσπέρας ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

1066 αἰβοῖ - λαβέτω τις αὐτόν. οὗτος, οὐ μενεῖς; 

ἹΕΡΕΎΣ: 

ἀπίωμεν ἡμεῖς ὡς τάχιστ᾽ ἐντευϑενὶ 

ϑύσοντες εἴσω τοῖς ϑεοῖσι τὸν τράγον. 

ΧΟΡΟΣ. 
ἤδη μοι τῷ παντόπτᾳ 
χαὶ παντάρχᾳ ϑνητοὶ πάντες 

1000 ϑύσουσ᾽ εὐχταίαις εὐχαῖς. 

σιῶσαν μὲν γὰρ γᾶν ὀπτεύω, 
σώζω δ᾽ εὐθαλεῖς καρποὺς, 
χτείνων παμφύλων γένναν 
ϑηρῶν, οἱ πάντ᾽ ἐν γαίᾳ 

10θό ἐχ χάλυκος αὐξανόμενα γένυσιν πολυιράγοις, 

δένδρεσί τ᾿ ἐξρεζόμενα καρπὸν ἀποβόσχεται" 
χτείνω δ᾽ οἱ κήπους εὐώδεις 
φϑείρουσιν λύμαις ἐχϑίσταις " 

] ἑρπετά τε χαὶ δάχετα πάνϑ᾽ ὅσαπερ 
“1070 ἔστιν ὑπ᾽ ἐμᾶς πτέρυγος ἐν φοναῖς ὄλλυται. 

| τῇδε μέντοι ϑημέρᾳ μάλιστ᾽ ἐπαναγορεύεται, 
ἢν ἀποχτείνῃ τις ὑμῶν «Ἱιαγόραν τὸν Μήηηλιον, 

λαμβάνειν τάλαντον, ἢν τε τῶν τυράννων τίς τινε 
1076 τῶν τεϑνηχότων ἀποκτείνῃ, τάλαντον λαμβάνειν. 

] 

ΑΝ Ἷ ΤΠ τ Ξ 
ἐς τὴν πόλιν, πρὶν χαὶ τεϑύσϑαι τοῖς ϑεοῖς. 1068 --- 1087. τξξ 1088 --- 1117. 



Θ.Ρ 

νῦν ἀνειπεῖν ταῦτα χὴμεῖς 

ἐνθάδε ] 

ἢν ἀποχτείνη τις ὑμῶν «Ῥιλοχράτη τὸν ΦΣτρούϑιου, 

βουλόμεσϑ᾽ οὖν 

λήψεται τάλαντον: ἢν δὲ ζῶντά γ᾽ ἀγάγῃ, 
τέτταρα, 

ὅτι συνείρων τοὺς σπίνους πωλεῖ χαϑ'᾽ ἑπτὰ τοὐ- 

βολοῦ, 

Ι 1080 εἶτα φυσῶν τὰς χίχλας δείχνυσι χαὶ λυμαίνεται. 

τοῖς τε χοψίχοισιν εὶς τὰς δῖνας ἐγχεῖ τὰ τιτεοὺ,, 
τὰς περιστεράς 9᾽ ὁμοίως ξυλλαβὼν εἴρξας ἔχει, 
χἀπαναγκχάζει. παλεύειν δεδεμένας ἐν δικτύῳ. 
ταῦτα βουλόμεσϑ' ἀνειπεῖν" χεῖ τις ὄργιϑας 

τρέφει 

1086 εἱργμένους ὑμῶν ἐν αὐλῇ, φράζομεν μεεϑιέναι. 
ἢν δὲ μὴ πείϑησϑε, συλληφϑέντες ὑπὸ τῶν 

ὀονέων ] 
αὖϑις ὑμεῖς αὖ παρ ἡμῖν δεδεμένοι παλεύσετε. 
εὔδαιμον φῦλον πτηνῶν 
οἱωνῶν,, οἱ χειμῶνος μὲν 

1090 χλαίνας οὐχ ἀμπισχοῦνται" 

οὐδ᾽ αὖ ϑερμὴ πνίγους ἡμᾶς 

ἀχτὶς τηλαυγὴς ϑάλπει" 
ἀλλ ἀνθϑηρῶν λειμώνων 
φύλλων ἐν χόλποις ναίω, 

1095 ἡνίχ᾽ ἂν ὁ ϑεσπέσιος ὀξὺ. μέλ ος ἀχέτας 

ϑάλπεσι μεσημβρινοῖς ἡλιθμανὴς βοᾷ. 

χειμάζω δ᾽ ἐν χοίλοις ἄντροις, 

Νύμφαις οὐρείαις ξυμπαίζων " 

ἠρινά τε βοσκόμεϑα παρϑένια 

1100 λευχότροφα μύρτα, Χαρίτων τε χητιεύματα. Ϊ 

τοῖς “ριταῖς εἰπεῖν τι βουλόμεσϑα τῆς νίκης 

! 
[ 

] 

᾿ 

{ 
Ζσεέρι, ] 

ὅσ᾽ ἀγάϑ', ἢν χρίνωσιν ἡμᾶς, πᾶσιν αὐτοῖς ϑώ-- 

σομεν, ᾿ 

ὕ ΐ δῶρα πολλῷ τῶν ᾿“λεξάνδρου ὠστεὲ χρείττω ωρα ἐλᾳ δ ρ 

" Ι 
λαβεῖν. ] 

1106 πρῶτα μὲν γὰρ οὗ ἐαλίσξα πῶς χροιτὴς ἐφίεται, 

γλαῦκες ὑμᾶς οὔποτ᾽ ἐπιλείψουσι -Ταυριωτικαί" 

ἀλλ ἐνοικήσουσιν ἔνδον, ἔν τε τοῖς βαλαντίοις 

ἐννεοττεύσουσι χἀκλέψουσι μιχρὰ χέρματα. 

εἶτα πρὸς τούτοισιν ὥσπερ ἐν ἱεροῖς οἰκήσετε. 

1110 τὰς γὰρ ὑμῶν οἰχίας ἐρένψομεν πρὸς ἀετόν " 

χἂν λαχόντες ἀρχίδιον εἶν᾽ ἁρπάσαι βούλησϑέτι. 

ὀξὺν ἱερακίσχον ἐς τὰς χεῖρας ὑμῖν δώσομεν. ᾿ 

ἢν δέ που δειπγνῆτε, πρηγορῶνας ὑμῖν πέμ- 

τψομεν. ᾿ 

ἢν δὲ μὴ χρίνητε, χαλχεύεσϑε μηνίσκους ἸΟΘΕΙΩ 1160 ἐπέτοντ᾽ ἔχουσαι κατόπιν, ὥσπερ παιδία, 

ὡς ὑμῶν ὃς ἂν μὴ μὴν ἔχῃ: 1116 ὥσπερ ἀνδριάντες " 
τότε μάλισϑ᾽ οὕτω ὅταν ἔχητε χλανίδα λευχὴν, 

δίχην 

ϑώσεϑ' ἡμῖν, πᾶσι τοῖς ὄρνισι χατατιλώμενοι. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

τὰ μὲν ἐέρ᾽ ἡμῖν ἔστιν, ὦρνιϑες, καλά" 

ΠΕΙΣΘΕΤ.ΙΡΟΣ. 

οὑτοσί. 
ΦΓΤ͵ΤΕΖ0Ο:Σ'; 4. 

ἐξῳχοδόμηταί σοι τὸ τεῖχος. 
ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

εὖ λέγεις. 

ΑΥΓΓΈ“ΟΣ «4. 

112ὅ κάλλιστον ἔργον καὶ μεγαλοπρεπέστατον " 

ὥστ᾽ ἂν ἐπάνω μὲν Προξενίδης ὁ Κομπασεὺς 

χαὶ Θεογένης ἐναντίω δύ᾽ ἅρματε, | 

ἵππων ὑπόντων μέγεϑος ὅσον ὁ δούριος, 

ὑπὸ τοῦ πλάτους ἂν παρελασαίτην. 
ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

Σ “Ἡράχλεις. 
ΑΓΓΕ.ΖΟΣ 4. 

1180 τὸ δὲ μῆχός ἐστι, καὶ γὰρ ἐμέτρησ᾽ αὔτ᾽ ἐγὼ, 
ἑχατοντορύγυιον. 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΙΡΟΣ. 

ὦ Πόσειδον, τοῦ μάκρους. 

τίνες ὠχοδόμησαν αὐτὸ τηλικουτονί; 

ΠΈΣ ΟΣ' “. 

ὄρνιϑες, οὐδεὶς ἄλλος, οὐκ «Αϊγύπτιος 

πλινϑοφόρος, οὐ λιϑουργὸς, οὐ τέχτων παρῆν, 
1186 ἀλλ᾿ αὐτόχειρες, ὥστε ϑαυμάζειν ἐμέ. 

ἐχ μέν γε «Τιβύης ἧχον ὡς τρισμύριαι 
γέρανοι, ϑεμελίους καταπεπωκυῖΐαι λίϑους. 

τούτους δ᾽ ἐτύχιζον αἱ χρέχες τοῖς ῥύγχεσιν. 

ἕτεροι δ᾽ ἐπλινϑοποίουν πελαργοὶ μύριοι" 
1140 ὕδωρ δ᾽ ἐφόρουν κάτωθεν ἐς τὸν ἀέρα 

οἱ χαραδριοὶ χαὶ τἄλλα ποτάμι᾽ ὄρνεα. 
ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

ἐπηλοφόρουν δ᾽ αὐτοῖσι τίνες; 
“ΤΓΈΖΟΣ “2. 

ἐρωδιοὶ 
λεχάναισι. 

ΠΕΙΣΘΕΤ.ΑΙΡΟΣ. 

τὸν δὲ πηλὸν ἐνεβάλλοντο πῶς; 
αἱ ΠῚ ΠΌΣΙΣ. -ἴς 

τοῦτ᾽, ὦγάϑ', ἐξεύρητο καὶ σοφώτατα " 
1146 οἱ χῆνες ὑποτύπτοντες ὥσπερ ταῖς ἄμαις 

ἐς τὰς λεχάνας ἐνέβαλλον αὐτὸν τοῖν ποδοῖν. 

ΠΕΙΣΘΕΤΟΑ͂ΙΡΟΣ. 

τί δῆτα πόδες ἂν οὐκ ἂν ἐργασαίατο; 
ὩΓΓΕΖΖΟΣ 4. 

καὶ νὴ “10 αἱ νῆτταί γε περιεζωσμέναι 
ἐπλινδοφόρουν - ἄνω δὲ τὸν ὑπαγωγέα 

» 

] 

τὸν πηλὸν ἐν τοῖς στύμασιν αἷ χελιδόνες. 
ΠΕΙΣΘΕΤΆΑΙΡΟΣ. 

τί δῆτα μισϑωτοὺς ἂν ἔτι μισϑοῖτό τις; 

φέρ᾽ ἴδω, τί δαί; τὰ ξύλινα τοῦ τείχους τένες 
ἀπειργάσαντ᾽ ; 

{ΓΙ ΖΌΟΣ, Ἃ. 

ἀλλ ὡς ἀπὸ τοῦ τείχους πάρεστιν ἄγγελος 

1120 οὐδεὶς ὅτου πευσόμεϑα τἀκεῖ πράγματα. 

ἀλλ οὑτοσὶ τρέχει τις ᾿Ἵλφειὸν πνέων. 

ΔΓΓΕ.ΟΣ Ἅ4. 

ποῦ ποῦ ᾽στι, ποῦ ποῦ ποῦ ᾽στι, ποῦ ποῦ ποῦ, 

᾽στι, ποῦ 

ποῦ Πεισϑέταιρύς ἐστιν ἅρχων ; 

ὄρνιϑες ἦσαν τέχτονες 
᾿» σοιρώτατοι πελεχᾶντες , οἱ τοῖς δύγχεσιν 

ἀπεπελέχησαν τὰς πύλας" ἦν δ᾽ ὃ χειύπος 

αὐτῶν πελεχώντων ὥσπερ ἐν ναυπηγίῳ. 

χαὶ νῦν ἅπαντ᾽ ἐχεῖνα πεπύλωται πύλαις, 

Ϊ χαὶ βεβαλάνωται καὶ φυλάττεται κύκλῳ, 

1100 ἐφοδεύεται, κωδωνοιορεῖται, πανταχῆ 
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φυλακαὶ καϑεστήχασι χαὶ «ουχτωρίαι 

ἂν τοῖσι πύργοις. ἀλλ ἐγὼ μὲν ἀποτρέχων 
ἀπογνίψομαι" σὺ δ᾽ αὐτὸς ἤδη τἄλλα δρᾶ. 

ΣΧ ΘΡΟΙΣ. 

οὗτος, τί ποιεῖς; ἄρα ϑαυμάζεις ὅτι 
1166 οὕτω τὸ τεῖχος ἐχτετείχισται ταχύ; 

ΕΙΣΙΘΕΤΙΖΙΡΟΣ. 

γὴ τοὺς ϑεοὺς ἔγωγε" χαὶ γὰρ ἄξιον" 
ἴσα γὰρ ἀληϑῶς φαίνεταί μοι ψεύδεσιν. 
ἀλλ ὅδε φύλαξ γὰρ τῶν ἐχεῖϑεν ἄγγελος 
ἐσϑεὶ πρὸς ἡμᾶς δεῦρο, πυρρίχην βλέπων. 

ΑΙΤΓΙΤΕΈΚ.ΦΟΣ 8. 

1170 οὺ Ἰοὺ, ἰοὺ Ἰοὺ, Ἰοὺ ἰού. 
ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

τί τὸ πρᾶγμα τουτί; 
ΑΓΓΕΈ.ΦΟΣ 8. 

δεινότατα πεπόνϑαμεν. 
τῶν γὰρ ϑεῶν τις ζρτι τῶν παρὰ τοῦ “]ιὸς 
διὰ τῶν πυλῶν εἰσέπτατ᾽ εἰς τὸν ἀέρα, 

λαϑὼν χολοιοὺς φύλαχας ἡμεροσχόπους. 

ΠΕΙΣΘΕΊΆΥΤΖΙΡΟΣ. 

1175 ὦ δεινὸν ἔργον χαὶ σχέτλιον εἰργασμένος. 

τίς τῶν ϑεῶν; 

ΠΕ ΖΔΟῚΣ, .Β. 

οὐχ ἴσμεν" ὅτι δ᾽ εἶχε τιτερὰ, 
τοῦτ᾽ ἴσμεν. 

ΠΕΙΣΘΕΤ.“ἍΙΡΟΣ. 

οὔχουν δῆτα περιπόλους ἐχρῆν 
πέμψαι κατ᾿ αὐτὸν εὐθύς; 

ΑΓΓΕ.ΟΣ 8. 

ἀλλ ἐπέμψαμεν 

τρισμυρίους ἱέρακας ἱπποτοξότας, 

1180 χωρεῖ δὲ πᾶς τις ὄνυχας ἠγχυλωμένος, 
χερχνὴς, τριόρχης, γὺψ, κύμινδις, ἀετός " 

ῥύμῃ τὲ χαὶ τιτεροῖσι χαὶ ῥοιζήμασιν 

αἰϑὴρ δονεῖται τοῦ ϑεοῦ ζητουμένου " 

χἄστ᾽ οὐ μαχρὰν ἄπωθεν, ἀλλ ἐνταῦϑά σιου 

1185 ἤδη ᾽στίν. 
ΜΠΕΙΣΘΕΤΆ “Α,ΙΡΟΣ. 

οὐχοῦν σφενδόνας δεῖ λαμβάνειν 
καὶ τόξα - χώρει δεῦρο πᾶς ὑπηρέτης " 
τόξευε, παῖε, σφενδόνην τίς μοι δότω. 

ΧΟΡΌΣ. 

πόλεμος αἴρεται, πόλεμος οὐ φατὸς 
1190 πρὸς ἐμὲ καὶ ϑεούς. ἀλλὰ φύλαττε πᾶς 

ἀέρα περινέφελον, ὃν Ἔρεβος ἐτέχετο, 

1195 μή σὲ λάϑῃ ϑεῶν τις ταύτῃ περῶν" 
ἄϑρει δὲ πᾶς χκύχλῳ σχοπῶν Ἐ “, 

Ϊ ὡς ἐγγὺς ἤδη δαίμονος πεδαρσίου 

᾿ δίνης τιτερωτὸς (ϑόγγος ἐξαχούεται. 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΑ͂ΙΡΟΣ. 

αὕτη σὺ ποῖ ποῖ ποὶ πέτει; μέν ἥσυχος, 

τίς εἴ; ποδαπή; λέγειν ἐχρὴν ὁπόϑεν ποτ᾽ εἶ. 

ΤΡΩΣ. 

παρὰ τῶν ϑεῶν ἔγωγε τῶν Ὀλυμπίων». 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

| ὕνομα δέ σοι τί ἐστι, πλοῖον, ἢ κυνῆ; 
1188 --- 1195. ---- 1262 -- 1268. 

ἜΝ Ξ ἄρο ἡΑτσ τ - , 
,1200 ἔχ᾽ ἀτρέμας " αὐτοῦ στῆϑ' " ἐπίσχες τοῦ δρόμου. 

! 

ΤΆΡΟΙΣ. 
Ξ- Ἢ 
Ἴρις ταχεῖα. 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΑ͂ΙΡΟΣ. 

Πάραλος, ἢ Σαλαμινία; 
ὙΓῚ ΠΣ: 

1206 τί δὲ τοῦτο; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

ταυτηνί τις οὐ ξυλλήψεται 

ἀναπτάμενος τρίορχος; 
ΠΈΡΌΤΟΣΣ 

ἐμὲ συλλήψεται; 
τί ποι ἐστὶ τουτὶ τὸ χαχόν; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ.ΑΙΡΟΣ. 

οἱμώξει μαχρά. 
ΤΩΣ 

ἄτοπόν γὲ τουτὶ πρᾶγμα. 

ΠΕΙΣΘΈΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

χατὰ ποίας πύλας 
εἰσῆλθες εἰς τὸ τεῖχος, ὦ μιαρωτάτη; 

ΤΟΡΑΩΣΣ 

.1210 οὐχ οἶδα μὰ «10 ἔγωγε χατὰ ποίας πύλας. 

Ι 

᾿ 

1 

1216 ἐπέβαλεν ὀρνίϑαρχος οὐδείς σοι παρών; 

ἢ 

1225 δεινότατα γάρ τοι πεισόμεσϑ᾽, ἐμοὶ δοχεῖ, 

1280 ἐγώ; πρὸς ἀνϑρώπους πέτομαι παρὰ τοῦ πατρὸς 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΆΙΡΟΣ. 

ἤχουσας αὐτῆς οἷον εἰρωγεύεται; ᾿ 
σιρὸς τοὺς χολοιάρχους προσῆλϑες; οὐ λέγεις; 
σφραγῖδ᾽ ἔχεις παρὰ τῶν πελαργῶν; 

ΙΡΙΣ. ] 
τί τὸ χαχόν; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ,ΙΡΟΣ. 

οὐχ ἔλαβες; 

ΤΡΙΣ:. 

ὑγιαίνεις μέν; 
ΠΕΙΣΘΕΤΑ,ΙΡΟΣ. 

οὐδὲ σύμβολον 

Ὁ ΤΌΣΕΣ 

μὰ «10 οὐκ ἔμοιγ᾽ ἐπέβαλεν οὐδεὶς, ὦ μέλε. 
ΠΕΙΣΘΕΤΑΑ͂ΙΡΟΣ. 

χἄπειτα δῆϑ᾽ οὕτω σιωπὴ διαπέτει Ι 
διὰ τῆς πόλεως τῆς ἀλλοτρίας χαὶ τοῦ χάους; ᾿ 

ΤΡΎΧΟΣΣ 

ποίᾳ γὰρ ἄλλη χρὴ πέτεσϑαι τοὺς ϑεούς; 
ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

1220 οὐχ οἶδα μὰ «10 ἔγωγε" τῇδε μὲν γὰρ οὔ. 
ἀδιχεῖ δὲ χαὶ νῦν. ἄρά γ᾽ οἶσϑα τοῦϑ᾽, ὅτι 
δικαιότατ᾽ ἂν ληφϑεῖσα πιασῶν ἸΙρίδων 
ἀπέϑανες, εἰ τῆς ἀξίας ἐτύγχαγες; 

1:ΩΣ. 

ἀλλ ἀϑάνατός εἰμ᾽. 
ΠΕΙΣΘΕΤΆΙΡΟΣ. 

ἀλλ ὅμως ἂν ἀπέϑανες. 

εἰ τῶν μὲν ἄλλων ἄρχομεν, ὑμεῖς δ᾽ οἱ ϑεοὶ 
ἀκολαστανεῖτε, κοὐδέπω γνώσεσϑ᾽ ὅτι 
ἀχροατέον ὑμῖν ἐν μέρει τῶν χρειττόνων. 
φράσον δέ τοί μοι, τὼ πτέρυγε ποῖ ναυστολεῖς; 

Ὁ ΡΥ ΕΣ 

φράσουσα ϑύειν τοῖς Ὀλυμπίοις ϑεοῖς 

μηλοσφαγεῖν τὲ βουϑύτοις ἐπ᾽ ἐσχάραις 
χγισᾶν τ᾽ ἀγυιάς. 



659) 
ΠΕΙΣΘΕΤ.ΑΆΑΙΡΟΣ. 

τί σὺ λέγεις; ποίοις ϑεοῖς ; 

ΜΡ 

ποίοισιν ; ἡμῖν, τοῖς ἐν οὐρανῷ ϑεοῖς. 

ἹΓΕΥΣ ΘΈΣΓΑΥΤΡΟΣ. 

1286 ϑεοὶ γὰρ ὑμεῖς ; 
ΧΕΡΤΩΣΣΥ 

τίς γάρ ἐστ ἄλλος ϑεός ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΙΡΟΣ. 

ὄρνιϑες ἀνθρώποισι νῦν εἶσιν ϑεοὶ, 
οἷς ϑυτέον αὐτοὺς, ἀλλὰ μὰ «1 οὐ τῷ «ιί. 

ἘΡΊΩΝ 

ὦ μῶρε μῶρε, μὴ ϑεῶν χίνει φρένας 
δεινὰς, ὅπως μή σου γένος πανώλεϑρον 

1240 “ιὸς μαχέλλῃ πᾶν ἀναστρέψη «]ίχη, 

λιγνὺς δὲ σῶμα χαὶ δόμων περιπτυχὰς 
χαταιϑαλώσῃ σου «Τιχυμνίαις βολαῖς. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΆΑ͂ΙΡΟΣ. 

ἄχουσον αὕτη" παῦε τῶν παφλασμάτων " 

1246 ταυτὶ λέγουσα μορμολύττεσϑαι δοκεῖς ; 

ἀρ᾽ οἶσϑ᾽ ὅτι Ζεὺς εἴ μὲ λυπήσει πέρα, 

μέλαϑρα μὲν αὐτοῦ χαὶ δόμους ᾿Ἱμφίονος 

χαταιϑαλώσω πυρφόροισιν ἀετοῖς, 
πέμψω δὲ πορφυρίωνας ἐς τὸν οὐρανὸν 

1260 ὄρνις ἐπ᾿ αὐτὸν, παοϑαλᾶς ἐνημμένους, 

πλεῖν ἑξαχοσίους τὸν ἀριϑμόν; χαὶ δή ποτε 

εἷς Ποριυρίων αὐτῷ παρέσχε πράγματα. 
σὺ δ᾽ εἴ με λυπήσεις τι, τῆς διακόνου 
πρώτης ἀνατείνας τὼ σχέλη διαμηριῶ 

1266 τὴν Ἶριν αὐτὴν, ὥστε ϑαυμάζειν ὅπως 

οὕτω γέρων ὧν στύομαι τριέμβολον. 
ὉΨΘΙΟΣ. 

διαρραγείης, ὦ μέλ, αὐτοῖς ῥήμασιν. 
ΠΕΙΣΘΕΤΑΤΡΟΣ: 

οὐκ ἀποσοβήσεις; οὐ ταχέως; εὐρὰξ πατάξ. 
01 6. },..5. 

ἢ μήν σε παύσει τῆς ὕβρεως οὑμὸς πατήρ. 
ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

1260 οἴμοι τάλας. οὔχουν ἑτέρωσε πετομένη 

χαταιϑαλώσεις τῶν νεωτέρων τινώ; 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀποχεχλήκαμεν διογενεῖς ϑεοὺς 
μηχέτι τὴν ἐμὴν διαπερᾶν πόλιν, 

1266 μηδέ τιν᾽ ἱερόϑυτον ἀνὰ δάπεδον ἔτι 
τῆδε βροτὸν ϑεοῖσι πέμπειν καπνόν. 

ΠΕΙΣΘΈΤΑΙΡΟΣ. 

δεινόν γε τὸν χήρυχα τὸν παρὰ τοὺς βροτοὺς 

1270 οἰχύμενον,, εἰ μηδέποτε νοστήσει πάλιν. 
ΚΗΡῪ . 

ὦ Πεισϑέταιρ᾽, ὦ μακάρι᾽, ὦ σοφώτατε, 

ὦ κχλεινότατ᾽, ὦ σοιρώται᾽, ὦ γλωρυρώτατε, 
ὦ τρισμαχάρι᾽, ὦ χαταχέλευσον. 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΑΙΓΙΡΟΣ. 

τί σὺ λέγεις; 

ΓΡῪ Ε. 
στεφάνῳ σὲ χρυσῷ τῷδε σοφίας οὕνεκα 

; 1276 στειξανοῦσι χαὶ τιμῶσιν οἱ πάντες λεῴ. 

ΠΕΙΣΘΈΤΑΑ͂ΙΡΟΣ. 

δέχομαι. τί δ᾽ οὕτως οἱ λεὼ τιμῶσί με; 

ἔχ ἀτρέμα. φέρ᾽ ἴδω, πότερα «Τυδὸν ἢ «Φρύγα 1296 κορυδὸς «Ριλοχλέει, χηναλώπηξ Θεογένει, 

Ϊ ΚΗΡΥΞ. 
δ τ ΄ ὦ χλεινοτάτην αἰϑέριον οἱκίσας πόλιν, 
οὐκ οἶσϑ' ὅσην τιμὴν παρ ἀνϑρώποις φέρει, 
εἰ ΕῚ ᾿ - -» ᾿ ν 
ὅσους τ᾽ ἐραστὰς τῆσδε τῆς Θρὰς ἔχεις. 

1280 πρὶν μὲν γὰρ οἱχίσαι σε τήνδε τὴν πόλιν, 

ἐλαχωνομάνουν ἅπαντες ἄνθρωποι τότε, 
ἐχόμων, ἐπείνων, ἐρρύπων, ἐσωχράτων, 

΄ ΄ - ΄ Φ, 
σκχυτάλι᾽ ἐφόρουν" νυνὶ δ᾽ ὑποστρέψαντες αἱ 

ὀρνιϑομανοῦσι, πάντα δ᾽ ὑπὸ τῆς ἡδονῆς 
“ " , 

1286 ποιουσιν ἅπερ ὄρνιϑες ἐχμιμούμενοι, 
Θ νιν ταὶ ὧν ΤΥ 

πρῶτον μὲν εὐθὺς πάντες ἐξ εὐνῆς ἅμα 

ἐπέτονϑ᾽ ἕωϑεν ὥσπερ ἡμεῖς ἐπὶ νομόν " 
γ ,»,Ἀ τ, - . 

χαπειτ' ὧν ἅμα κατῆραν ἐς τὰ βιβλία" 

εἶτ᾽ ἀπενέμοντ᾽ ἐνταῦϑα τὰ ψηφίσματα. 
1290 ὠονιϑομάνουν δ᾽ οὕτω περιφανῶς ὥστε χαὶ 

πολλοῖσιν ὀρνίϑων ὀνόματ᾽ ἡν χείμενα. 
πέρδιξ μὲν εἷς χάπηλος ὠνομάζετο 

χωλὸς, Μενίππῳ δ᾽ ἦν χελιδὼν τοὔνομα, 
Ὀπουντίῳ δ᾽ ὀφϑαλμὸν οὐκ ἔ ὑραξ, ι φϑαλμὸν οὐκ ἔχων χύραξ, 

ἔβις “Τυχούργῳ, Χαιρεςῶντι νυχτερὶς, 
“Συρακοσίῳ δὲ χίττα " Μειδίας δ᾽ ἐχεῖ 

ὄρτυξ ἐχαλεῖτο" καὶ γὰρ ἦχεν ὕρτυγι 
ὑπὸ στυφοχόπου τὴν χκειαλὴν πεπληγμένῳ. 

1300 ἦδον δ᾽ ὑπὸ φιλορνιϑίας πάντες μέλη, 

ὅπου χελιδὼν ἦν τις ἐμπεποιημένη 
ἢ πηνέλοψ ἢ χήν τις ἢ περιστερὰ ] 
ἢ πτέρυγες, ἢ πτεροῦ τι χαὶ σμιχρὸν προσῆν. 

τοιαῦτα μὲν τἀχεῖϑεν. ἕν δέ σοι λέγω" 
1305 ἥξουσ᾽ ἐχεῖϑεν δεῦρο πλεῖν ἢ μύριοι 

πιερῶν δεόμενοι χαὶ τρόπων γαμψωνύχων" 
ὥστε πτερῶν σοι τοῖς ἐποίχοις δεῖ ποϑέν. 

| ΠΕΙΣΘΕΤΑΆΙΡΟΣ. 
οὐκ ἄρα μὰ “ὦ ἡμῖν ἔτ᾽ ἔργον ἑστάναι. 
ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα σὺ μὲν Ἰὼν τὰς ἀρρίχους 

1310 χαὶ τοὺς κοφίνους ἅπαντας ἐμπέπλη πτερῶν" 

Μιανῆς δὲ φερέτω μοι ϑύραζε τὰ πτερά" 
ἐγὼ δ᾽ ἐχείνων τοὺς προσιόντας δέξομαι. 

ΧΌΟΡΡΟΙΣ. 

ταχὺ δ᾽ ἂν πολυάνορα τὰν πόλιν 
καλοῖ τις ἀνϑρώπω"". 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΑ͂ΙΡΟΣ. 

1316 τύχη μόνον προσείη. 

ΧΟΡΟΣ. 

χατέχουσι δ᾽ ἔρωτες ἐμᾶς πόλεως. 
ΠΕΙΣΘΕΤΑΑ͂ΙΡΟΣ. 

ϑᾶττον φέρειν κελεύω. 
ΧΟΡῸΣ. 

τί γὰρ οὐκ ἔνι ταύτῃ 
χαλὸν ἀνδρὶ μετοικεῖν; 

1820 Σοφία, 17ό6ϑος, ἀμβούσιαι Χάριτες, 

τό τε τῆς ἀγανόφρονος ἩἩσυχίας 
εὐάώμερον πρόσωπον. 

ΠΕΙΣΘΕΤΟΑ͂ΙΡΟΣ. 

ὡς βλακιχῶς διαχονεῖς " 

οὐ ϑᾶττον ἐγκονήσεις ; 

ΧΟΡΟΣ. 

1325 φερέτω κάλαϑον ταχύ τις πτερῶν, 
σὺ ὃ αὖϑις ἐξόρμια, 

] 1318 --- 1322. ΞξξΞ 1325 --- 334. 
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τύπτων» γε τοῦτον ὡδί. 
πάνυ γὰρ βραϑδύς ἐστί τις ὥσπερ ὄνος. 

ΠΕΙΣΘΕΊ ΠΡΟΣ. 

ΔΙανῆς γάρ ἔστι δειλός. 

ΧΟΡΟΣ. 

1380 σὺ δὲ τὰ πτερὰ πρῶτον 
διάϑες τάδε χύσμῳ" 

τώ τὲ μουσίχ ὁμοῦ τά τε μαντιχὰ χαὶ 
τὰ ϑαλάττίι. ἔπειτα δ᾽ ὅπως φρονίμως 

σιρὸς ἄνδρ᾽ ὁρῶν πτερώσεις. 

ΠΕΙΣΘΕΊ ΖΦΙΡΟΣ. 

1386 οὔ τοι μὰ τὰς κερχνῆϑας ἔτι σοῦ σχήσοκιει, 
οὕτως ὁρῶν σὲ δειλὸν ὄντα καὶ βραδύν. 

Π4ΤΙΡ.4..01.4Σ. 

γενοίμαν ἀετὸς ὑννιπέτας, 
ὡς ἂν ποταϑείην ὑπὲρ ἀτρυγέτου γλαυ- 
χῶς ἐπ᾿ οἶδμα λίμνας. 

ΠΕΙΣΘΕΤ ΑΙΡΟΣ. 

1840 ἔοιχεν οὐ ψευδαγγελὴς εἰν ἄγγελος. 

ζϑων γὰρ ὅδε τις ἀετοὺς προσέρχεται. 
ΠΙΡΤᾺΡ 4: 7 ΟἼΣΔΩΣ. 

αἵβοῖ 

οὐχ ἔστιν οὐδὲν τοῦ πέτεσϑαι γλυκύτερον " 
ἐρῶ δ᾽ ἔγωγε τῶν ἐν ὄρνισιν νόμων. 
ὀρνιϑομανῶ γὰρ χαὶ πέτομαι, καὶ βούλομαι 

1346 οἱἰχεῖν μεϑ᾿ ὑμῶν, χἀπιϑυμῶ τῶν νόμων. 
ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

ποίων νόμων; πολλοὶ γὰρ ὀρνίϑων γόμοι. 
ΠΑ͂ΤΡΩ.01.4Σ. 

πάντων" μάλιστα δ᾽ ὅτι χαλὺν νομίζεται 
τὸν πατέρα τοῖς ὄρνισιν ἄγχειν καὶ δάκνειν. 

ΠΠΕΙΣΘΕΤ. ΠΡΟΣ. 

χαὶ νὴ “10 ἀνδρεῖόν γε πάνυ νομίζομεν, 
1860 ὃς ἂν πεπλήγη τὸν πατέρα γεοττὸς ὦν. 

1.4711.}.4.1.01 

διὰ ταῦτα μέντοι δεῦρ᾽ ἀνοιχισϑεὶς ἐγὼ 

ἔγχειν ἐπιϑυμῶ τὸν πατέρα χαὶ πάντ᾽ ἔχειν. 
ΠΤΕΙΣΘΕΤ.ΙΡΟΣ. 

ἀλλ ἔστιν ἡμῖν τοῖσιν ὄρνισιν νόμος 

παλαιὸς ἐν ταῖς τῶν πελαργῶν χύρβεσιν " 

1805 ἐπὴν ὁ πατὴρ ὁ πελαργὸς ἐχπετησίμους 

πώντας ποιήσῃ τοὺς πελαργιδῆς τρέφων, 

δεῖ τοὺς νεοττοὺς τὸν πατέρα πάλιν τρέφειν. 

Π.ΤΡὈ4.101.4Σ. 

] ἀπέλαυσά τἄρ᾽ ἂν νὴ 40 ἐλϑὼν ἐνϑαδὶ, 
εἴπερ γέ μοι χαὶ τὸν πατέρα βοσκητέον. 

ΠΕΙΣΘΕΤ.1ΡΟΣ. 

1800 οὐδέν γ᾽. ἐπειδήπερ γὰρ ἦλθες, ὦ μέλε, 
ὥσπερ ὄονιν ὀρφανόν. 

ἱ 

| Ξ' ὃ Β 
] εὔνους, πτερώσω Ὁ 

᾿ δεν οἷς ΕΡΕΤ ἀρ παν Ὁ ἀφο 
σοὶ δ᾽, ὦ γνεανίσχ, οὐ χαχῶς ὑποθήσομαι, 

τ δ εήτεν ς νὴ 
ἀλλ οιάπερ αὐτὸς ἔμαϑον ὅτε παῖς ἡ. σὺ γὰρ 
ὍΣ ὙΠΑΣ Ὶ ᾿ 

τὸν μὲν πατέρα μὴ τύπτε" ταυτηνδὶ λαβὼν 

1866 τὴν τιτέρυγα,, καὶ τουτὶ τὸ πλῆχτρον ϑάτέρᾳ, 
γομίσας ἀλεχτρυόνος ἔχειν τονδὲ λό(ρον, 
φοούρει, στρατεύου, μισϑοιφορῶν σαυτὸν τρέφε, 

| τὸν πατέρ᾽ ἔα ζῆν " ἀλλ᾽ ἐπειδὴ μάχιμος εἶ, 
εἰς τἀπὶ Θράκης ἀποπέτου, κἀχεῖ μάχου. 

| ΠΑΤΡΆΑΜΟΙΑΣ 
[1870 νὴ τὸν “ἸΙόνυσον, εὖ γέ μοι ϑοκχεῖς λέγειν, 

᾿ χαὶ πείσομαί σοι. 

Α Ῥ ΞᾺΡ ὦ ᾧΦ ΔῈΝ ὃ ὯΣ 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΑΙΡΟΣ. 

γοῦν ἄρ᾽ ἕξεις νὴ «“Ἰία. 

] ἌΤΝΗΣ ΓΑ͂Σ. 

{αις" 
πέτομαι δ᾽ ὁδὸν ἄλλοτ᾽ ἐπ’ ἄλλαν μελέων 

Ϊ ΠΕΣΙΣΘΕΤΑΑ͂ΙΡΟΣ. 

1376 τουτὶ τὸ πρᾶγμα φορτίου δεῖται πιτερῶν. 

ΚΙΝΗΣΤΙΑ͂Σ. 

ἀφόβῳ φρενὶ σώματί τε νέαν ἐφέπων 
ΠΕΙΣΘΕΤΑΆΑ͂ΙΡΟΣ. 

ἀσπαζόμεσϑα φιλύρινον ΠΑ ΠΟίτς 

τί δεῦρο πόδα σὺ χυλλὸν ἀνὰ χκύχλον χυχλεῖς; 

ἌΧΦΟΝΗΣΊΞΑΥΙΙΣΣ, 

Ι 1380 ὄρνις γενέσϑαι βούλομαι 

λιγύφϑογγος ἀηδών. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΆΑ͂ΙΡΟΣ. 

παῦσαι μελῳδῶν,, ἀλλ᾽ ὅ τι λέγεις εἶπέ μοι. 
ΚΙΝΉΣΕΙΣ: 

ὑπὸ σοῦ πτερωϑεὶς βούλομαι μετάρσιος 
ὠναπτόμενος ἐκ τῶν νεφελῶν χαινὰς λαβεῖν 

.138ὅ ἀεροδονήτους καὶ νι(οβόλους ἀναβολάς. 

] ΠΕΙ͂Σ ΘΕΖΤΑΙΤΈΟΙΣΣ, 

] ἐχ τῶν γεφρελῶν γὰρ ἄν τις ἀναβολὰς λάβοι; 
ΚΙΝΩΙΙΣ ΤΏΩΣ, 

χρέμαται μὲν οὖν ἐντεῦϑεν ἡμῶν ἡ τέχνη. 
τῶν διϑυράμβων γὰρ τὰ λαμπρὰ γίγνεται 
ἀέριά τινα καὶ σκότει, χαὶ χυαναυγέα 

.1890 χαὶ πτεροδόνητα " σὺ δὲ χλύων εἴσει τάχα. 
Ι ΠΕΙΣΘΕΤΑ.Α1ΡΟΣ. 

οὐ δῆτ᾽ ἔγωγε. 
ΚΙΝΗΣΙΩ͂Σ. 

] γὴ τὸν “Πρακλέακ σύ γε. 
ἅπαντα γὰρ δίειμί σοι τὸν ἀέρα 
εἴδωλα πετεινῶν 

αἰϑεροδρόμων, 

οἰωνῶν τανκοδείρων. 
| "δ ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂Ι͂ΡΟΣ. 
.1390 ὠοπ. 

ΚΙΝΗΣΙΑ͂Σ. 

τὸν ἀλάδρομον ἁλάμεγος 
ἅμ᾽ ἀνέμων τινοαῖσι βαίην. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΆΑΙΡΟΣ. 

γὴ τὸν «1 ἢ ̓ γώ σου χαταπαύσω τὰς πγοάς. 
ΠΙΝ ΣΊΟΩΑΣΣ: 

τοτὲ μὲν γοτίαν στείχων πρὸς ὁδὸν, 
τοτὲ δ᾽ αὖ βορέᾳ σῶμα πελάζων 

1400 ἀλίμενον αἰϑέρος αὔλαχα τέμνων. 
χαρίεντά γ᾽, ὦ πρεσβῦτ᾽, ἐσοφίσω καὶ σοτρά. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ.Ἷ,.ΙΡΟΣ. 

οὐ γὰρ σὺ χαίρεις πτεροδόνητος γενόμενος ; 
ΚΙΝΗΣΊΑΣ. 

ταυτὶ πεποίηχας τὸν χυχλιοδιδάσχαλον, 

ὃς ταῖσι φυλαῖς περιμάχητός εἶμ᾽ ἀεί; 
ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

ι406 βούλει διδάσχειν χαὶ παρ᾽ ἡμῖν οὖν μένων 

«“Τεωτροφίδη χορὸν πετομένων ὀρνέων 

Ἀεχροπίδα φυλήν; 
ΚΙΝΗΣΙΑ͂Σ. 

ἀναπέτομαι δὴ πρὸς Ὄλυμπον πτερύγεσσι χού- 

᾿ χαταγελᾷς μου, δῆλος εἶ. Ι 
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ἀλλ᾽ οὖν ἔγωγ᾽ οὐ παύσομαι, τοῦτ᾽ ἴσϑ'᾽ ὅτι, 
πρὶν ἂν πτερωϑεὶς διαδράμω τὸν ἀέρα. 

ΣΥΚΟΦΟΑΝΤΗΣ. ᾿ 

“410 ὄρνιϑές τινὲς οἵδ᾽ οὐδὲν ἔχοντες πτεροποίχιλοι, 

ταγυσίπεερε ποιχίλα χελιδοῖ" 

ΠΕΙΣΘΕΊΤΊΖΩΡΟΣ. 

τουτὶ τὸ χαχὺν οὐ φαῦλον ἐξεγρήγορεν. 
ὅδ᾽ αὖ μινυρίζων δεῦρό τις προσέρχεται. 

ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ. 

1416 τανυσίπτερε ποιχίλα μάλ᾽ αὖϑις. 

ἹΓΕΙΣ ΘΕ ΤΖΥΙΡΟ Σ. 

ἐς ϑοϊμάτιον τὸ σχόλιον ζδειν μοι δοκεῖ, 
δεῖσθαι δ᾽ ἔοιχεν οὐχ ὀλίγων χελιδόνων. 

ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ. 

τίς ὁ πτερῶν δεῦρ᾽ ἐστὶ τοὺς ἀφικνουμένους ; 
ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

ὁδὲ πάρεστιν " ἀλλ᾽ ὅτου δεῖ χρὴ λέγειν. 
ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ. 

1420 πτερῶν πτερῶν δεῖ" μὴ πύϑῃ τὸ δεύτερον. 
ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

μῶν εὐθὺ Πελλήνης πέτεσϑαι διανοεῖ; 
ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ. 

μὰ “0, ἀλλὰ χλητήρ εἶμι νησιωτιχὸς 
χαὶ συχοιράντης, 

ΜΕΙΣΘΕΤΆΑ͂ΙΡΟΣ. 

ὦ μαχάριε τῆς τέχνης. 
ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ. 

καὶ πραγματοδίᾳφης. εἶτα δέομαι πτερὰ λαβὼν 
1425 χύχλῳ περισοβεῖν τὰς πόλεις χαλούμενος. 

ἹΕΕΕΣ ΘΕΤΤΑΙΡΟ Σ. 

ὑπὸ πτερύγων τί προσχαλεῖ σοφώτερων; 
ΣΥΚΟΦΑΝΤΉῊΣ. 

μὰ 4, ἀλλ᾽ ἵν᾽ οἱ λησταί γε μὴ λυπῶσί με, 
μετὰ τῶν γεράνων τ᾿ ἐχεῖϑεν ἀναχωρῶ πάλιν, 
ἀνϑ᾽ ἕρματος πολλὰς χαταπεπωχὼς δίέχας. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

1480 τουτὶ γὰρ ἐργάζει σὺ τοὔργον; εἶπέ μοι, 
γεαγνίας ὧν συχοιξαντεῖς τοὺς ξένους; 

ΦΙῪ κ ΟΡ ΦΝΎΤΗΣ. 

τί γὰρ πάϑω; σχάπτειν γὰρ οὐχ ἐπίσταμαι. 

- ᾿ , 
δεινῶς γέ μου τὸ μειράκιον “Ππιτρέφης 

λέγων ἀνεπτέρωχεν ὥσϑ' ἱτιπηλατεῖν. 
ὁ ϑέ τις τὸν αὑτοῦ φησιν ἐπὶ τραγῳδίᾳ 

[1446 ἀνεπτερῶσϑαι καὶ πεποτῆσϑαι τὰς φρένας. 
ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ. 

λόγοισί τἄρα καὶ πτεροῦνται; 
ΠΕΙΣΘΕΤΆΑΙΡΟΌΣ. 

φήι᾽ ἐγώ. 
ὑπὸ γὰρ λόγων ὁ νοῦς τε μετεωρίζεται 
ἐπαίρεταί τ ἄνϑοωπος. οὕτω καί σ᾽ ἐγὼ 

ἀναπιτερώσας βούλομαι χρηστοῖς λόγοις 

1460 τρένψαι πρὸς ἔργον νόμιμον. 
ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ. 

ο΄ ἀλλ᾽ οὐ βούλομαι. 
ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

τί δαὶ ποιήσεις; 
ΣΥΚΟΦΑΝΤΗ͂Σ. 

τὸ γένος οὐ χαταισχυνῶ. 
παπτεῷος ὃ βίος συχοιαντεῖν ἐστί μοι. 
ἀλλὰ πιέρου μὲ ταχέσε χαὶ κούίροις πτεροῖς 
ἱέραχος, ἢ χερχνῆδος, ὡς ἂν τοὺς ξένους 

1465 χαλεσάμενος, κάτ ἐγκεχληπὼς ἐνθαδὶ, 
χᾷτ᾽ αὖ πέτωμαι πάλιν ἐκεῖσε. 

ΠΕΙΣΘΈΕΈΤΟΕΣΕΡΟΣ. 

μανϑάγω. 

ὡδὲ λέγεις" ὅπως ἂν ὠφλήκῃ δίκην 
ἐνθάδε πρὶν ἥκειν ὁ ξένος. 

ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ. 

| πάνυ μανϑάνεις. 
ΠΕΥΣΘΈΤΌΩΊΤΡΟΞΣ. 

1460 ἁρπασόμενος τὰ χρήματ᾽ αὐτοῦ. 
ΣΥΚΟΦΑΝΤΉΣ. 

πάντ᾽ ἔχεις. 
βέμβικος οὐδὲν διαφέρειν δεῖ. 

] ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 
] μανϑάνω 

βέμβιχα " χαὶ μὴν ἔστι μοι νὴ τὸν «1ἰᾳ 
| χάλλιστα Κορχυραῖα τοιαυτὶ πτερά. 

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗ͂Σ. 

ΠΕΙΣΘΕΤΟΑ͂ΙΓΙΡΟΣ. 

ἀλλ ἔστιν ἕτερα νὴ “10 ἔργα σώφρονα, 
Ϊ ἀφ᾽ ὧν διαζὴν ἄνδρα χοῆν τοσουτονὶ 

[1436 ἐχ τοῦ δικαίου μᾶλλον ἢ διχορραςεῖν. 
ΣΥΚΟΦΨΑΝΤΉῊΣ. 

ὦ ϑαιμόνιε, μὴ νουθέτει μ᾽, ἀλλὰ πτέρου. 
Ϊ ΠΕΙΣΘΈΤΑΙΡΟΣ. 

γ»γ τοι λέγων πτερῶ σε. 

Ϊ 
Ι 

ΣΥΚΟΦΑΝΤΑΗ͂Σ. 

χαὶ πῶς ἂν λόγοις 
ἄνδρα πτερώσειας σύ; 

ἹΕΕΙΣΘΕΤΑΑ͂ΙΡΟΣ. 

πιάντες τοῖς λόγοις 
ἀναπτεροῦνται. 

Ϊ ΣΥΚΟΦΑ͂ΝΤΗΣ. 

σιάντες ; 

ΜΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

οὐκ ἀχκήχοας, 
1440 ὅταν λέγωσιν οἱ πατέρες ἑχάστοτε 

τοῖς μειραχίοις ἐν τοῖσι κουρείοις ταδέ" 

οἴμοι τάλας" μάστιγ᾽ ἔχεις. 
ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

πτερὼ μὲν οὖν, 

1465 οἷσί σε ποιήσω τήμερον βεμβιχιῶᾶν. 
] ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ. 
| οἴμοι τάλας. 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΑ͂ΙΡΟΣ. 

οὐ πτερυγιεῖς ἐντευϑενέ; 
οὐκ ἀπολιβάξεις, ὦ κάκιστ᾽ ἀπολούμενος ; 

πιχρὰν τάχ ὄψει στρεινοδιχοπανουργίαν.-. 
ἀπίωμεν ἡμεῖς ξυλλαβόντες τὰ πτερύ. 

ΧΟΡΟΣ. 

1470 πολλὰ δὴ χαὶ χαινὰ χαὶ ϑαυ- 

μάστ' ἐπεπτόμεσϑα, καὶ 
δεινὰ πράγματ εἴδομεν. 
ἔστι γὰρ δένδοον πειρυκὸς 

Ϊ ἔχτοπόν τι, χαρδίας ἀ-- 

᾿14γὅ6 πωτέρω, Κλεώνυμος, 
χρήσιμον μὲν οὐδὲν, ἄλ-- 

1470 --- 1481. Ξξξ 1482 --- 1493. 

- - - ΝΎ ᾿ 
χἄπειϑ᾽ ὁ μὲν πλεῖ δεῦρο, σὺ δ᾽ ἐχεῖσ αὖ πέτει 

᾿ 
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λως δὲ δειλὸν χαὶ μέγα. 
τοῦτο τοῦ μὲν ἦρος ἀεὶ 

] βλαστάνει καὶ συχοιραντεῖ, 
᾿14δθτοῦ δὲ χειμῶνος πάλιν τὰς 

ἀσπίδας «υλλορροεῖ. 

ἔστι δ᾽ αὖ χώρα πρὸς αὐτῷ 
τῷ σκότῳ πόρρω τις ἐν 
τῇ λύχνων ἐρημίᾳ, 

1186 ἔνϑα τοῖς ἥρωσιν ἄνϑοω- 
ποι ξυναριστῶσι καὶ ξύν- 

εισι, πλὴν τῆς ἑσπέρας. 

τηνιχαῦτα δ᾽ οὐχέτ᾽ ἣν 
ἀσφαλὲς ξυντυγχάνειν. 

1490 εἰ γὰρ ἐντύχοι τις ἥρῳ 
τῶν βροτῶν νύχτωρ ᾿Ορέστῃ, 

γυμνὸς ἦν πληγεὶς ὑπ᾿ αὐτοῦ 

πάντα τἀπιδέξια. 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

οἴμοι τάλας, ὁ Ζεὺς ὅπως μή μ᾽ ὄψεται. 

] 1496 ποῦ Πεισϑέταιρός ἐστιν; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

ἔα, τουτὶ τί ἦν; 

τίς οὑγχαλυμμός; 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

τῶν ϑεῶν ὁρᾷς τινὰ 

ἐμοῦ χατύόπιν ἐνταῦϑα; 

: ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 
μὰ 4 ἐγὼ μὲν οὔ. 

τίς δ᾽ εἰ σύ; 
᾿ ΠΡΟΜΗΘΕΎΥῪΣ. 

πηνίχ᾽ ἐστὶν ὥρα τῆς ἡμέρας; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

ὁπηνίχα; σμιχρόν τι μετὰ μεσημβρίαν. 
1500 ἀλλὰ σὺ τίς εἶ; 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

βουλυτὸς, ἢ περαιτέρω; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΑ͂ΙΡΟΣ. 

οἴμ᾽ ὡς βδελύττομαί σε. 
ΠΡΟΜΗΘΕΎῪΥΣ. 

τί γὰρ ὁ Ζεὺς ποιεῖ; 

] ἀπαιϑριάζει τὰς νεφέλας, ἢ ξυννεφεῖ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΊ Δ!ΙΡΟΣ. 

᾿ οἴμωζε μεγάλ᾽. 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ. 

οὕτω μὲν ἐχχεχαλύψομαι. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

ὦ φίλε Προμηϑεῦ. 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

παῦε παῦε, μὴ βόα. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑἍΑΙ:ΙΡΟΣ. 

1506 τέ γὰρ ἔστι; 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

σίγα, μὴ κάλει μου τοὔνομα " 
ἀπὸ γὰρ ὀλεῖ μ᾽, εἴ μ᾽ ἐνθάδ᾽ ὁ Ζεὺς ὄψεται. 
ἀλλ᾽ ἵνα φράσω σοι πάντα τἄνω πράγματα, 
τουτὶ λαβών μου τὸ σχιάδειον ὑπέρεχε 
ἄνωθεν, ὡς ἂν μή μ᾽ ὁρῶσιν οἱ ϑεοί. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

1510 ]οὺ ἰού" " 

᾿1680 ἐντεῦϑεν ἄρα τοὐπιτριβείης ἐγένετο. 

εὖ γ᾽ ἐπενόησας αὐτὸ χαὶ προμηϑιχῶς. 
ὑπόδυϑι ταχὺ δὴ, κάτω ϑαρρήσας λέγε. 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ. 

ἄχουε δή νυν. 
ΠΕΙΣΘΕΤΆΙΡΟΣ. 

ὡς ἀχούοντος λέγε. 
ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ. 

ἀπόλωλεν ὁ Ζεύς. 
ΠΕΙΣΘΈΤΑΙΡΟΣ. 

πηνίχ᾽ ἄττ᾽ ἀπώλετο; 
ΠΡΟΜΗΘΕΎῪΥΣ. 

΄ Σ - ν ΄ 

1516 ἐξ οὗπερ ὑμεῖς ὠχίσατε τὸν ἀέρα. 

ϑύει γὰρ οὐδεὶς οὐδὲν ἀνθρώπων ἔτι 
ϑεοῖσιν, οὐδὲ χνῖσα μηρίων ἄπο 
ἀνῆλθεν ὡς ἡμᾶς ἀπ᾽ ἐχείνου τοῦ χρόνου, 
ἀλλ᾽ ὡσπερεὶ Θεσμοιρορίοις νηστεύομεν 

1520 ἄνευ ϑυηλῶν " οὗ δὲ βάρβαροι ϑεοὶ 
πεινῶντες ὥσπερ ᾿Ιλλυριοὶ χεχριγότες 
ἐπιστρατεύσειν φάσ᾽ ἄνωθεν τῷ «1ὲ, 
εἰ μὴ παρέξει τἀμπόρι᾽ ἀνεῳγμένει, 

ἵν᾿ εἰσάγοιτο σπλάγχνα χκατατετμημέγα. 
ΠΕΙΣΘΈΤΑΙΡΟΣ. 

1526 εἰσὶν γὰρ ἕτεροι βάρβαροι ϑεοί τινες 
ἄνωθεν ὑμῶν; 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

οὐ γάρ εἰσι βάρβαροι, 
ὅϑεν ὁ πατρῷός ἐστιν ᾿Εξηκεστίδη; 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΑ͂ΙΡΟΣ:. 

ὄνομα δὲ τούτοις τοῖς ϑεοῖς τοῖς βαρβάροις 

τί ἐστίν; 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

ὅ τι ἐστίν; Τριβαλλοί. 
ΠΕΙΣΘΕΤΆΑ͂ΙΡΟΣ. 

μανϑάγω. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΥΣ. 

μάλιστα πάντων. ἕν δέ σοι λέγω σαφές" 
ἥξουσι πρέσβεις δεῦρο περὶ διαλλαγῶν 
παρὰ τοῦ «1ιὸς χαὶ τῶν Τριβαλλῶν τῶν ἄνω" 
ὑμεῖς δὲ μὴ σπένδεσϑ᾽, ἐὰν μὴ παραδιδῷ 

1685 τὸ σχῆπτρον ὁ Ζεὺς τοῖσιν ὄρνισιν πάλιν, 
καὶ τὴν Βασίλειάν σοι γυναῖχ᾽ ἔχειν διδῷ. 

ΠΕΙΣΘΕΤΦΔΊΎΡΟΣ. 

τίς ἐστιν ἡ Βασίλεια; 

ΠΡΟΜΠΘΕΥΣ. 
καλλίστη χόρη, 

ἥπερ ταμιεύει τὸν χεραυνὸν τοῦ «Ἰιὸς 
χαὶ τἄλλ᾽ ἀπαξάπαντα, τὴν εὐβουλίαν, 

1540 τὴν εὐνομίαν, τὴν σωφροσύνην, τὰ νεώρια, 
τὴν λοιδορίαν, τὸν κωλαχρέτην, τὰ τοιώβολα. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΆΑ͂ΙΡΟΣ. 

ἅπαντά τἄρ᾽ αὐτῷ ταμιεύει. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΥΣ. 

φήμ᾽ ἐγώ. 
ἣν γ᾽ ἢν σὺ παρ᾽ ἐχείνου παραλάβῃς, πάντ᾽ ἔχεις. 

τούτων ἕνεχα δεῦρ᾽ ἦλϑον, ἵνα φράσαιμί σοι. 
1545 ἀεί ποτ᾿ ἀνθρώποις γὰρ εὔνους εἴμ᾽ ἐγώ. 

ὙΓΕΙΤΣ ΘΕΤ ΦΤΡΟΣ: 

μόνον ϑεῶν γὰρ διὰ σ᾽ ἀπανϑραχίζομεν. 
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ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ. 

μισῶ δ᾽ ἅπαντας τοὺς ϑεοὺς, ὡς οἶσϑα σύ. 

ΠΕΙΣΘΕΤΧΟΓΡΟΣ. 

γὴ τὸν 40 ἀεὶ δῆτα ϑεομισὴς ἔφυς. 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ. 

Τίμων χαϑαρός. ἀλλ᾽ ὡς ἂν ἀποτρέχω πάλιν, 
1650 φέρε τὸ σχιάδειο», ἵνα μὲ χἂν ὁ Ζεὺς ἴδη 

ἄνωθεν, ἀχολουϑεῖν δοχῶ χανηφύρῳ. 
ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

καὶ τὸν δίφρον γε διιρρο(όρει τον δὲ λαβών. 
ΣΧ ΊΟΡΟΣΣ: 

πρὸς δὲ τοῖς “Σπιάποσιν λί- 
μνὴ τις ἔστ᾽, ἄλουτος οὗ 

11665 ψυχα ΕΝ “Σωχράιης" 

ἔνϑα χαὶ Πείσανδρος ἦλϑε 

δεόμενος ψυχὴν ἰδεῖν, ἣ 
ζῶντ᾽ ἐχεῖνον προὔλιπε, 
σφάγε᾽ ἔχων κάμηλον ἀ- 

1500 μνόν τιν᾽, ἧς λαιμοὺς τεμὼν, 

ὥσπερ οὑδυσσεὺς ἀπῆλϑε, 
χᾷτ᾽ ἀνῆλϑ᾽ αὐτῷ κάτωθεν 
σιρὸς τὸ λαῖμα τῆς χαμήλου 

“Χαιρεφῶν ἡ γνυχτερίς. 

ΠΟΣΕΊΖΩΝ. 

1565 τὸ μὲν πόλισμα τῆς Νὲφ ἑλοχοχχυγίας 

ὁρᾶν τοδὲ πάρεστιν, οἱ πρεσβεύομεν. 
οὗτος, τί τητος: ἐπ᾽ ἀριστέρ᾽ οὕτως ἀμπέχει; 

οὐ μεταβαλεῖς ϑοϊμάτιον ὧδ᾽ ἐπὶ δεξιάν; 
τί, ὦ χαχόδαιμον; -Δαισποδίας εἶ τὴν φύσιν. 

1510 ὦ δημοχρατία, ποῖ προβιβᾷς ἡμᾶς ποτε, 

εἰ τουτονί γ᾽ ἐχειροτόνησαν οἱ ϑεοί; 
ΤΡΙΒ.4...10Σ. 

ἕξεις ἀτρέμας ; 
ΠΟΣΕΙΔΩ Ν. 

οἴμωζε" πολὺ γὰρ δή σ᾽ ἐγὼ 
ἑόρακα πάντων βαρβαρώτατον ϑεῶν. 
ἄγε δὴ τέ δρῶμεν, ᾿Ηράχλεις; 

ἩΡΑΚΜΖΗΣ. 

ἀκήχοας 

1575 ἐμοῦ γ᾽ ὅτι τὸν ἄνθρωπον ἄγχειν βούλομαι, 
ὅστις ποτ᾽ ἔσϑ᾽ ὁ τοὺς ϑεοὺς ἀποτειχίσας. 

ΠΟΣΕΙ“Ζ2 Ν. 

ἀλλ᾽, ὧγάϑ᾽, ἡρήμεσϑα περὶ διαλλαγῶν 
πρέσβεις. 

ἩΡΑ͂ΚΖΗΣ. 

διπλασίως μᾶλλον ἄγχειν μοι δοχεῖ. 

ΠΕΙΣΘΕΤ. ΑΙΡΟΣ. 

τὴν τυρόχνηστίν μοι δότω " φέρε σίλφιον" 

1580 τυρὸν φερέτω τις " πυρπόλει τοὺς ἄνϑραχας. 

ἩΡΑ͂Κ.ΖΗΣ. 

τὸν ἄνδρα χαίρειν οἱ ϑεοὶ χελεύομεν 
τρεῖς ὕντες ἡμεῖς. 

ΠΕΙΣΘΕΤ ΑΙΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ ἐπιχνῶ τὸ σίλφιον. 

ἩΡΑΚ.“ΗΣ. 

τὰ δὲ χρέα τοῦ ταῦτ᾽ ἐστίν; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΖΙΡΟΣ. 

ὄρνιϑές τινὲς 
1558 -- 1564. --- 1094.- -- 1706. 
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ἐπανιστάμενοι τοῖς δημοτικοῖσιν ὀρνέοις 
1586 ἔδοξαν ἀδιχεῖν. 

ἩΡΑΚ.ΗΣ. 

εἶτα δῆτα σίλφιον 
πρότερον αὐτοῖσιν; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 
κν ΚΟ ΡῚ ΄ 
ὠ χαῖρ᾽, “Ἡράχλεις. 

ἐπικνᾷς 

τί ἔστι; 
ἩΠΡΑΧΚ.ΖΗΣ. 

πρεσβεύοντες ἡμεῖς ἥχομεν 
παρὰ τῶν ϑεῶν περὶ πολέμου χαταλλαγῆς. 

ΟΥΙΕΙΣΕΚΕΙΟΣΣ 

ἔλαιον οὐκ ἔνεστιν ἐν τῇ ληκύϑῳ. 
ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ: 

1590 χαὶ μὴν τά γ᾽ εἶναι πρέπει. ὀρνίϑεια λιπάρ᾽ 
ΠΡΑΚΜΗΣ. 

ἡμεῖς τε γὰρ πολεμοῦντες οὐ χεοδαίνομεν, 
ὑμεῖς τ᾿ ἂν ἡμῖν τοῖς θεοῖς ὕντες «(ίλοι 

ὄμβριον ὕδωρ ἂν εἴχετ᾽ ἐν τοῖς τέλμασιν, 
ἀλχυονίδας τ᾽ ἂν ἤγεϑ᾽ ἡμέρας ἀεί. 

1595 τούτων περὶ πάντων αὐτοχράτορες ἥχομεν. 
ΠΕΙΣΘΕΊΤ.Ζ:ΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ οὔτε πρότερον πώποϑ᾽ ἡμεῖς ἤρξαμεν 

πολέμου πρὸς ὑμᾶς, νῦν τ᾽ ἐθέλομεν, εἰ δοχεῖ, 

ἐὰν τὸ δίχαιον ἀλλὰ νῦν ἐϑέλητε δρᾶν, 

σπονδὰς ποιεῖαϑαι. τὰ δὲ δίχαι᾽ ἐστὶν ταδί" 

1000 τὸ σχῆπτρον ἡμῖν τοῖσιν ὄρνισιν πάλιν 

τὸν “10 ἀποδοῦναι" καὶ διαλλαττώμεϑα. 
ἐπὶ τοῖσδε τοὺς πρέσβεις ἐπ᾿ ἄριστον χαλῶ. 

ἘΓΡΆ.ΚΖΈΊΓΙΣ. 

ξμοὶ μὲν ἀπόχρη ταῦτα, χαὶ ψηφίζομαι, 
ΠΟΣΕΙΔΩΝ. 

τὸν ὦ χαχόδαιμον; ἠλίϑιος καὶ γάστρις εἰ. 

1606 ἀποστερεῖς τὸν πατέρα τῆς τυραννίδος ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΑ͂ΙΡΟΣ. 

ἄληθες; οὐ γὰρ μεῖζον ὑμεῖς οἱ ϑεοὶ 
Ἰσχύσει᾽, ἢν ὄρνιϑες ἔρξωσιν χάτω; 

νῦν μέν γ᾽ ὑπὸ ταῖς νε ἔλαισιν ἐγκχεκουμμέγοιε 

χύψαντες ἐπιορχοῦσιν ὑμᾶς οἱ βροτοί" 

[1610 ἐὰν δὲ τοὺς ὄρνις ἔχητε συμμάχους, 

ὅταν ὀμινύη τις τὸν χύραχα χαὶ τὸν “ὲα, 

ὁ χόραξ παρελϑὼν τοὐπιορχοῦντος λάϑρε 

προσπτάμενος ἐχχόψει τὸν ὀφϑαλμὸν ϑενών. 
ΠῸΣΕΙΖ.) Ν. 

γὴ τὸν Ποσειδῶ, ταῦτά γέ τοι χαλῶς λέγεις. 
ἩΡΑΚΙΗΣ. 

1615 κἀμοὶ δοκεῖ. 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΑ͂ΙΡΟΣ. 

τί δαὶ σὺ φής; 
ΤΡΙΒ4.,...00Σ. 

γαβαισατρεῦ. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

ὁρᾷς; ἐπαινεῖ χοὗτος. ἕτερον γὺν ἔτι 

ἀχούσαϑ᾽ ὅσον ὑμᾶς ἀγαϑὸν ποιήσομεν. 

ἐάν τις ἀνθρώπων ἱερεῖόν τῳ ὑὕεῶν 

εὐξάμενος, εἶτα δΠ σοι ἐξ ταν λέγων, 

1620, μενετοὶ ϑεοὶ, χαὶ μἀποδιδῷ μισητίαν, ] 
ἀναπράξομεν χαὶ ταῦτα. : Ϊ 

ΠΟΣΕΙ͂Ζ2 Ν. 

φέρ᾽ ἴδω, τῷ τρόπῳ; 



ἉᾺ ῬΥΙ ΞΣ 

ΠΕΙΣΘΕΤΟ.6Ι͂ΡΟΣ. { 

ὅταν διαριϑμῶν ἀργυρίδιον τύχη 

ἅνϑρω; τος οὗτος, ἢ χαϑῆται λούμενος, 

χαταπτάμενος ἐχεῖνος, ἁρπάσας λάϑρα, 

1620 προβάτοιν δυοῖν τιμὴν ἀνοίσει τῷ ϑεῷ. 

ΠΡΑΚΖΗΣ. 

τὸ σχῆπτρον ἀποδοῦναι πάλιν ψηφίζομαι 
β , 

᾿ τούτοις ἐγώ. 
ΠΟΣΕΙΖΩΝ. 

καὶ τὸν ΤΟιβαλλόν, νυν ἐροῦ. 

ΠΡΆΑΚΜΖΗΣ. 

ὁ Τριβαλλὺς, οἰμώζειν δοχεῖ σοι; 
ΤΡΙΒ.Α͂....10 Σ. 

σαυγνάχα 

ΠΡΑ͂Κ.ΖΗΣ. 

φησὶν εὖ λέγειν πάνυ. 
ΠΟΣΕΙΖΔΩ Ν. 

1020 εἴ τοι δοχεῖ σφῷν ταῦτα, χἀμοὶ συνδοχεῖ. 

| ἩΡΆΑΚ.ΗΣ. 
οὗτος, δοχεῖ δρῶν ταῦτα τοῦ σχήπτρου πέρι. 

ΠΕΙΣΘΕΤΊΤ.ἍΙΡΟΣ. 

] χαὶ νὴ «Τ᾿ ἕτερόν γ᾽ ἐστὶν οὗ ᾿μνήσϑην ἐγώ. 

βαχταριχροῦσα. 

] 
! 

] 

] τὴν μὲν γὰρ Ἥραν παραδίδωμι τῷ «1ὴ, 

| τὴν δὲ Βασίλειαν τὴν χόρην γυναῖχ᾽ ἐμοὺ 

Ι 1036 ἐχϑδοτέον ἐστίν. 
ΠΟΣΕΙΔΩΝ. 

] οὐ διαλλαγῶν ἐρᾷς. 

ἀπίωμεν οἴχαδ ᾿ αὖϑις. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

ὀλίγον μοι μέλει. 

μάγειρε, τὸ χατάχυσμα χρὴ ποιεῖν γλυχύ. 

ἩΡΑΚΠΖΗΣ. 

ὦ δαιμόνι᾽ ἀνθρώπων Πόσειδον, ποῖ φέρει; 

ἡμεῖς περὶ γυγαιχὸς μιᾶς πολεμήσομεν; 

ΠΟΣΕΙΖΩ Ν. 

1040 τί δαὶ ποιῶμεν ; 
Ι ΗΡΑΚΖΗΣ. 

ὅ τι; διαλλαιτώμεϑα. 

ΠΟΣΕΙΔΩ Ν. 

τί, ὠζύρ᾽; οὐκ οἶσθ᾽ ἐξαπατώμενος πάλαι; 

βλάπτεις δέ τοι σὺ σαυτόν. ἢν γὰρ ἀποϑάνῃ 

ὁ Ζεὺς, παραδοὺς τούτοισι τὴν τυραννίδα, 

] πένης ἔσει σύ. σοῦ γὰρ ἅπαντα γίγνεται 

1046 τὰ χρήμαϑ᾽, ὅσ᾽ ἂν ὁ Ζεὺς ἀποϑνήσχων καταλίπῃ. ] 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 
οἴμοι τάλας, οἷόν σὲ περισοι(ίζεται. 

δεῦρ᾽ ὡς ἔμ᾽ ἀποχώρησον, ἵνα τί σοι φράσω. 

ϑιαβάλλεταί σ᾽ ὃ ϑεῖος, ὦ πονηρὲ σύ. 

τῶν γὰρ πατρῴων οὐδ᾽ ἀχαρὴ μέτεστί σοι 

1060 χατὰ τοὺς νόμους" γνόϑος γὰρ εἰ χοὺ γνήσιος. 

ΠΡΑΚ,.ΗΣ. 

ἐγὼ γνόϑος; τί λέγεις ; 
] ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

Ϊ 
ῃ 

1680 μὰ τὸν “4 οὐχ οὗτός γε παραδοῦναι λέγει, 

ΠΕΙΣΘΙΊΙΡΟΣ. 

ὁ νόμος αὐτὸν οὐχ ἐῷ. 
οὗτος ὁ Ποσειδῶν πρῶτος, ὃς ἐπαίρει σὲ νῦν, 

ἀνϑέξεταί σου τῶν πατρῴων χϑημάτων 

φάσχων ἀδελεὺς αὐτὸς εἶναι γνήσιος. ᾿ 

1660 ἐρῶ δὲ δὴ καὶ τὸν Σύλωνός σοι νόμον" ' 
Νόϑῳ δὲ μὴ εἶναι ἀγχιστείαν, παίδων ὄντων Ϊ 

1666 γνησίων. ἐὰν δὲ παῖδες μὴ ὦσι γνήσιοι, τοῖς ἢ 

ἐγγυτάτω γένους μετεῖναι τῶν χρημάτων. 
ΗΡΑΚ.ΗΣ. Ἷ 

ἐμοὶ δ᾽ ἄρ᾽ οὐδὲν τῶν πατρῴων χρημάτων ' 
μέτεστιν; 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΑΙΡΟΣ. 

οὐ μέντοι μὰ “]α. λέξον δέ μοι, 
ἤδη σ᾽ ὁ πατὴρ εἰσήγαγ᾽ ἐς τοὺς φράτορας; 

ΤΠ ΡΙΦΖ ΚΟ ΩΣ 

1670 οὐ δῆτ᾽ ἐμέ γε. καὶ δῆτ᾽ ἐθαύμαζον πάλαι. 
ΠΕΙ͂ΣΘΕΤΖΤΟΊἊΙΡΌΙΝΣ ᾿ 

τί δῆτ᾽ ἄνω πἔχηναςι αἰχίαν βλέπων; 

ἀλλ ἢν μεϑ᾽ ἡμῶν ἧς, καταστήσω σ᾽ ἐγὼ 
τύραννον, ὀρνίϑων παρέξω σοι γάλα. 

ἩΡΆΑ͂ΚΖΗΣ. ᾿ 
ἔμοιγε χαὶ πάλιν δοχεῖς λέγειν 

1676 περὶ τῆς κόρης; κάγωγε παραδίδωμέ σοι. 
ΠΕΙΣΘΕΤΆΊΤΡΟΣ: 

τί δαὶ σὺ φής; 
ΠΟΣΕΙΔΩ Ν. 
τἀναντία ψηφίζομαι. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

ἐν τῷ Τριβαλλῷ πᾶν τὸ πρᾶγμα. τέ σὺ λέγεις; 
ΤΡΙΒ.4...10Ὸ Σ. 

χαλάνι κόραυνα χαὶ μεγάλα βασιλιναῦ 
ὄρνιτο παραδίδωμι. 

ἩΡΑΚΜΗΣ. 

παραδοῦναι λέγει. 
ΠΟΣΕΙΖΩ Ν. 

δίκαι᾽ 

εἰ μὴ βατίζειν ὥστιερ αἱ χελιδόνες. 
ΠΕΙΣΘΕΤΆΑΙΡΟΣ. 

οὐχοῦν παραδοῦναι ταῖς χελιδόσιν λέγει. 
ΠΟΣΕΙΔΩ Ν. 

σφὼ νῦν διαλλάττεσϑε χαὶ ξυμβαίνετε" 
ἐγὼ δ᾽, ἐπειδὴ σφῷν δοχεῖ, σιγήσομαι. 

ΡΟ ΈΓΣ 

1086 ἡμῖν ἃ λέγεις σὺ πάντα συγχωρεῖν δοχεῖ. 
ἀλλ ἴϑι μεθ ἡμῶν αὐτὸς ἐς τὸν οὐρανὸν, 
ἵγα τὴν Βασίλειαν χαὶ τὰ πάντ᾽ ἐχεῖ λάβης. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. ] 
ἐς χαιρὸν ἄρα χατεχύπησαν οὑτοιὶ 

ἐς τοὺς γάμους. 

ἩΡΖΦΊΟΖΈΣ. 

βούλεσϑε δῆτ᾽ ἐγὼ τέως 

σὺ μέντοι νὴ «Πία, 

ὦν γε ξένης γυναιχός. ἢ πῶς ἄν ποτε 

ἐπίχληρον εἶναι τὴν ᾿“ϑηναίων δοκεῖς, 
οὖσαν ϑυγατέρ᾽, ὄντων ἀδελιρῶν γγησέων; 

ἩΡ.“ΚΖΗΣ. 

1656 τί δ᾽, ἢν ὁ πατὴρ ἐμοὶ διδῷ τὰ χρήματα 

γόϑῳ ᾿ξαποϑνίσχων; 

ι....ὕ.......-.-.Ἐ.Ἐ-Ἐ.ς. 

1090 ὀπτῶ τὰ χρέα ταυτὶ μένων; ὑμεῖς δ᾽ ἴτε. 
ΠΟΣΕΙΖῺΩ Ν. 

ὀπτᾷς τὰ χρέα; πολλήν γε τενϑείαν λέγεις. 
οὐχ εἴ μεϑ᾽ ἡμῶν; 

ΠΡΩΑΚΖΗΣ. 

εὖ γε μέντἂν διετέϑην. 
ΠΕΙΣΘΕΤΆΑ͂ΙΡΟΣ. 

ἀλλὰ γαμικὴν χλανίδα δότω τις δεῦρό μοι. 

-ο-ἷςἱ.».ἅ 



ΟΝ 

ΧΟΡΟΣ. 

ἔστι δ᾽ ἐν «Ῥαναῖσι πρὸς τῇ 

1096 Κλεινύδοᾳς πανοῦργον ἐγ-- 
γλωττογαστόρων γένος, 
οἱ ϑερίζουσίν τε χαὶ σπεί-- 

ρουσι χαὶ τρυγῶσι ταῖς γλώτ-- 
ταισι. συχάζουσί τε" 

1700 βάρβαροι δ᾽ εἰσὶν γένος, 

Τοργίαι τε καὶ «»ίλιπποι. 

χἀπὸ τῶν ἐγγλωττογαστό-- 
ρων ἐκείνων τῶν «Ριλίππων 

πανταχοῦ τῆς ᾿ἀττιχῆς ἡ 

1706 γλῶττα χωρὶς τέμνεται. 

ΚΦ ΕΙΓΈ.ΟΣ. 

ὦ πάντ᾽ ἀγαϑὰ πράττοντες, ὦ μείζω λόγου, 
ὦ τρισμαχάριον πτηνὸν ὀρνίϑων γένος, 
δέχεσϑε τὸν τύραννον ὀλβίοις δόμοις. 
προσέρχεται γὰρ οἷος οὔτε παμφαὴς 

1710 ἀστὴρ ἰδεῖν ἔλαμιψε χρυσαυγεῖ δόμῳ, 
οὔϑ'᾽ ἡλίου τηλαυγὲς ἀχτένων σέλας 
τοιοῦτον ἐξέλαμψεν, οἷον ἔρχεται 
ἔχων γυναιχὸς χάλλος οὐ φατὸν λέγειν, 
πάλλων χεραυγὸν., σιτεροιύρον «1ιὸς βέλος" 

1716 ὀσμὴ δ᾽ ἀνωνόμαστος ἐς βάϑος χύχλου 
χωρεῖ, χαλὸν ϑέαμα " ϑυμιαμάτων δ᾽ 
αὖραι διαψαίρουσι τιλεχτάνην χαπνοῦ. 

ὁδὲ δὲ καὐτός ἔστιν. ἀλλὰ χρὴ ϑεᾶς 

}ιούσης ἀνοίγειν ἱερὸν εὔξφημον στόμα, 
ΧΟΡΟΣ. 

1720 ἄναγε, δίεχε, πάραγε, πάρεχε, 
περιπέτεσϑε 

μάχαρα μάχαρι σὺν τύχᾳ. 
ὦ φεῦ φεῦ τῆς ὥρας, τοῦ κάλλους. 

1726 ὦ μαχαριστὸν σὲ γάμον τῆδε πόλει γήμας. 
μεγάλαι μεγάλαι χατέχουσι τύχαι 
γένος ὀρνίϑων 

διὰ τόνδε τὸν ἄνδο᾽. ἀλλ ὑμεναίοις 

χαὶ νυμιριδίοισι δέχεσϑ᾽ ἀϑαῖς 

1730 αὐτὸν χαὶ τὴν Βασίλειαν. 

Ἥρᾳ ποτ᾽ Ὀλυμπίᾳ 

᾿ 
] 

ῬΟΕΤΑΕ Β6ΕΝΙΟΙ͂. 

ΘΕ Σ. 

τῶν ἠλιβάτων ϑρόνων 
ἄρχοντα ϑεοῖς μέγαν 
ΔΙοῖραι ξυνεχοίμισαν 

1785 ἐν τοιῷ δ᾽ ὑμεναίῳ. 
᾿ Ὑμὴν ὦ, Ὑμέναι᾽ ὦ. 

ὁ δ᾽ ἀμφιϑαλὴς Ἔρως 

χουσόπτερος ἡνίας 

εὔϑυνε παλιντόνους, 

1740 Ζηνὸς πάροχος γάμων 

τῆς τ᾿ εὐδαίμονος Ἥρας. 

“Ὑμὴν ὦ, Ὑμέναι᾽ ὦ. 

“ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

ἐχάρην ἵμνοις, ἐχάρην φδαῖς " 
ἄγαμαι δὲ λόγων. ἄγε νυν αὐτοῦ 

[1746 χαὶ τὰς χϑονίας χλήσατε βροντὰς, 

τάς τε πυρώδεις “Τιὸς ἀστεροπὰς, 

δεινὸν τ᾿ ἀργῆτα χεραυνόν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦ μέγα χρύσεον ἀστεροπιῆς φάος. 

ὦ “ιὸς ἄμβροτον ἔγχος πυρφόρον, 

1750 ὦ χϑόνιαι βαρυαχέες 

ὀμβροοφόροι ϑ᾽ ἅμα βρονταὶ, 
αἷς ὅδε νῦν χϑόνα σείει. 

διὰ σὲ τὰ πάντα χρατήσας, 
χαὶ πάρεδρον Βασίλειαν ἔχει “]ιός. 
Ὑμὴν ὦ, Ὑμέναι᾽ ὦ. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

1765 ἵπεσϑε νῦν γάμοισιν, ὦ 
φῦλα πάντα συννόμων 
πτεροιόρ᾽, ἐπὶ πέδον “1ιὸς 
καὶ λέχος γαμήλιον. 
ὄρεξον, ὦ μάχαιρα, σὴν 

1760 χεῖρα, χαὶ πτερῶν ἐμῶν 
λαβοῦσα συγχόρευσον " αἴ- 
ρων δὲ χουφιῶ σ᾽ ἐγώ. 

ΧΟΡΌΣ. 

ἀλαλαλαὶ, Ἰὴ ΠΙαιὼν, 
τήνελλα καλλίνιχος, ὦ 

1766 δαιμόνων ὑπέρτατε, 
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ἈΡΙΣΞΤΟΦΑΙΝΙΘΟΝΞ. ΔΥΣΙΙ ΞΕ 

ΤΆ ΤΟΥ ΔΡΆΝΓΑΤΌΣ., ΠΡΟΣ ΕΑ 

' ΧΙΣῚΣ ΤΡ ΦΌΩΣ: ΤΎΥΝΖΔΑΙΚΕΣ ΤΙΝΕΣ. 

ΚΑΜΧΟΝΙΚΗ. ΚΙΝΗΣΤΙΑ͂Σ. 

ΜΎΡΡΙΜΝΗ. 1.4 Σ. 

“ΜΑΜΠΙΤΩ. ΚΗΡΥΞ ΤΑΚΕΔΆΑ͂ΙΜΟΝΙΩ Ν. 

ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ. ΠΡΕΣΒΕΙ͂Σ ΤΑΚΕΜΑΙΜΟΝΙΩΝ. 

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑ͂ΙΚΩΝ. ΓΟΡΑΙΟΙ ΤΙΝΕΣ. 

ΣΤΡ ΙΟΧ ΧΊΟΣ: ΘΕΡΆΠΩ Ν. 

ΠΡΟΒΟΥΟ.ΟΣ. 4ΘΗΝ.ἍΑΣΙΟΣ ΤΊΣ: 

ὙΠ ΟΜΘΈΒΧΞΞ 1 ΣΣ 

«ΖΖυσιστράτη τις ᾿ἡϑήνησι τῶν πολιτίδων χαὶ τῶν Πελοποννησίων, ἔτι δὲ χαὶ Βοιωτίων γυναιχῶν σύλλο- 
γον ἐποιήσατο, διαλλαγὰς μηχανωμένη τοῖς Ἕλλησιν" ὀμόσαι δὲ ἀναπείσασα μὴ πρότερον τοῖς ἀνδράσι 
συνουσιάζειν, πρὶν ἂν πολεμοῦντες ἀλλήλοις παύσωνται . τὰς μὲν ἐξωπίους ἐμπριλὰς χαταλιποῦσα ὀπίσω, 

αὐτὴ δὲ πρὸς τὰς κατειληφυίας τὴν ἀκρόπολιν μετὰ τῶν οἱχείων ἀπαντᾷ. συνδραμόντων δὲ πρεσβυτῶν 
πολιτῶν μετὰ λαμπάδων χαὶ πυρὸς πρὸς τὰς πύλας, τὴν ἀναστολὴν ποιεῖται ἐξελϑοῦσα, χαὶ προβούλου 

τινὸς μετ᾽ ὀλίγον παραβιάσασϑαι μετὰ τοξοτῶν ὁρμήσαντος, εἶτα δὲ ἀποχρουσϑέντος χαὶ διαπυνδανομένου 

τί βουλόμεναι ταῦτα δεδράχασι, τὸ μὲν πρῶτόν (φασιν ὅτι ἐγχρατεῖς γενόμεναι τοῦ ἀργυρίου μὴ ἐπιτρέ- 
ψουσι τοῖς ἀνδράσιν ἀπὸ τούτου πολεμεῖν, δεύτερον δὲ ὅτι πολὺ ἄμεινον ταμιεύσονται χαὶ τὸν παρόντα 
πόλεμον τάχιστα χαταπαύσουσιν. οὗτος μὲν οὖν καταπλαγεὶς τοῦ ϑράσους ὡς τοὺς συμπροβούλους οἴχεται, 

ταῦτα μὴ παύσας" οἱ δὲ γέροντες ὑπομένοντες ταῖς γυναιξὶ λοιδοροῦνται. μετὰ ταῦτα αὐτῶν τινὲς αὐτομο-- 

λοῦσαι μάλα γελοίως δι᾿ ἀχρασίαν ὡς τοὺς ἄνδρας ἁλίσκονται" ἐγχαρτεροῦσι δὲ “«Τυσιστράτης ἱχετευούσης- 

Κινησίας τις τῶν πολιτῶν, ἀχρατῶς ἔχων τῆς γυναιχὸς, παραγίνεται ἡ δὲ χυτροτομοῦσα αὐτὸν ἐπαγγέλ-- 

λεται μὲν, τὰ περὶ τῶν διαλλαγῶν δὲ σπουδάζει. ἀφιχνοῦνται δὲ χαὶ παρὰ «1αχεδαιμονίων περὶ σπονδῶν 
κήρυχες, ἐμφανίζοντες ἅμα καὶ τὰς προτέρας γυναῖχας. συνταχϑέντες δὲ σφίσιν οἱ ᾿Αϑηναῖοι πρέσβεις 

αὐτοχράτορας ἀποστέλλουσιν. οἱ μὲν γέροντες εἷς ταυτὸν ταῖς γυναιξὶν ἀποχατασιάντες ἕνα χορὸν ἐχ τῆς 

τὰς διαλλάττεσθαι προσέλχει" καὶ ἑχατέρους ἀναμνήσσσῳ (τῆς) παλαιᾶς εἷς ἀλλήλους γενομένης (εὐνοίας) 

διαλλάττει ἐν φανερῷ, καὶ ξενίσασα χοινῆ παραδίδωσι τὰς γυναῖχας ἑχάστοις ἄγεσθαι. ἐδιδάχϑη ἐπὶ 

Καλλίου ἄρχοντος τοῦ μετὰ Κλεόχριτον ἄρξαντος. εἰσῆχται δὲ διὰ Καλλιστράτου. ἐχλήϑη «Τυσιστράτη παρὰ 
τ ἶ ἢ 

τὸ λῦσαι τὸν στρατόν. 

ΝΖ Ξ 

διχορίας ἀποστέλλουσι καὶ «Τυσιστράτη τοὺς παραγενομένους τιρὸς αὐτὴν ἐκ «Ἱαχεδαίμονος πρέσβεις Ξ 

«Ἱυσιστράτη χαλέσασα τὰς πολίτιδας 

ὑπέϑετο φεύγειν μηδὲ μέγνυσϑ᾽ ἄρρεσιν, 
᾿ ἐν ᾿ 
ὅπως, γενομένης νῦν στάσεως ἐμιρυλίου, 

τὸν πρὸς “άχωνας πόλεμον αἴρωσιν λόγῳ 
μένωσί τ᾿ οἴχοι πάντες. ὡς δὲ συνέϑετο, 

τινὲς δ᾽ ἀπεχώρουν. αἵ ὁ ἀπὸ Σπάρτης πάλιν 

ταυτὸν διεβουλεύοντο. χήουξ ἔρχεται 

λέγων περὶ τούτων " τῆς δ᾽ ὁμονοίας γενομένης, 
σπονδὰς ϑέμενοι τὸν πόλεμον ἐξέορησαν. 

τινὲς μὲν αὐτῶν τὴν ἀκρόπολιν διεχράτουν, 

] 



Δ ΕΝ Ὁ ΤΣ ΟΤ' Ῥω μιν 

ΟΥΤΩΣ ΠΡΟ Α ΠῊΗΣ: 

3» εἴ τις εἰς Βαχχεῖον αὐτὰς ἐχάλεσεν, 

ἢ ̓ ς Πανὸς, ἢ ̓ πὶ Κωλιάδ᾽, ἢ ̓ ς Γενετυλλίδος, 

οὐδ᾽ ἂν διελϑεῖν ἣν ἂν ὑπὸ τῶν τυμπάνων. 
γὺῦν δ᾽ οὐδεμία πάρεστιν ἐνταυϑὶ γυνὴ, 

ὅ πλὴν ἣ γ᾽ ἐμὴ κωμῆτις ἥδ᾽ ἐξέρχεται. 
χαῖρ᾽, ὦ Καλονίχη. 

ΚΑ ΖΟΝΙΚΗ͂. 

χαὶ σύ γ᾽, ὦ «“Τυσιστράτη. 

τέ συντετάραξαι; μὴ σχυϑρώπαζ᾽, ὦ τέκνον. 

οὐ γὰρ πρέπει σοι τοξοποιεῖν τὰς ὀφρῦς. 

{ΎΥΣΙΣΈΡΟΣ ΤΉ. 

ἀλλ, ὦ Καλονίχη, χάομαι τὴν χαρδίαν, 
χαὶ πόλλ᾽ ὑπὲρ ἡμῶν τῶν γυναιχῶν ἄχϑομαι, 

10 ὁτιὴ παρὰ μὲν τοῖς ἀνδράσι νενομίσμεϑα 
εἶναι πανοῦργοι. 

ΚΑΜΖΟΝΊΙΚΗ. 

χαὶ γάρ ἐσμεν νὴ 4ία. 

ΕΟ ΣΙ Α΄ ΤῊ: 

εἰρημένον δ᾽ αὐταῖς ἀπαντᾶν ἐνϑάδε 
βουλευσομέναισιν οὐ περὶ φαύλου πράγματος, 

16 εὕδουσι κοὐχ ἥχουσιν. 

ΚΑΖ“ΟΝΊΙΚΗ. 

ἀλλ᾽, ὦ φιλτάτη, 
ἥξουσι" χαλεπή τοι γυναιχῶν ἔξοδος. 
ἡ μὲν γὰρ ἡμῶν περὶ τὸν ἄνδρ᾽ ἐχύπτασεν, 
ἡ δ᾽ οἰχέτην ἤγειρεν, ἡ δὲ παιδίον 

χατέχλινεν, ἣ δ᾽ ἔλουσεν, ἡ δ᾽ ἐψώμισεν. 

ὙΌΣ ΣΥΓΡΙΑ ΤΙ. 

20 ἀλλ᾽ ἕτερα γὰρ ἣν τῶνδε προὐργικίτερα 
αὐταῖς. 

ΚΑΜΖΟΝΙΚΗ͂. 

τί δ᾽ ἐστὶν, ὦ «ίλη «Τυσιστράτη, 

ἐφ᾽ ὅ τι ποϑ' ἡμᾶς τὰς γυναῖχας συγχαλεῖς ; 

τί τὸ πρᾶγμα; πηλίχον τι; 

ΥΣΙΤΙΣ ΤῬΑ͂ ΤΆΙ. 

μέγα. 

ΚΑΜΟΝΊΙΚΗ͂. 

μῶν χαὶ παχύ; 

 ΥΣΙΣΤΡ ΒΗ; 

χαὶ νὴ «Ἰία πεχύ. 

ΚΑ.ΖΟΝΙΧΚΗ. 

χᾷτα πῶς οὐχ ἥκομεν; 

ΣΤ ΡΥ ΗΣ 

2ὅ οὐχ οὗτος ὁ τρόπος" ταχὺ γὰρ ἄν ξυνήλθομεν. 

ἀλλ᾽ ἔστιν ὑπ᾿ ἐμοῦ πρᾶγμ᾽ ἀνεζητημένον, 
πολλαῖσί τ' ἀγρυπνίαισιν ἐρριπτασμένον. 

ΚΑΜΖΟΝΙΚΗ. 

ἡ πού τι λεπτόν ἐστι τοὐρριπτασμένον. 

«ΑὙΣΙΣΎΥΡΩ ΤῊ: 

οὕτω γε λεπτὸν ὥσϑ᾽ ὅλης τῆς ᾿ Ελλάδος 
80 ἐν ταῖς γυναιξίν ἔστιν ἡ σωτηρία. 

ΚΑΖΟΝΙΚΗ͂. 

ἐν ταῖς γυναιξίν; ἐπ᾿ ὀλίγου γὰρ εἴχετο. 
ΠΥ ΡΠ  ῊΗΣ 

ὡς ἔστ' ἐν ἡμῖν τῆς πόλεως τὰ πράγματα, 

ἢ μηκέτ᾽ εἶναι μήτε Πελοποννησίους 
ΚΑΖΟΜΝΊΙΊΚΗ. 

βέλτιστα τοίνυν μηκέτ᾽ εἶναι νὴ “]ία. 
ΨΥ ΣΤΣ ΤΡ. ΤῊΝ 

8ὅ Βοιωτίους τε πάντας ἐξολωλέναι. 

ΚΑΖ“ΟΝΙΚΗ. 

μὴ δῆτα πάντας γ᾽, ἀλλ᾽ ἄφελε τὰς ἐγχέλεις. 

ΧΥΣΊΤΣΊΡΟΟΗΣ 

περὶ τῶν ᾿ϑηνῶν δ᾽ οὐκ ἐπιγλωττήσομαι 
τοιοῦτον οὐδέν - ἀλλ᾿ ὑπονόησον σύ μοι. 
ἣν δὲ ξυνέλϑωσ᾽ αἱ γυναῖχες ἐνθάδε, 

40 οἵ τ᾿ ἐχ Βοιωτῶν αἵ τε Πελοποννησίων 

ἡμεῖς τε, χοινῇ σώσομεν τὴν Ἑ)λλάδα. 
ΚΑΜΖΜΟΝΙΚΗ. 

τί δ᾽ ἂν γυναῖχες φρόνιμον ἐργασαίατο 
ἢ λαμπρὸν, αἱ καϑήμεϑ᾽ ἐξηνϑισμέναι, 

χροχωτὰ φοροῦσαι καὶ χεχαλλωπισμέναι 

46 χαὶ Κιμβερίχ᾽ ὀρϑοστάδια καὶ περιβαρίδας; 
ΕΣ ΈΣΡΟ ΤΟΙ: 

ταῦτ᾽ αὐτὰ γάρ τοι χἄσϑ᾽ ἃ σώσειν προσδοχῶ, 
τὰ χροχωτίδια καὶ τὰ μύρα χαὶ περιβαρίδες 

“ὴ ᾽γχουσα χαὶ τὰ διαφανῆ χιτώγια. 
ΚΑΖΟΝΙΚΗ. 

τίνα δὴ τρόπον ποϑ᾽; 

ΦΎΣΙΣ ΡΙ ΦΕ ΡΣ 

ὥστε τῶν νῦν μηδένα 
60 ἀνδρῶν" ἐπ᾿ ἀλλήλοισιν αἴρεσϑαι δόρυ, 

ΚΑΜΟΝΙ.ΊΙΚΗ. 

χροχωτὸν ἐίρα νὴ τὼ ϑεὼ ᾿γὼ βάψομαι. 

ὭΣ ΣΙΣΤΡ ΤῊ, 
μήτ᾽ ἀσπίδα λαβεῖν 

ΚΑΖΟΝΙΚΗ͂. 

Κιμβερικὸν ἐνδύσομαι. 
ΦΎΣΙΣ ῬΟΑΜΟΙ͂Σ 

μήτε ξιφίδιον. 
ΚΑΜΖΤΟΝΙΚΠ.ο. 

χτήσομαι περιβαρίδας. 

ΑΥΣΙΣΤΡΑ ΤΉ. 
ἄρ᾽ οὐ παρεῖναι τὰς γυναῖκας δῆτ᾽ ἐχρῆν; 

ΚΑΜΟΝΙΊΙΚΗ͂. 

δὅ οὐ γὰρ μὰ «10 ἀλλὰ πετομένας ἥκειν πάλαι. 

ΖΦ ΎΥΣΥΣΟΓΡΕ ἼΣΕ. 

ἀλλ᾽, ὦ μέλ᾽, ὄψει τοι σφόδρ᾽ αὐτὰς ᾿Ἵττιχὰς, 
ἅπαντα δρώσας τοῦ δέοντος ὕστερον. 

Ξε Ξε ΞΡ ΣΟ ΟΣ 
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ἀλλ᾽ οὐδὲ Παράλων οὐδεμία γυνὴ πάρα, 
οὐδ᾽ ἐκ Σαλαμῖνος. 

ΚΑΧΖΟΝΙΚΗ͂. 

ἀλλ᾽ ἐκεῖναί γ᾽ οἷδ᾽ ὅτι 
60 ἐπὶ τῶν χελήτων διαβεβήκασ᾽ ὄρϑριαι, 

ΧΦ ΎΥΣΙΥΙΣΈΡ. Ἴ Ι 

οὐδ᾽ ἃς προσεδόκων κἀλογιζόμην ἐγὼ 
σιρώτας παρέσεσϑαι δεῦρο τὰς ᾿᾿χαρνέων 

γυναῖκας, οὐχ ἥκουσιν. 

ΚΑΜΖΜΟΝΙΚΗ͂. 

ἡ γοῦν Θεογένους 
ὡς δεῦρ᾽ ἰοῦσα ϑοὐχάτειον ἤρετο. 

θὅ ἀτὰρ αἵδε καὶ δή σοι προσέρχονταί τινες " 
αἱ δ᾽ αὖϑ᾽ ἕτεραι χωροῦσί τινες. ἰοὺ ἰοὺ, 
πιόϑεν εἰσίν; 

ΖΦ ὙΣΟΞΙΤΙΡ ΓΟ. 

ἀἡναγυρουντόϑεν. 
ΚΑΖΟΝΙΚΗ. 

γὴ τὸν “κω " 

ὁ γοῦν ἀνάγυρός μοι χεχινῆσϑαι δοχεῖ. 
ΥΡΡΙΝΗ. 

μῶν ὕστεραι πάρεσμεν, ὦ «Τυσιστράτη; 
70 τέ φής; τί σιγᾷς; 

ὩΦΠῪ ΣΠΣΓΡΟ ΠΟΙ. 

οὐχ ἐπαινῶ, Πυρρίνη, 

ἥχουσαν ἄρτι περὶ τοιούτου πράγματος. 
ΜΎΡΡΙΝΗ. 

μόλις γὰρ εἷρον ἐν σχότῳ τὸ ζώνιον. 
ἀλλ᾽ εἴ τι πάνυ δεῖ, ταῖς παρούσαισιν λέγε. 

ΟΥ̓ ΕΣΥΤΟΣ ΤΑΒΟ ΤΕΣ 

μὰ Δί᾽, ἀλλ᾽ ἐπαναμείνωμεν ὀλίγου γ᾽ οὕνεχα 
76 τίς τ᾽ ἐκ Βοιωτῶν τάς τε Πελοποννησίων 

γυναῖχας ἐλϑεῖν. 

ΜΎΡΡΙΝΗ. 

πολὺ σὺ χάλλιον λέγεις. 

ἡδὲ δὲ καὶ δὴ -Ταμπιτὼ τιροσέρχεται. 
“( ΩΣ ΣΙ ΤΈΡΟΖ Τ ῊΣ 

ὦ φιλτάτη “άχαινα, χαῖρε, «Ταμπιτοῖ. 
οἷον τὸ κάλλος, γλυχυτάτη, σου «φαίνεται. 

80 ὡς δ᾽ εὐχροεῖς, ὡς δὲ σφριγᾷ τὸ σῶμά σου. 
ἌΦΕΣ 5; 

χἂν ταῦρον (ίγχοις. 
“ΖΦ. 2 ΠΙΤΩΏ. 

μάλα γὰρ οἱῶ ναὶ σιώ: 

γυμνάδδομαί γα καὶ ποτὶ πυγὰν ὥλλομαι. 
ΦΧ ΣΌΣ ΤΡ (ΤῊΣ 

ὡς δὴ χαλὸν τὸ χρῆμα τιτϑίων ἔχεις. 

ἈΑΜΠΙΤΩ. 
ἅπερ ἱερεῖόν τοί μ᾽ ὑποψαλάσσετε. 

ΑΥ̓ΣΙΣΤΡΑΤΗ. 
85 ἡδὲ δὲ ποδαπή ᾽σϑ᾽ ἡ νεᾶνις ἡτέρα; 

ΤΑΜΠΙΤΩ. 
πρέσβειρά τοι ναὶ τὼ σιὼ Βοιωτίᾳ 

ὑμέ. 

ΥΣΕΟΣΙΣΟΟΩΡ ΑΝ ΗΝ: 
. ἊΣ ΄ 

γὴ “10. ὦ Βοιωτία, 

ἕχει ποϑ᾽ 

ἔχουσα τὸ πιεδίον. 

ΚΑΤΟΝΙΚΠΗ. 

χαὶ νὴ 4 κα 
, Ἶ , " 

χομψοτατα τὴν βληχὼ γε πιαρατετιλμένη. 

χαλόν γ᾽ 

“ΦΥΣΙΣΤΡΑΤΗ. 

90 τίς δ᾽ ἡτέρα παῖς; 

ΔΜ ΑΜΠΙΤΩ. 

χαΐκ ναὶ τὼ σιὼ, 
Κορινϑία δ᾽ αὖ. 

ΧΦ ΣΣΣΙΓΙΡΟ ΕΓ 

χαΐα νὴ τὸν Δία 

δήλη ᾽στὶν οὖσα ταυταγὶ τἀντευϑενί. 
“ΑΜΠΙΤ Ω. 

τίς δ᾽ αὖ ξυναλίαζε τόνδε τὸν στόλον. 

τὸν τῶν γυγαιχῶν; 
ΦΥΎΥΣΙΣΈΡΑ͂ ΤῊΣ 

δ᾽ ἐγώ. 
“ΔΑΙΜΠΙΤ. 

μύσιδδέ τοι 
90 ὅ τι λῆς ποϑ᾽ ἁμέ. 

ἌΧ ΣΎΥΣΟΣ ΒΖ ΕΙΣ 

γὴ “ὐς ὦ φίλη γύναι. 
ΜΎΥΡῬΙΝῊΗ: 

λέγε δῆτα τὸ σπουδαῖον ὃ τι τοῦτ᾽ ἐστέ σοι. 
ΠΟΥ Σ ΤΙ ΤΕΣ 

λέγοιμ᾽ ἂν ἤδη. πρὶν λέγειν δ᾽, ὑμᾶς τοδὲ 
ἐπερήσομαί τι μιχρόν. 

ΜΥΡΡΙΝΗ͂. 

ὅ τι βούλει γε σύ. 
ΣΦ ὙΣΊΩΣ ΤΟΡΕΑ ἼΗΙ 

τοὺς πατέρας οὐ ποϑεῖτε τοὺς τῶν παιδίων 

100 ἐπὶ στρατιᾶς ἀπόντας; εὖ γὰρ οἶδ᾽ ὅτι 
πάσαισιν ὑμῖν ἐστὶν ἀποδημῶν ἀνήρ. 

ΚΑΜ“ΟΝΙΚΗ. 

ὁ γοῦν ἐμὸς ἀνὴρ πέντε μῆνας, ὦ τάλαν, 
ἄπεστιν ἐπὶ Θρῴχης φυλάττων Ἐὐχράτη. 

ΧΦ ΥΣΥΣΤΡ ΣΙ 

ὁ δ᾽ ἐμός γε τελέους ἑπτὰ μῆνας ἐν Πύλῳ. 

ΦΑΜΠΙΤΩ. 

106 ὁ δ᾽ ἐμός γα, χἂν ἐκ τᾶς ταγᾶς ἔλση πόχα, 
πορπακισάμενος φροῦδος ἀμπιτάμενος ἔβα. 

ΦΧΎΥΣΟΥΙΣἝΊΟΡΞ ΕΙΣ 

ἀλλ᾽ οὐδὲ μοιχοῦ καταλέλειπται φεψάλυξ. 
ἐξ οὗ γὰρ ἡμᾶς πιροὔδοσαν Μιλήσιοι, 
οὐχ εἶδον οὐδ᾽ ὄλισβον ὀχτωδάχτυλον, 

110 ὃς ἦν ἂν ἡμῖν σχυτίνη ᾿πιχουρία. 
ἐϑέλοιτ᾽ ἂν οὖν, εἰ μηχανὴν εὕροιμ᾽ ἐγὼ, 

μετ᾿ ἐμοῦ χαταλῦσαι τὸν πόλεμον; 

ΜΥΡ̓ῬΙΝΉΗ: 

νὴ τὼ ϑεώ" 
ἐγὼ δέ γ᾽ ἂν χἂν εἴ μὲ χρείη τοὔγκυκλον 
τουτὶ χαταϑεῖσαν ἐχπιεῖν αὐθημερόν. 

ΚΑΜΖΟΝΊΙΚΗ. 

116 ἐγὼ δέ γ᾽ ἂν χἂν ὡσπερεὶ ψῆτταν δοχῶ 
δοῦνῶν ἐμαυτῆς παρταμοῦσα ϑήμισυ. 

ἌΑΜΠΙΤΩ. 
ἐγὼ δὲ χιαί χα ποττὸ Ταύγετόν γ᾽ ἄνω 

ἔλσοιμ᾽, ὅπα μέλλοιμί γ᾽ εἰράναν ᾿δεῖν. 

ΜΥΣΙΣΤΡΑΊΤΗ. 
λέγοιμ᾽ ἄν" οὐ δεῖ γὰρ χεχρύφϑαι τὸν λόγον. 

120 ἡμῖν γὰρ, ὦ γυναῖχες, εἴπερ μέλλομεν 

ἀναγχάσειν τοὶς ἄνδρας εἰρήνην ἄγειν, 
ἀφεχτέ᾽ ἐστὶ 
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ΠΎΥΡΡΙΝΗ͂. 

τοῦ; φράσον. 
ΣΙ ΤΙ ΣΆ Τ' ἘΓ. 

ποιήσετ᾽ οὖν; 
ΜΎΡΡΙΝΗ. 

ποιήσομεν, χἂν ἀποθανεῖν ἡμᾶς δέη. 
“Ὡς ΌΣΟΙ 1 ΒΖ ΤΊ. 

ἀφεχτέα τοίνυν ἡμίν ἔστι τοῦ πέους. 
126 τί μοι μεταστρέφρεσϑε; ποῖ βαδίζετε; 

αὗται; τέ μοι μυᾶτε χἀνανεύετε; 

τί χρὼς τέτραπται; τί δάχρυον χατείβεται; 
ποιήσει᾽, ἢ οὐ ποιήσετ᾽; ἢ τί μέλλετε; 

ΠΎΡΡΙΝΗ. 

οὐχ ἂν ποιήσαιμ᾽, ἀλλ᾽ ὁ πόλεμος ἑρπέτω. 
ΚΑΛΟΝΊΚΗ. 

180 μὰ “12 οὐδ᾽ ἐγὼ γὰρ, ἀλλ᾽ ὁ πόλεμος ἕρπέτω. 
ἘΔ ἘΕΣΡΙΣΧΕΡΡΙΕΑ͂ Τ' ΕΕ. 

ταυτὶ σὺ λέγεις, ὦ ψῆττα; χαὶ μὴν ἄρτι γε 
ἔφησθα σαυτῆς χῶἂν παρατεμεῖν ϑήμισυ. 

“ ΚΑ ΖΟΝΊΙΚΗ. 

ἄλλ᾽ ἄλλ᾽ ὅ τι βούλει: χῶν μὲ χρῆ, διὰ τοῦ, 
Σ πυρὸς 
ἐϑέλω βαδίζειν " τοῦτο μᾶλλον τοῦ πέους. 

180 οὐδὲν γὰρ οἷον, ὦ «ίλη .-Τυσιστράτη. 
ΕΞ ΧΟ ΣΈΟ ΤΡ 4. Τ ΗΠ. 

τί δαὶ σύ; 
ΠΕΡῚ ΝῊ. 

χἀγὼ βούλομαι διὰ τοῦ πυρός. 
ΣΟΥ Σ ΡΑ Τ Ὴ. 

ὦ παγκατάπυγον ϑὴημέτερον ἅπαν γένος. 

οὐχ ἑτὸς ἀφ᾽ ἡμῶν εἶσιν αἱ τραγῳδίαι. 
οὐδὲν γάρ ἔσμεν τιλὴν Ποσειδῶν χαὶ σχάφη. 

140 ἀλλ᾽, ὦ φίλη «Ἱάχαινα, σὺ γὰρ ἐὰν γένῃ 
μόνη μετ᾽ ἐμοῦ, τὸ πρᾶγμ᾽ ἀνασωσαίμεσϑ᾽ 

ἔτ᾽ ἂν, 

ξυμψήφισαί μοι. 

ΦΔΑ4ΠΜΠΠΙΤΩ. 

χαλεπὰ μὲν ναὶ τὼ σιὼ 
γυναῖχάς ἐσϑ᾽ ὑπνῶν ἄνευ ψωλᾶς μόνας. 
ὅμως γα μάν" δεῖ τᾶς γὰρ εἰράνας μάλ᾽ αὖ. 

ΥΩ ΣΌΣΗΓ ῬΟΑ͂ ΙΗ, 

140 ὦ φιλτάτη σὺ χαὶ μόνη τούτων γυνή. 

ΚΑΜΠΟΝΙΚΠΗ. 

εἰ δ᾽ ὡς μάλιστ᾽ ἀπεχοίμεϑ᾽ οὗ σὺ δὴ λέγεις, 
ὃ μὴ γένοιτο, μᾶλλον ἂν διὰ τουτογὶὴ 
γένοιτ᾽ ἂν εἰρήνη; 

 Ἰ ΣΙΣΤΡΖ ΤΗ: 

πολύ γε νὴ τὼ ϑεώ, 
εἰ γὰρ χαϑήμεϑ᾽ ἔνδον ἐντετριμμέναι 

1600 χάν τοῖς χιτωνίοισι τοῖς ἀμοργένοις 

γυμναὶ παρίοιμεν., δέλτα παρατετιλμέναι, 

στύοιντ᾽ ἂν ἅνδοες χἀπιϑυμοῖεν πλεκοῦν, 

ἡμεῖς δὲ μὴ προσίοιμιεεν., ἀλλ᾽ ἀπεχοίμεϑα, 
σπονδὰς ποιήσαιντ᾽ ἂν ταχέως, εὖ οἶδ᾽ ὅτι. 

“ἸΑΜΜΠΙΤΩ. 

165 ὁ γῶν Μενέλαος τῶς Ἑλένας τὰ μᾶλά πο 

γυμνὰς παρενιδὼν ἐξέβαλ᾽, οἱῶ, τὸ ξίφος. 

ΚΑἍΟΝΙΚΗ͂. 
τί δ᾽, ἢν ἀφίωσ᾽ ἅνδρες ἡμᾶς, ὦ μέλε; 

ΟΥΤΩΣ ΤΡ ἍΑΤ' Ν. 

τὸ τοῦ «Ῥερεχράτους, χύνα δέρειν δεδαρμένην. 
ΚΑΖΟΝΙΚΗ. 

φλυαρία ταῦτ᾽ ἐστὶ τὰ μεμιμημέγα. 

100 ἐὰν λαβόντες δ᾽ ὃς τὸ δωμάτιον βίᾳ 
ἕλχωσιν ἡμᾶς; 

ΣΡ ΤΥ. 

ἀντέχου σὺ τῶν ϑυρῶν. 
ΚΑΖΠΟΝΙΚΗ. 

ἐὰν δὲ τύπτωσιν, τί; 

ει ΤΊΣ ΤΡ ΟΣ, 

παρέχειν χρὴ χαχῶς. 
οὐ γὰρ ἔνι τούτοις ἡδονὴ τοῖς πρὸς βίαν. 

χἄλλως ὀδυνῶν χοή" ἀμέλει ταχέως πάνυ 

106 ἀπεροῦσιν. οὐ γὰρ οὐδέποτ᾽ εὐφρανϑήσεται 
ἀνὴρ, ἐὰν μὴ τὴ γυναιχὶ συμφέρῃ. 

ΚΑΖΟΝΙΚΗ. 

εἴ τοι δοχεῖ σφῷν ταῦτα, χήμῖν ξυνϑδοχεῖ. 
ΤΑΜΠΙΤΩ. 

χαὶ τὼς μὲν ἁμῶν ἄνδρας ἁμὲς πείσομες 

παντᾷ διχαίως ἄδολον εἰράναν ἄγειν" 
170 τὸν τῶν ᾿“σαναίων γα μὰν ῥυάχετον 

πᾷ χαί τις ἂν πείσειεν αὖ μὴ πλαδϑδιῆν; 
ΞΕΊΧΙΣ ΣΡ ΔΟΘΗ͂Ι, 

ἡμεῖς ἀμέλει σοι τά γε παρ᾽ ἡμῖν πείσομεν. 

“ΑΜ ΠΙΤΩ. 

οὗχ ἃς σποδᾶς ἔχωντι ταὶ τριήρεες 
χαὶ τἀργύριον τώβυσσον ἢ παρὰ τῷ σιῷ. 

ΠΧ ΣΣ ΤΡΆΆΤΗ. 

176 ἀλλ᾽ ἔστι χαὶ τοῦτ᾽ εὖ παρεσχευασμένον" 

χαταληιψνόμεϑα γὰρ τὴν ἀχρύπολιν τήμερον. 
ταῖς πρεσβυτάταις γὰρ προστέταχται τοῦτο δρῶν, 
ἕως ὧν ἡμεῖς ταῦτα συντιϑώμεϑα, 

ϑύειν δοχούσαις καταλαβεῖν τὴν ἀχρόπολιν. 

ΑἹ ΑΛΙΠΙΤ Ὡ. 
180 παντᾷ χ᾽ ἔχοι, καὶ τῷδε γὰρ λέγεις, χαλῶς. 

ΥΣΤΣΥΓ ΡΖ ΊΤΗ: 

τί δῆτα ταῦτ᾽ οὐχ ὡς τάχιστα, «Ἱαμπιτοῖ, 
ξυνωμόσαμεν, ὕπως ἂν ἀρρήχτως ἔχῃ; 

ΑΑΜΠΙΤΩ. 
πάρφαινε μὰν τὸν ὅρχον, ὡς ὀμιώμεϑα. 

ΟὝΣ ΣΥΣΕΡ ΦΟΡῊΣ 

ποῦ σϑ᾽ ἡ Σχύϑαινα; ποῖ βλέ- 
πεις; 

1859 ϑὲς ἐς τὸ πρόσϑεν ὑπτίαν τὴν ἀσπίδα, 
χαί μοι δότω τὰ τόμιά τις. 

ΚΑΖΟΝΙΚΗ͂. 

«Τυσιστράτη, 
τίν᾽ ὅρχον ὑρχώσεις ποϑ᾽ ἡμᾶς; 

ΥΣΙΣΤΡΑΤΗ͂. 
ὅντινα ; 

190 εἰς ἀσπίδ᾽, ὥσπερ φάσ᾽ ἕν «Αἰσχύλῳ ποτὲ, 
μηλοσφαγούσας. 

ΚΑΖΟΝΙΚΗ. 

μὴ σύ γ᾽, ὦ «Τυσιστράτη, 
εἷς ἀσπίδ᾽ ὀμόσης μηδὲν εἰρήνης πέρι. 

ΣΤ ΤΟΡΑ ἘΠ ἯΙ: 

τίς ἂν οὖν γένοιτ᾽ ἂν ὅρκος 

χαλῶς λέγεις. 
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ΚΑΖΟΝΙΚΗ. 

εἰ λευκόν ποϑὲν 
ὕπτιον λαβοῦσαι τόμιον ἐντεμοίμεϑα. 

ΦΨὙΥΣΙΣΟΕΡΒΡΕΙΥΡΊΗ: 

σιοῖ λευχὺν ἵππον; 

ΚΑ. ΖΟΝΙΚΗ͂. 

ἀλλὰ πῶς ὀμούμεϑα 

ἡμεῖς; 
ΟΣ ΣΣΣΡῪ}ῸΥΦΟΓΙΗΣ 

ἐγώ σοι νὴ “1(᾿, ἣν βούλῃ, φράσω. 

196 ϑεῖσαι μέλαιναν χύλιχα μεγάλην ὑπτίαν, 
μηλοσιαγοῦσαι Θάσιον οἴνου σταμνίον, 

ὀμόσωμεν ἐς τὴν χύλιχα μὴ ᾿ πιχεῖν ὕδωρ. 
“1 Δ ἩΠΙΤΏ. 

φεῦ δῶ, τὸν ὅρχον ἄψατον ὡς ἐπαινιῶ. 
ΡΥ Σ ΡΟ ΡΤΗΣ 

φερέτω χύλιχά τις ἔνδοϑεν χαὶ σταμνίον. 
ΚΑΖ“ΟΝΊΙΧΚΗ͂. 

200 ὦ φίλταται γυναῖχες, ὁ χεραμὼν ὅσος. 
ταίτην μὲν ἄν τις εὐϑὺς ἡσθείη λαβών. 

ΡΥ ΣΡ ΤΗΣ: 

χαταϑεῖσα ταύτην ποοσλιβοῦ μοι τοῦ χάπρου. 

δέσποινα 1ΠΠειϑοὶ χαὶ χύλιξ φιλοτησίω, 

τὰ σφάγικς δέξαι ταῖς γυναιξὶν εὐμεγής. 
ΚΑΜΟΔΝΊΙΚΗ͂. 

206 εὔχοων γε ϑαῖμα χἀποπυτίζει χαλῶς. 

“ΜἬΗΜΠΙΤΏ. 

καὶ μὰν ποτύδδει γ᾽ ἁδὺ ναὶ τὸν Κάστορα. 
ΦΎΣΙΣ ΤΑΙ, 

ἐᾶτε πρώτην μ᾽, ὦ γυναῖχες, ὀμνύναι. 
Κα.“ ΟΝΙΆΚΗ. 

μὰ τὴν φροδίτην οὔχ, ἐάν γε μὴ λάχης. 
ΣΤ ΤΡ. ΤῊ, 

λάξυσϑε πᾶσαι τῆς χύλιχος, ὦ «Ἱαμπιτοῖ" 
210 λεγέτω δ᾽ ὑπὶρ ὑμῶν μί᾽ ἅπερ ἂν χἀγὼ λέγω" 

ὑμεῖς δ᾽ ἐπομεῖσϑε ταὐτὰ χἀμπεδώσετε. 
Οὐκ ἔστιν οὐδεὶς οὔτε μοιχὸς οὔτ᾽ ἀνὴρ 

ΚΑΜΖΟΝΙΚΗ. 

οὐκ ἔστιν οὐδεὶς οὔτε μοιχὸς οὔτ᾽ ἀνὴρ 

Ὁ ΣΥ͂Σ ΤΡ. ΤΉΝ 

ὅστις πρὸς ἐμὲ πρύσεισιν ἐστυχώς. λέγε. 

ΚΑΜΤΟΝΙΚΗ͂. 

216 ὅστις πρὸς ἐμὲ πρόσεισιν ἐστυχώς. παπαῖ, 
ὑπολύεταί μου τὰ γόνατ᾽, ὦ “Τυσιστράτη. 

«ΣΤΡ ΙΕ. 

οἴχοι δ᾽ ἀταυρώτη διάξω τὸν βίον 
ΚΑ ΖΟΝΙΚΗ. 

οἴχοι δ᾽ ἀταυρώτη διάξω τὸν βίον 
{0 ὙὙ ΣΟΙ͂Σ ΤΡ. ΤΉ. 

χροχωτοφοροῦσα χαὶ χεχαλλωπισμένγη, 
ΚΑΜΟΝΙΆΚΗ͂. 

220 χροχωτοφοροῦσα χαὶ κεχαλλωπισμένη, 
ΖΦ Υ ΣΊΣΙΓ ΡΥ ΓΊΗΣ 

ὕπως ἂν ἁνὴρ ἐπιτυφὴ μάλιστά μου" 
ΚΑΜΟΝΙΚΗ͂. 

ὅπως ἂν ἁνὴρ ἐπιτυφἢ μάλιστά μου" 

ΦΦΧΨΣΟΣΤΡΑΤΉῊ. 

χοὐδέποϑ᾽ ἑχοῦσα τἀνδοὶ τὠμῷ πείσομαι. 

ΚΑΜΖΟΝΙΚΗ. 

χοὐδέποϑ᾽ ἑχοῦσα τἀνδοὶ τὠμῷ πείσομαι. 

ΣΤ ΣΡ Ἢ. Ϊ 

ἄχουσαν βιάζηται βίᾳ, ᾿ 
ΚΑΧΟΝΊΚΗ. 

ἄχουσαν βιάζηται βίᾳ, 

ΠΧ ΣΙ ΣΤΡ ΠΗ͂Σ 

χαχῶς παρέξω χοὐχὶ προσχινήσομαι. 

ΚΑΠΟΝΊΙΚΗ. 

χαχῶς παρέξω κοὐχὶ προσχινήσομαι. 

Ὁ Υ ΣΤ ΣΙ ΤΟΡΟΥΕΕΙ 

ὄροφον ἀνατενῶ τὰ Περσιχά. 
Κ4.1.0 ΝΙΚΧΚΗ. 

ὅροιξον ἀνατενῶ τὰ Περσιχά. 
ΞΡ ΥΣΥΤ ΣΙ ΡΣ 

οὐ στήσομαι λέαιν᾽ ἐπὶ τυροχνήστιδος. 
ΚΑ.“ΟΝΙΚΗ. 

οὐ στήσομαι λέκιν᾽ ἐπὶ τυροχνήστιδος. 

Ὁ ΥΣΙΣ ΤΡ ΑΗ 

ταῦτ᾽ ἐμπεδοῦσα μὲν πίοιμ᾽ ἐντευϑενέ" 
ΚΑΜΖΟΝΙΚΗ͂. 

ταῦτ᾽ ἐμπεδοῦσα μὲν πίοιμι᾽ ἐντευϑενί" 
ΦΎΣΙΣΙΤΡΕΥ ΤΙΣ 

28ὅ εἰ δὲ παραβαίην, ὕδατος ἐμπλῆϑ᾽ ἡ χύλιξ, 
ΚΑΜΟΝΙΚΗ. 

εἰ δὲ παραβαίην, ὕϑατος ἐμπλῆϑ᾽ ἡ κύλιξ. 
ΧΎΥΣΙΣ ΤΡ ΕΝ 

ξυνεπόμνυϑ᾽ ὑμεῖς ταῦτα πᾶσαι; 

ἩΥΡΡΙΝΗ͂ 

2268 ἐὰν δέ μ᾽ 

ἐὰν δέ μ᾽ 

οὐ πρὸς τὸν 

280 οὐ πρὸς τὸν 

νὴ Δία. 

ΦἜΣΙΤΣΥΓ ΒΕ ΙΘΕΙ 

φέρ᾽ ἐγὼ χαϑαγίσω τήνδε. 

ΚΑ“ΟΝΊΙΚΗ͂. 

τὸ μέρος γ᾽, ὦ φίλη, 
ὅπως ἂν ὦμεν εὐθὺς ἀλλήλων ᾳίλαι. 

ΦΑΜΠΙΤΏ. 

240τίς ὡλολυγά; 
ΦΥΣΙΣΊΎ ΡΣ 

τοῦτ᾽ ἐχεῖν᾽ οὑγὼ ᾽λεγον" 
αἱ γὰρ γυναῖχες τὴν ἀχρόπολιν τῆς ϑεοῦ 
ἤδη χατειλήφ ασιν. ἀλλ᾽, ὦ «Ἰαμπιτοῖ, 
σὺ μὲν βάδιζε χαὶ τὰ παρ᾽ ὑμῶν εὖ τίϑει, 
τασδὶ δ᾽ ὁμήρους χατάλιφ᾽ ἡμῖν ἐνθάδε" 

246 ἡμεῖς δὲ ταῖς ἄλλαισι ταῖσιν ἐν πόλει 
ξυνεμβάλωμεν εἰσιοῦσαι τοὺς μοχλούς. 

ΚΑΖ“ΟΝΙΚΗ. 

οὔχουν ἐφ᾽ ἡμᾶς ξυμβοηϑήσειν οἴει 
τοὺς ἄνδρας εὐθύς; 

-( ΧΣΙΣΟΙΣΙΑ͂ ΤΉ. 

ὀλίγον αὐτῶν μοι μέλει. 

οὐ γὰρ τοσαύτας οὔτ᾽ ἀπειλὰς οὔτε πῦρ 

2580 ἥξουσ᾽ ἔχοντες ὥστ᾽ ἀνοῖξαι τὰς πύλας 

ταύτας, ἐὰν μὴ ᾽φ᾽ οἷσιν ἡμεῖς εἴπομεν. 
ΚΑΖΟΝΙΚΗ͂. 

μὰ τὴν ᾿ἡφροδίτην οὐδέποτέ γ᾽" 
ἄμαχοι γυναῖχες καὶ μιαραὶ κεχλήμεθ᾽ ὥν. 

ΧΟΡΟΣ ΤΈἘΈΡΟΝΤΩΝ. 

χώρει, “ράκης, ἡγοῦ βάδην, εἰ καὶ τὸν ὦμον 
ἀλγεῖς 

255 χορμοῦ τοσουτονὶ βάρος χλωρᾶς φέρων ἐλάας. 
ἢ πόλλ᾽ ζελπτ᾽ ἔνεστιν ἐν τῷ μαχρῷ βίῳ, φεῦ, 

256 --- 2θὅ. 271 --- 2380. 

ἄλλως γὰρ ἄν 
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ἐπεὶ τίς ἔν ποτ ἤλπισ, ὦ Στρυμόδωρ', ἀκοῦσαι, 
2600 γυναῖχας, ἃς ἐβόσκομεν 

χατ᾽ οἶχον ἐμφανὲς κακὸν, 
χατὰ μὲν ἅγιον ἔχειν βρέτας, 
χατὰ δ᾽ ἀχρόπολιν ἐμὰν λαβεῖν, 
μοχλοῖς δὲ χαὶ χλήϑροισιν 

206 τὰ προπύλαια παχτοῦν; 

ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα πρὸς πόλιν σπεύσωμεν, ὦ Φι- 

λοῦργε, 

ὅπως ἂν αὐταῖς ἐν χύκλῳ ϑέντες τὰ πρέμνα 
ταυτὶ, 

ὅσαι τὸ πρᾶγμα τοῦτ ἐνεστήσαντο καὶ μετῆλϑον, 

μίαν πυρὰν γήσαντες ἐμπρήσωμεν, αὐτόχειρες 

270 πάσας ὑπὸ ψήφου μιᾶς, πρώτην δὲ τὴν «1ύχωνος. 

οὐ γὰρ μὰ τὴν “Πἠμητο ἐμοῦ ζῶντος ἐγχαγοῦνται " 

ἐπεὶ οὐδὲ Κλεομένης, ὃς αὐτὴν κατέσχε πρῶτος, 

ἐμπιμπράναι χρὴ τὰς ϑύρας καὶ τῷ καπνῷ πιέ- 
ζειν. 

ϑώμεσθα δὴ τὸ φορτίον. 
βαιαξ. 

τίς ξυλλάβοιτ᾽ ἂν τοῦ ξύλου τῶν ἐν Σάμῳ στρα- 
τηγῶν; 

ταυτὶ μὲν ἤδη τὴν ῥάχιν ϑλίβοντά μου πέπαυται. 

φεὺ τοῦ καπγοῦ, βα- 

816 σὸν δ᾽ ἐστὶν ἔργον, ὦ χύτρα, τὸν ἄγθρακ᾽ 
ἐξεγείρειν, 

τὴν λαμπάδ᾽ ἡμμένην ὅπως πρώτως ἐμοὶ προσ- 

οίσεις. 

δέσποινα Νίχη ξυγγενοῦ, τῶν τ᾿ ἐν πόλει γυ- 

γαιχῶν 

τοῦ νῦν παρεστῶτος θράσους ϑέσϑαι τροπαῖον 

ἦμ ἂς. 

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. 
276 ἀπῆλθεν ἀψάλαχτος, ἀλλ᾽ 

ὅμως “Ἰακωνιχὸν πνέων 
ᾧχετο ϑώπλα παραδοὺς ἐμοὶ, 
σμιχρὸν ἔχων πάνυ τριβώνιον, 
πινῶν, δυπῶν, ἀπαράτιλτος, 

280 ἕξ ἐτῶν ἄλουτος. 
οὕτως ἐπολιόρχησ᾽ ἐγὼ τὸν ἄνδρ᾽ ἐχεῖνον ὠμῶς 

ἐφ᾽ ἑπταχαίδεχ᾽ ἀσπίδων πρὸς ταῖς πύλαις χα- 

ϑεύδων. 

τασδὶ δὲ τὰς Εὐριπίδῃ ϑεοῖς τε πᾶσιν ἐχϑοὰς 

ἐγὼ οὐκ ὥρα σχήσω παρὼν τολμήματος τοσούτου ; 

286 μὴ νῦν ἔτ᾽ ἐν τετραπόλει τοὐμὸν τροπαῖον εἴη. 

ἀλλ᾽ ὁδοῦ 

λοιπόν ἔστι χωρίον 

τὸ πρὸς πόλιν, τὸ σιμὸν, οἱ σπουδὴν ἔχω" 

χώπως ποτ᾽ ἐξαμπρεύσομεν 
290 τοῦτ᾽ ἄνευ χανϑηλίου. 

ὡς ἐμοῦ γε τὼ ξύλω τὸν ὦμον ἐξιπώκατον" 

ἀλλ ὅμως βαδιστέον, 
χαὶ τὸ πῦρ φυσητέον, 

μή μ᾽ ἀποσβεσϑὲν λάϑῃ πρὸς τῇ τελευτῇ 

ὁδοῦ. 

αὐτὸ γάρ μοι τῆς 

ν) 

φῦ φῦ. 

290 οὺ Ἰοὺ τοῦ καπνοῦ. 
ὡς δεινὸν, ὦναξ Ἡράχλεις, 

προσπεσόν μ᾽ ἐξ τῆς χύτρας 

ὥσπερ κύων λυττῶσα τὠφϑαλμὼ δάχνει 

τὔῆτσιρ' γε «Τήμνιον τὸ πῦρ 
800 τοῦτο πάσῃ μηχανῇ. 

οὐδὲ γάρ ποϑ᾽ ὧδ᾽ ὀδὰξ ἔβρυχε τὰς λήμας ἐμοῦ. 

σπεῦδε πρόσϑεν ἐς πόλιν, 

χαὶ βοήϑει τῇ ϑεῷ, 

ἢ πότ᾽ αὐτῇ μᾶλλον ἢ νῦν, ὦ «1άχης, ἀρήξομεν; 

φῦ φῦ. 

805 ἰοὺ ἰοὺ τοῦ καπνοῦ. 

τουτὶ τὸ πῦρ ἐγρήγορεν ϑεῶν ἕχατι καὶ ζῆ. 

οὔχουν ἂν, εἰ τὼ μὲν ξύλω ϑείμεσθϑα πρῶτον 

αὐτοῦ, 

τῆς ἀμπέλου δ᾽ ἐς τὴν χύτραν τὸν φανὸν ἐγχα- 

ϑέντες 

ἅψαντες εἶτ᾽ ἐς τὴν ϑύραν χριηδὸν ἐμπέσοιμεν ; 

810 χἂν μὴ χαλούντων τοὺς μοχλοὺς χαλῶσιν αἱ 

γυναῖχες, 

286. -295. --Ξ 296 --- 806. 

λιγνὺν δοκῶ μοι χαϑορᾶν χαὶ καπνὸν, ὦ γυναῖχες, 
320 ὥσπερ πυρὸς χαομένου - σπευστέον ἐστὶ ϑᾶττον. 

πέτου πέτου, Νιχοϑίχη, 

πρὶν ἐμπεπρῆσϑαι Καλύκην 

τε χαὶ Κρίτυλλαν περιφυσήτω 

ὑπὸ τε νόμων ἀργαλέων 
8326 ὑπό τε γερόντων ὀλέϑρων. 

ἀλλὰ φοβοῦμαι τόδε. μῶν ὑστερόπους βοηϑῶ; 

νῦν δὴ γὰρ ἐμπλησαμένη τὴν ὑδρίαν χνε( αία 

μόγις ἀπὸ χρήνης ὑπ᾿ 
πατάγου χυτρείου, 

380 δούλαισιν ὠστιζομένη 
Ε 

ὕχλου χαὶ ϑορύβου καὶ 

1 

στιγματίαις ϑ', ἁρπαλέως 

ἀραμένη, ταῖσιν ἐμαῖς 
δημότισιν χαομέναις 
φέρουσ᾽ ὕδωρ βοηθῶ. 

385 ἤχουσα γὰρ τυφογέρον-- 
τὰς νδρας ἔρρειν, στελέχη 

φέροντας, ὥσπερ βαλανεύσοντας, 
ἐς πόλιν, ὡς τριτάλαντον βάρος, 

δεινότατ᾽ ἀπειλοῦντας ἐπῶν, ] 

340 ὡς πυρὶ χρὴ τὰς μυσαρὰς γυναῖχας ἀνθρακχεύεινν 

ἃς, ὦ ϑεὰ, μή ποτ᾽ ἐγὼ πιμπραμένας ἴδοιμι, 

ἀλλὰ πολέμου χαὶ μανιῶν ῥυσαμένας Ἑλλάδα 

χαὶ πολίτας, 

ἐφ᾽ οἴσπερ, ὦ χρυσολόφα 

8345 πολιοῦχε, σὰς ἔσχον ἔδρας. 

χαί σὲ χαλῶ ξύμμαχον, ὦ 

Τριτογένει᾽, ἤν τις ἐκεί-- 

γας ὑποπίμπρῃσιν ἀνὴρ, 

φέρειν ὕδωρ μεϑ᾽ ἡμῶν, 

ΠΡΩ͂Τ ἌΧΟΣ: 

! 
! 

Ι 
! 
Ϊ 
᾿ Ϊ 
Ϊ 
Ϊ 
Ῥ 

᾿ 
| 
β 

250 ἔασον ὦ. 

ΧΟΡΟΣ ΤΥΝΑΙΚΩΝ. 

τουτὶ τί ἦν; ὦνδρες πόνῳ πονηροί" 

οὐ γὰρ ποτ᾽ ἂν χρηστοί γ᾽ ἔδρων, οὐδ᾽ εὐσεβεῖς 

τάδ᾽ ἄνδρες. 

ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ. 

τουτὶ τὸ ραν μ᾽ ἡμῖν ἰδεῖν ἀπροσδόκητον ἥκει" 

ἑσμὸς γυναιχῶν οὑτοσὶ ϑύρασιν αὖ βοηϑεῖ. 

321. -384. τ 386 -- 849. 

ΞΕ 
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ἈΧΊΘΙΡΟΣ ΕῪ ΝΌΤΙΑ ΗΝ: 

τί βδύλλεθ' ἡμᾶς; οὔ τί που πολλαὶ δοχοῦμεν 

εἶναι; 
ππαν ἀευ τ φτο σσο δ σες ἢ 

3565 χαὶ μὴν μέρος γ᾽ ἡμῶν ὁρᾶτ᾽ οὕπω τὸ μυριο- 
; 

στον. 

ΧΟΡΟΣ ΤΕΈΡΟΝΤΩ Ν. 

ὦ «Ραιδρία, ταύτας λαλεῖν ἐάσομεν τοσαυτί; 

οὐ περιχατᾶξαι τὸ ξύλον τύπτοντ᾽ ἐχρὴν τιν 
ὙΑΣ 

αὐτάς; 
ΧΟΡΟΣ ΤΓΤΥΝΆΑΙΚΩ ΓΝ. 

ϑώμεσθα δὴ τὰς χάλπιδας χὴἠμεῖς χαμᾶζ᾽, ὅπως 

ἂν, 
ἢν προσφέρῃ τὴν χεῖρά τις, μὴ τοῦτό μὲ ἐμιπο- 

δίζη. 

ΘΟ ΒΌΣΣΣ ἩΦΕΣΡΊΟΣΝ ΠΓὩΣΝ, 

3600 εἰ νὴ «1 ἤδη τὰς γνάϑους τούτων τις ἢ δὶς 
ἢ τρὶς 

ἔχοψεν ὥσπερ Βουπάλου, φωνὴν ἂν οὐχ ἂν 

εἶχον. 
ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΔΑΙΚΩΝ. 

χαὶ μὴν ἰδοὺ παταξάτω τις" στῶσ᾽ ἐγὼ παρέξω. 
χοὺ μή ποτ᾽ λλη σου χύων τῶν ὄρχεων λάβηται. 

ΧΟΡΟΣ Δ ἿΝ. 

εἰ μὴ σιωπήσει, ϑενὼν ἐχχοχχιῶ τὸ γῆρας. 

ΙΟΙΡΟ ΣΤΟΝ ΦΙΓΆΓΦΣΝ. 

8θ6 ἅπτου μόνον Στρατυλλίδος τῷ δαχεύλῳ προσ- 

ελϑών. 
ΧΟΡΌΣ ΤΈΡΡΟΣΝΤ ΟΝ. 

τί δ᾽, ἣν σποδῶ τοῖς χονδύλοις, τί Γ ἐργάσει 

τὸ δεινόν; 

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΆΑΙΚΩΝ. 

βούχουσά σου τοὺς πλεύμονας καὶ τἄντερ᾽ ἐξα- 

μήσω. 

ΧΟΡΟΣ ΕΘΝ ΤΩΝ, 

οὐκ ἔστ᾽ ἀνὴρ Εὐριπίδου σοιρώτερος ποιητής " 
οὐδὲν γὰρ ὡδὶ ϑρέμμ ἀναιδές ἔστιν ὡς γυ- 

γαῖσες. 
ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΆΑΙΚΩ Ν. 

870 αἰοώμεϑ' ἡμεῖς ϑοὔδατος τὴν χάλπιν, ὦ Ῥο- 
δίππη. 

ΧΟΡΟΣ ΤῈ ΡΟΝἝΤΩ Ν, 

τί δ᾽, ὦ ϑεοῖς ἐχϑρὰ, σὺ δεῦρ᾽ ὕδωρ ἔχουσ᾽ 
ἀφίχου; 

ΧΟΡΟΣ ΤΥὙΥΝΑΊΚΩΝ. 

τί δαὶ σὺ πῦρ, ὦ τύμβ᾽, ἔχων; ὡς σαυτὸν ἐμ- 
πυρεύσων; 

ΧΟΡΟΣ ΤΕΡΟΝΤΩ Ν. 

ἐγὼ μὲν, ἵνα νήσας πυρὰν τὰς σὰς φίλας ὑφάψω. 

ΧΟΡῸΣ ΤΥΝΖΤΚΩΝ. 

ἐγὼ δέ γ᾽, ἵνα τὴν σὴν πυρὰν τούτῳ χατασβέ- 
σαιμι. 

ΧΟΡΟΣ ΓΤΕΡΟΝΤΩΝ. 

870 τοὐμὸν σὺ πῦρ χατασβέσεις ; 
ΧΟΡΟΣ ΤΥὙΥΝΑΑΙΚῺ Ν. 

τοὔργον τάχ᾽ αὐτὸ δείξει. 
ΧΟΡΟΣ ΤΈἘΡΟΝΤΩ Ν. 

οὐκ οἶδά σ᾽ εἰ τῆδ᾽ ὡς ἔχω τῇ λαμπάδι στα- 
ϑεύσω. 

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΆΑΙΚΩΝ. 
εἰ δύμμα τυγχάνεις ἔχων, λουτρὸν ἐγὼ παρέξω. 

ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩ Ν. 

ἐμοὶ σὺ λουτρὸν, ὦ σαπρά; 
ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. 

χαὶ ταῦτα νυμᾳφιχόν γειῦ 
ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ. 

ἤχουσας αὐτῆς τοῦ ϑοάσους; 

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΔΑΙΚΩΝ: 

ἐλευϑέρα γάρ εἶμι. 
ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩ Ν. 

380 σχήσω σ᾽ ἐγὼ τῆς νῦν βοῆς. 

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩ Ν. 

ἀλλ ΟΣ ΞῸ  πεξειοι 
ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤῺ Ν. 

ἔμπρησον αὐτῆς τὰς χύμας. 

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑ͂ΙΚΩΝ. 

σὸν ἔργον, ὠχελῶε. 
ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩ Ν. 

οἴμοι τάλας. 
ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΆΑΙΚΩ Ν. 

μῶν ϑερμὸν ἦν; 
ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ. 

ποὶ ϑερμόν; οὐ παύσει; τί δρᾷς; 
ΧΟΡΟΣ ΤΓΤΥΝΦΙΚΏΩΝ; 

ὥρϑω σ΄, ὅπως ἂν βλαστάνης. 
ΧΟΡΟΣ ΓΕΈΡΟΝΤΩ Ν., 

8385 ἀλλ: αὐός εἰμὴ ἤδη τρέμων. 
ΧΟΡΟΣ ΤΥΝ ΤΟΝ 

οὐχοῦν ἐπειδὴ πῦρ ἔχεις, σὺ χλιανεῖς σεαυτόν. 
ΠΡΟΒΟΎΥ͂ΖΟΣ. 

ἄρ ἐξέλαμψε τῶν γυναιχῶν ἡ τρυφὴ 

χὠ τυμπανισμὺς χοὶ πυχνοὶ Σαβάζιοι, 
ὅ τ᾽ ᾿δωνιασμὸς οὗτος οὑπὶ τῶν τεγῶν, 

390 οὗ ᾽γώ πού ὧν ἤκουον ἐν τἠκχλησίᾳ; 
ἔλεγεν δ᾽ ὃ μὴ ὥρασι μὲν “Ἰημόστρατος 
πλεῖν εἰς Σιχελίαν, ἡ γυνὴ δ᾽ ὀρχουμένη, 
αἰαὶ Ἄδωνιν, φησὶν, ὁ δὲ “Ἰημόστρατος 
ἔλεγεν ὁπλίτας χαταλέγειν Ζακυνϑέων " 

8395 ἡ δ᾽ ὑποπεπωχυϊ᾽, ἡ γυνὴ ᾽πὶ τοῦ τέγους, 
χόπτεσϑ' δωνιν, φησίν " ὁ δ᾽ ἐβιάζετο 
ὁ ϑεοῖσιν ἐχϑροὸς χαὶ μιαρὸς Χολοζύγης. 

τοιαῦτ᾽ ἀπ᾿ αὐτῶν ἔστιν ἀκολαστάσματα. 
ΧΟΡΟΣ ΓΤΕΡΟΝΤῺΩ Ν. 

τί δῆτ᾽ ἂν. εἰ πύϑοιο χαὶ τὴν τῶνδ᾽ ὕβριν; 
400 αἱ τἄλλα ϑ᾽ ὑβροίχασι χὰκ τῶν χαλπίδων 

ἔλουσαν ἡμᾶς, ὥστε ϑαὶματίδια 

σείειν πάρεστιν ὥσπερ ἐνεουρηχότας. 
ΠΡΟΒΟΎΥ.“ΟΣ. 

γνὴ τὸν Ποσειδῶ τὸν ἁλυχὸν, δίκαιά γε. 
ὅταν γὰρ αὐτοὶ ξυμπονηρευώμεϑα 

406 ταῖσιν γυναιξὶ χαὶ διδάσχωμεν τρυιῶν, 
τοιαῦτ᾽ ἀπ᾿ αὐτῶν βλαστάνει βουλεύματα. 
οὲ λέγομεν ἐν τιῦν δημιουργῶν τοιαδέ" 

ὦ χρυσοχόε, τὸν ὅρμον ὃν ἐπεσχεύασας, 
ὀρχουμένης μου τῆς γυναιχὸς ἑσπέρας 

419 ἡ βάλανος ἐχπέπτωχεν ἐκ τοῦ τρήματος. 
ἐμοὶ μὲν οὖν ἔστ᾽ ἐς “Σαλαμῖνα πλευστέα " 

σὺ δ᾽ ἢν σχολάσῃς, πάσῃ τέχνη τιρὸς ἑσπέραν 
ἐλϑὼν ἐχείνη τὴν βάλανον ἐνάρμοσον. 
.“ Η ν. , 

ἕτερος δέ τις πρὸς σχυτοτόμον ταῦὲ λέγει 

416 νεανίαν χαὶ πέος ἔχοντ᾽ οὐ παιδιχόν " 



ὦ ΞῈΞ 0 ΡῸ ΧΖΤΕ ΕἾ, 678. 
ὦ σχυτοότομε, τῆς μου γυναικὸς τοὺς πόδας, 
τὸ δαχτυλίδιον πιέζει τὸ ζυγὸν, 

ἄϑ' ἁπαλὸν ὅν" τοῦτ᾽ οὖν σὺ τῆς μεσημβρίας 
ἐλθὼν χάλασον, ὅπως ἂν εὐρυτέρως ἔχη. 

420 τοιαῦτ᾽ ἀπήντην εἷς τοιαυτὶ σπιρά) ματα, 

ὅτε γ᾽ ὧν ἐγὼ πρόβουλος, ἐχπορίσας ὅπως 
κωπῆς ἔσονται, τἀργυρίου νυνὶ δέον, 
ὑπὸ τῶν γυναιχῶν ἀποχέχλεισμαι τῶν πυλῶν. 
ἀλλ οὐδὲν ἔργον ἑστάναι. φέρε τοὺς μοχλοὺς 

42 ὕπως ἂν αὐτὰς τῆς ὕβρεως ἐγὼ σχέϑω. 
τέ χέχηνας, ὦ δύστηνε; ποῖ δ᾽ αὖ σὺ βλέπεις, 
οὐδὲν ποιῶν ἀλλ ἢ χαπηλεῖον σχοπῶν; 

οὐχ ὑποβαλόντες τοὺς μοχλοὺς ὑπὸ τὰς πύλας 
] ἐντεῦθεν ἐχμοχλεύσετ' ; ἐνϑενδὲ δ᾽ ἐγὼ 
᾿ 480 ξυνεχμοχλεύσω. 
] 0  ΣΙΙΕΣΕΡΖΎΤΉΗΙ: 

] μηδὲν ἐκμοχλεύετε" 
] ἐξέρχομαι γὰρ αὐτομάτη. τί δεῖ μοχλῶν; 

οὐ γὰρ μοχλῶν δεῖ μᾶλλον ἢ νοῦ χαὶ φρενῶν. 
ΠΡΌΟΞΒΟΥΖΟΣ. 

ἄληϑες, ὦ μιαρὰ σύ; ποῦ ᾽σϑ᾽ ὁ τοξύτης; 

ξυλλάμβαν᾽ αὐτὴν χὠπίσω τὼ χεῖρε δεῖ. 
 ὙΣΡΣΜΕΊΡΟΖ ΤΉ. 

486 εἴ τἄρα νὴ τὴν “ἄρτεμιν τὴν χεῖρά μοι 
ἄκραν προσοίσει, δημόσιος ὧν χλαύσεται. 

ΠΡΟΒΟΥ͂.ΟΣ. 

ἔδεισας, οὗτος; οὐ ξυναοπάσει μέσην 

χαὶ σὺ μετὰ τούτου χὠνύσαντε δήσετον; 
ΣΙΤΡΟΑ,ΓΤΎ.ΖΙΣ. 

εἴ τὥρα νὴ τὴν Πάνδροσον ταύτῃ μόνον 
440 τὴν χεῖρ᾽ ἐπιβαλεῖς, ἐπιχεσεῖ πατούμεγος. 

ΠΡΟΒΟΎΥΟΣ. 

Ἰδού γ᾽ ἐπιχεσεῖ. ποῦ ᾽στιν ἕτερος τοξότης; 
ταύτην προτέραν ξύνδησον, ὁτιὴ καὶ λαλεῖ. 

ὙΦ ΡΞ ΡΖ. Σ: 

εἴ τΐοα νὴ τὴν «Ῥωσι(όρον τὴν χεῖρ᾽ ἄχοαν 
ταύτῃ προσοίσεις, κύαϑον αἰτήσεις τάχα. 

[ ΠΡΟΒΟΎ ΟΣ. 
446 τουτὶ τί ἦν; ποῦ τοξότης; ταύτης ἔχου. 

παύσω τιν’ ὑμῶν τῆσδ᾽ ἐγὼ τῆς ἐξόδου. 

] ΣΤΡΑΤΎῪ 4 ΑΙΣ. 
εἴ τἄρα νὴ τὴν Ταυροπόλον ταύτῃ πρύσει, 

᾿ ἐχχοχχιῶ σου τὰς στενοχωχύτους τρίχας. 

ΠΡΟΒΟΎΥΎΜ“ΖΟΣ. 

οἴμοι χαχοδαίμων " ἐπιλέλοιερ᾽ ὁ τοξότης. 

460 ἀτὰρ οὐ γυναικῶν οὐδέποϑ' ἔσϑ' ἡττητέα 

ἡμῖν" ὁμόσε χωρῶμεν αὐταῖς, ὦ Σ»ύϑαι, 
ξυνταξάμενοι. 

ὌΠ ΣΨΤΣΡΕΜΟΠΕΙΙΣ 

γὴ τὼ ϑεὼ γνώσεσϑδ᾽ ἄρα 
ὅτι χαὶ παρ ἡμῖν εἰσι τέτταρες λόχοι 
μαχίμων γυναιχῶν ἔνδον ἐξωπλισμένων. 

ΠΡΟΒΟΥ͂.ΟΣ. 

456 ἀποστρέφετε τὰς χεῖρκις αὐτῶν, ὦ Σχύϑαι. 

] ΑὙΣΙΣΤΡΑΤΗ. 
ξύμμαχοι γυναῖχες, ἐχϑεῖτ᾽ ἔνδοθεν, 

σπερμαγοραιολεχιϑολαχανοπιώλιδες, 
σχοροδοπανδοχευτριιοτοπώλιδες, 

] οὐχ ἕλξετ', οὐ παιήσετ᾽, οὐχ ἀρήξετε; 
᾿ 460 οὐ λοιδορήσετ᾽, οὐχ ἀναισχυντήσετε; 

δ 
ω 

ω 
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ω 

ῬΡΟΕΤΑΕ Β56ΟΈΝΙΟΙ-. 

παύεσϑ᾽, ἐπαναχωρεῖτε, μὴ σχυλεύετε. 
ΤΕ6ὃ᾿ΡΟΒ ΟΝ ΖΟΣ. 

οἴμ᾽ ὡς χκαχῶς πέπραγέ μου τὸ τοξιχόν. 

ὙΦ ΓΙ Ρ .. ΤΡ; 

ἀλλὰ τί γὰρ ᾧου; πότερον ἐπὶ δούλας τινὰς 

ἥχειν ἐνόμισας, ἢ γυγαιξὶν οὐχ οἴει 
406 χολὴν ἐνεῖναι; 

ΤΡΡΟΟΙΒΟ Ὁ Σ: 

γὴ τὸν ᾿ἡπόλλω καὶ μάλα 
πολλήν γ᾽, ἐάνπερ πλησίον χάπηλος ἤ. 

ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩ Ν. 

ὦ πόλλ ἀναλώσας ἔπη, πρόβουλε τῆσδε τῆς γῆς, 
τί τοῖσδε σαυτὸν ἐς λόγον τοῖς ϑηρίοις συνά- 

πτεις; 
οὐχ οἶσϑα λουτρὸν οἷον αἵδ᾽ ἡμῶς ἔλουσαν ἄρτι 

470 ἐν τοῖσιν ἱματιδίοις, χαὶ ταῦτ᾽ ὥνευ χονίας; 

ΦΦ ΟΡΟΣ ΤΥ ΚΞ ΣΝ 

ἀλλ᾽, ὦ μέλ, οὐ χρὴ προσφέρειν τοῖς πλησίοι- 
σιν εἰχὴ 

τὴν χεῖρ᾽ " ἐὰν δὲ τοῦτο δρῶς, κυλοιδιῶν ἀνάγκη. 
Ϊ ἐπεὶ ϑέλω ᾿γὼ σωφρόνως ὥσπερ κύρη καϑῆσϑαι, 

λυποῦσα μηδέν᾽ ἐνθαδὶ, χινοῦσα μηδὲ χάρφος, 
470 ἣν μή τις ὥσπερ σιρηχιὰν βλίττῃ με χἀρεϑίζῃ. 

ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩ Ν. 

ὦ Ζεῦ, τί ποτὲ χρησόμεθα τοῖσδε τοῖς κνω-. 
δάλοις; 

οὐ γάρ ἐστ᾽ ἀνεχτὰ τάδ᾽, ἀλλὰ βασανιστέον 
| τόδε σοι τὸ πάϑος μετ᾽ ἐμοῖ 
᾿ 480 ὅ τι βουλόμεναί ποτε τὴν 
Ϊ Κραναὰν χατέλαβον, 

] ἐφ᾽ ὅ τι τε μεγαλόπετρον, ὥβατον ἀχρόπολιν, 
Ι ε ᾿ 

ἵερον τέμενος. 

ἀλλ ἀνερώτα, καὶ μὴ πείϑου, χαὶ πρόσφερε 
] πάντας ἐλέγχους. 

186 ὡς αἰσχρὸν ἀκωδώνιστον ἐῶν τὸ τοιοῦτον πρῶ- 
γμα μεϑέντας. 

ΤΙ͂ΡΙΟΣΒ ΘὙ;ΖῸΟΣ. 

καὶ μὴν αὐτῶν τοῦτ᾽ ἐπιϑυμῶ νὴ τὸν Ζία 
πρῶτα πυϑέσϑαι, 

ὅ τι βουλόμεναι τὴν πόλιν ἡμῶν ἀπεχλείσατε 
τοῖσι μοχλοῖσιν. 

Χ«ΧΊΣΥΣΡΩΓΤΗΙ 

| ἵνα τἀργύριον σῶν παρέχοιμιεν χαὶ μὴ πολε- 
μοῖτε δι᾿ αὐτό. 

ΠΡΟΡΟΥ͂.“ΟΣ. 

διαὶ τἀργύριον πολεμοῦμεν γάρ; 
ΣΧ ΓΥΣΟΥΣ 5. Σ .Γ. 

“αὶ τἄλλα γε πάντ᾽ ἐχυχήϑη.) 
490 ἵγα γὰρ Πείσανδρος ἔχοι “λέπτειν χοὶ ταῖς ἀρ- 

» χαῖς ἐπέχοντες, 

ἀεί τινα χορχορυγὴν ἐχύχων. οἱ δ᾽ οὖν τοῦδ᾽ 
οὕνεχις δοώντων 

ὅ τι βούλονται" τὸ γὰρ ἀογύριον τοῦτ᾽ οὐχέτι 
μὴ χαϑέλωσιν. 

ΠΡΟΒΟΥΦ0ΟΣ. 

ἀλλὰ τί δοάσεις ; 

ΣΤΟΥΣ ΣΙ ΤΠ ΡΑΆΙΣΙ, 

τοῦτό μ᾽ ἐρωτῷς; ἡμεῖς ταμιεύσομεν αὐτό. 
470 - 483. 541. 548. 
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ΠΡΟΒΟΥ.ῸΟΣ. 

ὑμεῖς ταμιεύσετε τἀργύριον; 

ΚΥΎΥΣΙΤΟΩΣ ΠΕΡΕΖΟΡΟΙ, 

τί δὲ δεινὸν τοῦτο νομίζεις; 

496 οὐ καὶ τἄνδον χρήματα πάντως ἡμεῖς ταμιείο- 
μὲν υμῖν; 

ΠΡΟΒΟΥ.ΤΟ Σ. 

ἀλλ οὐ ταυτόν. 
ΦΧ ΣΙΣΙΓΡΖ ΤΗΣ: 

πῶς οὐταυτόν; 
ΠΡΟΒΟΥ͂ΖΜΟΣ. 

πολεμητέον ἔστ᾽ ἀπὸ τούτου. 
ὙἜΧΥΣ ΤΌΣΕΤΩΡ ΓΑ ΤΠ Εἴς 

ἀλλ᾽ οὐδὲν δεῖ πρῶτον πολεμεῖν. 
ΠΡΟΒΟΥ.ΕΟΣ. 

πῶς γὰρ σωϑησόμεϑ' ἄλλως; 

Χ«{ΎΣΊΣΡ  ΤΊΉΙ- 

ἡμεῖς ὑμᾶς σώσομεν. 
ΠΡΟΒΟΥ.ΟΣ. 

ὑμεῖς; 
{ΣΙ ΡΟ ΈΊΤΕΗΙ. 

ἡμεῖς μέντοι. 
ΠΡΟΒΟΥ.Ο Σ. 

σχέτλιόν γε. 
ΠΥ ΣΙΤΣΥΕΊΡΟΝ Τ᾽ Η.: 

ὡς σωϑήσει, χἂν μὴ βούλῃ. 
ΠΡΟΒΟΥ.ἜΟΣ. ) 

δεινόν γε λέγεις. 

ΦΎΧΣΙΣΕΙΙΘΡΟΓΉ. 

ἀγαναχτεῖς ", 

500 ἀλλὰ ποιητέα ταῦτ᾽ ἐστὶν ὅμως. ] 

ΠΡΟΒΟΥ ΤΟΣ. 
γὴ τὴν «1ήμητρ᾽ ἄδικόν γε. 

ὩΎΣΙΣΈΡΑΑΤΕΗ: 

σωστέον, ὦ τᾶν. ᾿ 

ΠΡΟΕΒΟΥ.ΟΣ. 

χεὶ μὴ δέομαι; 
ΠΡ Ὺ ΣΙΣΥΓΊΡ ΤΙ. 

τοῦδ᾽ οὕνεχα καὶ πολὺ μᾶλλον.. 

ΠΡΟΒΟΥ͂.ΟΞΣ. 

ὑμῖν δὲ πόϑεν περὶ τοῦ πολέμου τῆς τ᾽ εἰρήνης, 

ἐμέλησεν; 

ἜΚ ΥΣ ΕΞ ΕΡΟ ΖΗ. 

ἡμεῖς φράσομεν. 
ΠΡΟΒΟΥ.ΟΣ. 

λέγε δὴ ταχέως, ἵνα μὴ χλάης. 

ΥΣΥΤΩΣ ΓΕΡΙ  ΊΎ ΤΕ 
ἀχροῶ δὴ, 

καὶ τὰς χεῖρας πειρῶ κατέχειν. 

ΠΡΟΒΟΥΜ.ΟΣ. 

ἀλλ᾽ οὐ δύναμαι" χαλεπὸν γὰρ, 
506 ὑπὸ τῆς ὀργῆς αὐτὸς ἴσχειν. ] 

ἘΟΥΕΣΕΤΌΞ ΟΡ Φ ΤΗ͂Σ: 

χλαύσει τοίνυν πολὺ μᾶλλον. 

ΠΡΟΒΟΥ.ΟΣ. 

τοῦτο μὲν, ὦ γραῦ, σαυτῇ κρώξαις " σὺ δέμοι λέγε. ἡ 
ΦΦΧΟΣΙΣΤΡΊΌΑΗ. 

ταῦτα ποιήσω. 

ἡμεῖς τὸν μὲν πρότερον πόλεμον χαὶ τὸν χρό- 
γον ἠνεχόμεσϑα 

ὑπὸ σωφροσύνης τῆς ἡμετέρας, τῶν ἀνδρῶν, 
ἅττ᾽ ἐποιεῖτε. 

οὐ γὰρ γρύζειν εἰᾶϑ᾽ ἡμᾶς. χᾷτ᾽ οὐκ ἠρέσχετέ 
γ) ἡμᾶς. 

ὅ10 ἀλλ ἠσϑανόμεσϑα καλῶς ὑμῶν" χαὶ πολλάκις 
ἔνδον ἂν οὖσαι 

ἠχούσαμεν ἄν τι χκαχῶς ὑμᾶς βουλευσαμένους 
μέγα πρᾶγμα" 

εἶτ ἀλγοῦσαι τἄνδοϑεν ὑμᾶς ἐπανηρόμεϑ' ἂν 
γελάσασαι, 

τί βεβούλευται περὶ τῶν σπονδῶν ἐν τῇ στήλη 
παραγράψαι 

ἐν τῷ δήμῳ τήμερον ὑμῖν; τί δέ σοι ταῦτ᾽; ἡ 
δ᾽ ὃς ἂν ἁνὴρ, 

ὅ16 οὐ σιγήσει ; χἀγὼ ᾿σίγων. 
ΤΎΝΗ. 

ἀλλ οὐχ ἂν ἐγώ ποτ᾿ ἐσίγων." 
ΠΡΟΒΟΥ͂ΖΟΣ. Ι 

χἂν ᾧμωξάς γ᾽, εἰ μὴ ᾽σίγας. 
ΣΟ ὙΣΥΓΣΙΕΓΦΡΕΟΆΤΈΕΙ. 

τοιγὰρ ἔγωγ᾽ ἔνδον ἐσίγων. 
ἕτερόν τι πονηρότερον δήπου βούλευμ ἐπεπύ- 

σμεϑ' ἂν ὑμῶν" 

εἶτ᾽ ἠρόμεϑ' ἄν" πῶς ταῦτ᾽, ὦνερ, διαπράττεσϑ᾽ 
ὧδ᾽ ἀνοήτως; 

ὁ δέ μὶ εὐθὺς ὑποβλέψας ἂν ἔφασχ᾽, εἰ μὴ τὸν 
στήμονα νήσω, 

520 ὑὀτοτύξεσϑαι μακρὰ τὴν χεφαλήν" πόλεμος δ᾽ 
ἄνδρεσσι μελήσει. 

ΠΡΟΒΟΎΥ͂ΖΟΣ. 

ὀρϑῶς γε λέγων γὴ «10 ἐκεῖνος. 
Φ«ἘΣΙΣΟΠΙΡΘΑ ΤΌΣΣ 

πῶς ὀρϑῶς, ὦ κακόδαιμον, 

εἰ μηδὲ χακῶς βουλευομένοις ἐξῆν ὑμῖν ὑπο- 

θέσθαι; 

ὅτε δὴ δ᾽ ὑμῶν ἐν ταῖσιν ὁδοῖς φανερῶς ἠκούο-- 

μὲν ἤδη, 
οὐχ ἔστιν ἀνὴρ ἐν τῇ χώρᾳ μὰ, «1 οὐ δῆτ 

ἔσϑ᾽ ἕτερός τις" 

ὅ25 μετὰ ταῦϑ᾽ ἡμῖν εὐθὺς ἔδοξεν σῶσαι τὴν Ἑλ-- 
λάδα χοινῇ 

ταῖσι γυναιξὶν συλλεχϑείσαις. ποῖ γὰρ χαὶ χρῆν 

ἀναμεῖναι; 

ἢν οὖν ἡμῶν χρηστὰ λεγουσῶν ἐϑελήσητ᾽ ἄντα- 
χροᾶσϑαι 

χἀντισιωπῶᾶν ὥσπερ χὴμεῖς, ἐπανορϑώσαιμεν ἂν 
ὑμᾶς. 

ΠΡΟΒΟΎΥΜΟΣ. 

ὑμεῖς ἡμᾶς; δεινόν γε λέγεις κοὐ τλητὸν ἔμοιγε. 

ΑὙΣΙΣΤΡΑΤΗ. ] 
σιώπα." 

ΠΡΟΒΟΥ.ΟΣ. Ϊ 

ὅ80 σοί γ᾽, ὦ κατάρατε, σιωπῶ ᾿γὼ, καὶ ταῦτα χά- 
λυμμα φορούσῃ 

περὶ τὴν χεφαλήν; μή νυν ζῴην. 
ἌΧ ΣΩΣΙΗΡΕ ΤΊΣ 

ἀλλ᾽ εἰ τοῦτ᾽ ἐμπόδιόν σοι, 
παρ᾿ ἐμοῦ τουτὶ τὸ χάλυμμα λαβὼν 
ἔχε χαὶ περίϑου τιερὶ τὴν χειαλὴν, 
χᾷτα σιώπα, 
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ὅ86 χαὶ τοῦτον τὸν χαλαϑίσχον ΠΡΟΒΟΥΜΖΟΣ. 
Ϊ 

τα ταν ; Ϊ Εν χη χᾷτα ξαίνειν συζωσάμενος, ! πῶς ; ἀπόδειξον. 

χυάμους τρώγων" ] “ΥΣΙΣΤΡΑΤΗ. 
᾿ σι », 

πόλεμος δὲ γυναιξὶ μελήσει. ᾿ " ταξοθ δ ΡΥ. ᾿ πε ΠΕΣ ΩΣ ΝΣ ὥσπερ χλωστὴρ᾽, ὅταν ἡμῖν ἢ τεταραγμένος, ὧδε 

ἀπαίρετ' ὦ γυναῖχες, ἀπιὸ τῶν χαλπίδων, ὅπως ἄν, Ἔ Ν Ἄ “θη ουη:, ἥ Α: ΕΚ ἐτής τ ὃ ὑπενεγχκοῦσαι τοῖσιν ἀτράχτοις τὸ μὲν ἐνταυϑὶ. 540 ἐν τῷ μέρει χἠμεῖς τι ταῖς φίλαισι συλλάβωμεν. ] τὰαδοες ς ε 
ΓΜ ὌΜΣΤ ΠΣ Δ, πρὶ δε “Δ.9 , τεῖσε, ἀρ Ἔ οὔποτε χάμοιμ ἂν ὀρχουμέν ὙΛΣῪ ζ ᾿ ἐγὼ  ρλιϑᾷ, προ τρρ ϑῷ ἐφθ λί οὕτως καὶ τὸν πόλεμον τοῦτον διαλύσομεν, ἢν οὐδὲ τὰ γόνατα κόπος ἑλεῖ καματηρός μου. τις ἐάση Ξ | ἢ ῖ δ᾽ ἐπὶ πᾶν ἱέναι Ι - ᾿ ἈρΆλος ἕ ἐϑέλω ἘΠ ΝΣ απ βρη, κεῖ ᾿ ὅ70 διεγεγχοῦσαι διὰ πρεσβειῶν τὸ μὲν ἐνταυϑὲ, τὸ τῶνδ᾽ ἄρετι ἐ μετὰ ΘεΤῆ. χ δ᾽ ἐχεῖσε. 

δὅ45 ἔνι φύσις, ἔνι χάρις, 

ἔνι ϑράσος, ἔνι δὲ σοφὸν, ἔνι δὲ φιλόπολις 

ἀρετὴ φρόνιμος. 
ἀλλ᾽, ὦ τηϑῶν ἀνδρειοτάτη καὶ μητριδίων ἀκα- 

ΠΡΟΒΟΥ͂ΔΧΟΣ. 
ἐξ ἐρίων δὴ χαὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων πρά- 

γματαὰ δεινὰ 
παύσειν οἴεσϑ᾽, ὦ ἀνόητοι; ληφῶν, 

ὅ50 χωρεῖτ᾽ ὀργῇ καὶ μὴ τέγγεσϑ' - ἔτι γὰρ νῦν οὔρια ΦΥΣΙΣΤΡΑΤΗ. 
ϑεῖτε. χἂν ὑμῖν γ᾽ εἴ τις ἐνὴν νοῦς, 

ΧΨΥΣΙΣΤΡΑΤΗ. ἐχ τῶν ἐρίων τῶν ἡμετέρων ἐπολιτεύεσϑ' ἂν 
ἀλλ ἤνπερ ὅ τε γλυχύϑυμος Ἔρως χὴ Κυπρο- ἅπαντα. | 

γένει ᾿ἀφροϑδίτη ΠΡΟΒΟΥ͂.ΟΣ. 
ἵμερον ἡμῶν κατὰ τῶν χόλπων χαὶ τῶν μηρῶν πῶς δή; φέρ᾽ ἴδω. 

καταπνξευσῃ, ΨΨΦΥΣΙΣΤΡΆΑΤΗ. 
ΣΡ ξ ὃ ἴς ἀνδράσι καὶ Ξ- ΕΝ Ρ κατ᾿ ἐντέξῃ ΠΕΤΟΙΘ γε Ξοσεο δ τοῖς φυιδραι πρῶτον μὲν ἐχρῆν, ὥσπερ πόχον ἐν βαλανείῳ,, ῥοπαλισμοῦὺς, δγοὲ , Ἢ , ον τε Το ΕΒ : ἀξ τ᾽ ἘΝ χπλύναντας τὴν οἰσπώτην, ἐκ τῆς πόλεως ἐπι-- 

οἰμαί ποτε «“υσιμάχας ἡμᾶς ἐν τοῖς Ἕλλησι κα- χλινεῖς λεῖσϑαι. " ἢ ᾿ . ἢ , ΠΣΤΩΣ ΠΑ͂Ν ΟΣ. ἐχραβδίζειν τοὺς πολ θυο χαὶ τοὺς τριβόλους. 
οι τὰ ἀπολέξαι, 

ὅ86 τί ποιησάσας ; καὶ τούς γε συνισταμένους τούτους καὶ τοὺς πι- ΞΟ ΠΡΙΑ Χ ΉΗ: 
: " ὅ δ ς δε λοῦντας ἑαυτοὺς ἢν παύσωμεν πρώτιστον μὲν ξὺν ὅπλοισιν, 

εὐ ἐν ἥ Ὰ ἐπὶ ταῖς ἀρχαῖσι διαξῆναι χαὶ τὰς χειαλὰς ἀπο-- ἀγοράζοντας καὶ μαινομένους. Ξ 
ας τῖλαι" 

ΧΝ Η. νι 
εἶτα ξαίνειν εἷς χαλαϑίσχον κοινὴν εὔνοιαν γὴ τὴν Παφίαων ᾿φροδίτην. β 

ΠΥ ΣΟ ΣΙΡΑ ΤΉ. ] Ρ ἘΡΌΜΕΡΟΣ Ι 
τ ΕΟ ἀφ ἢ ἸΣΕΙΣ ὅ80 χαταμιγνύντας τούς τε μετοίχους κεῖ τις ξένος . χύτραις χαὶ τοῖς λα- δαας νῦν μὲν γὰρ δὴ χαὶ ᾿αρισυ χύτραις ς ΘΑ 

"ν ὁμοίω. Ξ δ: Σ χάνοισιν ὁμοίως: : ἽΝ κεῖ τις ὀφείλει τῷ δημοσίῳ, χαὶ τούτους ἔἐγχα- 
περιέρχονται κατὰ ΤΙΝ ἀγορὰν ξὺν ὅπλοις, ὥσπερ ἘΠ ΞΟ: 

γύβαντες. ᾿ ; ; ἢ, νι Ὁ ἀιΐ .: Απα ἄχει ὮΝ μ καὶ νὴ “]α τάς γε πύλεις, ὁπόσαι τῆς γῆς τῆσδ᾽ 

» Τ1ὦ ἘΣ ΠΡ ἢ ἘΠΑΟΚΕ. εἰσὶν ἄποικοι, 
Ζ π ) 2. υς. ᾿ - -; ᾿ , ᾿ τη  γοησποαονς νορείους διαγιγνώσχειν ὅτι ταῦϑ' ἡμῖν ὥσπερ τὰ κατάγ-, ΞΕ ΊΥΞΙΣΤΡ ἈΦ ΤΉ: 

Ευ τοι, σεν ματα κεῖται Ϊ 
καὶ μὴν τὸ γε πρᾶγμα γέλοιον, Υ ΄ ᾿ χωρὶς ἕχαστον " κᾷτ᾽ ἀπὸ τούτων πάντων τὸ χί- ὅ60 ὅταν ἀσπίδ᾽ ἔχων χαὶ Γοργόνα τις χᾷτ' ὠνῆται ταγμα λαβόντας 

χοραχίνους. ὅ86 δεῦρο ξυνάγειν χαὶ συναϑροίζειν εἰς ἕν, χἄπειται 
γάρ χε Ἀν ἊΣ ΓΎ ΝΗ. ᾿ ΑΝ ποιῆσαι 

γ»γὴ 4 ἐγὼ γοῦν ἄνδρα κομήτην φυλαρχοῦντ τολύπην μεγάλην, χᾷτ' ἐκ ταύτης τῷ “1ήμῳ χλαῖ- εἶδον ἐφ᾽ ἵππου 

ἐς τὸν χαλχοῦν ἐιμιβαλλόμενον πῖλον λέχιϑον 
παρὰ γραύς ᾿ 

ἕτερος δ᾽ αὖ Θρᾷξ πέλτην σείων κἀκόντιον, 
Ξ: Ε ἣ 

εἰς θομέετροΣ ἷς οὐδὲ μετῆν πάνυ τοῦ πολέ, ἐδεδίσχετο τὴν ᾿ἰσχαδόπωλιν χαὶ τὰς δρυπέπεις πε συῦσε ΜΕΔῚ ἐὐσου ΤΟ ΕΤΟΥΣ 
χατέπινε. ΣΦ ΣΧΣΙΓΣ  ῬΊ“Τ ΉΠΣ 

ὟΝ ΄ 

ΠΡΟΒΟΥ.ΟΣ. καὶ μὴν, ὦ παγχατάρατε, 
ΗΞ Εν ἢ Ἂ Νρρὰ ; 

ὅθύ πῶς οὖν ὑμεῖς δυναταὶ παῦσαι τεταραγμένα πλεῖν ἠὲ διπλοῦν αὐτὸν φέρομεν. πρωτιστογ 

πράγματα πολλὰ μέν γε τεχοῦσαι 
Ν ͵ Ἢ ῇ, Ω 

590 χἀχπέμψασαι παῖδας ὁπλίτας. 

νὰν ὑςῆναι. 

ΤΡΟΒΌΟΣΥ. Χ.ΟἿΣ. 

οὔκουν δεινὸν ταυτὶ ταύτας δαβϑίζειν καὶ τολυ- 
πεύειν, 

ἐν ταῖς χώραις χαὶ διαλῦσαι; 

ΤΣ ΡΟ ΠΙΗΣ ΠΡΟΒΟΥ.ΟΣ. 

φαύλως πάνυ. σίγα, μὴ μνησιχαχήσης. 



Ϊ 
Ι 
Ϊ 

Ϊ 

Ἀ ΡΟΣ ἈΨΝΕΘΟΥΎΑΚΞ 

ἘΣΣΙ ΓΙΡΙ ΓΙ. 
ϑ - ᾿ - - 

εἶϑ' ἡνίχα χρῆν εὐφρανθῆναι καὶ τῆς ἥβης ἀπο-- 
λαῦσαι, 

τ ὡν κ ας ᾿ ἋΣ 
μονοχοιτοῦμεν διὰ τὰς στρατιάς. χαὶ ϑήμέτερον 

μὲν ἐᾶτε, 

περὶ τῶν δὲ χορῶν ἐν τοῖς ϑαλάμοις γηρασχου-- 

σῶν ἀνιῶμαι. 

ΤΡΙΟΒΙΟΣΧΞΖΟΙΣ. 

οὔκουν χὥνδρες γηράσχουσιν ; 
ὙΣΟΤΣ ΤΥΒ ΠΗ͂Σ, 

ν "Ὁ ΕΣ ΕῚ ΜΝ .} [ 
μὰ «1{᾽, ἀλλ᾽ οὐχ εἴπας ὅμοιον. 

595 (Ἢ τ ν ΕΣ τ ᾿ " 5. ἢ ΄ 

ὁ μὲν ἥχων γὰρ, κἂν ἡ πολιὸς, ταχὺ παῖδα χό- 

ρη» γεγάμηχεν" 

τῆς δὲ γυναικὸς μιχρὸς ὃ χαιρὸς, χἂν τούτου 
μὴ ᾿πιλάβηται, 

οὐδεὶς ἐϑέλει γῆμαι ταύτην, ὀττευομένη δὲ χά- 
ϑηται. 

ΠΡΟΒΟΎ.ΟΣ. 

ἀλλ᾽ ὅστις ἔτι στῦσαι δυνατὸς 

«Ὁ Ὑ ΣΎΣΙ ΠῚΡΙ͂ ΤΉ; 

σὺ δὲ δὴ τί μαϑὼν οὐκ ἀποϑνήσχεις; 
600 χοιρίον ἔσται " σορὸν ὠνήσει" 

μελιτοῦτταν ἐγὼ χαὶ δὴ μάξω. 
λαβὲ ταυτὶ χαὶ στε ἄνωσαι. 

ΤΟΝ. ΤΑ. 

χαὶ ταυτασὶ δέξαι παρ᾽ ἐμοῦ. 

ΓΥΝῊ 8. | 
χαὶ τουτονγὶ λαβὲ τὸν στέφανον. ] 

«4 ἘΣΙΣΟΟΟΑΤΊΗ:. 

606 τοῦ δεῖ; τέ ποϑεῖς; χώρει᾽ς τὴν ναῦν" 
ὁ Χάρων σε χαλεῖ, 
σὺ δὲ χωλύεις ἀνάγεσϑαι. 

ΠΡΟΒΟΥ͂ΜΟΣ. 

εἶτ᾽ οὐχὶ ταῦτα δεινὰ πάσχειν ἔστ᾽ ἐμέ; 
γὴ τὸν “10 ἀλλὰ τοῖς προοβούλοις ἄντιχρυς 

610 ἐμαυτὸν ἐπιδείξω βαδίζων ὡς ἔχω. 

ΧΦ ΧΣΥ ΣΙ ΕΣΖΥΓΙΗΣ 

μῶν ἐγχαλεῖς ὅτι οὐχὶ προὐϑέμεσϑά σε; 
ἀλλ ἐς τρίτην γοῦν ἡμέραν σοὶ πρῷ πάνυ 

ἥξει παρ᾽ ἡμῶν τὰ τρίτ' ἐπεσχευασμένα. 

ΧΟΡΟΣ ΤΕΡΟΝΤΩ Ν. 

οὐχ ἔτ᾽ ἔργον ἐγχαϑεύδειν, ὅστις ἔστ᾽ ἐλεύϑερος" 
616 ἀλλ ἐπαποδυώμευ᾽, ἄνδρες, 

γματι. 

ἤδη γὰρ ὄζειν ταδὶ μειζόνων χαὶ τιλειόνων 
πραγμάτων μοι δοχεῖ, 

τουτῳὶ τῷ προώύά- 

χαὶ μάλιστ᾽ ὀσιρραίνομαι τῆς Ἱππίου τυραννίδος - 
6020 χαὶ πάνυ δέδοιχα μὴ τῶν «Ἱαχώνων τινὲς 

δεῦρο συνεληλυϑότες ἄνδρες ἐς Κλεισθένους 
τὰς ϑεοῖς ἐχϑοὰς γυναῖχας ἐξεπαίρωσιν δόλῳ 
χαταλαβεῖν τὰ χρήμαθ᾽ ἡμῶν τόν τὲ μισϑὸν, 

026 ἔνϑεν ἔζων ἐγώ. 

δεινὰ γάρ τοι τάσδε γ᾽ ἤδη τοὺς πολίτας νου-- 
ϑετεῖν, 

χαὶ λαλεῖν γυναῖχας οὔσας ἀσπίδος χαλκῆς πέρι, 

καὶ διαλλάττειν σιρὸς ἡμᾶς ἀνδράσιν «ΤἹαχωνικοῖς, 

οἷσι πιστὸν οὐδὲν, εἰ μή περ λύχῳ χεχηνότι. 
680 ἀλλὰ ταῦϑ' ὕφηναν ἡμῖν, ἄνδρες, ἐπὶ τυραννίδι. 

6Ι4.- 686. --Ξ 686--- 657. ᾿ 

ἀλλ ἐμοῦ μὲν οὐ τυρανγεύσουο', ἐπεὶ φυλά- 
ξομαι, 

χαὶ φορήσω τὸ ξίος τὸ λοιπὸν ἐν μύρτου 
χλαῦὶ, Ι 

ὌΣΤΣ ᾽ ἘΣ ΠΡΣΞΟΣ Ἢ : ἀγοράσω τὶ ἐν τοῖς ὅπλοις ἑξῆς ᾿Ἱριστογείτονι, 
το ὕϑεςς [ Ἴ δι Ὁ ὝΕΣ τὰ ᾿ 
ὡδέ 8ϑ' ἑστήξω παρ αὐτόν" αὐτὸ γάρ μοι γί- 

γνεται 
θϑο τῆς ϑεοῖς ἐχϑρᾶς πατάξαι τῆσδε γραὸς τὴν 

γνάϑον. 

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΟΩΤΓΚΩΙΝ. 

οὐ γὰρ εἰσιόντας οἴχαδ᾽ ἡ τεχοῦσα γνώσεται. 
᾽ ͵ 5 ᾿ Ξ Ἢ 
ἀλλὰ ϑώμεσϑ᾽, ὦ φίλαι γρᾶες, ταῦὲ πρῶτον 

χαμαί. 
- ἄν . ἡδὺ 
ἡμεῖς γὰρ, ὦ πάντες ἀστοὶ, λόγων χατάρχομεν 
τῇ πόλει χρησίμων" 

640 εἰχότως, ἐπεὶ χλιδϑῶσαν ἀγλαῶς ἔϑρεψέ με. 
ἑπτὰ μὲν ἔτη γεγῶσ᾽ εὐθὺς ἠρρηφύρουν" 
᾿ γον Ξ κ᾿ Ἀν τ γ 

εἰτ᾽ ἀλετρὶς ἡ δεχέτις οὐσα τἀρχηγέτι " 

θά χάτ ἔχουσα τὸν χροχωτὸν ἄρχτος ἢ Βραυ- κατ ἔχουσα τὸν χροχωτὸν ἄρχτος ἡ ραυ 
ρωγίοις " 

χἀχανηφόρουν ποτ᾽ οὖσα παῖς χαλὴ, ᾽χουσ' 
Ἰσχάδων ὁρμαϑόν " 
᾽ν ᾽ -» ΄ 
ρα προὐφείλω τι χρηστὸν τῇ πόλει παραινέσαι; 

εἰ δ᾽ ἐγὼ γυνὴ πέφυκα, τοῦτο μὴ φϑονεῖτέ 
μοι, 

θ60ἢν ἀμείνω γ᾽ εἰσενέγχω τῶν παρόντων πρα- 
γμάτων. 

τοὐράγνου γάρ μοι μέτεστι" καὶ γὰρ ἄνδρας 
εἰσι έρω, 

τοῖς δὲ δυστήνοις γέρουσιν οὐ μέτεσϑ' ὑμῖν. 
ἐπεὶ 

τὸν ἔρανον τὸν λεγόμενον παππῷον ἐκ τῶν 
Μηηδιχῶν 

εἶν ἀναλώσαντες οὐχ ἀντεισφέρετε τὰς εἴσ- 

φορὰς, 
θὅ6 ἀλλ᾿ ὑφ᾽ ὑμῶν διαλυϑῆναι προσέτε χινδυ- 

γνεύομεν. 
ἄρα γρυχτόν ἔστιν ὑμῖν; εἰ δὲ λυπήσεις τί με, 
τῷδέ γ᾽ ἀψήχτῳ πατάξω τῷ κοθϑόρνῳ τὴν 

γνάϑον. 

ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩ Ν. 

ταῦτ᾽ οὖν οὐχ ὕβρις τὰ πράγματ ἐστὶ 
600 πολλή; κἀπιδώσειν μοι δοχεῖ τὸ χρῆμα μᾶλλον. 

ἀλλ᾽ ἀμυντέον τὸ πρᾶγμ ὅστις γ᾽ ἐνύρχης ἔστ᾽ 
ΞΟ 
ἄνηρ. 

ἀλλὰ τὴν ἐξωμίδ᾽ ἐχδυώμεϑ᾽, ὡς τὸν ἄνδρα δεῖ 

ἀνδρὸς ὄζειν εὐθὺς, ἀλλ᾽ οὐκ ἐντεϑριῶσϑαι 
πρέπει. 

666 ἀλλ ἄγετε, λυχόποδες, οἵπερ ἐπὶ «Τειψύϑριον 
ἤλθομεν, ὅτ᾽ ἦμεν ἔτι, 

γὺν δεῖ, νῦν ἀνηβῆσαι πάλιν κἀναπτερῶσαι 

670 πῶν τὸ σῶμα χἀποσείσασϑαι τὸ γῆρας τόδε. 

εἰ γὰρ ἐνδώσει τις ἡμῶν ταῖσδε χἂν σμιχρὰν 

λαβὴν, 

οὐδὲν ἐλλείψουσιν αὗται λιπαροῦς χειρουργίας, 
ἀλλὰ χαὶ ναῦς τεχτανοῦνται, χἀπιχειρήσουσ᾽ ἔτι 

675 γαυμαχεῖν καὶ πλεῖν ἐφ᾽ ἡμᾶς, ὥσπερ ᾿ἥρτε- 
μισία " 

6688 --- 681. ΞΞΞ 682 --- 7065. 



ἢν δ᾽ ἐφ᾽ ἱππικὴν τράπωνται, διαγράφω τοὺς 
ἱππέας. 

ἱππιχώτατον γάρ ἔστι χρῆμα κἄποχον γυνή. 
χοὺχ ἂν ἀπολίσϑοι τρέχοντος" τὰς δ᾽ ᾿“μαζόνας 

σχόπει, 
ἃς ΠΠίχων ἔγραψ᾽ ἐφ᾽ ἵππων μαχομένας τοῖς 

ἀνδράσιν. 
680 ἀλλὰ τούτων χρῆν ἁπασῶν ἐς τετρημένον ξύλον 

ἐγχαϑαρμόσαι λαβόντας τουτονὶ τὸν αὐχένα. 
ΧΟΡΟΣ ΓΥΝ4ΖΊΚΩ Ν. 

εἰ νὴ τὼ ϑεώ μὲ ζωπυρήσεις, 
λύσω τὴν ἐμαυτῆς ὗν ἐγὼ δὴ, καὶ ποιήσω 

᾿ θ8ὅ τήμερον τοὺς δημότας βωστρεῖν σ᾽ ἐγὼ πεχτού- 

͵ μενον. 
ἀλλὰ χἠμεῖς, ὦ γυναῖχες, ϑᾶττον ἐχϑυώμεϑα, 
ὡς ἂν ὕζωμεν γυναιχῶν αὐτοδὰξ ὠργισμένων. 

690 γῦν πρὸς ἔμ᾽ ἴτω τις, ἵνα μὴ ποτε φάγῃ σχό- 

ροδα, μηδὲ χυώμους μέλανας. 
ὡς εἰ χαὶ μόνον χαπκῶς ἐρεῖς, ὑπερχολῶ γὰρ, 

690 ἀετὸν τίχτοντα χάνϑαρός σε μαιεύσομαι. 

οὐ γὰρ ὑμῶν φροντίσαιμ᾽ ἂν, ἢν ἐμοὶ ζῆ «1αμι-- 
πιτὼ 

ἣ τε Θηβαία φίλη παῖς εὐγενὴς ᾿Ισμηνία. 
οὐ γὰρ ἔσται δύναμις, οὐδ᾽ ἢν ἑπτάχις σὺ ψη- 

φίσῃ, 
ὅστις, ὦ δύστην᾽, ἀπήχϑου πᾶσι καὶ τοῖς γεί- 

τοσιν. 
100 ὥστε χἀχϑὲς ϑήχάτῃ ποιοῦσα παιγνίαν ἐγὼ 

τοῖσι παισὶ τὴν ἑταίραν ἐχάλεσ᾽ ἐχ τῶν γειτόνων, 
παῖδα χρηστὴν κἀγαπητὴν ἐκ Βοιωτῶν ἔγχελυν" 

οἱ δὲ πέμψειν οὐκ ἔφασκον διὰ τὰ σὰ ψηφίσματα. 
χοὐχὶ μὴ παύσησϑε τῶν ψηφισμάτων τούτων; 

πρὶν ἂν 
706 τοῦ σχέλους ὑμᾶς λαβών τις ἐχτραχηλίσῃ φέρων. 

ΧΟΝΒΙΟΣΣΥΤΥΥ ΝΑΊΚΩΝ. 

ἄνασσα πράγους τοῦδε καὶ βουλεύματος, 

τί μοι σχυϑρωπὸς ἐξελήλυϑας δόμων; 
Φ{ὌΎΣΙΟΣΤΟΒ Α ΤᾺ 

χακῶν γυναικῶν ἔργα καὶ ϑήλεια φρὴν 
ποιεῖ μ᾽ ἄϑυμον περιπατεῖν τ᾿ ἄνω χάτω. 

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΩΑΙΚΩΝ. 

Ἷ Ι 

ΛΙΎΟΣΙΙ Σ ΤΡ Ἢ ΊΗ 

710 τί φής; τί φής; 
ΚΎΣΤΙΣ ΤΡ ΑΧΓΩΣ 

ἀληϑῆ, ἀληϑῆ. 

ΧΟΡΟΣ ΤῪΝΔΙΚΩ Ν. 

τί δ᾽ ἐστὶ δεινόν; φράζε ταῖς σαυτῆς φίλαις. 
“4ἘΣΥΣΈΡΆΑΤΕΗ. 

ἀλλ᾽ αἰσχρὸν εἰπεῖν χαὶ σιωπῆσαι βαρύ. 
ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩ Ν. 

μή νύν μὲ χρύψης ὃ τι πεπόνϑαμεν κακόν. 
ΣΟΥ Σ  ΡΌΣ ΤΟΙΣ. 

715 βινητιῶμεν., ἣ βοάχιστον τοῦ λόγου. 
ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΔΑΙΚΩΝ. 

Ἰὼ Ζεῦ. 
ΣῪ ΞΙΙΣΕΓΦ. Ζ. ΤῊ, 

τί Ζῆν᾽ ἀτεῖς; ταῦτα δ᾽ οὖν οὕτως ἔχει. 
ἐγὼ. μὲν οὖν αὐτὰς ἀποσχεῖν οὐχέτι 
οἵα τ᾿ ἀπὸ τῶν ἀνδρῶν" ἀποδιδράσχουσι γάρ. 

720 τὴν μέν γε πρώτην διαλέγουσαν τὴν ὀπὴν 
κατέλαβον ἣ τοῦ Πανός ἔστι ταὐλίον, 

᾿ 745 ἀλλ᾽ οὐχ ἐχύεις σύ γ᾽ ἐχϑές. 

τὴν δ᾽ “ἐκ τροχιλίας αὖ χατειλυσπωμένην, ] 
τὴν δ᾽ αὐτομολοῦσαν, τὴν δ᾽ ἐπὶ στροουϑοῦ μιίαν 

ἤδη πέτεσθαι διανοουμένην κάτω 
726 ἐς Ορσιλόχου χϑὲς τῶν τριχῶν χκατέσπασα. 

πάσας τὲ προφάσεις ὥστ᾽ ἀπελϑεῖν οἴκαδε 

ἕλχουσιν. ἤδη γοῦν τις αὐτῶν ἔρχεται. 

αὕτη σὺ ποῖ ϑεῖς; 
ΓΥΝΗ͂ 4. 

οἴχαδ᾽ ἐλθεῖν βούλομαι. 
οἴχοι γάρ ἔστιν ἔοριά μοι Π]Πλήσια 

130 ὑπὸ τῶν σέων χαταχοπιτύμεναι. 

ΦΟῪΣ ΥΣΙΤΙΡ ΎΤΕΙ, 

ποίων σέων; 

οὐκ εἶ πάλιν; : 
ΓΥΝΗ «4. 

ἀλλ᾽ ἥξω ταχέως νὴ τὼ ϑεὼ, 

ὅσον διαπετάσασ᾽ ἐπὶ τῆς κλίνης μόνον. 

ΦΎΣΙΣ ΤΙ. 

μὴ διαπετάγνυ, μηδ᾽ ἀπέλϑης μηδαμῆ. 
ΤΎΝΗ «4. 

ἀλλ᾽ ἐῶ ᾿πολέσϑαι ταρ ; 
ὙΖΙΣ ΡΖ, ,ΗΗ: 

ἢν τούτου δέῃ. 
ΓΎΝΗ 8. 

725 τάλαιν᾽ ἐγὼ, τάλαινα τῆς ἀμόργιδος, 
ἣν ἄὥλοπον οἴχοι χαταλέλοιπ᾽. 

ΑΥΣΙΣΤΖΤΡΑ͂ΤΉΗ. 

αὕτη ᾽τέρα 

ἐπὶ τὴν ἄμοργιν τὴν ἄλοπον ἐξέρχεται. 
χώρει πάλιν δεῦρ᾽. 

.' Ἑ ΕΓ..Β. 

ἀλλὰ νὴ τὴν ρωσφύόρον 
ἔγωγ᾽ ἀποδείρασ᾽ αὐτίχα μάλ᾽ ἀπέρχομαι. 

ΦΎΣΙΣ ΈΒΥΓΕΙΗΣ 

710 μὴ μάποδαίρης. ἢν γὰρ ἄρξῃ τουτουὶ, 
ἑτέρα γυνὴ ταυτὸν ποιεῖν βουλήσεται. 

ΤΎΝΗ Τ'΄' 

ὦ πότνι᾽ Πὶλείϑυι᾽, ἐπίσχες τοῦ τόκου. 

ἕως ἂν εἷς ὅσιον μόλω ᾿γὼ χωρίον. 
ΚΣ ΞΟΡΙΡ ΤΉ: 

τί ταῦτα ληρεῖς; 
ΤΥ ΝΈΩΙ 

αὐτίχα μάλα τέξομαι. 

ΣΦ ὙΎΥΣΓΣ ΤΡ ΤῈΣ 

Ὑ δὴν Ὅν, ἐν τ ΠΡΌ τ 

ἀλλὰ τήμερον. 
ἀλλ᾽ οἴχαδέ μ᾽ ὡς τὴν μαῖαν, ὦ “Πυσιστράτη, 
ἀπόπεμψον ὡς τάχιστα. | 

ΖΦ ΥΣΙΣΤΙΣΑ͂ ΤῊ: 

τίνα λόγον λέγεις; 

τί τοῦτ᾽ ἔχεις τὸ σχληρόν; 

ΓΥΝΉ (ὦΣ 

ἄρρεν παιδίον. 

“ΦΥΣΙΣΈΊΡΩ ΤΊ. 

μὰ τὴν ᾿Ἰφροδίτην οὐ σύ γ᾽, ἀλλ᾽ ἢ χαλχίον 
750 ἔχειν τι φαίνει κοῖλον " εἴσομαι δ᾽ ἐγώ. 

ὦ χαταγέλαστ᾽, ἔχουσα τὴν ἱερὰν χυνὴῆν 
κυεῖν ἔφασχες; 



0 ἈΓΡΞΓΩΟ 

Ψ ΥΥΝΈΣΠ ΑΕ: 

χαὶ χυῶ γε γὴ “Τα. 
ΧΥΣΙΣΤΡΑΑ͂ΤΗ. 

τί δῆτα ταύτην εἶχες; 
ΤΟΝ: ΕΓ νυν: 

ἵνα μ᾽ εἰ καταλάβοι 

ὁ τύχος ἔτ᾽ ἐν πόλει, τέχοιμ᾽ ἐς τὴν χυγῆν 

750 ἐσβᾶσα ταύτην, ὥσπερ αἱ περιστεραί. 
Ὁ ΣΟΣΣΙ ΤΙ ΤῊ. 

τί λέγεις; προφασίζει - περιφανῆ τὰ πράγματα." 

οὐ τἀμφιδρόμια τῆς χυνῆς αὐτοῦ μενεῖς ; 

ΌΥΟΜΗ ἘΠῚ 

ἀλλ᾽ οὐ δύναμαι ᾽γωγ᾽ οὐδὲ κοιμῶσϑ᾽ ἐν πόλει, 

ἐξ οὗ τὸν ὄφιν εἶδον τὸν οἴχουρόν ποτε. 

ΤΥ ΝΌ Ζ. 

700 ἐγὼ δ᾽ ὑπὸ γλαυχῶν γε τάλαιν᾽ ἀπόλλυμαι 

ταῖς ἀγρυπνίαισι. χαχχαβιζουσῶν ἀεί. 

ΠΡ ΥΕΞ ΕΣΣΊΟΡΕΣΤ 

ὦ δαιμόνιαι, παύσασϑε τῶν τερατευμάτων. 

ποϑεῖτ᾽ ἴσως τοὺς ἄνδρας" ἡμᾶς δ᾽ οὐχ οἴει 

ποϑεῖν ἐχείνους; ἀργαλέας εὖ οἶδ᾽ ὅτι 

7606 ἄγουσι νύχτας. ἀλλ᾽ ἀνάσχεσϑ', ὠγαϑαὶ, 

χαὶ προσταλαιπωρήσατ᾽ ὀλίγον χρόνον, 

ὡς χρησμὸς ἡμῖν ἔστιν ἐπιχρατεῖν; ἐὰν 

μὴ στασιάσωμεν " ἔστι δ᾽ ὁ χοησμὸς οὑτοσί. 

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩ͂Ν. 

αὐτὸν ἡμῖν ὅ τι λέγει. 
ΥΣΡΓΣΣΕ ΠΕΡ ΑὙΤῸΣ 

σιγῶτε δή. 

770 ἀλλ᾽ ὁπόταν πτιήξωσι χελιδόνες εἰς ἕνα χῶρον, 

τοὺς ἔποπας φεύγουσαι, ἀπόσχωνταί τε φαλήτων, 

παῦλα χαχῶν ἔσται, τὰ δ᾽ ὑπέρτερα νέρτερα 

ϑήσει 

Ζεὺς ὑψιβρεμέτης, 
ΧΟΡΟΣ ΤΥΝΑΙΚΩ Ν. 

ἐπάνω χαταχεισόμεϑ᾽ ἡμεῖς ; 
ὙΥΣΣΙΕΡΙ ΠΗ: 

ἣν δὲ διαστῶσιν χαὶ ἀναπτῶνται πτερύγεσσιν 

715 ἐς ἱεροῦ ναοῖο χελιδόνες, οὐχέτι δόξει 

ὄρνεον οὐδ᾽ ὁτιοῦν χαταπυγωνέστερον εἶναι. 

ΧΟΡΟΣ ἘΥΕΝ ΌΤΙ ΚΈΚΩΝ: 

σαφής γ᾽ ὁ χρησμὸς γὴ Δί. ὦ πάντες ϑεοὶ, 

μή νυν ἀπείπωμεν ταλαιπωρούμεναι, 

ἀλλ᾽ εἰσίωμεν. χαὶ γὰρ αἰσχρὸν τουτογὶ, 

780 ὦ φίλταται, τὸν χρησμὸν εἰ προδώσομεν. 

ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ. 

» 5 
4 

λέγ᾽ 

μὖϑον 
βούλομαι λέξαι τιν᾽ ὑμῖν, ὅν ποτ᾽ ἤκουσ᾽ 

αὐτὸς ἔτι παῖς ὧν, 

οὕτως. 

785 ἦν νεανίσχος Μελανίων τίς, ὃς 

φεύγων᾽ γάμον ἀφίκετ᾽ ἐς ἐρημίαν, 

κἀν τοῖς ὄρεσιν ᾧχει" 
χᾷτ᾽ ἐλαγοϑήρει 

790 πλεξάμενος ἄρχυς, 
χαὶ χύνα τιν᾽ εἶχεν, 

χοὐχέτι χατῆλϑε πάλιν οἴκαδ᾽ ὑπὸ μίσους. 

οὕτω 
τὰς γυναῖχας ἐβδελύχϑη 

781 -- 804. -ΞΞ 808 --- 828. 

ΦΑΝΟΥ͂ 
Ἷ ». - τ 790 κεῖνος, ἡμεῖς τ᾽ οὐδὲν ἧττον 

τοῦ ΠΙελανίωνος οἱ σώφρονες. 
ΤΈΡΩΝ. 

βούλομαξ σε, γραῦ, χύσαι, 
ΤΌΝ: 

χρόμμυόν τἄρ᾽ οὐχ ἔδει. 
ΤΈΡΩ Ν. 

χἀνατείνας λαχτίσαι. 

ΓΥΝΉ: 

800 τὴν λόχμην πολλὴν «ορεῖς. 
ΤΈΡΩ Ν. 

χαὶ Μυρωνίδης γὰρ ἦν 

τραχὺς ἐντεῦϑεν μελάμπυ-- 
γός τε τοῖς ἐχϑροῖς ἅπασιν, 
ὡς δὲ χαὶ «Ῥορμίων. 

ΧΟΡΟΣ ΤΥΝΑΙΚΩ Ν. 

806 χἀγὼ 
βούλομαι μῦϑόν τιν᾽ ὑμῖν ἀντιλέξαι 
τῷ ΜΙελανίωνι. 

Τίμων 

ἣν τις ἀΐϑουτος ἀβάτοισιν ἐν 
810 σχώλοισι τὸ πρόσωπον περιειργμένος, 

Ἐρινύων ἀπορρώξ. 

οὗτος οὖν ὁ Τίμων 
ᾧχεϑ᾽ ὑπὸ μίσους 

815 πολλὰ χαταρασάμενος ἀνδράσι πονηροῖς. 

οὕτω 
χεῖνος ὑμῶν ἀντεμίσει 
τοὺς πονηροὺς ἄνδρας ἀεὶ, 

820 ταῖσι δὲ γυναιξὶν ἦν φίλτατος. 

ΓΥΎΝΗ͂. 

τὴν γνάϑον βούλει ϑένω; 
ΓΈΡΩΝ. 

μηδαμῶς" ἔδεισά γε. 

ΤΌ ΝΗ: 

ἀλλὰ χρούσω τῷ σχέλει; 
ΤΈΡΩΝ. 

τὸν σάχανδρον ἐχιανεῖς. 
ΤΎΕΙΣ 

826 ἀλλ᾽ ὅμως ἂν οὐχ ἴδοις 

χαίπερ οὔσης γραὸς ὄντ᾽ αὐ- 

τὸν χομήτην, ἀλλ᾽ ἀπεψι- 
λωμένον τῷ λύχνῳ. 

“ΦΎΥΣΙΣΎΤΡΟΑ ΤΗΣ 

Ἰοὺ Ἰοὺ, γυναῖκες, ἴτε δεῦρ᾽ ὡς ἐμὲ 

] 880 ταχέως. 

ΤΎΣΙΝΙΗ ΚΖ. 

τί δ᾽ ἔστιν; εἰπέ μοι, τίς ἡ βοή; 
ΑὙΣΙΣΤΙΡΎΜΙΞΗΩΣ 

ἄνδρ᾽ ἄνδρ᾽, ὁρῶ προσιόντα παραπεπληγμένον, 
τοῖς τῆς ᾿ἡφροδίτης ὀργίοις εἰλημμένον. 
εἰ ΓΥΝΉ: 

ὦ πότνια, Κύπρου χαὶ Κυϑήρων καὶ ΤΙάφου 
μεδέουσ᾽, ἴϑ᾽ ὀρϑὴν ἥνπερ ἔρχει τὴν ὁδόν. 

ΤΎΔΊΗΙ: Τάς 

835 ποῦ δ᾽ ἐσεὶν, ὅστις ἐστί; 
 ΔΥΣΥΣΤΡΖ.ΤΉΗ. 

παρὰ τὸ τῆς Χλόης. 
| ΤΨΊΝ ΩΣ 

' ὦ νὴ “4ὦ᾽ ἐστὶ δῆτα. τίς χἀστίν ποτε; 
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ἘΚ ὉΣΥΤΟΣΊΤΕΡ 4 ΤΊ. 

ὁρᾶτε" γιγνώσχει τις ὑμῶν; 
ΜΥΡΡΙΝΗ. 

νὴ «Τα, 
ἔγωγε" χκἀστὶν οὑμὸς ἀνὴρ Κινησίας. 

ΥΥΊΣΙ ΤΙΣΙΤΑΡ. ΖΦ. Τ ΕἸ: 

σὸν ἔργον εἴη τοῦτον ὀπτᾶν χαὶ στρέφειν, 
840 χκἀξηπεροπεύειν, χαὶ φιλεῖν χαὶ μὴ φιλεῖν, 

χαὶ πάνϑ᾽ ὑπέχειν πλὴν ὧν σύνοιδεν ἡ χύλιξ. 
ΔΙ ἘΦ ΔΙ Ο 

ἀμέλει, ποιήσω ταῦτ᾽ ἐγώ. 
ΧΦΨΥΣΊΣΤΡΑΤΙΗΙ. 

χαὶ μὴν ἐγὼ 
συνηπεροπεύσω παραμένουσά γ᾽ ἐνϑαῦὶ, 

χαὶ ξυσταϑεύσω τοῦτον. ἀλλ᾽ ΓΈΕΡΈΡΕΙ 

ΠΝ ΕΥΡΉΓΣ. 

845 οἴμοι “ακοδοίμῶν.; οἷος ὁ σπασμός μ᾽ ἔχει 

χὠ τέτανος ὥσπερ ἐπὶ τροχοῦ στρεβλούμενον. 

ἘΣΣΙ ΡΤ 

τίς οὗτος οὑντὸς τῶν φυλάκων ἑστώς; 
ΚΙΝΉΣΙΑΣ. 

ἐγώ. 
ΠΣ ΣΥΡΟΤΤΣ, 

ΚΙΝΗΣΊΙΑ͂Σ. 
ἀνὴρ δῆτ᾽. 

ΤΥ ΣΙΣΨΓΙΡΕΑΚΓΙΗΣ: 
οὐχ ἄπει δῆτ᾽ ἐχποδών; 

ΚΙΝΗ ΞΠῸΣ 

σὺ δ᾽ εἰ τίς ἡ ̓ χβάλλουσά μ᾽; 

ΌΠΩΣ ΤΩΣ ΤΟΡΣΑ͂, ΤῊ. 
ὐρηπσετῦο, 

ΚΙΝΗΣΙΩΑ͂Σ. 

860 πρὸς τῶν ϑεῶν γυν ἐχχάλεσόν μοι ΜΙυρρίνην. 

ΦΈΣΙ ΣΤ ΖΑ ΠΗ͂. 

ἰδοὺ, καλέσω τὴν Μυρρίνην σοι; 
ΚΙΝΗΣΊΞΑΙΣ. 

ἀνὴρ ἐκείνης, Παιονίδης Κινησίας. 

ΤΣ ΣΥ͂Σ ΤΡΑ ΤΉ.: 

ὦ χαῖρε φίλτατ᾽. - οὐ γὰρ ἀχλεὲς τοὔνομα 
τὸ σὸν παρ᾽ ἡμῖν ἔστιν οὐδ᾽ ἀνώνυμον. 

855 ἀεὶ γὰρ ἧ γυνή σ᾽ ἔχει διὰ στόμα. 

χἂν φὸν ἢ μῆλον λάβη, Κινησίᾳ 

τουτὶ γένοιτο, «ρησίν. 

ἌΓΆΗΣΊΤΙΙΟΣΣ. 

ὦ πρὸς τῶν ϑεῶν. 

ΡΥ ΤΣ ΤΡ ΤῊ: 

γνὴ τὴν Δ θθθύτην" κἂν περὶ ἀνδρῶν γ᾽ ἐμπέσῃ 
λόγος τις, εἴρηκ᾽ εὐθέως ἡ σὴ γυνὴ 

860 ὅτι λῆρός ἔστι τἄλλα πρὸς Κινησίαν. 

ΚΙΝΗΣΙΑ͂Σ. 

ἴϑι γυν, χάλεσον αὐτήν. 

ΟΣ ΤΙΣ Τ' ΓΙ. 
τί οὖν; δώσεις τί μοι; 

ΝΗ ΣΕΤΣΥΙΣ: 

ἔγωγέ σοι νὴ τὸν «1{᾿ ᾿ ἢν βούλῃ γε σύ" 
ἔχω δὲ τοῦϑ᾽ - ὅπερ οὖν ἔχω, δίδωμί σοι. 

ΨἘΣΡΣ ΤΡ ΤΉ: 

φέρε νυν χαλέσω καταβᾶσά σοι. 

ΚΙΝΗΣΙΑ͂Σ. " ᾿ 
ταχύ νυν πάνυ. 

806 ὡς οὐδεμίαν ἔχω γε τῷ βίῳ χάριν, 

σὺ δὲ τίς εἶ; }} 

ἐξ οὗπερ αὐτὴ ᾿ξῆλϑεν ἐς τῆς οἰχίας " 
ἀλλ᾽ ἄχϑομαι μὲν εἰσιὼν, ἔρημα δὲ 
εἶναι δοχεῖ μοι πάντα, τοῖς δὲ σιτίοις 

χάριν οὐδεμίαν οἶδ᾽ ἐσθίων" ἔστυχα γάρ. 
ΜΎΥΡΡΙΝΗ. 

870 φιλῶ φιλῶ ᾿γὼ τοῦτον" ἀλλ᾽ οὐ βούλεται 
ὑπ᾽ ἐμοῦ φιλεῖσϑαι. σὺ δ᾽ ἐμὲ τούτῳ μὴ κάλει.. | 

ΚΙΝΉΣΙΑΣ. 

ὦ γλυχύτατον Δ]υρρινίδιον,, τί ταῦτα δρᾷς; 
χατάβηϑι δεῦρο. 

ΠΎΥΡΡΙΝΗ. 
μὰ «10 ἐγὼ μὲν αὐτόσ᾽ οὔ. 
ΚΙΝΗΣΙΑ͂Σ. 

ἐμοῦ χαλοῦντος οὐ χαταβήσει, ΠΙυρρίνη; 

ΜΠΎΡΡΙΝΗ. 
876 οὐ γὰρ δεόμενος οὐδὲν ἐχχκαλεῖς ἐμέ. 

ΚΙΝΗΣΙΩΖΣ. 

ἐγὼ οὐ δεόμενος ; ἐπιτετριμμένος μὲν οὖν. 
ΔΜΡΓΥΡΡΙΝΗ. 

ἄπειμι. 
ΚΙΝΗΉΗΣΙΑΣ. 

μὴ δῆτ᾽, ἀλλὰ τῷ γοῦν παιδίῳ, 
ὑπάκουσον" οὗτος, οὐ χαλεῖς τὴν μαμμίαν; 

ΤΓΖῚΙΣ. 
μαμμία, μαμμία, μαμμία. 

ΚΌἈΈΝΟΕΡΣΕΑ͂Σ. 

880 αὕτη, τί πάσχεις; οὐδ᾽ ἐλεεῖς τὸ παιδίον 
ἄλουτον ὃν χἄϑηλον ἕχτην ἡμέραν; 

ΜΠΎΡΡΙΝΗ. 

ἔγωγ᾽ ἐλεῶ δῆτ᾽ - ἀλλ᾽ ἀμελὴς αὐτῷ πατὴρ 
ἔστιν. 

ΚΙΝΗΣΙΑ͂Σ. 

χατάβηϑ'᾽, ὦ δαιμονία, τῷ παιδίῳ. 
ΔΎΥΡΡΙΝΗῊΗ. 

οἷον τὸ τεκεῖν - χαταβατέον. τί γὰρ πάϑω; 
ΚΙΝΗΣΙΑ͂Σ. 

885 ἐμοὶ γὰρ αὕτη καὶ γεωτέρα δοχεῖ 
πολλῷ γεγενῆσϑαι κἀγανώτερον βλέπειν " 
χἂ ϑυσχολαίνει πρὸς ἐμὲ καὶ βρενϑύεται, ἱ 
ταῦτ᾽ αὐτὰ δή ᾽σϑ᾽ ἃ κἄμ᾽ ἐπιτρίβει τῷ πόϑῳ. ] 

ΠΥΡΡΙΝΗ. 

ὦ γλυκύτατον σὺ τεχνίδιον χαχοῦ πατρὸς, 

890 φέρε σὲ φιλήσω γλυχύτατον τῇ μαμμίᾳ. 

ΚΙΝΗ.ΣΙΑ͂Σ. 

τί, ὦ πονηρὰ, ταῦτα ποιεῖς χάἀτέραις 

πείϑει γυναιξὶ, κἀμέ τ᾿ ἄχϑεαϑαι ποιεῖς 
αὐτή τε λυπεῖ; 

ΔΡΓΥΡΡΙΝΗ. 

μὴ πρόσαγε τὴν χεῖρά μοι. 
ΚΙΝΗΣΙΑΣ. 

τὰ δ᾽ ἔνδον ὄντα τἀμὰ καὶ σὰ χρήματα 
895 χεῖρον διατίϑης. 

ΜΠΥΡΡΙΊΝΗ. 

ὀλίγον αὐτῶν μοι μέλει. 
ΠΟὩΙΝΗΣΙΑ͂Σ. 

ὀλίγον μέλει σοι τῆς κρόχης φορουμέγης 
ὑπὸ τῶν ἀλεχτρυόνων; 

ΠΙΥΡΡΙΝΗ͂. 

ἔμοιγε νὴ “,α. 
ΚΙΝΉΣΤΑ ΒΞῚ 

τὰ τῆς ᾿Ἱφροδίτης ἑ ἐρ᾽ ἀνοργίαστά σοι 

χρόνον τοσοῦτόν ἐστιν. οὐ βαδιεῖ πάλιν 
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θδῦ Ἁ ῬΡῬΈΉΓΞΕΤΟ 

ΠἸΎΥΡΡΙΝΗ͂. 

] οοῦ μιὰ «1 εὐχ ἔγωγ᾽. ἢν μὴ διαλλαχϑῆιέ γε 

χαὶ τοῦ πολέμου παύσησϑε. 

ΚΙΝΗΣΙΑἍΑΣ. 

τοιγὰρ, ἢν δοκῇ, 

ποιήσομεν χαὶ ταῦτα. 
Δ ΎΥΡΡΙΝΗ. 

τοιγὰρ, ἢν δοχῆ, 

χἄγωγ᾽ ἄπειμι ἐχεῖσε" νῦν δ᾽ ἀπομώμοχα. 
ΚΙΝΗΣΙΑ͂Σ. 

σὺ δ᾽ ἀλλὰ χκαταχλίνηϑε μετ᾽ ἐμοῦ διὰ χρόνου. 

Δ ΎΡΡΙΝΗ. 

906 οὐ δῆτα " χαίτοι σ᾽ οὐκ ἐρῶ γ᾽ ὡς οὐ φιλῶ. 
ΚΙΝΗΣΤΙΑ͂Σ. 

φιλεῖς; τί οὖν οὐ χατεχλίνης, ὦ Μύρριον; 

ΜΎΡΡΙΝΗ. 

ὦ χαταγέλαστ᾽, ἐναντίον τοῦ παιδίου ; 

ΤΟΥ Ν ΣΌΣ: 

μὰ “0, ἀλλὰ τοῦτό γ᾽ οἴχαδ᾽, ὦ Μανῆ, φέρε. 

ἰδοὺ, τὸ μέν σοι παιδίον χαὶ δὺ ᾽χποδών " 

910 σὺ δ᾽ οὐ χαταχλίνει; 
ΔΥΡΡΙΝΗ. 

ποῦ γὰρ ἄν τις καὶ, τάλαν, 

δράσειε τοῦϑ᾽ ; 
ΚΙΝΗΣΊΑΝΣ: 

ὅπου τὸ τοῦ Πανὸς, χαλόν. 

ΔΠΎΥΡΡΙΝΗ. 

χαὶ πῶς ἔϑ᾽ ἁγνὴ δῆτ᾽ ἂν ἔλθοιμ᾽ ἐς πόλιν; 

ΚΙΝῊΣΙ.Σ. 

χάλλιστα δήπου, λουσαμένη τῇ Κλεψύδρᾳ. 

ἌΓΥΡΡΙΝΗ. 

ἔπειτ᾽ ὀμόσασω δῆτ᾽ ἐπιορχήσω, τάλαν; 

ἈΚΤΝΕΙΣΙΑ͂ΣΙ 

915 εἰς ἐμὲ τράποιτο" μηδὲν ὅρκου φροντίσῃς. 

ΠΎΥΡΡΙΝΗ. 

ἕρε γυν ἐνέγκω" χλινίδιον νῷν. 

ΚΙΝΗΣΙΑ͂Σ. 

μηδαμῶς. 

φ 

ἀρχεῖ χαμαὶ νῷν. 
ΠΎΥΡΡΙΝΗ. 

χαίπερ τοιοῦτον ὄντα, χαταχλινῶ χαμαί. 

ΚΙΝΗΣΊΑΣ. 

ἣ τοι γυνὴ φιλεῖ μὲ, δήλη ᾽στὶν καλῶς. 

ΔΠΎΥΡΡΙΝΗ͂. 

920 ἰδοὺ, χατάχεισ᾽ ἀνύσας τι" χἀγὼ ᾿χϑύομαι 

καίτοι, τὸ δεῖνα, ψίαϑός ἐστ᾽ ἐξοιστέα. 

ΚΙΝΗΣΙΑ͂Σ. 

ποία ψίαϑος; μή μοί γε. 

ΜΠ ΎΥΡΡΙΝΗ. 

γὴ τὴν Ἴἄρτεμιν, 

αἰσχρὸν γὰρ ἐπὶ τόνου γε. 

ΚΙΝΗΣΙΑ͂Σ. 

δός μοί νυν χύσαι. 

ΔΙΎΥΡΡΙΝΗ. 

Ἰδού. 

ΚΙΝΗΣΙΑ͂Σ. 

παπαιάξ. ἧχέ νυν ταχέως πάνυ. 

ι.-.  ΠΠἐὀὃῸὃ [ΠΡ -τ--πττ--΄--ςς. 

μὰ τὸν ᾿ἡπόλλω μή σ᾽ ἐγὼ, 

ΦΛΝΟΥΣ. 

ΓΥΡΡΙΝΉ. 

926 Ἰδοιὴ τϑίαϑος " κατάκεισο, καὶ δὴ ᾿χδύομαι. 

χαίτοι, τὸ δεῖνα, προσχειξάλαιον οὐκ ἔχεις. 
ΟΝ ΓΕΣΟΤΖΙΣ. 

ἀλλ᾽ οὐ δέοιι᾽ οὐδὲν ἔγωγε. 

ΔΎΡΡΙΝΗ. 

γὴ; Χλ ἀλῆ᾽ ἐγώ. 
ΚΙΝΗΣΙΑ͂Σ. 

ἀλλ᾽ ἢ τὸ πέος τόδ᾽ “Ποαχλῆς ξενίζεται. 

ΔΙΎΡΡΙΝΗ. 

ἀνίστασ᾽, ἀναπήδησον. 

ΚΙΝΗΣΙΑ͂Σ. 

ἤδη πάντ᾽ ἔχω. 
ΔΙΎΡΡΙΝΗ. 

930 ἅπαντα δῆτα; 

ΚΟἼΙΝ ἘΓΣΗΞ ΟΣ 

δεῦρό νυν, ὦ χούσιον. 
ΔΓΥΡΡΙΝΗ. 

τὸ στρόφιον ἤδη λύομαι. μέμνησό νυν" 

μή μ᾽ ἐξαπατήσης τὰ περὶ τῶν διαλλαγῶν. 

ΚΙΝΗΣΊΑΣ. 

γὴ “ὦ ἀπολοίμην ἄρα. 

ΔΎΥΡΡΙΝΗ. 

σισύραν οὐκ ἔχεις. 
ΚΙΝΗΣΙΑ͂Σ. 

μὰ “10 οὐ δέομαι ᾽γωγ᾽, ἀλλὰ βινεῖν βούλομαι. 
ΦΕΥΨΡΙ ΝῊ; 

9865 ἀμέλει, ποιήσεις τοῦτο" ταχὺ γὰρ ἔρχομαι. 
ΚΙΝΉΣΕΙΕΩ͂Σ: 

ἅνϑρωπος ἐπιτρίψει με διὰ τὰ στρώματα. 

ΔΙΎΥΡΡΙΝΗ͂. 

ἔπαιρε σαυτόν. 
ΚΙΝΗΣΙΑ͂Σ. 

ἀλλ᾽ ἐπῆρται τοῦτό γε. 
Δ ΎΡΡΙΝΗ. 

βούλει μυρίσω σε; 
ΚΙΝΗΣΙΑ͂Σ. 

μὰ τὸν ᾿“πόλλω μή μέ γε. 
ΠΕΥΡῬΙΝΙΗ, 

γὴ τὴν ᾿Αφροδίτην, ἤν τε βούλη 
ΚΙΝΗΣΊΙΑ͂Σ. 

940 εἴϑ᾽ ἐχχυϑείη τὸ μύρον, ὦ Ζεῦ 
ΜΎΡΡΙΝΗ. 

πρότεινε δὴ τὴν χεῖρα χὠλείφου 
ΚΙΝΗΣΙΑ͂Σ. 

οὐχ ἡδὺ τὸ μύρον μὰ τὸν ᾿ἡπόλλω τουτογὶ, 
εἰ μὴ διατριπτιχόν γε, χοὺκ ὕζον γάμων. 

γ᾽ ἤν τε μή. 

δέσποτα. 

λαβών. 

ΥΡΡΙΝΗ͂. 

τάλαιν᾽ ἐγὼ, τὸ Ῥόδιον ἤνεγκον μύρον. 

ΚΙΝΗΣΙΑ͂Σ. 

946 ἀγαϑόν" ἔα αὔτ᾽, ὦ δαιμονία. 

Ι ὩΓΎΡΡΙΝΗ. 
] ληρεῖς ἔχων. 

ΚΙΝΗΣΙΑ͂Σ. 

χάκιστ᾽ ἀπόλοιϑ᾽ ὁ πρῶτον ἑψήσας μύρον. 

ΠΎΡΡΙΝΗ. 

λαβὲ τόνδε τὸν ἀλάβαστον. 

ΚΙΝΗΣΙΑ͂Σ. 

ἀλλ᾽ ἕτερον ἔχω. 



ΔΊῃ0Ξ ΤΞ Τὸ τς 

ἀλλ᾽ φζυρὰ κατάχεισο χαὶ μή μοι φέρε 
μηδέν. 

ΜΥΎΥΡΡΙΝΠΗ͂. 

ποιήσω ταῦτα νὴ τὴν Ἴρτεμιν. 
960 ὑπολύομαι γοῦν. ἀλλ᾽ ὅπως, ὦ φίλτατε, 

σπονδὰς ποιεῖσϑαι ψηφιεῖ. 

ΚΙΝΉΣΕΙΑΩΣ. 

βουλεύσομαι. 

ἀπολώλεχέν μὲ κἀπιτέτριφεν ἡ γυνὴ, 

τί τ᾽ ἄλλα πάντα χἀποδείρασ᾽ οἴχεται. 

οἴμοι τί πάϑω; τίνα βινήσω, 

ϑ9δὅ τῆς χαλλίστης πασῶν ψευσϑ είς ; 

πῶς ταύτην παιδοτροφήσω; 

ποῦ Κυναλώπηξ; 

μίσϑωσόν μοι τὴν τιτϑήν. 

ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ. 

ἐν δεινῷ γ᾽, ὦ δύστηνε, χαχῷ 

960 τείρει ψυχὴν ἐξαπατηϑ είς. 

χγωγ᾽ οἰχτείρω σ᾽, αἷαῖ. 

ποῖος δ᾽ ἂν νέφρος ἀντίσχοι, 

ποία ψυχὴ. ποῖοι δ᾽ ὄρχεις, 

ποία δ᾽ ὀσφύς; ποῖος ἂν ὄρρος 

9θὅ χατατεινόμενος, 

χαὶ μὴ βινῶν τοὺς ὄρϑρους. 

ΚΙΝΗΣΊΙΑ͂Σ. 

ὦ Ζεῦ, δεινῶν ἀντισπιασμῶν. 

ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ. 
ταυτὶ μέντοι νυνί σ᾽ ἐποίησ᾽ 

ἡ παμβδελυρὰ χαὶ παμμυσαρά. 

ΚΙΝΗΣΙΑ͂Σ. 

970 μὰ “1 ἀλλὰ φίλη καὶ παγγλυχερά. 

ΧΟΡΟΣ ΤΕΡΟΝΤΩΝ. 

ποία γλυκερά; 
μιαρὰ μιαρὰ δῆτ᾽. ὦ Ζεῦ Ζεῦ, 

εἴϑ᾽ αὐτὴν, ὥσπερ τοὺς ϑωμοὺς, 

μεγάλῳ τυφῷ καὶ πρηστῆρι 

976 ξυστρέψας καὶ ξυγγογγυλίσας 

οἴχοιο φέρων,, εἶτα μεϑείης, 

ἡ δὲ φέροιτ᾽ αὖ πάλιν εἰς τὴν γῆν, 

χᾷτ᾽ ἐξαίφνης 
περὶ τὴν ψωλὴν περιβαίη. 

ΚΗΡΥΞ. 

980 πῶ τᾶν ᾿Ἰσανῶν ἔστιν ἃ γερωΐα 

ἢ τοὶ πρυτάνιες ; λῶ τι μυσίξαι νέον. 

ΠΡΟΒΟΥΜΟΣ. 
σὺ δ᾽ εἶ πότερον ἄνθρωπος, ἢ Κονίσαλος; 

ΚΗΡῸῪ . 

χάρυξ ἐγὼν, ὦ κυρσάνιε, ναὶ τὼ σιὼ 

ἔμολον ἀπὸ Σπάρτας περὶ τᾶν διαλλαγῶν. 

ΠΡΟΒΟΎΥΜΟΣ. 

985 χἄπειτα δόρυ δῆϑ᾽ ὑπὸ μάλης ἥκεις ἔχων; 

ΚΗΡΎῪΞ. 

οὐ τὸν 4 οὐκ ἐγώνγα. 

᾿Π ΠΡΟΒΟΥΜΖΟΣ. 
ποῖ μεταστρέφει; 

τί δὴ προβάλλει τὴν χλαμύδ᾽ ; ἢ βουβωνιᾷς 

ὑπὸ τῆς ὁδοῦ; 

παλεόρ γὰ ναὶ τὸν Κάστορα 
ὥνϑρωπος. 

ΠΡΟΒΟΥ.ΟΣ. 

ἀλλ᾽ ἔστυκας, ὦ μιαρώτατε. 

ΚΗΡΎῪΞ. 

990 οὐ τὸν “10 οὐκ ἐγώνγα" μηδ᾽ αὖ πλαδϑίη. 

ΠΡΟΒΟΥΜ.ΟΣ. 

τί δ᾽ ἐστί σοι τοδί; 

ΚΗΡΥῪΥΞ. 

σχυτάλα «Ἰαχωνιχά. 

ΧΓΡΟΒΟΎΥ. ΖΦ ΟΣ. 

εἴπερ γε χαὔτη ᾽στὶ σκυτάλη «Τακωνικχή. 
ἀλλ᾽ ὡς πρὸς εἰδότα μὲ σὺ τἀληϑὴ λέγε. 
τί τὰ πράγμαϑ᾽ ὑμῖν ἐστι τὰν -Τακεδαίμονι; 

ΚΗΡΎΥΞΞ. 

996 ὀρσὰ .«1αχεδαίμων πᾶκ χαὶ τοὶ σύμμαχοι 

ἅπαντες ἐστύχαντι: Πελλάνας δὲ δεῖ. 

ΠΡΟΒΟΥ͂.ΟΣ. 

ἀπὸ τοῦ δὲ τουτὶ τὸ χαχὺν ὑμῖν ἐνέπεσεν; 
ἀπὸ Πανός; 

ΚΗΡῪΞ. 

οὔχ, ἀλλ ἄρχε μὲν, οἱῶ, «“αμπιτὼ, 
ἔπειτα δ᾽ ἰΐλλαι ταὶ χατὰ Σπάρταν ἅμα 

1000 γυναῖχες ᾧπερ ἀπὸ μιᾶς ὑσπλαγίδος 

ἀπήλαον τὼς ἄνδρας ἀπὸ τῶν ὑσσάκων. 

ΠΡΟΒΟΎΥΜΟΣ. 

πῶς οὖν ἔχετε; 
ἝΗΡΎΥΕ: 

μογίομες. ἂν γάρ τὰν πόλιν 
ᾧπερ λυχνοφορίοντες ἀποχεχύφαμες. 
ταὶ γὰρ γυναῖχες οὐδὲ τῶ μύρτω σιγῆν 

1006 ξῶντι, πρὶν ἅπαντες ἐξ ἑνὸς λόγω 
σπονδὰς ποιησώμεσϑα ποττὰν Ἑλλάδα. 

ΠΡΟΒΟΥ͂ΖΟΣ. 

τουτὶ τὸ πρᾶγμα πανταχόϑεν ξυνομώμοται 
ὑπὸ τῶν γυναικῶν " ἄρτι νυνὶ μανϑάνω. 
ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα φράζε περὶ διαλλαγῶν 

1010 αὐτοχράτορας πρέσβεις ἀποπέμπειν ἐνθαϑδί, 
ἐγὼ δ᾽ ἑτέρους ἐνθένδε τῇ βουλὴ φράσω 

πρέσβεις ἑλέσϑαι, τὸ πέος ἐπιδείξας τοδί. 

ΚΗΡΎΞ. 

πωτάομαι" χράτιστα γὰρ παντῶ λέγεις. 

ΧΟΡΟΣ ΤΈΕΈΡΟΝΤΩ Ν. 

οὐδέν ἔστι ϑηρίον γυναιχὸς ἀμαχώτερον, 
1010 οὐδὲ πῦρ, οὐδ᾽ ὧδ᾽ ἀναιδὴς οὐδεμία πόρδαλις. 

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. 
ταῦτα μέντοι σὺ ξυνιεὶς εἶτα πολεμεῖς ἐμοὶ, 

ἐξὸν, ὦ πονηρὲ, σοὶ βέβαιον ἔμ᾽ ἔχειν φίλην; 

ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ. 
ὡς ἐγὼ μισῶν γυναῖκας οὐδέποτε παύσομαι. 

ΧΟΡΟΣ ΤΥΝΆΑ͂ΙΚΩΝ. 

ἀλλ᾽ ὅταν βούλῃ σύ" νυνὶ δ᾽ οὔ σε περιόψομαι 

1020 γυμνὸν ὄνϑ᾽ οὕτως. ὁρῶ γὰρ ὡς καταγέλαστος εἰ. 
] ἀλλὰ τὴν ἐξωμίδ᾽ ἐνδύσω σε προσιοῦσ᾽ ἐγώ. 

ΧΟΡΟΣ ΤΈΡΟΝΤΟΩΝΝ. 

τοῦτο μὲν μὰ τὸν 40 οὐ πονηρὸν ἐποιήσατε" 

ῬΟΕΥΛΕῈ 5ΟΕΝΤΟΙ͂ς δ 
ὯΣ 



ΑΙ ΒΚ ΒοΘ ΦΌΑΥΝ ΘΟΊΝ Σ 

ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ὀργῆς γὰρ πονηρᾶς καὶ τότ᾽ ἀπέδυν 
ἐγώ. 

ὩΟΡΟΣ ΣῪ ΝΑΙ ΚΗ 

πρῶτα μὲν φαίνει γ᾽ ἀνήρ" εἶτ᾽ οὐ χαταγέλει- 
στος εἰ. 

1026 χἄν μὲ μὴ ᾿λύπεις, χὰ σοῦ χἂν τόδε τὸ ϑη- 
ρίον 

τοὐπὶ τὠφϑαλμῷ λαβοῦσ᾽ ἐξεῖλον ἂν, ὃ νῦν ἔνι. 

ΧΌΡΟΣ ΤΈἘΡΟΝΤΟΩΝ. 

τοῦτ᾽ ἄρ᾽ ἦν μὲ τοὐπιτρῖβον, δακτύλιος οὑτοσί" 
ἐχσχάλευσον αὐτὸ, κᾷτα δεῖξον ἀφελοῦσά μοι" 
ὡς τὸν ὀφθαλμόν γέ μου γὴ τὸν «Ἰία πάλαι 

δάχνει. 

ΧΟΡΟΣ ΤΥΝΆΑΙΚΩΝ. 

1080 ἀλλὰ δράσω ταῦτα" χαίτοι δύσχολος ἔφυς ἀνήρ. 
ἢ μέγ᾽, ὦ Ζεῦ, χρῆμ᾽ Ἰδεῖν τῆς ἐμπίδος ἔνεσιί 

σοι. 
οὐχ ὁρᾷς; οὐκ ἐμπίς ἔστιν ἥδε Τριχορυσία; 

ΧΟΡΟΣ ΤΕἘΡΟΝΤΩΝ. 

γὴ “1 ὠνησάς γέ μ᾽, ὡς πάλαι γέ μ᾽ ἔφρεω- 
ρύχει, Ι 

ὥστ᾽ ἐπειδὴ ᾿ξηρέϑη, δεῖ μου τὸ δάχρυον πολύ. 

Ὁ ΟΣΡΟΣ. ΓΥΝΆΤΙΚΩΝ. ] 

1085 ἀλλ᾽ ἀποψήσω σ᾽ ἐγὼ, καίτοι πάνυ πονηρὺς εἶ, 
χαὶ φιλήσω. ] 

ΧΟΡΟΣ ΤἘΡΟΝΤΩΝ. 

μὴ φιλήσης. 

ΧΟΡΟΣ ΤΥΝΖΔΑΙΚΩΝ. 

ἤν τε βούλῃ γ᾽ 

ΧΟΡΟΣ ΤΕΡΟΝΤΩΝ. 

ἀλλὰ μὴ ὥρασ᾽ ἵχοισϑ' - ὡς ἐστὲ ϑωπικαὶ «φύσει, 
χἄστ᾽ ἐχεῖνο τοὔπος ὀρϑῶς χοὐ χαχῶς εἰρημένον, 

οὔτε σὺν πανωλέϑροισιν οὔτ᾽ ἄνευ πανωλέϑροων." 
1040 ἀλλὰ γυνὶ σπένδομαί σοι, καὶ τὸ λοιπὸν οὐχέτι, 

οὔτε δράσω φλαῦρον οὐδὲν οὔϑ᾽ ὑφ᾽ ὑμῶν πεί- 
σομαι. 

ἀλλὰ κοινῇ συσταλέντες τοῦ μέλους ἀρξώμεϑα. 

ι 

ἢν τὲ μή. | 

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. | 

οὐ παρασχευαζόμεσϑα 
τῶν πολιτῶν οὐδὲν, ὦνδρες, 
φλαῦρον εἰπεῖν οὐδεέν " 

[1045 ἀλλὰ πολὺ τοὔμπαλιν 

πάντ᾽ ἀγαϑὰ χαὶ λέγειν 

χαὶ δρᾶν - ἱκανὰ γὰρ τὰ χαχὰ 
χαὶ τὰ παραχείμενα. 
ἀλλ᾽ ἐπαγγελλέτω 
πᾶς ἀνὴρ καὶ γυνὴ, 
εἴ τις ἀργυρίδιον δεῖ- 

ται λαβεῖν, μνᾶς ἢ δύ᾽ ἢ τρεῖς, 
σπιόλλ᾽ ἔσω ᾽στὶ 
χἄχομεν βαλάντια. 

1060 

[1066 κἄν ποτ᾽ εἰρήνη φανῇ, 

ὅστις ἂν νυνὶ δανείση-- 
ται παρ᾽ ἡμῶν, 
ἂν λάβη μηκέτ᾽ ἀποδῷ. 
ἑστιᾶν δὲ μέλλομεν ξέ- 
γους τινὰς Καρυστίους, ἄν- 

1048-- 1072. Ξε: 1188 ---- 1215, 

δρας χαλούς τε χἀγαϑούς. 
1060 χἄστιν ἔτνος τι, χαὶ 

δελφάκιον ἣν τί μοι, 
χαὶ τοῦτο τέϑυχ᾽, ὥστε κρέ᾽ ἔ- 
δεσϑ᾽ ἁπαλὰ χαὶ χαλά. 
ἥχετ᾽ οὖν εἰς ἐμοῦ 

1066 τήμερον - πρῷ δὲ χρὴ 
τοῦτο δρᾶν λελουμένους, αὐὖ- 
τούς τὲ χαὶ τὰ παιδί᾽, εἶτ᾽ εἴ- 

σω βαδίζειν, 

μηδ᾽ ἐρέσϑαι μηδένα, 

ἀλλὰ χωρεῖν ἄντιχρυς, 
1070 ὥσπερ οἴχαδ᾽ εἰς ἑαυτῶν, 

γεννιχῶς, ὡς 

ἡ θύρα χεχλείσεται. 

ΧΟΡΟΣ ΤΕΡΟΝΤΩ Ν. 

χαὶ μὴν ἀπὸ τῆς Σπάρτης οἷδὲ πρέσβεις ἕλκον- 
τες ὑπήνας 

χωροῦσ᾽, ὥσπερ χοιροκομεῖον περὶ τοῖς μηροῖ-- 

σιν ἔχοντες. 

ΧΟΡΟΣ ΤΕΡΌΝΤΩΝ 

ἄνδρες “άχωνες πρῶτα μέν μοι χαίρετε, 

1076 εἶτ᾽ εἴπαϑ᾽ ἡμῖν πῶς ἔχοντες ἥκετε. 

“.«Κῶ Ν. 

τί δεῖ ποϑ᾽ ὕμμε πολλὰ μυσίδδειν ἔπη; 
ὁρῆν γὰρ ἔξεσϑ᾽ ὡς ἔχοντες ἥχομες. 

ΧΟΡΟΣ ΤΕΡΟΝΤΩΝ. 
βαβαί: νενεύρωται μὲν ἥδε συμφορὰ 
δεινῶς " τεϑερμιῶσϑαί γε χεῖρον φαίνεται. 

Ζ224ΚΩ Ν. 

1080 ἄφατα. τί κἂν λέγοι τις; ἀλλ᾽ ὅπα σέλει 

παντᾷ τις ἐλσὼν ἁμὶν εἰράναν σέτω. 

ΧΟΡΟΣ ΤΕΡΟΝΤΩΝ. 

χαὶ μὴν ὁρῶ γε τούσδε τοὺς αὐτόχϑονας 
ὥσπερ παλαιστὰς ἄνδρας ἀπὸ τῶν γαστέρων 
ϑαϊμάτι᾽ ἀποστέλλοντας" ὥστε φαίνεται 

1086 ἀσκητικὸν τὸ χρῆμα τοῦ νοσήματος. 

ΑΘΗΝΑΆΑ͂ΙΟΣ. 

τίς ἂν φράσειε ποῦ ᾽στιν ἡ -Τυσιστράτη; 
ὡς ἄνδρες ἡμεῖς οὑτοιὶ τοιουτοιί. 

ΧΟΡΟΣ ΤΕῈΡΟΝΎΩΝ. 

χαὔτη ξυνάδει χἀτέρα ταύτῃ νόσῳ. 
ἢ που πρὸς ὄρϑρον σπασμὸς ὑμᾶς λαμβάνει; 

ΑΘΗΝΑ͂ΙΟΣ. 

1090 μιὰ «1{᾿, ἀλλὰ ταυτὶ δρῶντες ἐπιτετρίμμεϑα. 
ὥστ᾽ εἴ τις ἡμᾶς μὴ διαλλάξει ταχὺ, 

οὐχ ἔσϑ᾽ ὅπως οὐ Κλεισϑένη βινήσομεν. 

ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ. 

εἰ σωφρονεῖτε, ϑαϊμάτια λήψεσϑ᾽, ὅπως 
τῶν ἑρμοχοπιδῶν μή τις ὑμᾶς ὄψεται. 

ΑΘΗΝΑ͂ΙΟΣ. 

1096 γὴ τὸν “10 εὖ μέντοι λέγεις. 

“4Κὼ Ν. 

γαὶ τὼ σιὼ 
φέρε τὸ ἔσϑος ἀμβαλώμεϑα. 

ΑΑΘΗΝΑ͂ΙΟΣ. 

ὦ χαίρετ᾽, ὦ «Ἱάχωνες" αἰσχρά γ᾽ ἐπάϑομεν. 

παντῷ γε. 



ἈΠ ΞΙΙΞ 

“4.4 ΚΩΏ Ν. 

ὦ πολυχαρίδα, δεινά τἂν ἐπεπόνϑεμες. 
αἵ κ᾿ εἶδον ἀμὲ τὔνδρες ἀναπεφρλασμένως. 

ΑΘΠΝΆΑΙΟΣ. 

1100 ἄγε δὴ, «“Ζάχκωνες, αὔϑ'᾽᾽ ἕχαστα χρὴ λέγειν. 
ἐπὶ τί πάρεστε δεῦρο; 

“Ζ“44ΚΩ Ν. 

περὶ διαλλαγᾶν 
πρέσβεις. 

ΑΘΗΝΆΑ͂ΙΟΣ. 

χαλῶς δὴ λέγετε" χἠμεῖς τουτογί. 
τί οὐ χαλοῦμεν δῆτα τὴν «Τυσιστράτην, 
ἥπερ διαλλάξειεν ἡμᾶς ἂν μόνη; 

Ζ44ΚΩ.Ν. 

1106 γαὶ τὼ σιὼ, χἂν λῆτε, τὸν “1υσίστρατον. 
ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩ Ν. 

ἀλλ᾽ οὐδὲν ἡμᾶς, ὡς ἔοιχε, δεῖ καλεῖν " 
αὐτὴ γὰρ, ὡς ἤχουσεν, ἥδ᾽ ἐξέρχεται. 

χαῖρ᾽, ὦ πασῶν ἀνδρειοτάτη" δεῖ δὴ νυνέ σὲ γε- 
γέσϑαι 

δεινὴν, ἀγαθὴν, φαύλην, σεμνὴν, ἀγανὴν. 
πολύπειρον " 

1110 ὡς οἱ πρῶτοι τῶν Ἑλλήνων τῇ σῆ ληφϑέντες 
ἔυγγε 

συνεχώρησάν σοι καὶ χοινῇ τἀγχλήματα πάντ᾽ 
ἐπέτρειψαν. 

ὙΥΧΣΤΩΣ ΤΙΡΟΑΙ ΤΉ. 

ἀλλ᾽ οὐχὶ χαλεπὸν τοὔργον, εἰ λάβοι γέ τις 
ὀργῶντας ἀλλήλων τε μὴ ᾿χπειρωμένους. 
τάχα δ᾽ εἴσοιιαι ᾽γώ. ποῦ ᾽στιν ἡ “Ἰιαλλαγή; 

1116 πρόσαγε λαβοῦσα πρῶτα τοὺς “Ταχωνιχοὺς, 

χαὶ μὴ χαλεπῇ τὴ χειρὶ μηδ᾽ αὐϑαδικὴ, 

μηδ᾽ ὥσπερ ἡμῶν ἅνδρες ἀμαϑῶς τοῦτ᾽ ἔδρων, 
ἀλλ᾽ ὡς γυναῖχας εἰχὸς, οἰχείως πάνυ. 

ἢν μὴ διδῷ τὴν χεῖρα, τῆς σάϑης ἄγε. 
1120 ἔϑι χαὶ σὺ τούτους τοὺς ᾿4ϑηναίους ἄγε" 

οὗ δ᾽ ἂν διδῶσι, πρόσαγε τούτους λαβομένη. 
ἄνδρες “άκωνες, στῆτε παρ᾽ ἐμὲ πλησίον, 
ἐνθένδε ϑ᾽ ὑμεῖς, χαὶ λόγων ἀχούσατε. 
ἐγὼ γυνὴ μέν εἶμι, νοῦς δ᾽ ἔνεστί μοι" 

1126 αὐτὴ δ᾽ ἐμαυτῆς οὐ χαχῶς γνώμης ἔχω " 

τοὺς δ᾽ ἐχ πατρός τε χαὶ γεραιτέρων λόγους 

πολλοὺς ἀχούσασ᾽ οὐ μεμούσωμαι χαχῶς. 
λαβοῦσα δ᾽ ὑμᾶς λοιδορῆσαι βούλομαι 
χοινῇ δικαίως, οἱ μιᾶς γε χέρνιβος 

1130 βωμοὺς περιρραίνοντες,, ὥσπερ ξυγγενεῖς, 

᾿Ολυμπίασιν, ἐν Πύλαις, Πυϑοῖ --- πόσους 

εἴποιμ᾽ ἂν ἄλλους, εἴ με μηχύνειν δέοι; --- 
ἐχϑρῶν παρόντων βαρβάρων στρατεύμασιν 
Ἕλληνας ἄνδρας καὶ πόλεις ἀπόλλυτε. 

1186 εἰς μὲν λόγος μοι δεῦρ᾽ ἀεὶ περαίνεται. 
ΘΗΝΑ͂ΙΟΣ. 

ἐγὼ δ᾽ ἀπόλλυμαί γ᾽ ἀπεψωλημένος. 

ΦΧ Σ ΙΣΤ ΡΌΨΊΙΣΕΙΣ 

εἶτ᾽, ὦ “άχωνες, πρὸς γὰρ ὑμᾶς τρέψομαι, 
οὐκ ἴσϑ᾽, ὅτ᾽ ἐλϑὼν δεῦρο Περιχλείδας ποτὲ 
ὁ «Πάχων ᾿1ϑηναίων ἱχέτης χαϑέζετο 

1140 ἐπὶ τοῖσι βωμοῖς ὠχρὸς ἐν φοινιχίδι, 

στρατιὰν προσαιτῶν; ἡ δὲ ΠΙεσσήνη τότε 
ὑμῖν ἐπέχειτο, χὠ ϑεὸς σείων ἅμα. 

Ἂ Ἀ 

Ὁ ἘΠ 683) 
ἐλθὼν δὲ σὺν ὁπλίταισι τετρακισχιλίοις 
Κίμων ὅλην ἔσωσε τὴν .«1αχεδαίμονα. 

1145 ταυτὶ παϑόντες τῶν ᾿ϑηναίων ὕπο 

δϑηοῦτε χώραν, ἧς ὕπ᾽ εὖ πεπόνϑατε; 

ΑΔΘΗΝΆΙΟΣ. 

ἀδικοῦσιν οὗτοι νὴ “1, ὦ «Τυσιστράτη. 

ΚΣ 
ἀδιχκοῦμες" ἀλλ ὁ πρωχτὸς ἄφατος ὡς χαλός. 

ΠΕΣ ΣΙ ΣΤΡ ΕΝ: 

ὑμᾶς δ᾽ ἀφήσειν τοὺς ᾿4ϑηναίους οἴει; 
1160 οὐχ ἴσθ᾽ ὅϑ' ὑμᾶς οἱ Πάχωνες αὖϑις αὖ 

χατωνάχας φοροῦντας ἐλθόντες δορὶ 

πολλοὺς μὲν ἄνδρας Θετταλῶν ἀπώλεσαν, 

πολλοὺς δ᾽ ἑταίρους ᾿Ππιπίου χαὶ ξυμμάχους, 
ξυνεχμαχοῦντες τὴ τόϑ' ἡμέρᾳ μόνοι, 

1166 χἀλευϑέρωσαν, κἀντὶ τῆς χατωνάχης 

τὸν δῆμον ὑμῶν χλαῖναν ἤμπισχον πάλιν; 

Δ ΆᾺΚΩΝ, 
οὔπα γυναῖκ ὕπωπα χαϊωτέραν. 

4“. ΘΗΝΑ.Α͂ΙΟΣ. 

ἐγὼ δὲ χύσϑον γ᾽ οὐδέπω χαλλίονα. 

“ΦΥΣΙΣΤΡΑ͂ΤΗ. 

τί δῆϑ' ὑπηργμένων τὲ πολλῶν κἀγαθῶν 
1100 μάχεσϑε χοὐ παύεσϑε τῆς μοχϑηρίας ; 

τέ δ᾽ οὐ διηλλάγητε; φέρε, τί τοὐμποδών; 

““ΆἍᾺΚΩΝ. 

ἀμές γε λῶμες, αἴ τις ἁμὶν τοὔγχυκλον 
λὴ τοῦτ᾽ ἀποδόμεν. 

ΡΥ ΣΙΣ ΤΡ Ως 

ποῖον, ὦ τᾶν; 

ΔΑ ΚΩΝ. 
τὰν Πύλον, 

ἅσπερ πάλαι δεόμεσϑα καὶ βλιμάττομες. 

4ΘΗΝ.410 Σ. 

1166 μὰ τὸν Ποσειδῶ, τοῦτο μέν γ᾽ οὐ δράσετε. 

ΜΤΥΣΙΣΤΡΑΤΗ. 

ἄφετ᾽, ὠγάϑ᾽, αὐτοῖς. 

“4ΘΗΝΑ͂ΙΟ Σ. 

χᾷτα τίνα χινήσομεν; 
ΦἸΣΙΣΜΡ ΓΡΕΣ 

ἕτερόν γ᾽ ἀπαιτεῖν: ἀντὶ τούτου χωρίον. 
ΑΘΗΝΑΆΑΙΟΣ. 

τὸ δεῖνα τοίνυν παράδοϑ' ἡμῖν τουτονὶ 
πρώτιστα τὸν Ἐχινοῦντα χαὶ τὸν Πηλιᾷ 

1170 κόλπον τὸν ὄπισϑεν χαὶ τὰ ΠΠεγαρικὰ σχέλη. 
ΤΆ, ΚΩΝ. 

οὐ τὼ σιὼ, οὐχὶ πάντα γ᾽, ὦ λυσσάνιε. 

ΠΟΥ ΣΙΟΣΥΡΌΖΜΕΣ 

ἐᾶτε, μηδὲν διαφέρου περὶ σχελοῖν. 

4ΘΗΜΝΑ͂ΙΟΣ. 

ἤδη γεωργεῖν γυμνὸς ἀποϑδὺς βούλομαι. 

4 ΆΑΚΩΝ. 

ἐγὼ δὲ χοπραγωγὴῆν γα πρῷ ναὶ τὼ σιώ. 

ΥΣΙ ΣΤΡ ΤΠ 
1176 ἐπὴν διαλλαγῆτε, ταῦτα δράσετε. 

ἀλλ εἰ δοκεῖ δοᾶν ταῦτα, βουλεύσασϑε χαὶ 
τοῖς ξυμμάχοις ἐλϑόντες ἀναχοινώσατε. 



084 Α ΡΟ Φ ΝΘ Ἃ ὃς 

ΑΘΠΝΆΙΟΣ. 

ποίοισιν, ὦ τῶν, ξυμμάχοις; ἐστύχαμεν. 
οὐ ταὐτὰ δόξει τοῖσι συμμάχοισι γῷν, 

[1180 βινεῖν ἅπασιν; 
Ζ“4ΚΩΝ. 

τοῖσι γοῦν ναὶ τὼ σιὼ 

] ἁμοῖσι. 
ΑΘΗΝΑ͂ΙΟΣ. 

χαὶ γὰρ ναὶ μὰ «Ἰία Καρυστίοις. 

ΧΦ0ΎἝΣΙΣΙΡΙΟΣΤΟΣΙ 

χαλῶς λέγετε. νῦν οὖν ὅπως ἁγνεύσετε, 
ὅπως ἂν αἱ γυναῖχες ὑμᾶς ἐν πόλει 

ξενίσωμεν ὧν ἐν ταῖσι κίσταις εἴχομεν. 

1185 ὅρχους δ᾽ ἐκεῖ χαὶ πίστιν ἀλλήλοις δότε. 

χἄπειτα τὴν αὑτοῦ γυναῖχ᾽ ὑμῶν λαβὼν 
ἐπεισ ἕχαστος. 

ΑΘΗΝΆΑΙΟΣ. 

ἀλλ᾽ ἴωμεν ὡς τάχος. 

| Δ4Ά4ΚΩΝ. 
ἄγ ὅπα τυ λῆς. Ἷ 

ΑΘΗΝΑ͂ΙΟΣ. 

γὴ τὸν “1 ὡς τάχιστά γε. 

ΧΟΡΟΣ ΤΥΝΔΙΊΚΩΝ. 

στρωμάτων δὲ ποιχίλων καὶ 
Ι χλανιδίων χαὶ ξυστίδων χαὶ 

1190 χρυσίων, ὅσ᾽ ἐστί μοι, 
οὐ φϑόνος ἔνεστί μοι 

πᾶσι παρέχειν (φέρειν 

τοῖς παισὶν. ὁπόταν τε ϑυγά- 

τὴο τινὶ κανη(ορῆ. 

1196 πᾶσιν ὑμῖν λέγω 

λαμβάνειν τῶν ἔμων 

χρημάτων νῦν ἔνδοϑεν, καὶ 
μηδὲν οὕτως εὖ σεσημάν-- 
ϑαι τὸ μὴ οὐχὶ 

[1200 τοὺς ῥύπους ἀνασπάσαι, 
Ἄγ.) 5. » δ - 

χάττ᾽ ἂν ἔνδον ἢ φορεῖν. 

ὄψεται δ᾽ οὐδὲν σκοπῶν, εἰ 
μή τις ὑμῶν 

ὀξύτερον ἐμοῦ βλέπει. 

εἰ δέ τῳ μὴ σῖτος ὑμῶν 
ἔστι, βόσχει δ᾽ οἰκέτας καὶ 

1206 σμιχρὰ πολλὰ παιδία, 
ἔστι παρ᾿ ἐμοῦ λαβεῖν 

πυρίδια λεπτὰ μὲν, 
ΡΞ τῶ 
ἁ δ᾽ ἄρτος ἀπὸ χοίνικος ἐ- 

δεῖν μάλα νεανίας. 
« ΣΙ ΄ 
ὅστις οὐ» βούλεται 

1210 τῶν πενήτων ἴτω 
εἷς ἐμοῦ σάχκους ἔχων χαὶ 

χωρύχους, ὡς λήψεται πυ-- 
ρούς- ὃ ΠΙανῆς δ᾽ 

Ἐἰλε εν Άμ, σῆς : οὑμὸς αὐτοῖς ἐμβαλεῖ. 
πρός γε μέντοι τὴν ϑύραν 
προαγορεύω μὴ βαδίζειν 
τὴν ἐμὴν, ἀλλ 

.1216 εὐλαβεῖσθαι τὴν κύνα. 

ΑΓΙΟΡΆΑ͂ΙΟΣ. 

ἄνοιγε τὴν ϑύραν. 

ΘΕΡΑΠΩ Ν. 

παραχωρεῖν οὐ ϑέλεις; 

ὑμεῖς τί χάϑησϑε; μῶν ἐγὼ τῇ λαμπάδι 

ὑμᾶς χαταπαύσω; φορτιχὸν τὸ χωρίον. 

ΑΓΙΓΟΡΑ͂ΙΟΣ. 

οὐχ ἂν ποιήσωμ᾽. 

ΘΙΡΆΠΩ Ν. 

εἰ δὲ πάνυ δεῖ τοῦτο δρᾶν, 
1220 ὑμῖν χαρίζεσθαι, ταλαιπωρήσομεν. 

ΧΟΡΟΣ ΤΕΡΟΝΤΩΝ. 

χἠμεῖς γε μετὰ σοῦ ξυνταλαιπωρήσομεν. 

ΘΕΡΑΠΩ Ν. 

οὐχ ἄπιτε; χωχύσεσϑε τὰς τρίχας μακρά. 
οὐχ ἄπιϑ', ὅπως ἂν οἱ “άχωνες ἔνδοθεν 
χαϑ' ἡσυχίαν ἀπίωσιν εὐωχημένοι; 

(ΘΗΝΆΑΙΟΣ. 

1226 οὔπω τοιοῦτον ξυμπόσιον ὕπωπ᾽ ἐγώ. 
ἢ χαὶ χαρίεντες ἦσαν οἱ «Ἱακωνιχοί" 

ἡμεῖς δ᾽ ἐν οἴνῳ ξυμπόται σοφώτατοι. 

ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΩΝ. 

ὀρϑῶς γ᾽, ὁτιὴ νήφοντες οὐχ ὑγιαίνομεν " 
ἣν τοὺς ᾿᾿ϑηναίους ἐγὼ πείσω λέγων, 

1230 μεϑύοντες ἀεὶ πανταχοῦ πρεσβεύσομεν. 
γῦν μὲν γὰρ ὅταν ἔλϑωμεν ἐς «Ἱαχεδαίμονα 
γήφοντες, εὐθὺς βλέπομεν ὅ τι ταράξομεν" 

ἕ τρα Εν ΡΥ ὭΣ Ἔϑις ΤῸ 
ὥσθ᾽ ὅ τι μὲν ἂν λέγωσιν οὐχ ἀκουομεν, 
Ὁ ἢ 5.75 ΞΡ ͵ 
ἃ δ᾽ οὐ λέγουσι, ταῦϑ' ὑπονενοηχαμεν. 

1235 ἀγγέλλομεν δ᾽ οὐ ταὐτὰ τῶν αὐτῶν πέρι. 
7 Ἵ ῃ ἰ 

γυνὶ δ᾽ ἅπαντ᾽ ἤρεσχεν " ὥστ᾽ εἰ μέν γέ τις 

ἔδοι Τελαμῶνος, Κλειταγύρας δειν δέον, 
ἐπηνέσαμεν ἂν χαὶ προσεπιωρχήσαμεν. 

ΘΕΡΆΠΩΝ. 
᾿ « " τ », Ὡ 
ἀλλ οὑτοιὶ γὰρ αὖϑις ἔρχονται πάλιν 

΄ ᾿ τ 

1240 ἐς ταυτόν. οὐκ ἐροήσετ', ὦ μαστιγίαι; 

1250 οἶδεν ἀμὲ τώς τ' ᾿ἡσαναίως, 

1265 ὧγεν ἧπερ τὼς κάπρως 

1260 ἦν γὰρ τῶὥνδρες οὐκ ἐλάσσως 

ΑΓΟΡΑ͂ΙΟΣ. 

γὴ τὸν “10, ὡς ἤδη γε χωροῦσ᾽ ἔνδοϑεν. 

“.4ΚΩ Ν. 

ὦ πολυχαρίδα, λαβὲ τὰ φυσατήρια, 
ἕν ἐγὼ διποδιάξω γε κἀείσω χαλὸν 

ἐς τὼς ᾿Ασαγαίως τε χκῆς ἡμᾶς ἅμα. 

ΑΑΘΗΝΑΙΟΣ. 

1245 λαβὲ δῆτα τὰς φυσαλλίδας πρὸς τῶν ϑεῶν, 

ὡς ἥδομαί γ᾽ ὑμᾶς ὁρῶν ὀρχουμένους. 

ΧΟΡΟΣ 44 ΚΩΝΩΝ. 

ὅρμαον 
τὼς χυρσανίως, ὦ ΔΙναμόνα, 
τὰν τεὰν μῶαν., ἅτις 

ὕχα τοὶ μὲν ἐπ᾽ ᾿Δρταμιτίῳ 
πρόχροον ϑείχελοι 
ποττὰ χᾶλα, τὼς Μήδως τ' ἐνίκων. 
ἀμὲ δ᾽ αὖ “εωνίδας 

ϑάγοντας, οἰῶ, τὸν ὀδόντα " 
5 δ τὸ . 5 ᾽ ιν» 

πολὺς δ᾽ ἀμφὶ τὰς γένυας ἀφρὸς ἡνσει, 
πολὺς δ᾽ ἅμα καττῶν σχελῶν ἀφρὸς ἵετο. 

τᾶς ψάμμας, τοὶ Πέρσαι. 
-ΞΞΞΞΞΕΕΕΡΞ Ξ ον 



πα Ξξ νττ ΠῚ 688) 
τ αε ΠΟΙ ἩΤΡ Μ 
ἀγρότερ᾽ “Ἴρταμι σηροχτόγνε 
μόλε δεῦρο, παρσένε σιὼ, 
ποττὰς σπονδὰς, 
ες πρν, Γ τ] , 

1266 ὡς συ} ἔχῃς πολὺν ἐμὲ χρόνον. 
γὺῦν δ᾽ αὖ 

φιλία τ᾿ αἰὲς εὔπορος εἴη 

ταῖς συνθήκαις 
χαὶ τῶν αἱμυλᾶν ἀλωπέχων 

1270 παυσαίμεϑ᾽ - ὦ 

δεῦρ᾽ ἴϑι, δεῦρ᾽, ὦ 

χυναγὲ παρσένε. 

ΣΕ ΥΞΥΣ ΤΡ. ΤΉ: 
" τὰ 7 ἐξ 
ἐγε νυν, ἐπειδὴ τἄλλα πεποίηται χαλῶς, 
ΕῚ , , ΜΝ ΄ ᾿ 

ἀπάγεσϑε ταύτας, ὦ “άχωνες, τασδεδὲ 
 Σ ξίας ἀλορε τε της κας . ἐς ὐλγοι, ὙΠΑΘΝ 

1275 ὑμεῖς ἀνὴρ δὲ παρὰ γυναῖκα καὶ γυνὴ 
ἢ Α͂ ᾿ 

στήτω παρ ἄνδρα, κάτ ἐπ᾿ ἀγαθαῖς συμφοραῖς 

ὀρχησάμενοι ϑεοῖσιν εὐλαβώμεϑα 
τὸ λοιπὸν αὖϑις μὴ ᾿ξαμαρτάγνειν ἔτι. 

ΧΟΡΟΣ ΘΗΝ Ί1ΩΝ. 

ὡς ἐπὶ νίχῃ, Ἰαῖ. 
εὐοῖ εὐοῖ, εὐαῖ εὐαῖ. 

1290. 1ώῴχων πρόφαινε δὴ σὺ μοῦσαν 
ἐπὶ νέᾳ νέαν. 

ΧΟΡΟΣ ΛΑΚΏΝΩΝ. ' 
Ταὔγετον αὖτ᾽ ἐραννὸν ἐχλιπῶα, ' 
Δ͵ηῶς μόλε “Ἰάχαινα πρεπτὸν ἁμὶν 
χλεῶα τὸν ᾿“μύχλαις ᾿“πόλλω σιὸν 

1300 χαὶ χαλχέοιχον ᾿“σάναν. 

Τυνδαρίδας τ ἀγασὼς, 

τοὶ δὴ παρ Πὐρώταν ψιάδδοντι. 
εἶα μάλ᾽ ἔμβη, 

ὠΐα χοῦφα πάλλων, 

τῷ σιῶν χοροὶ μέλοντι, 

χαὶ ποδῶν “τύπος, 

ἅτε πῶλοι δ᾽ αἱ χόραι 
πὰρ τὸν Εὐρώταν 

πρόσαγε χορὸν, ἔπαγε χάριτας, 
1280 ἐπὶ δὲ κάλεσον ἴάρτεμιν" 
ΕἾ" ἐπὶ δὲ δίδυμον ἀγέχορον ζήιον 

εἰκροον;, ἐπὶ δὲ Νύσιον, 
ὃς μετὰ Παινάσι Βάχχιος ὄμμασι 
δαίεται, 

1286 «71(ω τε πυρὶ φλεγόμενον, 

ἐπί τε πότνιαν ἄλοχον ὀλβίαν, 
εἶτα δὲ δαίμονας, οἷς ἐπιμάρτυσι 

χοησόμεϑ᾽' οὐχ ἐπιλήσμοσιν 
ἡσυχίας πέρι τῆς μεγαλόφρονος, 

1290 ἣν ἐποίησε ϑεὰ Κύποις. 

ἀλαλαὶ Ἰὴ παιήων " 
αἴρεσϑ᾽ ἄνω, ἱαῖ, 

1310 ἀμπάλλοντι πυκνὰ ποδοῖν 
ἀγχονιῶαι, 

ταὶ δὲ χόμαι σείονϑ᾽ ᾧπερ Τανχῶν 
ϑυρσαδδοᾶν καὶ παιδδοῶν. 
ἀγῆται δ᾽ ἃ «ΤΖήδας παῖς 

1816 ἁγνὰ χοραγὺς εὐπρεπής. 
ἀλλ᾿ ἄγε κόμαν 
παραμπύχιδϑδέ τε 
χειρὶ ποδοῖν τε πάδη 

ᾧ τις ἔλαφος" 
χρότον δ᾽ ἅμα ποί- 
ἡ χορωφελέταν. 

1320 χαὶ τὰν σιὰν δ᾽ αὖ τὰν χρατίσταν 
χαλχίοιχον» ὕμνει 
τὰν παμμόχον. 

' 
] 
! 

' 
᾿ 

τὰς π ΤΌ Ν αἰδῶ 1806 ὡς Σπάρταν ὑμνιῶμες,, 



ΑΡΙΞΤΟΦΑΝΟΥ͂ΣΞΣ ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑΖΟΥ͂ΞΑΙ. 

ΤΑΙ ΤΘΥ ΔΡΆΜΑΤΟΣ ΠΡΟΘΞΏΩΥΡΑ 

ΜΝΗΣΊΙΆΟΧΟΣ, Εὐριπίδου χηδεστής. ΧΟΡΟΣ ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑΖΟΥΣΩΝ. 

ΕὙΡΙΠΙΩ͂ΗΣ. ΤΥΎΝΑΙΚΕΣ ΤΙΝΕΣ. 
ΘΕΡΆΠΩΝ ᾿ἀγάϑωνος. ΚἼὟΠΕΙΣΘΕΝΗ͂Σ. 

Π ΦΔΕΙΣΒΔΟ ᾿ ΠΡΥΤΆΝΙΣ. 
ΧΟΡΟΣ ᾿4γάϑωγος. ἐ Ἂ 
ΚΗΡΎΞ. ΣΚΥΘΗΣ ΤΟΞΟΤΗΣ. 

] ΠΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. ΠΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 

Ω Ζεῦ, χελιδὼν ἄρά ποτὲ φανήσεται; διὰ τὴν χοάνην οὖν μήτ᾽ ἀχούω μήϑ᾽ ὁρῶ; 

ἀπολεῖ ιὐ ἀλοῶν ἅνϑρωπος ἐξ ἑωθινοῦ. 20 νὴ τὸν “10 ἥδομαί γε τουτὶ προσμαϑών. 

οἷόν τε, ποὶν τὸν σπλῆνα χομιδῆ μὴ ἐχβαλεῖν, οἷόν τί που ᾽στὶν αἱ σοιραὶ ξυνουσίαι. 

παρὰ σοῦ πυϑέσϑαι, ποῖ μἶ ἄγεις, ὦ Εὐριπίδη; ἘΥΡΙΠΙΙΓΕΣ 

ΕὙΡΙΠΙΔΉΗΣ. πόλλ ἂν μάϑοις τοιαῦτα παρ᾿ ἐμοῦ. 

| ὁ ἀλλ οὐχ ἀχούειν δεῖ σὲ πάνϑ' ὅο᾽ αὐτίχα ΜΠΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 

ὄψει παρεστώς. πῶς ἂν οὖν 

ΜΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. πρὸς τοῖς ἀγαϑοῖς τούτοισιν ἐξεύροιμ᾽ ὅπως 

Ι πῶς λέγεις; αὖϑις φράσον. ἔτι προσμάϑοιμι χωλὸς εἶναι τὼ σχέλη; 

Ι οὐ δεῖ μὶ ἀχούειν; ΕΥ̓ΡΙΠΙΖΔΗΣ. 

Ἐ ΣΤ ΤΊ ΕΙΣ Υ 25 βάδιζε δευρὶ χαὶ πρόσεχε τὸν νοῦν. 
οὐχ ἅ γ᾽ ἂν μέλλῃς ὁρῶν. ΜΝΗΣΙΜΔΟΧΟΣ. 

ἩΝΗΣΙΆΊΟΧΟΣ. ἰδού. 
οὐδ᾽ ἄρ᾽ δρᾶν δεῖ εὐ; ΕὙΡΙΠΙΔΉΗΣ. 

Ἐ ΣΕΥ ΕΙΣ. ἐν ἢ ὁρᾷς τὸ ϑύριον τοῦτο; 
οὐχ ἅ γ᾽ ἂν ἀκούειν δέη. ΜἩΝΗΣΙΔΟΧΟΣ. 

ΜΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 
Ε :Ξ γὴ τὸν “Πραχλὴ 

πῶς μοι παραινεῖς; δεξιῶς μέντοι λέγεις. Ἰ ᾿ 
Ἀῆρς, γεν, ας τ δὶ ΕΕΛΟ ΝΣ οὐ πεν ἐρεῖ τς οἶμαί γε. 

10 οὐ φὴς σὺ χρῆναί μ' οὐτ ἄκούειν οὐϑ' ορᾶν. ΕὙΡΙΠΙΔΗΣ 

ξ' ἘΥΡΙΠΥΖΉΣ. σίγα νυν. 

χωρὶς γὰρ αὐτοῖν ἑχατέρου ᾽στὶν ἡ φύσις, ΔΙΝΗΣΙΛΟΧΟΣ. 
" ᾿ 

οις 

οὔ μήτ᾽ ἀκούειν μήϑ' ὁρῶν, εὖ ἴσϑ᾽ ὅτι. σιωπῶ τὸ ϑύριον. 

ΜΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. ἘΕἘΎΥΡΙΠΙΔΗΣ. 

πῶς χωρίς ; ἄχου. 
ΕὙΡΙΠΙΔΗΣ. ΜΝΗΣΙΑΖΟΣΧΟΣ. 

οὕτω ταῦτα διεχρίϑη τότε. ἀχούσω καὶ σιωπῶ τὸ ϑύριον; 
αἰϑὴο γὰρ ὅτε τὰ πρῶτα διεχωρίζετο, ΕὙΡΙΠΙΔΗΣ. 

1ὅ καὶ ζῶ᾽ ἐν αὐτῷ ξυνετέχνου χινούμενα, ἐνθάδ᾽ ᾿1γάϑων ὁ κλεινὸς οἰχῶν τυγχάνει 
ᾧ μὲν βλέπειν χρὴ πρῶτ᾽ ἐμηχανήσατο 30 ὁ τραγῳδοποιύς. 
ὀφϑαλμὸν ἀντίμιμον ἡλίου τροχῷ, ΜἩΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 
δίκην δὲ χοάνης ὦτις διετετρήνατο, ποῖος οὗτος ἀγάϑων; 

1|Ξ:Ξ: 



ΘῈ ΣΝ ΘΙ ΦΑΘῚΡ ΑΓΖΙΘΌΏ ΣΑΙ. 

ΕὙΡΙΠΙΖΉΗΣ. 

ἔστιν τις ᾿γάϑων 

ΠΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 

μῶν ὁ μέλας ὁ χαρτερός; 

ΕὙΡΙΠΙΜΖΗΣ. 

οὔχ, ἀλλ᾽ ἕτερός τις" οὐχ ἑόραχας πώποτε; 
ΜΝΗΣΙΖΟΣΧΟΣ. 

μῶν ὁ δασυπώγων; 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΖΔΗῊΗΣ. 

οὐχ ἑόραχας πώποτε; 

ἩΝΗΣΙΖΟΣΧΟΣ. 

μὰ τὸν “12 οὔτοι γ᾽, ὥστε κἀμέ γ᾽ εἰδέναι. 
ΕΥὙΥΡΙΠΙΖΗΣ. 

8ὅ χαὶ μὴν βεβίνηκας σύ γ᾽, ἀλλ᾿ οὐχ οἶσϑ' ἴσως. 
ἀλλ ἐχποδὼν πτήξωμεν, ὡς ἐξέρχεται 
ϑεράπων τις αὐτοῦ, πῦρ ἔχων χαὶ μυρρίνας. 

προϑυσόμενος ἔοιχε τῆς ποιήσεως. 

ΘΕΡΆΑΠΩ Ν. 

εὔφημος πᾶς ἔστω λεὼς, 
40 σιόμα συγκλείσας " ἐπιδημεῖ γὰρ 

ϑίασος Μουσῶν ἔνδον μελάϑρων 
τῶν δεσποσύνων μελοποιῶν. 
ἐχέτω δὲ πνοὰς νήνεμος αἰϑὴρ, 
χῦμα δὲ πόντου μὴ χκελαδείτω 

4 γλαυκόν" 
ΜἩΝΗΣΙΧΟΧΟΣ. 

βομβάξ. 
ΕὙΡΙΠΙΖΔΗΣ. 

σίγα. τί λέγεις; 

ΘΕΡΆΠΩΝ. 

πτηνῶν τε γένη χαταχοιμάσϑω, 
ϑηρῶν τ᾿ ἀγρίων πόδες ὑλοδρόμων 
μὴ λυέσϑων. 

ΜΝΗΣΙΔΟΧΟΣ. 

βομβαλοβομβάξ. 

ΘΕΡΆΠΩΝ. 

μέλλει γὰρ ὃ καλλιεπὴς ᾿γάϑων, 
ὅ0 πράμος ἡμέτερος 

ἩΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 

μῶν βινεῖσθϑαι; 

ΘΕΡΑΆΠΩ Ν. 

τίς ὁ φωγήσας; 
ΠΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 

γήνεμος αἰϑήρ. 

ΘΕΡΑΠὼ Ν. 

δρουόχους τιϑέναι δράματος ἀρχάς. 
χάμπτει δὲ νέας ἅψῖδας ἐπῶν. 
τὰ δὲ τορνεύει, τὰ δὲ κολλομελεῖ, 

δ6 χαὶ γνωμοτυπεῖ χἀντονομάζει 
χαὶ χηροχυτεῖ καὶ γογγύλλει 
καὶ χοανεύει. 

ΜΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 

χαὶ λαιχάζει. 

ΘΕΡΑΠΩ Ν. 

τίς ἀγροιώτας πελάϑει ϑριγκοῖς; 

ΜΝΗΣΙ.ΖΟΧΟΣ. 

ὃς ἕτοιμος σοῦ τοῦ τε ποιητοῦ 
ΘΟτοῦ χαλλιεποῦς, χατὰ τοῦ ϑριγχοῦ, 

συγγογγυλίσας χαὶ συστρέψας 

τουτὶ τὸ πέος χοανεῦσαι. 
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ΘΕΡΑΠΩ Ν. 

ἢ που νέος γ᾽ ἂν ἦσϑ᾽ ὑβριστὴς, ὦ γέρον. 
ΕὙΡΙΠΙΔΗΣ. 

ὦ δαιμόνιε, τοῦτον μὲν ἔα χαίρειν, σὺ δὲ 
θ6᾽“γάϑωνά μοι δεῦρ᾽ ἐχχάλεσον πάσῃ τέχνῃ. 

ΘΕΡ.ΑΠῶ Ν. 

μηδὲν ἱχέτευ - αὐτὸς γὰρ ἔξεισιν τάχα. 
χαὶ γὰρ μελοποιεῖν ἄρχεται " χειμῶνος οὖν 
ὄντος χαταχάμπτειν τὰς στροφὰς οὐ ῥῴδιον, 

ἢν μὴ προΐη ϑύρασι πρὸς τὸν ἥλιον. 
ΜΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 

70 τί οὖν ἐγὼ δρῶ; 

ΕΥΡΙΠΊΔΗΣ. 

περίμεν᾽, ὡς ἐξέρχεται. 

ὦ Ζεῦ τί δρᾶσαι διανοεῖ μὲ τήμερον; 
ΜΠ ΝΗΣΙ.ΚΟΣΧΟΣ. 

γὴ τοὺς ϑεοὺς ἐγὼ πυϑέσϑαι βούλομαι 
τί τὸ πρᾶγμα τουτί. τί στένεις ; τί δυσφορεῖς ; 

οὐ χρῆν σε χρύπτειν, ὄντα χηδεστὴν ἐμόν. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΖΔΉΣ. 

76 ἔστιν χαχόν μοι μέγα τι προπεφυραμένον. 
ΜΝΗΣΙ.ΟΧΟΣ. 

ποῖόν τι; 
ΕΥΡΙΠΙΖΗΣ. 

τῆδε ϑὴήμέρᾳ χριϑήσεται 
ἔστ᾽ ἔτι ζῶν εἴτ ἀπόλωλ Εὐριπίδης. 

ΜΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 

χαὶ πῶς; ἐπεὶ νῦν γ᾽ οὔτε τὰ δικαστήρια 
μέλλει δικάζειν οὔτε βουλῆς ἐσϑ' ἕδρα, 

80 ἐπεὶ τρίτη ᾽στὶ Θεσμοφορίων ἡ μέση. 
ΕὙΡΙΠΙΖΔΗΣ. 

τοῦτ᾽ αὐτὸ γάρ τοι χἀπολεῖν μὲ προσδοκῶ. 
Ϊ αἱ γὰρ γυναῖχες ἐπιβεβουλεύχασί μοι, 

χἀν Θεσμοφόροιν μέλλουσι περί μου τήμερον 
ἐχχλησιάζειν ἐπ᾽ ὀλέϑρῳ. 

ΜΝΠΣΙΜΊΟΧΟΣ. 

τιὴ τί δή; 

| ΕὙΡΙΠΊΔΗΣ. 
᾿ 86 ὁτιὴ τραγῳδῶ καὶ κακῶς αὐτὰς λέγω. 

ΜΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 

γνὴ τὸν Ποσειδῶ χαὶ “α δίκα ἂν πάϑοις. 

ἀτὰρ τίν ἐχ ταύτης σὺ μηχανὴν ἔχεις; 
ἙἘΥΡΙΠΊΖΗΣ. 

᾿γάϑωνα πεῖσαι τὸν τραγῳδοδιδάσχαλον 
ἐς Θεσμοφόροιν ἐλϑεῖν. 

ΜΝΗΣΊΙΖΟΣΧΟΣ. 

τί δράσοντ᾽ ; 
ΕὙΡΙΠΙΖΔΗΣ. 

90 ἐχχλησιάσοντ᾽ ἐν ταῖς γυναιξὶ, κἂν δέῃ, 
λέξονϑ᾽ ὑπὲρ ἐμοῦ. 

ΜΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 

πότερα φανερὸν, ἢ λάϑρα; 
ΕὙΡΙΠΙΔΗΣ. 

λάϑρα, στολὴν γυναικὸς ἠμφιεσμένον. 
ΜΝΗΣΙΖΟΣΧΟΣ. 

τὸ πρᾶγμα κομψὸν καὶ σφόδρ᾽ ἐκ τοῦ σοῦ 
τρόπου 

τοῦ γὰρ τεχνάζειν ἡμέτερος ὃ πυραμοῦς. 
ΕΥὙΥΡΙΠΙΖΗΣ. 

». » 
δετ 

εἶπέ μοι. 

96 σίγα. 
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ΠΙΝΗΣΙΊΟΧΟΣ. 

ἔστιν ; 

ΕὙΡΙΠΙΖΔΗ͂Σ. 

ἀγάϑων ἐξέρχεται. 

] ΠΙΝΗΣΙΑ͂ΟΧ 
χαὶ ποῖός ἐστιν οὗτος; 

ΕὙΡΙΠΙΔΗΣ. 

] οὐχκχυχλούμενος. 

ΜἩΜΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 

ἀλλ ἢ τυφλὸς μέν εἰμ᾽" ἐγὼ γὰρ οὐχ ὃρ 

τί δ᾽ 

ΕΝ 

Ε ὙΡΤΙΙ ΤΖΙΉΤΣ: 

σίγα" μελῳδεῖν αὖ Σοῦ ἐξυδξεται 

ΜΜΝΗΣΙΖ.ΖΟΧ 

᾿ 100 μύρμηχος ἀτραποὺς, ἢ τί διαμινύρεται; 
4Γ.4ΘΩ Ν. 

ἱερὰν χϑονίαις δεξάμεναι 

λαμπάδα “χοῦραι ξὺν ἐλευϑέρᾳ 

πατρίδι χορεύσασϑαι βοάν. 
Κ ΟΥΡΙΟΩΣ: 

τίνι δαιμόνων ὁ κῶμος; λέγε νυν. 

106 εὐπίστως δὲ τοὐμὸν 

δαίμονας ἔχει σεβίσαι. 

ΑΓ4ΘΩ Ν. 

ἄγε νυν ὅπλιζε Μοῦσα 

χουσέων δύτορα τόξων 

«οἴβον, ὃς ἱδούσατο χώρας 

110 γύαλα Σιμουντίδι γᾷ. 

ΧΟΡΟΣ. 

χαῖρε χαλλίσταις ἀοιδαῖς, 

«Ροῖβ᾽, ἐν εὐμούσοισι τιμαῖς 

γέρας ἱερὸν προφέρων. 

“ΓΑΘΩΝ. 

τάν τ᾿ ἐν ὄρεσι δρυογόνοισι 

116 χόϑαν ἀείσατ' [Ἄρτεμιν ἀγροτέραν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἕπομαι χλήζουσα σεμνὸν 

γόνον ὀλβίζουσα “ατοῦς 

Ἄρτεμιν ἀπειρολεχῆ. 
4Γ.4Θ2 Ν. 

120 “1ατώ τε, χρούματά τὶ ᾿σιάδος 

ποδὶ παράρυϑι εὔρυϑμα «Ῥρυγίων 

δινεύματα “Χαρίτων. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἄνασσαν σέβοιιαι «Ἱατώ τ 

᾿ χίϑαρίν τὲ ματέρ᾽ ὕμνων 

᾿ 125 ἄρσενι βοᾷ δοχίμῳ" 

τῷ «ῶς ἔσσυτο δαιμονίοις ὄμμασιν, 

ἡμετέρας τε δι᾿ αἰφνιδίου ὀπός. 

ὧν χᾶριν ἄναχτ᾽ ἄγαλλε «Ῥοῖβον τιμᾷ. 

χαῖρ᾽, ὄλβιε παῖ «Ἰατοῦς. 
ΜΝΗΣΙ.ΟΧΟΣ. 

130 ὡς ἡδὺ τὸ μέλος, ὦ πότνιαι Τενετυλλίδες, 

χαὶ ϑηλυδριῶδες χαὶ κατεγλωττισμένον 

᾿ χαὶ μανϑαλωτὸν, ὥστ᾽ ἐμιοῦ γ᾽ ἀκροωμένου 

ὑπὸ τὴν ἕδραν αὐτὴν ὑπῆλθε γάργαλος. 

᾿ χαί ο΄, ὦ νεανίσχ᾽, ὅστις εἶ, κατ᾿ ΑἹσχύλον 

] 185 ἐχ τῆς «Τυκουργείας ἐρέσϑαι βούλομαι, 

ποδαπὸς ὁ γύννις; τίς πάτρα; 

τίς ἡ τάραξις τοῖ βίου; τί βάρβιτος 

ἄνδρ᾽ οὐδέν ἐνθάδ᾽ ὄντα, ταν: δ᾽ ὁρῶ. 

τίς ἡ στολή; 

Α ΡΞ ΟΥ ΦΘΟΑΌΝ.ΘΣῪ, 

λαλεῖ χροχωτῷ; τί δὲ λύρα χεχρυφάλῳ; 
τί λήχυϑος καὶ στρύφιον; ὡς οὐ ξύμφορον. 

140 τίς δαὶ χατόπτρου χαὶ ξίφους χοινωνία; 

τίς δ᾽ αὐτὸς, ὦ παῖ; πότερον ὡς ἀνὴρ τρέφει; 
χαὶ ποῦ πέος; ποῦ χλαῖνα; ποῦ «“Ταχωνιχαί; 

ἀλλ᾽ ὡς γυνὴ δῆτ᾽; 

τί φής; τί σιγᾷς; ἀλλὰ δὴτ᾽ ἐκ τοῦ μέλους 
145 ζητῶ ο᾽, ἐπειδή γ᾽ αὐτὸς οὐ βούλει φράσαι. 

4Γ4Θ02Ω Ν. 

ὦ πρέσβυ πρέσβυ, τοῦ φ«ϑόνου μὲν τὸν ψόγον 
Ἢ 
ἤκουσα, τὴν δ᾽ αλγ σιν οὐ “παρεσχόμην " 
ἐγὼ δὲ τὴν ἐσϑῆϑ᾽ ἅμα γνώμῃ φορῶ: 

χρὴ γὰρ ποιητὴν ἄνδοα πρὸς τὰ δράματα 
160 ἃ δεῖ ποιεῖν, πρὸς ταῖτα τοὺς τρόπους ἔχειν. 

αὐτίχα γυναιχεῖ" ἢν ποιῆ τις δράματα, 
μετουσίαν δεῖ τῶν τρύπων τὸ σῶμ ἔχειν. 

ΜΝΗΣΙΧΖΟΧΟΣ. 

οὐχοῦν κελητίζεις, ὅταν «Ῥαίδραν ποιῆς; 
“4.ΓΓ.4.ΘῺὩ Ν. 

ἀνδρεῖα δ᾽ ἢν ποιῇ τις, ἐν τῷ σώματι 
1656 ἔνεσϑ᾽ ὑπάρχον τοῦϑ᾽. ἃ δ᾽ οὐ χεχτήμεϑα, 

μίμησις ἤδη ταῦτα συνϑηρεύεται. 
ΜΝΗΣΊΙΖΟΧΟΣ. 

ὅταν σατύρους τοίνυν ποιῆς, καλεῖν ἐμὲ, 
ἕνα συμποιῶ σοὔπισϑεν ἐστυκὼς ἐγώ. 

4Γ.46Θ0. ΝΥ. 

ἄλλως τ ἄμουσόν ἐστι ποιητὴν ἰδεῖν 
1600 ἀγρεῖον ὄντα χαὶ δασύν" σχέψαι δ᾽ ὅτι 

᾿Ιβυχὸς ἐχεῖνος χἀναχρέων ὃ Τήιος 

χἀλχαῖος, οἵπερ ἁρμονίαν ἐχύμισαν, 

τ- Εν ΄ 
εἰτα ποῦ τὰ τιτϑία; 

ἐμιτροφόρουν τε καὶ διεχλῶντ' Ιωνιχῶς, 

χαὶ «Φρύνιχος, τοῦτον γὰρ οὖν ἀχήχοας, 
1θὅ αὐτός τε χαλὸς ἦν χαὶ χαλῶς ἠμιπίσχετο" 

διὰ τοῦτ᾽ ἄρ' αὐτοῦ καὶ τὰ δράματ' ἦν καλά" 
ὅμοια γὰρ ποιεῖν ἀνάγχη τῇ φύσει. 

ΜΝΗΣΊΙΖΟΧΟΣ. 

ταῦτ᾽ ἄρ᾽ ὁ «Ῥιλοχλέης αἰσχρὸς ὧν αἰσχρῶς ποιεῖ, 
ὁ δὲ Ξενοχλέης ὧν χαχὺὸς χαχῶς ποιεῖ, 

110 ὁ δ᾽ αὖ Θέογνις ψυχροὺς ὧν ψυχρῶς ποιεῖ. 
ΔΓ. 400. Ν. 

ἅπασ᾽ ἀνάγκη" ταῦτα γάρ τοι γνοὺς ἐγὼ 
ἐμαυτὸν ἐϑεράπευσα. 

ΜΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 

πῶς πρὸς τῶν ϑεῶν; 
ἘΠ ΧΙ ΡΖ ἘΣ. 

παῦσαι βαύζων καὶ γὰρ ἐγὼ τοιοῦτος ἦ 
ὧν τηλιχοῦτος, ἡνίχ᾽ ἠρχόμην ποιεῖν. 

ΜΝΗΣΙΔΟΧΟΣ. 

176 μὰ τὸν Δ᾽, οὐ ζηλῶ σε τῆς παιδεύσεως. 
ἘΥΡΙΠΙΖΗΣ. 

ἀλλ ὧνπερ οὕνεχ ἦλθον, ἔα μὴ εἰπεῖν. 
4͵ΓΆΑΘΩΝ. 

λέγε. 

ἙἘΥΡΙΠΙΖΗ͂Σ. 

᾿Ἰγάϑων, σοφοῦ πρὸς ἀνδρὸς, ὅστις ἐν βοαχεῖ 

πολλοὺς καλῶς οἷός τε συντέμνειν λόγους. 
ἐγὼ δὲ χαινῇ ξυμφορᾷ πεπληγμένος 

180 ἱχέτης ἀφῖγμαι πρὸς σέ. 
ΦΤ4ΘΩ Ν. 

τοῦ χρείαν ἔχων; 

Ξ τι αστε τ ον 
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ῬΕΥΥΡΙ ΤΙΣ. 

μέλλουσί μ᾽ αἱ γυναῖχες ἀπολεῖν τήμερον 
τοῖς Θεσμοιςρορίοις, ὅτι χειικῶς αὐτὰς λέγω. 

{5 ΘῸΌΝΝ 

τίς οὖν παρ ἡμῶν ἔστιν ὠςέλειά σοι; 

ΕΥΡΙΠΊΔΗΣ. 

ἡ πᾶσ᾽ - ἐὰν γὰρ ἐγκαϑεζόμενος λάϑρα 

186 ἐν ταῖς γυναιξὶν, ὡς δοχεῖν εἶναι γυνὴ, 

ὑπεραποχρίνῃ μου, σαφῶς σώσεις ἐμέ. 
μόνος γὰρ ἂν λέξειας ἀξίως ἐμοῦ. 

ΑΓ.4Θ. Ν. 

ἔπειτα πῶς οὐκ αὐτὸς ἀπολογεῖ παρών : 

ἘΣΧΡΙΥΡΙΖΕΙ͂ΓΣ. 

ἐγὼ φράσω σοι. πρῶτα μὲν γιγνώσχομαι" 
190 ἔπειτα πολιός εἶμι χαὶ πώγων᾽ ἔχω, 

σὺ δ᾽ εὐπρόσωπος, λευχὸς, ἐξυρημένος, 
γυναιχόφωνος, ἁπαλὸς, εὐπρεπὴς ἰδεῖν. 

ΓΘ. Ν. 

Εὐριπίδη, 
ἘΥΡΙΠΊΖΙ͂ΙΣ: 

τί ἔστιν; 

ΑΓ .4.Θ ΩΝ. 

ἐποίησάς ποτε, 
χαίρεις ὁρῶν «φῶς, πατέρα δ᾽ οὐ χαίρειν δοχεῖς; 

Χ ΠΓΙΖΙΈΕΓΣ. 

1960 ἔγωγε. 
ΖΦ. 4.6 2 Ν. 

μὴ νυν ἐλπίσης τὸ σὸν χκαχὸν 
ἡμᾶς ὑφέξειν. χαὶ γὰρ ἂν μαινοίμεϑ' ἄν. 
ἀλλ αὐτὸς ὅ γε σόν ἐστιν οἱχείως «ρέρε. 

τὰς συμφορὰς γὰρ οὐχὶ τοῖς τεχνάσμασιν 
φέρειν δίχαιον, ἀλλὰ τοῖς παϑήμασιν. 

ΠΙΝΗΣΙΖΧΟΣΧΟΣ. 

200 χαὶ μὴν σύ γ᾽, ὦ χατάπυγον, εὐρύπρωχτιος εἶ 
οὐ τοῖς λόγοισιν, ἀλλὰ τοῖς παϑήμασιν. 

ῬΠΕΡΥΤΓΙΖΙΕΓΣ: 

τί δ᾽ ἔστιν ὃ τι δέδοικας ἐλϑεῖν αὐτόσε; 
4Γ ΘΏΝ. 

χάχιον ἀπολοίμην ἂν ἢ σύ. 
ΠΥ ΡῚ ΤΕΙΖΙ ΈΓΣΣΙ 

πῶς; 

“ΓΤ. ΘΩΝ. 
" 
ὅπως; 

δοχῶν γυναικῶν ἔργα νυχτερείσια 

205 χλέπτειν ὑτφαρπάζειν τε ϑήλειαν Κύπριν. 
ΜἩΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 

ἰδού γε χλέπτειν" νὴ «ἰὴ, βινεῖσϑαι μὲν οὖν. 
ἀτὰρ ἡ πρύόφασίς γε νὴ «1{ εἰχότως ἔχει. 

ΕὙΡΙΠΙΖΔΉῊΣ. 

τί οὖν; ποιήσεις ταῦτα; 
4ΓΓ.4Θ0 Ν. 

μὴ δόχει γε σύ. 

ΕΥΡΙΠΊΔΗΣ. 

210 ὦ τρισχαχοδαίμων, ὡς ἀπόλωλ.. 
ΜΝΗΣΙ.ΧΖΟΧΟΣ. 

. Εὐριπίδη, 
ὦ φίλτατ, ὦ κηδεστὰ, μὴ σαυτὸν προδῷς. 

ἘΥΡΙῚΠΖ4ΠΣ. 

πῶς οὖν ποιήσω δῆτα; 

ῬΟΕΤΑΕ 5ΟΕΝΊΟΙς 

ἩἹΝΗΣΊΖΟΧΟΣ, 

τοῦτον μὲν μαχρὰ 
χλάειν χέλευ, ἐμοὶ δ᾽ ὅ τι βούλει χρῶ λαβών. 

ἜΥΠΡΙΧΕΡΖΙ Σ. 

ἄγε νυν, ἐπειδὴ σαυτὸν ἐπιδίδως ἐμοὶ, 
ἀπόδυϑι τουτὶ ϑοὶμάτιον. 

ΠΝΗΣΊΙΖΟΧΟΣ. 

χαὶ δὴ χαμαί. 
215 ἀτὰρ τί μέλλεις δοᾶν (ὦ; 

ἘΥΡΙΙΏΣΖΗΣ. 

ἀποξυρεῖν ταῦδὲ, 
τὰ χάτω δ᾽ ἀφεύειν. 

ἩΝΗΣΊΖΟΧΟΣ. 

ἀλλὰ πρᾶττ', εἴ σοι δοχεῖ" 
ἢ μὴ ᾿πιδιδόναι ᾽μαυτὸν ὠφελόν ποτε. 

ἘΥΡΙΠΊΖΗΣ. 

᾿ἡγάϑων, σὺ μέντοι ξυροιρορεῖς ἑκάστοτε, 

χρῆσόν τι νῦν ἡμῖν ξυρόν. 
ΑΓ.4.ΘΩ Ν. 

αὐτὸς λάμβανε 
.. 220 ἐντεῦϑεν ἐκ τῆς ξυροδόχης. 

ἘΥΡΙΥΙΓΥΖΊΓΩΣ 

γενγαῖος εἶ" 

χάϑιζε: φύσα τὴν γνάϑον τὴν δεξιάν. 
ΜἩΝΗΣΙΆΟΣΧΟΣ. 

ὦμοι. 
ΕὙΡΙΠΙΖῊΗΣ. 

τί χέχραγας; ἐμβαλῶ σοι πάτταλον, 

ἢν μὴ σιωπᾷς. 
ΜΜΝΗΣΊΙΔΟΣΧΟΣ. 

ἀτταταῖ Ἰατταταῖ. 
Ἐ ΧΙΡΙΜΧΖΊΖΙ ΤΙΣ. 

οὗτος σὺ ποῖ ϑεῖς; 
ΜΠΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 

εἰς τὸ τῶν σεμνῶν θεῶν" 
22ὅ οὐ γὰρ μὰ τὴν Ζ]ἡμητρά γ᾽ ἐνταυϑὴ μενῶ 

τεμνόμενος. 
ΧΡ ΒΙΥΣΙΎΓΙΣ: 

οὔκουν καταγέλαστος δῆτ᾽ ἔσει 
τὴν ἡμίχραιραν τὴν ἑτέραν ψιλὴν ἔχων; 

ΜΝΗΣΙ.ΧΖΟΣΧΟΣ. 

ὀλίγον μέλει μοι. 
ἘΥΡΥΙΙΓΙΖΙΙΣ. 

μηδαμῶς, πρὸς τῶν ϑεῶν, 
προδῷς με. χώρει δεῦρο. 

ΠΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 

χαχοδαίμων ἐγώ. 
ἘΠ ΡΙΙΓΙΩ͂ ΕΙΣ. 

280 ἔχ᾽ ἀτρέμα σαυτὸν χἀνάκυπτε. ποῖ στρέφει; 
ΜΠΝΗΣΙ-.ΟΧΟΣ. 

μῦ μῦ. 
ΕΥὙΡΙΠΙΆΑ͂ΗΣ. 

τί μύζεις; πάντα πεποίηται καλῶς. 
ἩΝΗΣΙ.ΖΟΧΟΣ. 

οἴμοι χαχοδαίμων,, ψιλὸς αὖ στρατεύσομαι. 
ΕὙΡΙΠΙΔΗΣ. 

μὴ φροντίσῃς" ὡς εὐπρεπὴς φανεῖ πάνυ. 
βούλει ϑεᾶσϑαι σαυτόν; 

ΜΜΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 

εἰ δοχεῖ, φέρε. 
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ΕὙΡΙΠΙΖῊΣ. 

236 ὁρᾷς σεαυτόν; 
ΜΝΗΣΙΖΟΣΧΟΣ. 

οὐ μὰ «Ἱ(΄, ἀλλὰ Κλεισϑένη. 
ἘΥΡΙΠΊΖΗΣΞΣ: 

ἀνίστασ᾽, ἵν᾿ ἀφεύσω σε, κἀγχύψας ἔχε. 
ἩΝΗΣΙ.0ΟΧΟΣ. 

οἴμοι χαχοδαίμων,, δελῳ άχιον γενήσομαι. 

Ὲ ὙΥΡΙΧΕΓΖΙΖΣΣ: 

ἐνεγκάτω τις ἔνδοϑεν δᾷδ᾽ ἢ λύχνον. 

ἐπίχυτιτε" τὴν κέρχον «φυλάττου νυν ἰΐχραν. 

ΜΝΗΣΙΆΟΣΧΟΣ. 

240 ἐμοὶ μελήσει νὴ «ἹΔ, πλήν γ᾽ ὅτι χάομαι. 

οἴμοι τάλας. ὕδωρ ὕδωρ, ὦ γείτονες. 
πρὶν ἀντιλαβέσθαι τόν γε πρωχτὸν τῆς «φλογός. 

ἘΞΥΒΙΥΙΡΙΖΙΉΪΣ. 

ϑάρορει. 
ΜΜΝΗΣΙΧΖΟΧΟΣ. 

τί ϑαρρῶ χαταπεπυρπολημέγος ; 

ἘΥΡΙΠΙΖῊΣ. 

ἀλλ οὐχ ἔν οὐδὲν πρᾶγμά σοι" τὰ πλεῖστα γὰρ 

245 ἀποπεπόνηκας. 
ΝΗ ΣΥΞΖΟΣΞΟΣ.: 

φεῦ, Ἰοὺ τῆς ἀσβόλου. 

αἰϑὸς γεγένημαι πάντα τὰ περὶ τὴν τρόύμιγ. 
ΕὙΡΙΠΙΖΉΣ. 

μὴ φροντίσῃς " ἕτερος γὰρ αὐτὰ σπογγιεῖ. 

ΜΝΗΣΙΧΟΧΟΣ: 

οἱμώξεταρ᾽ εἴ τις τὸν ἐμὸν πρωχτὸν πιλυγεῖ. 

ἙἘΥΡΧ.ΙΖῊΉ Σ. 

᾿“γάϑων, ἐπειδὴ σαυτὸν ἐπιδοῦναι φϑονεῖς, 
200 ἀλλ᾽ ἱμάτιον γοῦν χρῆσον ἡμῖν τουτῳὶ 

χαὶ στρύφιον" οὐ γὰρ ταῦτά γ᾽ ὡς οὐχ ἔστ᾽ ἐρεῖς. 
4Γ.4Θ. Ν. 

λαμβάνετε χαὶ χρῆσϑ᾽ - οὐ φϑονῶ. 
ΠΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. Ϊ 

τί οὖν λάβω; 
4Γ24ΘΩ Ν. 

ὅ τι; τὸν χροχωτὸν πρῶτον ἐνδύου λαβών. | 
ἘΎΥΡΙΙΠΓΙΖΗΣ: ] 

γὴ τὴν ᾿ἡφροδίτην, ἡδύ γ᾽ ὄζει ποσϑίου. 
4Γ.40.2 Ν. ] 

256ὅ σύζωσον ἀνύσας. αἷρέ νυν στρόφιον. ] 
Ἔ ΡΨΈΙΓΙΖΈΓΙΣ. 

ἰδού. 
ΔΠΙΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 

ἴϑι νυν χατάστειλόν μὲ τὰ περὶ τὼ σχέλη. 
ἘΥΡΙΥΠΊΖΕΗΣ. 

χεχρικράλου δεῖ καὶ μέτρας. 
Α͵Ι.ΖΘΩ Ν. 

ἡδὶ μὲν οὖν 

κειαλὴ περίϑετος, ἣν ἐγὼ νύχτωρ φορῶ. 
ΕὙΡΙΠΙΖΔΉΣ. 

γὴ τὸν “0, ἀλλὰ χἀπιτηδεία πάνυ. 

ἩΝΠΣΙΏΊΟΧΟΣ. 

200 ὀρ᾽ ἁρμόσει μοι; 
47.496. Ν. 

γὴ «10 ἀλλ ἄριστ᾽ ἔχει. 
ἘΥΡΩΙΣΙΖΊΈΏΈΣ. 

ἐέρ᾽ ἔγκυκχλον. 

-- 

4Γ.4ΘΩ Ν. 

τουτὶ λάβ᾽ ἀπὸ τῆς κλιγίδος. 

ἘΧΡΙΙΕΓΆΊΉΝ:. 

ὑποδημάτων δεῖ. 
4Γ͵Γ 4ΘΩ Ν. 

τἀμὰ ταυτὶ λάμβανε. 
ἩΝΗΣΙ.ΧΖΟΣΧΟΣ. 

ἄρ᾿ ἁρμόσει μοι; 
ΕΥΡΙΠΊΔΗΣ. 

χαλαρὰ γοῦν χαίρεις φορῶν. 
47.424 ΘὩ Ν. 

σὺ τοῦτο γίγνωσχ᾽ - ἀλλ᾽ ἔχεις γὰρ ὧν δέει. 
206 εἴσω τις ὡς τάχιστά μ᾽ εἰσκυχλησάτω. 

ἜΠΧ ΘΙΓΙΖΕΙ͂ΖΕΣ: 

ἀνὴρ μὲν ἡμῖν οὑτοσὶ χαὶ δὴ γυνὴ 

τὸ γ᾽ εἶδος Ἂ ἢν λαλῆς δ᾽, ὅπως τῷ φϑέγματι 
γυγναιχιεῖς εὖ καὶ τιιϑανῶς. 

ΜΙ ΝΗΣΙ.ΌΟΣΧΟΣ. 

πειράσομαι. 

ἘΞ ΥΡΙΠΙ ΣΙ 

βάδιζε τοίνυν. 
ΠΝΗΣΙ.ΖΟΣΧΟΣ. 

μὼ τὸν ᾿Ἱπόλλω οὔχ, ἢν γε μὴ 
270 ὑμόσης ἐμοὶ 

ἘΥΡΧΠΤΖ ΤΣ 

τί χρῆμα; 

ΠΝΗΣΙΖΟΣΧΟΣ. 

συσσώσειν ἐμὲ 
πάσαις τέχναις, ἤν μοί τι περιπίπτῃ χαχόν. 

ἘΞ ΧΡΙΥΤΥΕΣΣΣΣ 

ὄμνυμι τοίνυν εἰϑέρ᾽ οἴχησιν «Ἵιός. 

ΜΠΝΗΣΙ.ΟΧΟΣ. 

τί μᾶλλον ἢ τὴν Ἱπποχράτους ξυγνοιχίαν; 

ἘΥΧΡΩΙΙΓΥΖΙ ΤΣ: 

ὄμνυμι τοίνυν τιάντας ἄρδην τοὺς ϑεούς. 

ΜΝΗΣΙΖΟΣΧΟΣ. 

276 μέμνησο τοίνυν ταῦϑ᾽, ὅτι ἡ φρὴν ὦμοσεν, 
ἡ γλῶττα δ᾽ οὐκ ὀμώμοκ᾽ " οὐδ᾽ ὥρχωσ᾽ ἐγώ. 

ἘΥΡΙΣΜΙΣΣ 

ἔχσπευδε ταχέως ὡς τὸ τῆς ἐχκλησίας 

σημεῖον ἐν τῷ Θεσμοι(,οοίῳ «αίνεται. 

ἐγὼ δ᾽ ἄπειμι. 
ΜΝΗΣΙΖΧΖΟΣΧΟΣ. 

δεῦρό νυν, ὦ Θρᾷτϑ',, ἕπου. 
280 ὦ Θροζιτα, ϑᾶσαι, χαομένων τῶν λαμπάδων 

ὅσον τὸ χρῆμ᾽ ἀνέρχεϑ᾽ ὑπὸ τῆς λιγνύος. 
ἀλλ᾽, ὦ περιχαλλὴ Θεσμοφόρω, δέξασϑέ μὲ 
ἀγαϑὴ τύχη χαὶ δεῦρο χαὶ πάλιν οἴχαδε. 
ὦ Θρῆττω, τὴν χίστην κάϑελε, χᾷτ᾽ ἔξελε 

285 τὸ πόπανον, ὅπως λαβοῦσα ϑύσω ταῖν ϑεαῖν. 

δέσποινα πολυτίμητε «1ήμητερ φίλη 

χαὶ «Φερσέφαττι, πολλὰ πολλάκις μέ σοι 

ϑύειν ἔχουσιν, εἰ δὲ μάλλὰ νῦν λαϑεῖν. 

χιὼὶ τὴν ϑυγατέρα χοῖρον ἀνδοός μοι τυχεῖν 
290 πλουτοῦντος. ἄλλως τ᾽ ἠλιϑίου κἀβελτέρου, 

χαὶ ποσϑαλίσχον γοῦν ἔχειν» μοι χαὶ «φρένας. 

ποῦ ποῦ χαϑίζωμ ἐν καλῷ, τῶν ῥητόρων 

ἵν᾿ ἐξαχούω; σὺ δ᾽ ἄπιδ᾽, ὦ Θρᾷτι᾽,, ἐχποδών 

δούλοις γὰρ οὐκ ἔξεστ᾽ ὠχούειν τῶν λόγων. 
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ἈΟΖΣΡΟΣ Ἐ: 

296 εὐφημία ᾽στω, εὐφημία ἴστω. εὔχεσϑε ταῖν Θεσ- 
μοιφόροιν͵ τῇ «Ἰήμητρι χαὶ τῇ Κόρη, χαὶ τῷ 
Πλούτῳ,, χαὶ τὴ Καλλιγενείᾳ, χαὶ τῇ Κουροτρό-" 

ϑ00 (ῳ, τῇ Γῆ, χαὶ τῷ Ἑρμῆ, καὶ Χάρισιν, ἐχκλη- 
σίαν τήνδε χαὶ σύνοδον τὴν νῦν χάλλιστα χαὶ 
ἄριστα ποιῆσαι, πολυωφελῶς μὲν πόλει τῇ 1ϑη- 

306 ναίων, τυχηρῶς δ᾽ ἡμῖν αὐταῖς. χαὶ τὴν δρῶ- 
σαν χαὶ τὴν ἀγορεύουσαν τὰ βέλτιστα περὶ τὸν 
δῆμον τὸν ᾿᾿ϑηναίων χαὶ τὸν τῶν γυναικῶν, 

810 ταύτην γνιχᾶν. ταῦτ᾽ εὔχεσϑε, χαὶ ὑμῖν αὐταῖς, 
τἀγαϑά. Ἰὴ παιὼν, ἰὴ παιών. χαίρωμεν. 

ΠΟ ΟΣΣΣ 

δεχόμεσθϑα χαὶ ϑεῶν γένος 
λιτόμεσϑα ταῖσδ᾽ ἐπ᾿ εὐχαῖς 

«ανέντας ἐπιχαρῆναι. 

316 Ζεῦ μεγαλώνυμε χρυσολύρα τε, 
“1ἢλον ὃς ἔχεις ἱερὰν, 

ὙΠ ΣΝ ΣΎΕΣ 
χαὶ σὺ παγχρατὴς κύρα 
γλαυχῶπι χρυσόλογχε 
πόλιν οἰχοῦσα περιμάχητον, ἐλϑὲ δεῦρο. 

820 χαὶ πολυώνυμε, ϑηροιςόνη παῖ, 

«Δατοῦς χρυσώπιδος ἔρνος. 
σύ τε πόντιε σεμνὲ Πύσειδον, 
ἁλιμέδον, προλιπὼν 
μυχὸν ἰχϑυόεντ᾽ οἱστροδύνητον. 

326 Νηρέος ἐνάλιοί τε χύραι, 

Νύμφαι τ᾽ ὀρείπλαγκτοι. 
χρυσέα τε φύρμιγξ 
Ἰαχήσειεν ἐπ᾽ εὐχαῖς 
ἡμετέραις " τελέως ΠῚ 

ἐχχλησιάσαιμεν ᾿1ϑηναίων 

320 εὐγενεῖς γυναῖχες. 
ΚΗ ΡῪ Ξ. 

εὔχεσϑε τοῖς ϑεοῖσι τοῖς ᾿Ὀλυμιπίοις 

χαὶ ταῖς Ὀλυμπίαισι, χαὶ τοῖς Τ]υϑίοις 
χαὶ ταῖσι ΠΠυϑίαισι, καὶ τοῖς “1ηλίοις 

χαὶ ταῖσι “1ηλίαισι, τοῖς τ᾽ ἄλλοις ϑεοῖς, 

335 εἴ τις ἐπιβουλεύει τι τῷ δήμῳ χκαχὸν 
τῷ τῶν γυναιχῶν, ἢ ̓ πικηρυχεύεται 

Εὐριπίδη Μήδοις τ᾿ ἐπὶ βλάβῃ τινὶ 
τῇ τῶν γυναιχῶν,, ἢ τυραννεῖν ἐπινοεῖ, 

ἢ τὸν τύραννον συγχατάγειν. ἢ παιδίον 
840 ὑποβαλλομένης χατεῖσπιέ τις, ἢ δούλη τινὸς 

προαγωγὸς οὖσ᾽ ἐνετούλισεν τῷ δεσπότῃ, 

ἢ πεμπομένη τις ἀγγελίας ψευδεῖς «ξέρει, 

ἢ μοιχὸς εἴ τις ἐξαπατῷ ψευδῆ λέγων, 
χαὶ μὴ δίδωσιν ἂν ὑπόσχηταί ποτε, 

845 ἢ δῶρά τις δίδωσι μοιχῷ γραῦς γυνὴ, 
ἢ καὶ δέχεται ποοδιδοῦσ᾽ ἑταίρα τὸν «φίλον, 
χεῖ τις χάπηλος ἢ χαπηλὶς τοῦ χοὸς 

ἢ τῶν κοτυλῶν τὸ νόμισμα δικλυμαίνεται, 

χοιχῶς ἀπολέσϑαι τοῦτον αὐτὸν κῴχίαν 
850 ἀρᾶσϑε, ταῖς δ᾽ ἄλλαισιν ὑμῖν τοὺς ϑεοὺς 

εὔχεσϑε πάσαις πολλὰ δοῦναι χκἀγαϑά. 
ΣΧ ΟΡΙΊΟἿΣΣ 

ξυνευχόμεσϑα τέλεα μὲν 
πόλει, τέλεα δὲ δήμῳ 
τάδ᾽ εὔγμαια γενέσθαι. 

δου τὰ δ᾽ ἄρισϑ᾽ ὅσαις προσήζει 

γιχῶν λεγούσαις. ὁπόσαι δ᾽ 
ἐξαπατῶσιν παραβαίνουσί τε τοὺς 

ὅρχους τοὺς νενομισμένους 
300 χερδῶν οἵνεχ᾽ ἐπὶ βλάβῃ, 

ἢ ψηφίσματα χαὶ νόμον 
ζητοῦσ᾽ ἀντιμεϑιστάναι, 

τἀπόρρητά τε τοῖσιν ἐ- 
χϑροῖς τοῖς ἡμετέροις λέγουσ᾽, 

8365 ἢ Μήδους ἐπάγουσι τῆς 
χώρας οὕνεκ᾽ ἐπὶ βλάβη, 
ἀσεβοῦσ᾽, ἀδικοῦσί τε τὴν πόλιν. 
ἀλλ᾽ ὦ παγχρατὲς 
Ζεῦ, ταῦτα χυρώσειας, ὥσϑ'᾽ 

3170 ἡμιῖν ϑεοὺς παραστατεῖν, 
χαίπερ γυναιξὶν οὔσαις. 

ὙΠ ΚΣ ΛΟ 

ἄχουε πᾶς. ἔδοξε τῇ βουλῇ τάδε 

τῇ τῶν γυναιχῶν" Τιμόχλει᾽ ἐπεστάτει" 
870. 7ὑσιλλ᾽ ἐγραμμάτευεν,, εἶπιε ΣΣωστράτη " 

ἐχχλησίαν ποιεῖν ἕωϑεν τῇ μέσῃ 

τῶν Θεσμοφορίων, ἣ μάλισϑ᾽ ἡμῖν σχολὴ, 
χαὶ χοηματίζειν πρῶτα πιερὶ Εὐριπίδου, 

ὅ τι χρὴ παϑεῖν ἐχεῖνον " ἀδιχεῖν γὰρ δοχεῖ 
ἡμῖν ἁπιάσαις. τίς ἀγορεύειν βούλεται; 

ΤΌΝΩΙ «4. 

380 ἐγώ. 
ἜΧΗ ΡΟΥΩΞΙ 

περίϑου νυν τόνδε ποῶτον πρὶν λέγειν. 

σίγα, σιώπα, πρόσεχε τὸν γοῦν" χρέμπτεται 
γὰρ ἤδη, 

ὅπερ ποιοῦσ᾽ οἱ ῥήτορες. μαχρὰν ἔοιχε λέξειν. 
ΤΟΥ ΗΙ ΣΝ 

φιλοτιμίᾳ μὲν οὐδεμιᾷ μὰ τὰ ϑεὼ 
λέξουσ᾽ ἀνέστην, ὦ γυναῖχες - ἀλλὰ γὰρ 

386 βαρέως (φέρω τάλαινα πολὺν ἤδη χρόνον 
προπηλαχιζομένας δρῶσ᾽ ὑμᾶς ὑπὸ 

Εὐριπίδου τοῦ τῆς λαχανοπωλητρίας 

χαὶ πολλὰ χαὶ παντοῖ᾽ ἀχουούσας χαχά. 

τί γὰρ οὗτος ἡμᾶς οὐκ ἐπισμῇ τῶν χακῶν; 

300 ποῦ δ᾽ οὐχὶ διαβέβληχ᾽, ὅπουπερ ἔμβραχυ 
εἰσὶν ϑεαταὶ καὶ τραγῳδοὶ χαὶ χοροὶ, 

τὰς μυχοτρόπους, τὰς ἀνδρεραστρίας χαλῶν, 
τὰς οἱνοπότιδας, τὰς προδότιδας, τὰς λάλους, 

τὰς οὐδὲν ὑγιὲς, τὰς μέγ᾽ ἀνδράσιν κακόν. 
895 ὥστ᾽ εὐθὺς εἰσιόντες ἀπὸ τῶν ἱχρίων 

ὑποβλέπουσ᾽ ἡμᾶς, σχοποῦνταί τ᾿ εὐϑέως, 

μὴ μοιχὸς ἔνδον ἡ τις ἀποχεχρυμμένος. 

"δρᾶσαι δ᾽ ἔϑ᾽ ἡμῖν οὐδὲν ὥσπερ καὶ πρὸ τοῦ 
ἔξεστι" τοιαῦϑ'᾽ οὗτος ἐδίδαξεν καχὰ 

400 τοὺς ὥνδρας ἡμῶν ὥσι᾽, ἐάν γέ τις πλέκῃ 
γυνὴ στέφανον, ἐρᾶν δοχεῖ" χἂν ἐχβάλῃ 

σχεῦός τι χατὰ τὴν οἰχίαν πλανωμένη, 

ἁνὴρ ἐρωτᾷ, τῷ χατέαγεν ἡ χύτρα; 

οὐχ ἔσϑ᾽ ὅπως οὐ τῷ Κορινϑίῳ ξένῳ. 

406 χάμνει κόρη τις, εὐϑὺς ἁδελιρὸς λέγει, 

τὸ χρῶμα τοῦτό μ᾽ οὐχ ἀρέσκει τῆς κύρης. 
εἶεν, γυνή τις ὑποβαλέσϑαι βούλεται, 
ἀποροῦσα παίδων, οὐδὲ τοῦτ᾽ ἔστιν λαϑεῖν. 

ἅνδρες γὰρ ἤδη παρακάϑηνται πλησίον" 

410 πρὸς τοὺς γέροντάς ϑ᾽, οἱ προ τοῦ τὰς μείρακας 

.-..-..1 Πρ ΠΠρΠπΠΠπΠπτπ||π|π|ππ|5Ὁᾷπᾷϑ|.0|πΠΠΠπΠΡπΠπΠΡὺΡὄπΠπΠπΠΡὅ5ᾷ’ΠΡὃρᾷὃῸςΠῦΡὖρᾷΜν5π.....΄΄΄ΠΠπ 1. ϑ ...οςς- 
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ἤγοντο, διαβέβληχεν, ὥστ᾽ οὐδεὶς γέρων 
γαμεῖν ϑέλει γυναῖχα διὰ τοὔπος τοδί" 
δέσποινα γὰρ γέροντι νυμφίῳ γυνή. 
εἶτα διὰ τοῦτον ταῖς γυναιχωνίτισιν 

416 σφραγῖδας ἐπιβάλλουσιν ἤδη χαὶ μοχλοὺς 
τηροῦντες ἡμᾶς, χαὶ προσέτι Πολοττιχοὺς 

τρέφουσι μοομολυχεῖα τοῖς μοιχοῖς χύνας. 

χαὶ ταῦτα μὲν ξυγγνώσϑ᾽-: ἃ δ᾽ ἦν ἡμῖν πρὸ 
τοῦ, 

] 
] 
Ϊ ν᾿ 

] 
Ξ ; : - ] 

αὐταῖς ταμιεύεσθαι, προαιρούσαις λαβεῖν ] 

420 ἄλειτον, ἔλαιον, οἶνον, οὐδὲ ταῦτ᾽ ἔτι 
Ἢ προ, ; -: 
ἔξεστιν. οἱ γὰρ ἄνδρες ἤδη χλειδίκ 

αὐτοὶ φοροῦσι χουπτὰ. καχοηϑέστατα, 
«Ἱαχωνίχ᾽ ἄττα, τρεῖς ἔχοντα γομφίους. ] 

" - τ ΝΥ ν ΄ 

πρὸ τοῦ μὲν οὖν ἦν ἀλλ᾽ ὑποῖξαι τὴν ϑύραν 

425 ποιησαμέναισι δαχτύλιον τριωβόλου, 
- γ τ ᾿ 5" ΤΥ: Πὰ γ ᾿ 

γὺν δ᾽ οὗτος αὐτοὺς ὑχότριψ Τὺὐριπίδης 
ἐδίδαξε ϑριπήδεστ᾽ ἔχειν σφραγίδια 
ἐξαψαμένους. »νῦν οὖν ἐμοὶ τούτῳ δοχεῖ 

, ἢ 5 Ε ; ὄλεθρόν τιν ἡμᾶς χυρχανᾶν ἀμωσγέπως, ] 
᾽ Ν 

430 ἢ φαρμάχοισιν, ἢ μιᾷ γέ τῳ τέχνῃ, 

ὅπως ἀπολεῖται. ταῦτ᾽ ἐγὼ φανερῶς λέγω" 
, ποτ β 

τὰ δ᾽ ἄλλα μετὰ τοῦ γραμματέως συγγράψομαι., 

ΧΟΡΟΣ. 
-, , - ] 

οὕπω ταύτης ἤχουσαὰ 

4835 πολυπλοχωτέρας γυναιχὸς 

οὐδὲ δεινότερον λεγούσης. 

πάντα γὰρ λέγει δίχαια, 
πάσας δ᾽ εἰδέας ἐξήτασεν, 

σιάντα δ᾽ ἐβάστασεν φρενὶ, πυχγῶς τὲ 

ποιχίλους λόγους ἀνεῦρεν 

εὖ διεζητημένους. 

440 ὥστ᾽ ἂν εἰ λέγοι παρ᾽ αὐτὴν 
Ξενοχλέης ὁ Καρχίνου, δο-- 

χεῖν ἂν αὐτὸν, ὡς ἐγῴμαι, 
πᾶσιν ὑμῖν 

442 ἄντιχρυς μηδὲν λέγειν. 

ΧΕ: 

ὀλίγων ἕνεχα χαὐτὴ παρῆλθον 

τὰ μὲν γὰρ ἄλλ᾽ αὕτη χατηγόρηχεν εὖ" 
446 ἃὶ δ᾽ ἐγὼ πέπονθα, ταῦτα λέξαι βούλομαι. 

ἐμοὶ γὰρ ἁνὴρ ἀπέϑανεν μὲν ἐν Κύπρῳ, 
παιδάρια πέντε χαταλιπὼν, ἁγὼ μόλις 

στεφανηπλοχοῦσ᾽ ἔβοσχον ἐν ταῖς μυρρίναις. 

τέως μὲν οὖν ἀλλ᾽ ἡμιχάχως ἐβοσχόμην" 

450 νῦν δ᾽ οὗτος ἂν ταῖσιν τραγῳδίαις ποιῶν 
τοὺς ὥνδρας ἀναπέπειχεν οὐχ εἶναι ϑεούς" 

ὥστ᾽ οὐκέτ᾽ ἐμπολῶμεν οὐδ᾽ εἰς ἥμισυ. 

γῦν οὖν ἁπάσαισιν παραινῶ χαὶ λέγω 
ἄνδρα πολλῶν οὕνεχα " 
γυναῖχες, δρᾷ χαχὰ, 

ἘΡΕΙΣ 
ῥημάτων. 

τοῦτον κολάσαι τὸν 
, « - τ 

455 ἔγρια γὰρ ἡμᾶς, ὦ 
εἰ 5 ᾿ - , ξϑὰς 
ἅτ᾽ ἐν ἀγρίοισι τοῖς λαχάνοις αὐτὸς τραῳ εἴς. 

ΑΕ ΡΙΑ οὐκ ν  ἶ ἀγα κε το ο  ὐδὲρ 
ἀλλ᾽ εἰς ἀγορὰν ἄπειμι" δεῖ γὰρ ἀνδράσιν 

σιλέξαι στεφάνους συνϑηματικίους εἴχοσι». 

ΧΟΡΟΣ. 
δ -» “- 

ἕτερον αὖ τι λῆμα τοῦτο 
100 χομειμότερον ἔτ᾽ ἢ τὸ πρότερον ἀναπέφηνεν. 

οἷα κἀστωμύλατο 
βμδρυαν 

οὐκ ἔχαιρε, φρένας ἔχουσα, 

ἀϑδϑά. 442. 520 --- ὅ830. 

χαὶ πολύπλοχον νόημ᾽, οὐδ᾽ ἀσύνετ᾽, ἀλλὰ 
πιϑανὰ πάντα. δεῖ δὲ ταύτης 

4ρὅ τῆς ὕβρεος ἡμῖν τὸν ἄνδρα περιφανῶς δοῦναι 
δίχην. 

ΠΝΗΣΊΙΔΖΔΟΧΟΣ. 

τὸ μὲν, ὦ γυναῖχες, ὀξυϑυμεῖσθϑαι σφύδρα 
Εὐριπίδῃ, τοικῦτ᾽ ἀχουούσας χαχὰ, 
οὐ ϑαυμάσιόν ἐστ᾽, οὐδ᾽ ἐπιζεῖν τὴν χολήν. 
καὐτὴ γὰρ ἔγωγ᾽, οὕτως ὀναίμην τῶν τέχνων, 

470 μισῶ τὸν ἄνδρ᾽ ἐχεῖνον. εἰ μὴ μαίνομαι. 
ὅμως δ᾽ ἐν ἀλλήλαισι χρὴ δοῦναι λόγον" 
αὐταὶ γάρ ἔσμεν. χοὐδεμί᾽ ἐχῳ ορὰ λόγου. 
τί ταῦτ᾽ ἔχουσαι χεῖνον αἰτιώμεθα 

βαρέως τὲ φέρομεν, εἰ δύ᾽ ἡμῶν ἢ τρία 
475 χαχὰ ξυνειδὼς εἶπε δοώσας μυρία; 

ἐγὼ γὰρ αὐτὴ πρῶτον, ἵνα μἄλλην λέγω, 
ξύνοιδ᾽ ἐμαυτῇ πολλὰ δείν᾽ - ἐχεῖνο δ᾽ οὖν 

δεινότατον. ὅτε νύμιρη μὲν ἢ τρεῖς ἡμέρας, 
ὁ δ᾽ ἀνὴρ παρ᾽ ἐμοὶ χαϑεῦδεν- ἦν δ᾽ ἐμοὶ, 

φίλος, 

480 ὕσπερ μιε διεχύρευσεν οὖσαν ἑπτέτιν. 
οὗτος πόϑῳ μου ᾿χνυὲν ἐλθὼν τὴν ϑύρων" 
χάτ᾽ εὐθὺς ἔγνων " εἶτα χαταβαίνω λάϑρα. | 

ὁ δ᾽ ἀνὴρ ἐρωτᾷ, ποῖ σὺ χαταβαίνεις; --- ὅποι; 

ὦνερ, χὠδύνη" ] 
486 ἐς τὸν χοπρῶν᾽ οὖν ἔρχομαι. --- βάδιζέ νυν" ] 

χᾷϑ᾽ ὁ μὲν ἔτριβεν κεδρίϑας, ἄννηϑον., σφάχον", 
ἐγὼ δὲ χαταχέασα τοῦ στροφέως ὕδωρ 
ἐξῆλθον ὡς τὸν μοιχόν" εἶτ᾽ ἠρειδόμην 
παρὰ τὸν ᾿“γυιῶ, κύβδ᾽ ἐχομένη τῆς δάφνης. 

490 ταῦτ᾽ οὐδεπώποτ᾽ εἶφ᾽, ὁρᾶτ᾽, Εὐριπίδης" 

οὐδ᾽ ὡς ὑπὸ τῶν δούλων τε χὠρεωχόμων 
σποδούμεϑ'᾽, ἣν μὴ ἴχωμεν ἕτερον, οὐ λέγει" 

οὐδ᾽ ὡς, ὅταν μάλισϑ᾽ ὑπό του ληχώμεϑα 
τὴν νὐχϑ', ἕωϑεν σχορόδια μασώμεσϑ᾽ ἵνα, 

496 ὀσφραινόμενος ἁνὴρ ἀπὸ τείχους εἰσιὼν 
μηδὲν χαχὸν δρᾶν ὑποτοπῆται. ταῦϑ', δρᾷς, 
οὐπώποτ᾽ εἶπεν. εἰ δὲ «Ῥαίδραν λοιδορεῖ, 

οὐδ᾽ ἐχεῖν᾽ εἴρηχέ πω, 
ὡς ἡ γυνὴ δειχνῦσα τἀνδρὶ τοὔγχυχλον 

ὅ00 ὑπ᾿ αὐγὰς οἷόν ἔστιν, ἐγχεχαλυμμένον 
τὸν μοιχὸν ἐξέπεμιμεν., οὐχ εἴρηχέ πω. 

ἑτέραν δ᾽ ἐγῴδ᾽ ἣ ̓ φασχεν ὠδίνειν γυνὴ 
δέχ᾽ ἡμέρας, ἕως ἐπρίατο παιδίον" 

ὁ δ᾽ ἀνὴρ περιήρχετ᾽ ὠχυτόχι᾽ ὠνούμενος" 
ὅθ06 τὸ δ᾽ εἰσέφερε γραῦς ἐν χύτρᾳ τὸ παιδίον, 

ἵνα μὴ βοῴη, κηρίῳ βεβυσμένον " 

εἶθ᾽ ὡς ἔνευσεν ἡ φέρουσ᾽, εὐθὺς βοᾷ, 
ἄπελϑ᾽ ἄπελϑ᾽, ἤδη γὰρ ὠνέρ μοι δοχῶ 
τέξειν" τὸ γὰρ ἦτρον τῆς χύτρας ἐλάχτισεν. 

δ10 χὠ μὲν γεγηθὼς ἔτρεχεν, ἡ δ᾽ ἐξέσπασεν 
ἐχ τοῦ στόματος τοῦ παιδίου, τὸ δ᾽ ἀνέχραγεν. 
εἰϑ᾽ ἡ μιαρὰ γραῦς, ἣ ̓ φερεν τὸ παιδίον, 
ϑεῖ μειδιῶσα πρὸς τὸν ἔνδρα χαὶ λέγει, 
λέων λέων σοι γέγονεν, αὐτέχμαγμα σὸν, 

διό τά τ᾿ ἄλλ᾽ ἁπαξάπαντα χαὶ τὸ πόσϑιον 
τῷ σῷ προσόμοιον, στρεβλὸν ὥσπερ χύτταρον. 

ταῦτ᾽ οὐ ποιοῦμεν τὰ χαχώ; νὴ τὴν άρτεμιν, 
ἡμεῖς γε. κατ᾽ Εὐριπίδῃ ϑυμουμεϑα, 
οὐδὲν παϑοῦσαι μεῖζον ἢ δεδράχαμεν; 

στρόφος μ᾿ ἔχει τὴν γαστέρ᾽, 

ἡμῖν τί τοῦτ᾽ ἔστ᾽ ; 



ΧΟΡΟΣ. 

520 τουτὶ μέντοι θαυμαστὸν, 
ὁπόϑεν εὑρέϑη τὸ χρῆμα, 

πτδις ἐς 
χητις ἐξέδρεινε χώρα 
τήνδε τὴν ϑρασεῖαν οὕτω. 

τάδε γὰρ εἰπεῖν τὴν πανοῦργον 

525 χατὰ τὸ (φανερὸν ὧδ᾽ ἀναιδῶς 
οὐκ ἂν φόμην ἐν ἡμῖν 
οὐδὲ τολμῆσαί ποτ᾽ ἄν. 
ἀλλ ἅπαν γένοιτ᾽ ἂν ἤδη" 
τὴν παροιμίαν δ᾽ ἐπαινῶ 
τὴν παλαιάν" ὑπὸ λίϑῳ γὰρ 
παντί που χρὴ 

580 μὴ δάκῃ ῥήτωρ ἀϑρεῖν. 
ἀλλ᾽ οὐ γάρ ἐστι τῶν ἀναισχύντων φύσει γυ-- 

γαιχῶν 
᾽ , Εἰξ μη ἘΡΡ πρπ ᾧ - 

οὐδὲν χάκιον εἰς ἅπαντα πλὴν ἄρ᾽ ἢ γυναῖκες. 
ΤΡΟΜΕΡᾺ 

32» ν᾿ ᾿ ΕΣ τ Ῥ ΤΠ  ενς τ 

οὐ τοι μὰ τὴν «Ἵγλαυρον. ὦ γυναῖχες, εὖ φρο- 

γεῖτε, 
: ᾿ ͵ 

ἀλλ᾽ ἢ πεφάρμαχϑ᾽ ἢ καχόν τι μέγα πεπόνϑατ᾽ 

ἄλλο, 
ὅϑῦ ταύτην ξῶσαι τὴν φϑόρον τοιαῦτα περιυβρίζειν 

ἡμᾶς ἁπάσας. εἰ μὲν οὖν τις ἔστιν" εἰ δὲ μὴ, 
ἡμεῖς 

αὐταί γε χαὶ τὰ δουλάρια τέφραν ποϑὲν λα- 
βοῦσαι 

ταύτης ἀποψιλώσομεν τὸν χοῖρον. ἵνα διδαχϑῆ, 

γυνὴ γυναῖχας οὖσα μὴ χακῶς λέγειν τὸ λοιπόν. 

ΠΝΉΣΊΙΖΟΣΧΟΣ. 

ὅ40 μὴ δῆτα τόν γε χοῖρον.» ὦ γυναῖχες. εἰ γὰρ, 
οὔσης 

παρρησίας χἀξὸν λέγειν ὅσαι πάρεσμεν ἀσταὶ, 
εἶτ᾽ εἶπον ἁγίγνωσχον ὑπὲρ Εὐριπίδου δίχαια, 
διὰ τοῦτο τιλλομένην μὲ δεῖ δοῦναι δίχην ὑφ᾽ 

ὑμῶν; 

ΤΟΝ Ὴ 1 

οὐ γάρ σε δεῖ δοῦναι δίχην ; ἥτις μόνη τέτληχας 

δ40 ὑπὲρ ἀνδρὸς ἀντειπεῖν, ὃς ἡμᾶς πολλὰ χαχὰ 

δέδρακεν 

ἐπίτηδες εὑρίσχων λόγους, ὅπου γυνὴ πονηρὰ 
ἐγένετο, Πῆηελανίππας ποιῶν «Ῥαίδρας τε" 1Π7η- 

γνελόπην δὲ 

οὐπώποτ᾽ ἐποίησ᾽. ὅτι γυνὴ σώφρων ἔδοξεν 
τὶ εἶναι. 

ΠΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 

ἐγὼ γὰρ οἶδα ταἴτιον. μίαν γὰρ οὐκ ἂν εἴποις 
δὅῦ0 τῶν γῦν γυναικῶν Πηνελόπην, «Ῥαίδρας δ᾽ ἁπαξ- 

; 
ἀπάσας. 

ΤΕΣΒ ΕΣ 

ἀκούετ᾽, ὦ γυναῖχες, οἷ᾽ εἴρηχεν ἡ πανοῦργος 
ἡμᾶς ἁπάσας αὖϑις αὖ. 

ΜΜΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 

χαὶ νὴ “10 οὐδέπω γε 
εἴρηχ᾽ ὅσα ξύνοιδ᾽ - ἐπεὶ βούλεσϑε πλεῖον εἴπω; 

ΝΗ: 

ἀλλ᾽ οὐχ ἂν ἔτ᾽ ἔχοις" ὅσα γὰρ ἤδεις ἐξέχεας 
ἅπαντα. 

ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑΖ οὐ στ 693 

ΜΝΗΣΙΖΟΣΧΟΣ. 

δδ6 μὰ «1 οὐδέ πω τὴν μυριοστὴν μοῖραν ὧν ποι- 
οὔμεν. 

ἔπειτά γ᾽ οὐκ εἴρηχ᾽, ὁρᾷς, ὡς στλεγγίδας λε- 
βοῦσαι 

ἔπειτα σιφωνίζομεν τὸν οἶνον. 

ΤΡΎΥΝΗΣΙ Ὧν 

ἐπιτριβείης. 

ΜΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 

ὡς τ᾽ αὖ τὰ χρέ᾽ ἐξ ᾿ἡπατουρίων ταῖς μάστρο- 

ποῖς διδοῦσαι, 

ἔπειτα τὴν γαλὴν φαμὲν 
ΤΟ ΝΕ τ 

«τάλαιν᾽ ἐγὼ, φλυακοεῖς. 
ΜΝΗΣΙΜΖΟΣΧΟΣ. 

ὅ00 οὐδ᾽ ὡς τὸν ἄνδρα τῷ πελέχει γυνὴ κατεσπόδησεν, 
οὐκ εἶπον" οὐδ᾽ ὡς φαρμάχοις ἑτέρα τὸν ἄνδρ" 

ἔμηνεν, 

οὐδ᾽ ὡς ὑπὸ τῇ πυέλῳ χατώρυξέν ποτ᾽ 

ΤΥΡΗ ὙΠ 

ἐξόλοιο. 

ἩΝΗΣΙΖΟΝΧΟΣ. 

᾿Ἰχαρνιχὴ τὸν πατέρα. 
ΠΟΥ ΤΣ 

ταυτὶ δῆτ᾽ ἀνέκτ᾽ ἀχούειν; 
ΜΝΗΣΊΙΖΟΧΟΣ. 

οὐδ᾽ ὡς σὺ τῆς δούλης τεχούσης ἄρρεν᾽ εἶτα 
σαυτῇ 

ὅθ τοῦϑ᾽ ὑπεβάλου, τὸ σὸν δὲ ϑυγάτριον παρῆχας 
αὐτῆ. 

ὙΧΧΝΜΕΙ ἮΝ 

οὔ τοι μὰ τὼ ϑεὼ σὺ χαταπροίξει λέγουσα ταυτὶ, 

ἀλλ᾽ ἐχποχιῶ σου τὰς ποχάδας. 

ΜΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 

οὐ δὴ μὰ “ία σύ γ᾽ ἅψει. 
ὙΦ ΥΝΕΡΙ 1 

χαὶ μὴν ἰδού. 
ΜΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 

χαὶ μὴν ἰδού. 
ἘΠΗ͂Ν ΕΠ 

λαβὲ ϑοϊμάτιον, «Ριλίστη. 

ΜΜΝΗΣΙΖΑΟΧΟΣ. 

πρόσϑες μόνον, κἀγώ σε νὴ τὴν “ἄρτεμιν 

ΤΧΥΝΗ 1. 

τί δράσεις ; 

ΠΝΗΣΙΖΟΣΧΟΣ. 

ὅ10 τὸν σησαμοῦνϑ᾽ ὃν χατέφαγες, τοῦτον χεσεῖν 
ποιήσω. 

ΧΟΡΟΣ. 

παύσασϑε λοιδορούμεναι" χαὶ γὰρ γυνή τις ἡμῖν 
ἐσπουδαχυῖα προστρέχει. πρὶν οὖν ὁμοῦ γενέσϑαι» 
σιγᾶϑ᾽, ἵν᾽ αὐτῆς χοσμίως πυϑώμεϑ᾽ ἅττα λέξει. 

ΚΑΕΙΣΘΈΕΈΝΗΣ. 

φίλαι γυναῖχες, ξυγγενεῖς τοὐμοῦ τρόπου, 
576 ὅτι μὲν φίλος εἴμι᾽ ὑμῖν, ἐπίδηλος ταῖς γνάϑοις. 

γυναιχομανῶ γὰρ προξενῶ ϑ᾽ ὑμῶν ἀεί. 
χαὶ νῦν ἀκούσας πρᾶγμα περὶ ὑμῶν μέγα 
ὀλίγῳ τι πρότερον χατ᾽ ἀγορὰν λαλούμενον, 
ἥχω φράσων τοῦτ᾽ ἀγγελῶν ϑ᾽ ὑμῖν, ἵνα 
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380 σχοπῆτε χαὶ τηρῆτε μὴ χαὶ προσπέσῃ 

ὑμῖν ἀφράχτοις πρᾶγμα δεινὸν χαὶ μέγα. 
ΧΟΡΟΣ. 

τί δ᾽ ἔστιν, ὦ παῖ; παῖδα γάρ σ᾽ εἰχὸς χαλεῖν,, 
ἕως ἂν οὕτως τὰς γνάϑους ψιλὰς ἔχης. | 

ΚΑΕΙΣΘΈΝΗΣ. ] 

Εὐριπίδην φάσ᾽ ἄνδρα κηδεστήν τινά 
[ 486 αὑτοῦ, γέροντα, δεῦρ᾽ ἀναπέμψαι τήμερον. 

ΧΟΡΟΣ. 

᾿ πρὸς ποῖον ἔργον, ἢ τίνος γνώμης χάριν; 

ΚΑΕΙΣΘΕΝΗ͂Σ. 

ἵν᾽ ἅττα βουλεύοισϑε χαὶ μέλλοιτε δρῶν, 
ἐχεῖνος εἴη τῶν λόγων χατάσχοπος. 

ΧΟΡΟΣ. 

χαὶ πῶς λέληϑεν ἐν γυναιξὶν ὧν ἀνήρ; 
ΚΑΕΙΣΘΕΝΗ͂Σ. 

ὅ90 ἄφευσεν αὐτὸν χἀπέτιλ᾽ Εὐριπιίδης 
χαὶ τλλ᾽ ἅπανθ᾽ ὥσπερ γυναῖχ᾽ ἐσκεύασεν. 

ΜΝΗΣΊΙΖΟΣΧΟΣ. 

πείδεσϑε τούτῳ ταῦτα; τίς δ᾽ οὕτως ἀνὴρ 
ἠλίϑιος ὕστις τιλλόμενος ἠνείχετ᾽ ἄν; 

᾿ οὐκ οἴομαι ᾽γωγ᾽, ὦ πολυτιμήτω ϑεώ. 

᾿ ΚΑΕΙΣΘΕΝΗ͂Σ. 

5960 ληρεῖς" ἐγὼ γὰρ οὐχ ἂν ἦλϑον ἀγγελῶν, 

Ϊ εἰ μὴ πεπύσμην ταῦτα τῶν σάφ᾽ εἰδότων. 
Ϊ ΘΙ ΟΣἿΣ: 

τὸ πρᾶγμα τουτὶ δεινὸν εἰσαγγέλλεται. 

ἀλλ᾽, ὦ γυναῖχες, οὐχ ἐλινύειν ἐχρῆν. 
ἀλλὰ σχοπεῖν τὸν ἄνδρα χαὶ ζητεῖν ὕπου ] 

600 λέληϑεν ἡμᾶς χρυπτὸς ἐγκαθήμενος. 

χαὶ σὺ ξυνέξευρ᾽ αὐτὸν, ὡς ὧν τὴν χάριν 

ταύτην τὲ χἀχείνην ἔχης, ὦ πρόξενε. 

ΚΑΙΕΙΣΘΕΝΗΣ. 

φέρ᾽ ἴδω" τίς εἰ πρώτη σύ; 

ἩΝΠΗΣΙ.ΔΟΣΧΟΣ. 

ποῖ τις τρέψεται; 1 

ΚΑΕΙΣΘΕΝΗ͂Σ, 

ξητητέαι γάρ ἔστε. 

ΜΝΗΣΊΖΟΣΧΟΣ. 

καχοδαίμων ἐγώ. 

ΤΦΧΌΝΕΗΣ ΟἹ: 

006 ἔμ᾽ ἥτις εἴμ ἤρου; Κλεωνύμου γυνή. 
ΚΩΕΙΣΘΕΝΉΣ. 

γιγνώσχεϑ᾽ ὑμεῖς ἥτις ἔσϑ᾽ ἥδ᾽ ἡ γυνή; 

ΧΟΡΟΣ. 

γιγνώσχομεν δῆτ᾽. ἀλλὰ τὰς ἄλλας ἄϑρει. 

ΚΑΕΙΣΘΕΝΗΣ. 
ἡδὶ δὲ δὴ τίς ἐστιν ἡ τὸ παιδίον 
ἔχουσα; 

ΤΥΧΑΙΙΝ ΩΙ: 

τιτϑὴ νὴ Δί ἐμή. 

ΜΝΗΣΙ.ΧΟΧΟΣ. 

τς διεοίχομαι. 

ΚΩΕΙΣΘΕΝΗΣ. 

ΜΝΗΣΙΖΟΣΧΟΣ. 

ἔωσον οὐρῆσαί μ΄. 

ΚΙΕΙΣΘΕΈΝΩΣ. 

ἀναίσχυντός τις εἶ. 
᾿ τ , - " 5" 

συ δ᾽ οὐν ποίει τοῦτ΄. ἀναμένω γὰρ ἐνϑάδε. 

ι 

ΘΙ αὕτη σὺ ποῖ στρέφει; μέν᾽ αὐτοῦ. τί τὸ καχόν; 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀνόμενε δῆτα, χαὶ σχόπει γ᾽ αὐτὴν σφόδρα" 
μόνην γὰρ αὐτὴν, ὦνερ, οὐ γιγνώσχομεν. 

2 ΕΤΣΙΘΊΕΝΙΕΗΙΣΣ 

θ1ὅ πολύν γε χρόνον οὐρεῖς σύ. 

ΜΝΗΣΊΙΜΟΧΟΣ. 

γὴ «1, ὦ μέλε: 
στραγγουριῶ γάρ" ἐχϑὲς ἔφαγον χάρδαμα. 

ΚΙΑΕΙΣΘΈΝΗΣ. 

τί χαρδαμίζεις; οὐ βαδιεῖ δεῦρ᾽ ὡς ἐμέ; 

ΜΜΝΗΣΙΖΟΣΧΟΣ. 

τί δῆτά μ᾽ ἕλχεις ἀσϑενοῦσαν; 
ΚΑΞΕΙΣΘΕΝΉΗΣ. 

εἶπέ μοι, 
τίς ἔστ᾽ ἀνήρ σοι; 

ΜΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 

τὸν ἐιιὸν ἄνδρα πυνϑάνει; 
620 τὸ» δεῖνα γιγνώσχεις, τὸν ἐχ Κοθωχιδῶν ; 

ΚΑΕΙΣΘΕΝΗΣ. 

τὸν δεῖνα; ποῖον; 

ΠΝΗΣΊΖΟΧΟ Σ. 

ἔσθ᾽ ὁ δεῖν᾽, ὃς χαΐί ποτε 

τὸν δεῖνα τὸν τοῦ δεῖνα 
Κ͵ΑΈΕΙΣΘΕΝΉΗΣ: 

ληρεῖν μοι δοχεῖς. 
ἀνῆλϑες ἤδη δεῦρο πρότερον; 

ἩΝΗΣΙΖΟΣΧΟΣ. 

γὴ Δία, 
ὁσέτη γε. 

ΚΑΕΙΣΘΕΝΗΣ. 

χαὶ τίς σοὐστὶ συσχηνήτρια; 

ΠΝΗΣΊΙ.ΟΧΟΣ. 

36 ἡ δεῖν ἔμοιγ᾽. 
ΚΑΕΙΣΘΈΝΗΣ. 

οἴμοι τάλας. 

ΤΓΎΝΗ,. Ξ-: 

οὐδὲν λέγεις. 
ἄπελϑ᾽. ἐγὼ γὰρ βασανιῶ ταύτην χαλῶς 
ἐχ τῶν ἱερῶν τῶν πέρυσι" σὺ δ᾽ ἀπόστηϑί μοι, 
ἵνα μὴ ᾿παχούσης ὧν ἀνήρ. σὺ δ᾽ εἰπέ μοι 
ὅ τι πρῶτον ἡμῖν τῶν ἱερῶν ἐδείχνυτο, 

ΜΝΗΣΙΧΔΟΧΟΣ. 

6830 φέρ᾽ ἔδω, τί μέντοι πρῶτον ἦν; ἐπίνομεν. 

ΤΟ ΒΕΙΣ 

τί δὲ μετὰ τοῦτο δεύτερον; 

ΜΠΝΗΣΊΙΖΟΣΧΟΣ. 

προὐπένομεν. 
ΤΎΝΟΕΡἜΕΣ 

ταυτὶ μὲν ἤχουσάς τινος" τί δαὶ τρίτον; 

ΜΝΗΣΙΖΟΣΧΟΣ. 

σκάφιον Ξένυλλ᾽ ἤτησεν" οὐ γὰρ ἦν ἀκιίς. 

ΤΎΝΗ  Ἔ: 

οὐδὲν λέγεις. δεῦρ ἐλϑὲ, δεῦρ᾽, ὦ Κλείσϑενες " 
085 δ᾽ ἐστὶν ἁνὴρ ὃν λέγεις. 

ΚΟΙΑΕΙ͂ΣΘΕΝΗ͂Σ. 

τί οὖν ποιῶ; 

ΤΣ ὙἾΝ 

ἀπόδυσον αὐτόν " οὐδὲν ὑγιὲς γὰρ λέγει. 
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ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑΖΟΥ͂ΣΑΙ. 

ΜΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. ἀϑέων τε τρόπων" 
χίκπειτ᾽ ἀποδύσετ᾽ ἐννέα παίδων μητέρα; φήσει δ᾽ εἶναί τε ϑεοὺς φανερῶς, 

ΚΙΙΕΙΣΘΕΝΗΣ. δείξει τ᾽ ἤδη 
χάλα ταχέως τὸ στρύζιον, ὠναίσχυντε σύ. πᾶσιν ἀνθρώποις σεβίζειν δαίμονας, 

ΓΕ ΣΕΣ 675 διχαίως τ ἐφέποντας 

ὡς χαὶ στιβαρά τις φαίνεται καὶ καρτερά" ὅσια καὶ νόμιμα μηδομένους ποιεῖν 
640 χαὶ νὴ «δ τιτϑούς γ᾽ ὥσπερ ἡμεῖς οὐχ ἔχει. ὅ τι καλῶς ἔχει. 

ΜΙΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. χἂν μὴ ποιῶσι ταῦτα, τοιάδ᾽ ἔσται" 
στερι(ὴ γάρ εἶμι χοὺκ ἐκύησα πώποτε. αὐτῶν ὅταν ληφϑῆῇ τις ὅσια δρῶν, 

1 ΧΊΝΤΗ Ἑ.: 680 μανίαις φλέγων, 
γῦν" τότε δὲ μήτηρ ἦσϑα παίδων ἐνγέι. λύσσῃ παράχοπος, 

ΚΑΕΙΣΘΕΝΗ͂Σ. εἴ τι δρῴη, πᾶσιν ἐμφανὴς ὁρῶν 
ἀνίστασ᾽ ὀρϑός. ποῖ τὸ πέος ὠϑεῖς κάτω; ἔστιν γυναιξὶ χαὶ βροτοῖς, 

ΠΟΥ ΜΕ ΕΣ: ὅτι τὰ παράνομα τά τ ἀνόσια ϑεὸς 

τοδὶ διέχυψε χαὶ μάλ᾽ εὔχρων, ὦ τάλαν. θ86 ἀποτίνεται, 
| ΚΑΕΙΣΘΕΝΗΣ. παραχρῆμά τε τίνεται. 

θ46 χαὶ ποῦ ᾽στιν; ἀλλ ἔοιχ ἡμῖν ἅπαντά πως διεσχέφϑαι καλῶς. 

ΤΟ ΝΘ: οὐχ δρῶμεν γοῦν ἔτ᾽ ἄλλον οὐδέν᾽ ἐγχαϑήμενον. 

αὖϑις ἐς τὸ προόσϑεν οἴχεται. ΤΈΓΝῊΗ Ζ, 

ΚΑΕΙΣΘΈΝΗΣ. ἃ ἃ. 
οὐκ ἐνγεταυϑί, ] ποῖ ποῖ σὺ φεύγεις; οὗτος οὗτος, οὐ μενεῖς ; 

ΤΎΝΗ Ε. , 690 τάλαιν᾽ ἐγὼ, τάλαινα, καὶ τὸ παιδίον 

μάλλὰ δεῦρ᾽ ἥκει πάλιν. ] ἐξαρπάσας μοι φροῦδος ἀπὸ τοῦ τιτϑίου. 

ΚΑΕΙΣΘΕΝΗ͂Σ. ΜΝΗΣΊΙΚΟΧΟΣ. 

ἐσϑμόν τιν᾽ ἔχεις, ὠνθρωπ᾽ - ἄνω τὲ χαὶ χάτω ὦ χέχραχϑι" τοῦτο δ᾽ οὐδέποτε σὺ ψωμιεῖς, 

τὸ πέος διέλχεις πυχνότερον Κορινϑίων. ] ἢν μή μὶ ἀφῆτ᾽ - ἀλλ ἐνθάδ᾽ ἐπὶ τῶν μηρίων 

ἢ ἐπ Ε Δ αὐ. ἪΣ ἡτπ: πληγὲν μαχαίρᾳ τῆδε φοινίας φλέβας 

ὦ μιαρὸς οὗτος" ταῦτ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ Εὐριπίδου ᾿ 696 χαϑαιματώσει βωμόν. 

660 ἡμῖν ἐλοιδορεῖτο. ΤΟΝ Ζ: 
ΜΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. ὦ τάλαιν᾽ ἐγώ. 

᾿ χαχοδαίμων ἐγὼ, γυναῖχες, οὐκ ἀρήξετ᾽ ; οὐ πολλὴν βοὴν 

εἰς οἷ᾽ ἐμαυτὸν εἰσεκύλισα πράγματα. ] στήσεσϑε καὶ τροπαῖον, ἀλλὰ τοῦ μόνου 

ΤΎΝΗ Ε. | τέχγου μὲ περιόψεσϑ' ἀποστερουμένην ; 
ἄγε δὴ τί δρῶμεν; ΧΟΡΟΣ. 

ΚΑΕΙΣΘΕΝΗΣ. ἘΠΠΙΣ 
τουτονὶ «φυλάττετε 

καλῶς, ὅπως μὴ διαιρυγὼν οἰχήσεται" 
ἐγὼ δὲ ταῦτα τοῖς πρυτάνεσιν ἀγγελῶ. 

ΧΟΡΟΣ. 

θὅ5 ἡμᾶς τοίνυν μετὰ τοῦτ᾽ ἤδη τὰς λαμπάδας ἁψιι-, 
᾿ 

ν μένας χρὴ Ϊ 
βήμς τ μᾷ ἜΝ σις 
ξυζωσαμένας εὖ χἀνδρείως τῶν ϑ' ἱματίων ἀπο-- 

700 ὦ πόενιαι ΠΙοῖραι, τί δὴ δέρχομαι 
᾿ - , 

γεοχμὸν αὖ τέρας; 
ὡς ἅπαν γάρ ἐστι τόλμης ἔργα χἀναισχυντίας. 1 

τ ΞΡ ᾿ Σ ΣΝ πτδτα 
οἷον αὖ δέδραχεν ἔργον, οἷον αὖ, φίλαι, τόδε." 

ΜΠΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 
Ἐν ΤΕ ΚΤ Ἐ ΠΡ ΌΡΑΤΕΣ ἸῈ ΣΕ 

οἷον ὑμῶν ἐξαράξω τὴν ἄγαν αὐϑαδίαν. 
: ΧΟΡΌΣ. 

δύσας - ἢ ἔν Ἦ5 Β , Ἐπ ΕΟ Κἀκ υρι 
ΕΑΝ Εὸ τ Ὥς ᾿ ., ροταῦτα δὴ οὐ δεινὰ πράγματ' ἐστὶ καὶ περαι- 
ζητεῖν, εἴ που χἄλλος τις ἀνὴρ ἐσελήλυϑε, καὶ ἐν 

Ξ Ϊ θρω ; 
πεοιϑροέξαι Σ 

Ὅτεν Ξ πο σκ λον τἀ ΉτΑκς ταν] ΤΎΝΉΗ Ζὶ 
τὴν πύχνα πᾶσων χαὶ τὰς σχηνὰς καὶ τὰς διό- ὙΤΥΓΥ - ΕΣ τς , ἢ 

ὃ διωϑοῦ ᾿ δεινὰ δῆθ᾽, ὕστις γ᾽ ἔχει μου ᾿Ξαρπάσας τὸ 
ους διαϑοῆσαι. ᾿ ῇ Ἢ 

Ὁ ἐπι , ΠΑ ον Ε Ἐν ἸΣ ἥς Ε παιδίον. 
εἶα δὴ πρώτιστξ μὲν χρὴ χοῦφον ἐξορμᾶν πόδα, 

ΧΟΡΟΣ. 660 καὶ διασχοπεῖν σιωπῇ πανταχῆ" μόνον δὲ χρὴ ὁ 
μὴ βραδίνειν, ὡς ὁ χαιρός ἐστι μὴ μέλλειν ἔτι, 
ἀλλὰ τὴν πρώτην τρέχειν χρὴ ὡς τύχιστ ἤδη 

΄ Μ: , " τοῖς ὦ τί ἂν οὖν εἴποι πρὸς ταῦτά τις, ὅτε 
τοιαῦτα. ποιῶν ὅδ᾽ ἀναισχυντεῖ; 

χύχλῳ. ] ΜΠΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 

εἰά νυν ἔχνευε, χαὶ μάτευε ταχὺ πάντ᾽ ] χοὔπω μέντοι γε πέπαυμαι. 

εἴ τις ἐν τόποις ἑδραῖος ἄλλος αὖ λέληϑεν ὦν. Ι ΤΥ ΖΕ 

686 πενταχὴ διάριψνον ὄμμα, 7ιῦ ἀλλ οὖν ἥχεις ὅϑεν ἥκεις, 
χαὶ τὰ τῆδε καὶ τὰ δεῦρο πάντ᾽ ἀνασχύπει χαλῶς. «αύλως τ ἀποδρὰς οὐ λέξεις 

ἣν γὰρ μὴ λάϑῃ δράσας ἀνόσια, οἷον δράσας διέδυς ἔργον, 
δώσει τε δίχην, χαὶ πρὸς τούτῳ ] λήψει δὲ χαχόν. 
Ὁ δι 

τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἔσται ] ΜΠΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 
, "Ὁ Β κα - , .] 670 παράδειγιὐ ὕβρεως ἀδίχων τ᾽ ἔργων, ᾿ τοῦτο μέντοι μὴ γένοιτο μηδαμῶς, ἀπείύίχομαι. 
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ΧΌΣΌΣΣ: Ι 

715 τίς οὖν σοι. τίς ἂν ξύμμαχος ἐκ ϑεῶν 

ἀϑανάτων ἔλϑοι ξὺν ἀδίχοις ἔργοις; 

ΠΝΗΣΙΖΟΣΧΟΣ. Ϊ 

μάτην λαλεῖτε" τὴν δ᾽ ἐγὼ οὐκ ἀφήσω. | 
ΠΟΥ Σ. 

ἀλλ᾿ οὐ μὰ τὼ ϑεὼ τάχ᾽ οὐ 
χαίρων ἴσως ἐνυβοιεῖς, ] 

720 λόγους τε λέξεις ἀνοσίους. 

ἀϑέοις ἔργοις γὰρ ἀνταμει-- 
τρόμεσϑά ο΄, ὥσπερ εἰχὸς, ἀντὶ τῶνδε. 
τύχα δέ σε μεταβαλοῦσ᾽ 
ἐπὶ χαχὸν ἑτερότροπον 
ἐπέχει τις τύχη. 
ἀλλὰ τάσδε μὲν λαβεῖν χρῆν σ᾽, ἐχφέρειν τε τῶν. 

ξύλων, 
χαὶ χαταίϑειν τὸν πανοῦργον, πυρπολεῖν ϑ' 

ὅσον τάχος. 
ἘΥΥΌΝ Ζ, 

ἴωμεν ἐπὶ τὰς χληματίδας, ὦ ΠΙανία, 

χἀγώ σ᾽ ἀποδείξω ϑυμάλωπα τήμερον. ] 

ΜἩΝΗΣΙΆΟΧΟΣ. 
ὕφαπτε χαὶ χάταιϑε- σὺ δὲ τὸ Κρητιχὸν ] 

ἀπόδυϑι ταχέως" τοῦ ϑανάτου δ᾽, ὦ παιδίον, 
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μόνην γυναιχῶν αἰτιῶ τὴν μητέρα. 

τουτὶ τί ἔστιν; ἀσχὸς ἐγένεθ᾽ ἡ κόρη 

οἴνου πλέως, χαὶ ταῦτα Περσιχὰς ἔχων. 

735 ὦ ϑερμόταται γυναῖχες, ὦ ποτίστατιι, 

χἀκ παντὸς ὑμεῖς μηχανώμεναι πιεῖν, 

ὦ μέγα χαπήλοις ἀγαϑὸν, ἡμῖν δ᾽ αὖ χαχὸν, 
χαχὸν δὲ χαὶ τοῖς σχευαρίοις χαὶ τὴ χρόκη. 

ΟΝ ΣΖ- 

710 παράβαλλε πολλὰς χληματίδας. ὦ Λανία. 
ΜΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. Ϊ 

παράβαλλε δῆτα" σὺ δ᾽ ἀπόχριναί μοι τοδί. 

τουτὶ τεχεῖν φής; 
ΤΌΝ Ζ- 

καὶ δέκα μῆνας αὔτ ἐγὼ 
ἤνεγχον. ] 

ΜΝΗΣΙΖΟΣΟΣ. 

ἤνεγκας σύ; 

ἜΧΟΝ Ζ: ] 

γὴ τὴν Ἄρτεμιν. 
ΜΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 

τριχότυλον, ἢ πῶς; εἰπέ μοι. 
ἘΎῪΝΗ͂ Ζ. 

ᾧ τί μὴ εἰργάσω; 
ἀπέδυσας ὠναίσχυντέ μου τὸ παιδίον, 

7160 τυνγοῦτον ὃν. 
ΜἩΝΗΣΊΧΖΟΣΧΟΣ. 

τυννοῦτο; 

ὙΧΎΝΡΟΖ: 

μιχρὸν γὴ «Ἰία, 
ΜἩΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 

πόσ᾽ ἔτη δὲ γέγονε; τρεῖς χόας ἢ τέτταρας; 
ΧΟΡΟΣ. 

σχεδὸν τοσοῦτον χώσον ἐκ -Τιονυσίων. 

ἀλλ ἀπόδος αὐτό. 

ΨΙΝΉΓΣΙ.ΦΟΞΕΟΣ. 

μὰ τὸν ᾿Ἰπόλλω τουτονί. 

ΤΟΧῊΝ ΕΓ ΖΕ 

ἐμπρήσομιεν τοίνυν σε. 

ΕΝ ΈΓΣΥ.ΠΟΥΘΌΟΣΣ: 

᾿ς πάνυ γ᾽ ἐμπίμπρατε" 
7600 αὕτη δ᾽ ἀποσφαγήσεται μάλ αὐτίχα. 

ἘΠ ΧΌΝΈΓΡΕ 2: 

μὴ δῆθ᾽, ἱκετεύω σ᾽. ἀλλ ἔμ᾽ ὅ τι χρήζεις ποίει 
ὑπέρ γε τούτου. 

ΜΝΗΣΙ.ΟΧΟΣ. 

φιλότεχνός τις εἶ φύσει. 
ἀλλ οὐδὲν ἧττον ἥδ᾽ ἀποσι(αγήσεται. 

ΦΙΝΕΕΣ: 

οἴμοι τέχνον. δός μοι σι(αγεῖον, Π ῆανία, 
1δό ἵν οὖν τό γ᾽ αἴμα τοῦ τέχνου τοὐμοῦ λάβω. 

ΔΙΝΗΣΙ.ΖΟΣΧΟΣ. 

ὕπεχ᾽ αὐτὸ, χαριοῦμαι γὰρ ἕν γε τοῦτό σοι. 
ΤΎΝΒΝΖΕ 

ἀπόλοι᾽ " ὡς φϑονερὸς εἶ χαὶ 
ΜΝΗΣΊΙΖΟΣΧΟΣ. 

τουτὶ τὸ δέρμα τῆς ἱερείας γίγνεται. 
ΤΓῪΝΕΡ Ζὲ 

τί τῆς ἱερείας γίγνεται; 

ΜΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 

τουτὶ λαβέ. 

ΤΗΣ 

7600 ταλαντάτη Π͵Ιίχα,, τίς ἐξεκόρησέ σε; 

τίς τὴν ἀγαπητὴν παῖδά σοὐξηρήσατο; 
ΕΎΥΝΟΣΙ “Ζὲ 

ὁ πανοῦργος οὗτος. ἀλλ᾿ ἐπειδήπερ πάρει, 
φύλαξον αὐτὸν, ἵνα λαβοῦσα Κλεισϑένη 

τοῖσιν πρυτάνεσιν ἃ πεποίηχ οὗτος φράσω. 
ΜΝΗΣΊΥΖΟΣΧΟΣ. 

7060 ἄγε δὴ τίς ἔσται μηχανὴ σωτηρίας; 
τίς πεῖρα, τίς ἐπίνο; ὃ μὲν γὰρ αἴτιος 

χμ ἐσχκυλίσας ἐς τοιαυτὶ πράγματα 
οὐ φαίνετ οὔπω. φέρε. τίν᾽ οὖν ἂν ἄγγελον 
πέμιμαιμὁ ἐπ αὐτόν; οἶδ᾽ ἐγὼ χαὶ δὴ πόρον 

770 ἐχ τοῦ Παλαμήδους" ὡς ἐχεῖνος, τὰς πλάτας 
δίνω γράφων. ἀλλ᾿ οὐ πάρεισέ μῶι πιλάται. 
πόϑεν οὖν γένοιντ᾽ ἂν ἀϑλίῳ πλάται; πόϑεν; 
τί δ᾽ ἂν, εἰ ταδὶ τἀγάλματ ἀντὶ τῶν πλατῶν 
γράφων διαρρίσπτοιμι; βέλτιον πολύ. 

776 ξύλον γέ τοι χαὶ ταῦτα χἀχεῖν ἣν ξύλον. 
ὦ χεῖρες ἐμαὶ, 

ἐγχειρεῖν χρὴ ἔργῳ πορίμῳ. 
ἄγε δὴ πινάχων ξεστῶν δέλτοι, 
δέξασϑε σμίλης ὁλχοὺς, 

780 χήρυχας ἐμῶν μόχϑων" οἴμοι, 
τουτὶ τὸ ῥῶ μοχϑηρόν" 

δυσμενής. 

χωρεῖ χωρεῖ ποίαν αὔλαχα; 

βάσχετ', ἐπείγετε πάσας χαϑ' ὁδοὺς, 
χείνη, ταύτῃ " ταχέως χρή. 

ΧΟΡΟΣ. 

786 ἡμεῖς τοίνυν ἡμᾶς αὐτὰς εὖ λέξωμεν παραβᾶσαι. 
χαίτοι πῶς τις τὸ γυναιχεῖον «φῦλον καχὰ πόλλ 

ἀγορεύει, 
ας ΠΣ ΕΡΡΕΝῚ ΕΣ | 
ὡς πᾶν ἐσμὲν χαχὸν ἀνθρώποις χἀξ ἡμῶν ἐστὶν 

ἅπαντα, 
ἔριδες, νείχη, στάσις, ἀργαλέα λύπη, πόλεμος. 

φέρε δὴ νυν, 



ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΛΖΟΥ͂ΣΑΙ. 097 

εἰ χαχόν ἐσμεν, τί γαμεῖϑ᾽ ἡμᾶς, εἴπερ ἀληϑῶς 
χαχόν ἐσμεν, 

790 χἀπαγορεύετε μήτ ἐξελθεῖν μήτ ἐγχύψασαν 
ἁλῶναι, 

ἀλλ᾽ οὑτωσὶ πολλῇ σπουδὴ τὸ κακὸν βούλεσϑε 
φυλάττειν; 

- ΄ Ἢ " 

χἂν ἐξέλϑη τὸ γύναιόν ποι, καϑ' εὕρητ' αὐτὸ 
ϑύρασιν, 

μανίας μαίνεσϑ᾽, οὗς χρῆν σπένδειν χαὶ χαίρειν, 
εἴπεο ἀλησϑῶς 

᾿ « Ξ ν ἢ ἈΝᾺ 
ἔνϑοϑεν εὕρετε φροῦδον τὸ χαχὸν καὶ μὴ κατε- 

λαμβάνετ' ἔνδον. 
» ΑΞ Ω ᾿ “- ᾿ 

195 χἂν χαταδάρϑωμεν ἐν ἀλλοτρίων παίζουσαι καὶ 
χοπιῶσαι, 

πᾶς τις τὸ χακὸν τοῦτο ζητεῖ περὶ τὰς χλίνας, 

περινοστῶν. 

χἂν ἐκ ϑυρίδος παραχύπτωμεν, ζητεῖ τὸ χαχὸν 

τεϑεζσϑαι" 

χἂν αἱσχυνϑεῖο᾽ ἀναχωρήσι λὺ μᾶλλ ἄ κἂν αἰσχυνϑεῖσ᾽ ἀναχωρήσῃ, πολὺ μᾶλλον πᾶς 
ἐπιϑυμεῖ 

ΝΜ ᾿ - ᾿ ΄ ΩΣ Ἔ - 
αὐϑις παραχύνψαν ἰδεῖν τὸ χαχόν. οὕτως ἡμεῖς 

ἐπιδήλως 

800 ὑμῶν ἐσμὲν πολὺ βελτίους " βάσανός τε πάρεστιν 
ἰδέσϑαι. 

βάσανον δῶμεν, πότεροι χείρους. ἡμεῖς μὲν γάρ, 
{φαμεν ὑμᾶς, 

ὑμεῖς δ᾽ ἡμᾶς. σχεψώμεϑα δὴ 
πρὸς ἕχαστον, 

᾿ - κ ν. Ε ᾿ 32}, 

παραβάλλουσαι τῆς τε γυναιχὸς χαὶ τἀνδρὸς του-- 

γομ᾽ ἕχαστον. 
Ναυσιμάχης μέν γ᾽ ἥττων ἐστὶν Χαρμῖνος " δῆλα 

3; 
δὲ τἄργα. 

806 χαὶ μὲν δὴ χαὶ Κλεοφῶν χείρων πάντως δήπου 
Σαλαβαχχοῦς. 

πρὸς ᾿ἡριστομάχην δὲ χρόνου πολλοῦ, πρὸς 
ἐχείνην τὴν Πῆαραϑῶνι, 

χαὶ Στρατονίχην ὑμῶν οὐδεὶς οὐδ᾽ ἐγχειρεῖ πο-᾿ 
λεμίζειν. 

ἀλλ Εὐβούλης τῶν πέρυσίν τις βουλευτής ἔστιν, 
ἀμείνων, 

ἑτέρῳ τὴν βουλείαν; οὐδ᾽ αὐτὸς τοῦ- 
τό γε φήσεις. 

810 οὕτως ἡμεῖς πολὺ βελτίους τῶν ἀνδρῶν εὐχό- 
μεϑ᾽ εἶναι. 

οὐδ᾽ ἂν χλέψασα γυνὴ ζεύγει κατὰ πεντήκοντα, 
τάλαντα 

ἐς πόλιν ἔλϑοι τῶν δημοσίων" ἀλλ᾿ ἢν τὰ μέ- 
γισϑὶ ὑφέληται, 

φορμὸν πυρῶν τἀνδρὸς χλέιψασ᾽ αὐϑήμερον αὔτ 
ἀπέδωκεν. Ι 

ἀλλ ἡμεῖς ἂν πολλοὺς τούτων 
816 ἀποδείξαιμεν ταῦτα ποιοῦντας. 

᾿ , , ἜΜΕΝ ] 
χαὶ πρὸς τούτοις γάστριδας ἡμῶν ] 

] 
! 

χἀντιτιϑῶμεν 

παραδοὺς 

ὄντας μᾶλλον καὶ λωποδύτας 

χαὶ βωμολόχους χύνδραποδιστάς. ᾿ 

χαὶ μὴν δήπου καὶ τὰ πατρῷά γὲ 
820 χείρους ἡμῶν εἰσὶν σώζειν. ] 

ἡμῖν μὲν γὰρ σῶν ἔτι καὶ νῦν 
τἀντίον, ὃ χανὼν, οἱ καλαϑίσχοι, 

τὸ σχιάδειον " 

τοῖς δ᾽ ἡμετέροις ἀνδράσι τούτοις 

825 ἐπόλωλεν μὲν πολλοῖς ὃ χανὼν 
ἐχ τῶν οἴχων αὐτῇ λόγχῃ, 

τος ουρις ἀκ ύλει Ἀν 
πολλοῖς δ᾽ ἑτέροις ἀπὸ τῶν ὠμῶν 

ἐν ταῖς στρατιαῖς 

ἔρριπται τὸ σχιάδειον. 
ΔΕ ΡΙ ἔόρν ς ἐν πρρςλλρζεος Ἐν ; ͵ 

880 πολλ᾿ ἂν αἱ γυναῖκες ἡμεῖς ἐν δίχῃ μεμψαί- 
᾿ 

μεϑ ἂν 

τοῖσιν ἀνδράσιν δικαίως " ἕν δ᾽ ὑπερφυέστατον. 
χρῆν γὰρ, ἡμῶν εἰ τέχοι τις ἄνδρα χρηστὸν τῇ 

πόλει, 
ταξίαρχον ἢ στρατηγὸν, λαμβάνειν τιμήν τινα, 
προεδρίαν τ᾽ δίδοσθαι Στηνίοισι χαὶ 

Ζχίροις 

τὸς, 
αὐτὴ 

880 ἔν τε ταῖς ἐλλαις ἑορταῖς αἷσιν ἡμεῖς ἤγομεν" 

εἰ δὲ δειλὸν καὶ πονηρὸν ἄνδρα τις τέχοι γυνὴ, 
ἢ τριήραρχον πονηρὸν, ἢ κυβερνήτην χαχὸν, 
ὑστέραν αὐτὴν χαϑῆσϑαι, σχάφιον ἀποχεχαρ- 

μένην, 

τῆς τὸν ἀνδρεῖον τεχούσης. τῷ γὰρ εἰχὸς, ὦ 
πόλις, 

840 τὴν “ὙὙπερβόλου χαϑῆσϑαι μητέρ᾽ ἠμφιεσμένην 
λευχὰ χαὶ χόμας χαϑεῖσαν πλησίον τῆς «1«- 

μάχου, 

καὶ δανείζειν χρήμαϑ᾽, ἣ χοῆν, εἰ δανείσειέν τινι 
χαὶ τόχον πράττοιτο, διδόναι μηδέν ἀνθρώπων, 

τόχον, 
ἀλλ᾽ ἀφαιρεῖσϑαι βίᾳ τὰ χρήματ᾽, εἰπόντας τοδί" 

845 ἀξία γοῦν εἰ τόχου, τεχοῦσα τοιοῦτον τόκον. 
ΜἩΝΗΣΙΧΖΟΧΟΣ. 

ἐλλὸς γεγένημαι προσδοχῶν" ὁ δ᾽ οὐδέπω. 
τί δῆτ᾽ ἂν εἴη τοὐμποδών; οὐχ ἔσϑ᾽ ὅπως 
οὐ τὸν Παλαμήδην ψυχρὸν ὄν αἰσχύνεται. 
τῷ δὴτ᾽ ἂν αὐτὸν προσαγαγοίμην δράματι; 

850 ἐγῴδα τὴν καινὴν Ἑλένην μιμήσομαι. 

πάντως ὑπάρχει μοι γυναικεία στολή. 
ΤΟΣΣΝΉΕΙ ἫΝ: 

τί αὖ σὺ χκυκανᾷς, ἢ τί χοιχύλλεις ἔχων; 
πιχρὰν Ἑλένην ὄψει τάχ᾽, εἰ μὴ χοσμίως 
ἕξεις, ἕως ἂν τῶν πρυτάνεών τις φανῆ. 

ΜἩΝΗΣΊΙΖΟΧΟΣ ὡς Ἑλένη. 
855 Νείλου μὲν αἵδε καλλιπάρϑενοι ῥοαὶ, 

ὃς ἀντὶ δίας ψναχάϑδος «Τἰγύπτου πέδον 

λευκῆς γνοτίζει μελανοσυρμαῖον λεών. 
ΤΓΥΝΕΗ. 

πανοῦργος εἶ νὴ τὴν Ἑκάτην τὴν φωσ(όρον. 
ΜΝΗΣΙΖΆΟΧΟΣ. 

ἐμοὶ δὲ γῆ μὲν πατρὶς οὐκ ἀνώνυμος, 
860 Σπάρτη, πατὴρ δὲ Τυνδάρεως. 

ΤΟΎΣ ΝΗ Ὡς 

σοί γ᾽, ὦλεϑρε, 

πατὴρ ἐκεῖνός ἐστι; «ρυνώνδας μὲν οὖν. 
ἩΝΗΣΙ.ΖΟΣΧΟΣ. 

“Ἑλένη δ᾽ ἐκλήϑην. 
ἘΣ ΊΗΗ: 

αὖἶϑις αὖ γίγνει γυνὴ, 
πρὶν τῆς ἑτέρας δοῦναι γυναικίσεως δίχην ; ᾿ 

ΜΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 

ψυχαὶ δὲ πολλαὶ δὲ ἔμ᾽ ἐπὶ Σκαμανδρίαις 

8665 ῥοαῖσιν ἔϑανον. 
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ὦφελες δὲ καὶ σύ γε. 

ΜΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 

χἀγὼ μὲν ἐνϑάδ᾽ εἴιὐ - ὁ δ᾽ ἄϑλιος πόσις 
οὑμὸς Δ]ενέλεως οὐδέπω προσέρχεται. 
τί οὖν ἔτι ζῶ τῶν χοράχων πονηρίᾳ; 
ἀλλ ὥσπερ αἰχάλλει τι καρδίαν ἐμὴν, 

870 μὴ ψεῦσον, ὦ Ζεῦ, τῆς ἐπιούσης ἐλπίδος. 

ΕΥὙΥΡΙΠΙΜΖῊΣ ὡς ΠΙενέλαος. 

τίς τῶνδ᾽ ἐρυμνῶν δωμάτων ἔχει χράτος, 
ὅστις ξένους δέξαιτο ποντίῳ σάλῳ 

χάμγοντας ἐν χειμῶνι καὶ ναυαγίαις; 

ἩΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 

Πρωτέως τάδ᾽ ἐστὶ μέλασρα. 

ἘΣΡΙΠΊΖΈΉΗΣ. 

ποίου Πρωτέως; 

ΓΥΝΚΙΣ 

876 ὦ τρισχαχόϑαιμον,, ψεύδεται νὴ τὼ ϑεὼ, 
ἐπεὶ τέϑνηχε᾽ Πρωτέας ἔτη δέχα. 

ἘΝ ΦΕΟΓΙΓΙΕΖΙΈΓΩΣ:, 

ποίαν δὲ χώραν εἰσεχέλσαμεν σχάφει; 

ΜΝΗΣΙΖΟΣΧΟΣΞΣ. 

«ϊγυπτον. 

ΕὙΡΙΠΙΔΉΗΣ. 
ὦ δύστηνος, οἱ πεπλώχεμεν. 

ΤΎΝΗ Η. 
πείϑει τι τούτῳ τῷ καχῶς ἀπολουμένῳ 

880 ληροῦντι λῆρον; Θεσμοςφόριον τουτογί. 

ἘΣΓΥΞΒΧΠΖΙΓΖΙΈΓΡΙΣ: 

Πρωτεὺς ἔνδον ἔστ᾽, ἢ ̓ ξώπιος; 

ΣΥΝ ΕΣ ἜΣ 

οὐχ ἔσθ᾽ ὅπως οὐ ναυτιᾷς ἔτ᾽, ὦ ξένε, 
ὅστις γ᾽ ἀχούσας ὅτι τέϑνηχε Πρωτέας 

ἔπειτ᾽ ἐρωτᾷς, ἔνδον ἔστ᾽, ἢ ̓ ξώπιος. 

ΕὙΡΙΠΙΔΉΗΣ. 
885 αἰαῖ, τέϑνηκε. ποῦ δ᾽ ἐτυμβεύϑη τάφῳ; 

ΜΝΗΣΙΧΖΟΣΧΟΣ. 

τόδ᾽ ἐστὶν αὐτοῦ σῆμ, ἐφ᾽ ᾧ χκαϑήμεϑα. 

ἘΥΧΈΛΣ ΧΕΙ: 

χαχῶς τ᾽ ἄρ᾽ ἐξόλοιο χἀξολεῖ γέ τοι, 

αὐτὸς δὲ 

ὅστις γε τολμᾷς σῆμα τὸν βωμὸν χαλεῖν. 

ΕἘΥΡΙΠΊΙΖΗΣ. 

τί δαὶ σὺ ϑάσσεις τάσδε τυμβήρεις ἕδρας 
890 (φάρει χκαλυπτὸς, ὦ ξένη; 

ΜΝΗΣΊΧΖΟΣΧΟΣ. 

βιάζομαι 

γάμοισι Πρωτέως παιδὶ συμμῖξαι λέχος. 
ΤΟΥΟΝΜΕΣ Γ. 

τί, ὦ κακόδαιμον, ἐξαπατᾷς αὖ τὸν ξένον; 
οὗτος πανουργῶν δεῦρ᾽ ἀνῆλθεν, ὦ ξένε, 
ὡς τὰς γυναῖχας ἐπὶ χλοπὴ τοῦ χρυσίου. 

ἩΓΝΕΣΙΖ“ΌΟΧΟΣ. 

896 βάϊζε, τοὐμὸν σῶμα βάλλουσα ψόγῳ. 

ἘΠΛῚΤῬΧΤΡΥΖΙ ΕΣ; 

ξένη, τίς ἡ γραῦς ἡ καχορροϑοῦσά σε; 

ΜΜΝΗΣΙΆΟΧΟΣ. 

αὕτη Θεογνόη Πρωτέως. 

ΤΟΥΝΙΕΓΟΙΙ 

μὰ τὼ ϑεὼ, 

εἰ μὴ Κοίτυλλά γ᾽ ᾿Αἀντιϑέου Γαργηττόϑεν " 
σὺ δ᾽ εἰ πανοῦργος. 

ΠΙΝΉΓΣΥ ΦΟΞΠΟΣ. 

ὁπόσα τοι βούλει, λέγε. 
᾿ 900 οὐ γὰρ γαμοῦμαι σῷ χασιγνήτῳ ποτὲ, 

προδοῦσα ἡ]ενέλεων τὸν ἐμὸν ἐν Τροίᾳ πόσιν. Ὁ 

ἙΥΡΙΙΕΙΖΈΓΣ: 

γύναι, τί εἴπας; στρέψον ἀνταυγεῖς χύρας. 

ΠΠΝΗΣΊΙΖΟΧΟΣ. 

αἰσχύνομαί σὲ τὰς γνάϑους ὑβρισμένη. ᾿ 

ἘΠΕ ΡΡΩΜΓΙΖΙΈΓΙ: 

τουτὶ τί ἔστιν; ἀφασία τίς τοί μ᾽ ἔχει. 
906 ὦ ϑεοὶ, τίν᾽ ὄψιν εἰσορῶ ; τίς εἶ, γύναι; 

ΜΙ ΝΉΗΣΊΙΧΖΟΣΧΟΣ: 

σὺ δ᾽ εἶ τίς; αὑτὸς γὰρ σὲ κι ἔχει λόγος. 

ἙἘΥΡΙΥΠΤΙΑΊΓΣ. 

Ἑλληνὶς εἶ τις ἢ ̓ πιχωρία γυνή; 

ΜἩΙΝΗΣΙΔΑΟΧΟΌΣ. 
“Ἑλληνίς. ἀλλὰ χαὶ τὸ σὸν ϑέλω μαϑεῖν. 

ῬΡΥΡΙΑΤΥΖΙΈΓΕΣΙ 

Ἑλένῃ σ᾽ ὁμοίων δὴ μάλιστ' εἶδον, γύναι. 

ΜΓΝΕΈΓΣΙ.ΦΧΟΞΣΟΣ. 

910 ἐγὼ δὲ ΠΙενέλεῳ σ᾽, ὅσα γ᾽ ἐχ τῶν ᾿φύων- ] 

ΕΥ̓ΡΙΠΊΔΗΣ. 

ἔγνως ὥρ᾽ ὀρϑῶς ἄνδρα δυστυχέστατον. 

ΜΝΙΩΣΙΖΟΙΞ ΟΣ. 

ὦ χοόνιος ἐλϑὼν σῆς δάμαρτος ἐς χέρας, 

λαβέ με, λαβέ με, πόσι" 
σιερίβιλλε δὲ χέρας. ς ᾿ 

, " 5... ἐς ἐν ἈΡ ας Τα 
916 φέρε, σὲ χύσω. ἄπαγέ μὦ ἄπαγ' ἀπαγ ἀπαγέ μὲ 

λαβὼν ταχὺ πάνυ. 

ΤΎΝΉΙ ΤΗ͂Σ 
ΠΕ Εν ταδὶ δνγ ὅαν 

χλαύσετ' ἄρα νὴ τῶ ϑεὼ 
“ 5 ὮΝ , τ ἥ 
ὅστις σ᾽ ἀπάξει, τυπτόμενος τῇ λαμπάδι. 

ἘΣ ΡΙΧΡΕΖΙΕΙΕΣΣ 
᾿ ν᾿ ᾿ ᾿ς ἢ ΕἾ τς 

συ τὴν ἐμὴν γοναιχας κῶλυξις ἐμὲ, 

τὴν Τυνδάρειον παῖδ᾽, ἐπὶ Σπάρτην ἔγειν; 

ΤῪΝΈΉΕΙ. 

920 οἵμὐο ὡς πανοῦργος χαὐτὸς εἶναί μοι δοχεῖς 

χαὶ τοῦδέ τις ξύμβουλος. οὐχ ἐτὸς πάλαι 

ἠγυπτιάζετ᾽. ἀλλ᾿ ὅδε μὲν δώσει δίχην. 
] προσέρχεται γὰρ ὁ πρύτανις χὠ τοξότης. 

᾿ ἘΠ ΒΙΓΖΕΥΖΙ ΕΓ: 

] τουτὶ πονηρόν" ἀλλ᾿ ὑπαποκινητέον. 

] ΠΝΗΉΗΣΙΖΟΣΧΟΣ. 

926 ἐγὼ δ᾽ ὁ χαχοδαίμων τί δρῶ; ἔ 

ΕΥὙΡΙΠΥΖΈΕΣ. 

μέν ἥσυχος. 
οὐ γὰρ προδώσω οὐδέποτέ σ᾽, ἤνπερ ἐμπνέω, 
ἢν μὴ προλίπωσ᾽ αἵ μυρίαι μὲ μηχαναί. 

ΤΟΥ ΝΣ ΗΣς 

αὕτη μὲν ἡ μήρινϑος οὐδὲν ἔσπασεν. 

ὙΓΡΕΥ ΓΌΟΝ ΜΩΣ: 

ὅδ᾽ ἔσϑ' ὁ πανοῦργος ὃν ἔλεγ᾽ ἡμῖν Κλεισϑένης ; ἢ 
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980 οὗτος, τί χύπτεις; δῆσον αὐτὸν, εἰσάγων, 
δ - - 
ὦ τοξύτ', ἐν τῇ σανίδι, κἄπειτ᾽ ἐνθαδὺ 
στήσας «φύλαττε χαὶ προσιέναι μηδένα Ἰ 0 μη 
ἔα πρὸς αὐτὸν, ἀλλὰ τὴν μάστιγ᾽ ἔχων 

Ἀττι ᾿ 
παῖ᾽, ἣν προσίῃ τις- 

ΣΥΝΕ 

νὴ “(), ὡς νῦν δὴτ᾽ ἀνὴρ 
985 ὀλίγου μὴ ἀφείλετ αὐτὸν ἱστιορράτος. 

ΜΝΗΣΊΖΟΣΧΟΣ. 
ΟΥ̓ ΄ - --ψ» “ » 
ὦ πρύτανι, πρὸς τῆς δεξιᾶς, ἥνπερ «φιλεῖς 

; ", τ᾿ 
χοίλην προτείνειν, ἀργύριον ἢν τις διδῷ, 

᾿ » ΄ ΄ 

χάρισαι βραάχυ τι μοι, χαΐπεο ἀποϑανουμένῳ. 

ΕΡΥ ΤΟΙ͂Ν ΤῊΣ 

τί σοι χαρίσωμαι; 
ΜΝΉΣΙΖΟΣΧΟ Σ. 

γυμνὸν ἀποδύσαντά μὲ 
940 χέλευε πρὸς τῇ σανίδι δεῖν τὸν τοξύτην, 

ἵνα μὴ ᾽ν χροχωτοῖς χαὶ μίτραις γέρων ἀνὴρ 
ΕΡΙΥΨΏΣΤΕ, "ς 

γέλωτα παρέχω τοῖς χοραξιν ἑστιῶν. 

ΠΡΎΤἍΝΙΣ. 
ἔχοντα ταῦτ᾽ ἔδοξε τῇ βουλῇ σε δεῖν, 

ἵνα τοῖς παριοῦσι δῆλος ἧς πανοῦργος ὦν. 

ΜΝΗΣΙΑΟΧΟΣ. 

φᾷ Ἰατταταιάξ - ὦ χροχώϑ᾽, οἷ᾽ εἴργασαι: 
χοὺχ ἔστιν ἔτ᾽ ἐλπὶς οὐδεμία σωτηρίας. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἄγε νυν ἡμεῖς παίσωμεν ἅπερ νόμος ἐνϑάδε 
ταῖσι γυναιξὶν, 

ὅταν ὔργια σεμνὰ ϑεαῖν ἱεραῖς ὥραις ἀνέχωμεν, 

ἅπερ καὶ 

ἸΙαύσων σέβεται, χαὶ νηστεύει, 
960 πολλάχις αὐταῖν ἐς τῶν ὡρῶν 

ἐς τὰς ὥρας ξυνεπευχόμενος 
τοιαῦτα μέλειν ϑάμ ἑαυτῷ. 

ὅρμα, χώρει 
χοῦφα ποσὶν, ἄγ᾽ ἐς χύχλον, 

966 χειρὶ σύναπτε χεῖρα, 
ῥυϑμὸν χορείας ὕπαγε πᾶσα" βαῖνε 

χαρπαλίμοιν ποδοῖν. 

ἐπισχοπεῖν. δὲ 
πανταχῆ κυχλοῦσαν ὄμμα χρὴ χοροῦ κατάστασιν. 
ἅμα δὲ χαὶ 

960 γένος Ὀλυμπίων ϑεῶν 
μέλπε χαὶ γέραιρε φωνῇ πᾶσα χορομανεῖ τρόπῳ. 

εἰ δέ τις 

προσδοχῷ καχῶς ἐρεῖν 

906 ἐν ἱερῷ γυναῖχά μ᾽ οὖσαν ἄνδρας, οὐκ ὀρϑῶς 

φρονεῖ. 

ἀλλὰ χρὴ 

ὥσπερ ἔργον αὖ τι χαινὸν 
πρῶτον εὐκύκλου χορείιις εὐφρυῶ στῆσαι βάσιν. 

] πρόβαινε ποσὶ τὸν εὐλύραν 
970 μέλπουσα χαὶ τὴν τοξοι(ρόρον 

ἤλρτεμιν., ἄνασσαν ἁγνήν. 
χαῖρ᾽, ὦ Ἑχάεργε, 

] 
Ϊ 

᾿ Ϊ 

ὅπαζε δὲ νίχην. 
949 -- 961. --ΞΞ- 962 --- 9θὅ. --ΞΞ 966 --- 968. 

969 --- 971. ΞΞΞΞ- 977 --- 979. 

972 --- 974. ----Ξ 980 --- 982. Ξ:Ξ- 981 --- 989. 

ἽἭραν δὲ τὴν τελείαν 
μέλψωμεν ὥσπερ εἰχὸς, 

970 ἡ πᾶσι τοῖς χοροῖσιν ἐμπαίζει τε καὶ 
χλῆδας γάμου φυλάττει. 

Ἑρμὴν τε Νόμιον ἄντομαι 
χαὶ Πᾶνα χαὶ Νύμφας φίλας 

ἐπιγελάσαι προϑύμως 

980 ταῖς ἡμετέραισι 

χαρέντα χορείαις. 

ἔξαιρε δὴ προϑύμως 
982 διπλὴν χάριν χορείας. 

παίσωμεν., ὦ γυναῖχες, οἰάπερ νόμος " 

γηστεύομεν δὲ πάντως " 

986 ἀλλ᾿ εἰ ἐπὶ ἄλλ ἀνάστρει᾽ εὐρύϑμῳ ποδὶ, 
τύρευε πᾶσαν ὠδήν" 
ἡγοῦ δέ γ᾽ ὧδ᾽ αὐτὸς 

σὺ χισσοιόρε Βάχχειε 
δέσποτ᾽ - ἐγὼ δὲ χώμοις 
σὲ φιλοχόροισι μέλψω 

990 Πὔιον, ὦ «Τιόνυσε, 
Βρόμιε χαὶ Σεμέλας παῖ, 

χοροῖς τερπόμενος 
ἈΠῈ χατ' ὄρεα Νυμφῶν ἐρατοῖς ἐν ὕμνοις 

Τύὔϊον Ἐύιον., εὐοῖ 
ἘΠ ἀναχορεύων. 

995 ἀμφὶ δὲ σοὶ χτυπεῖται 
Κιϑαιρώνιος ἠχὼ, 
μελάμφυλλά τ ὕρη 
δάσχια χαὶ νάπαι πετρώδεις Ἐ Ὲ βοέμονται" 

χύχλῳ δὲ περὶ σὲ χισσὸς 

1000 εὐπέταλος ἕλιχι ϑάλλει. 

ΤΟΞΟΤΊΣ. 

ἐνταῦτα νῦν οἱμῶξι πρὸς τὴν αἱτρίαν. 

ΜἩΝΗΣΙ.ΖΟΧΟΣ. 

ὦ τοξόϑ᾽, ἱχετεύω σε. 

ΤΟΣ ΟΣ ΤΣ ΕΓΣΞ: 

μή μὲ ἱχέτευε σύ. 

ΜΝΗΣΙΑΆΟΧΟΣ. 

χάλασον τὸν ἣλον. 
ΤΟΞΟΤΗΣ, 

ἀλλὰ ταῦτα δρᾶς ἐγώ. 

ΜΝΗΣΙ.ΖΟΣΧΟΣ. 

οἴμοι καχοδαίμων, μᾶλλον ἐπιχρούσεις σύ γε. 

ΤΟΞΟΤΗΣ. 
1006 ἔτι μᾶλλο βουλῆς. 

ΜἩΝΗΣΊΙΖΟΣΧΟΣ. 

ἀτταταῖ Ἰατταταῖ" 

χαχῶς ἀπόλοιο. 

ὙΠ ΟΞ ΟΥΡΕΙΤΌΣ: 
σῖγα, καχοδαίμων γέρον. 

πέρ ἐγὼ ᾿ξενίγκι πορμὺς, ἵνα πυλάξι σοι. 

ἩΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 

ταυτὶ τὰ βέλτιστ᾽ ἀπολέλαυχ᾽ Εὐριπίδου. 
ἔκ: ϑεοὶ. Ζεῦ σῶτερ, εἰσὶν ἐλπίδες. 

1010 ἁνὴρ ἔοιχεν οὐ προδώσειν, ἀλλά μοι 
975 976. Ξε: 988 984. Ξξξ 985 986. 

990.---994. -ΞΞ 999 --- 1000 
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σημεῖον ὑπεδήλωσε Περσεὺς ἐχδραμὼν, 

τὰ δέσιἐ ὑπάρχει. δῆλον οὖν ἔτ᾽ ἔσϑ' ὅτι 

ἥξει μὲ σώσων" οὐ γὰρ ἂν παρέπτατο. 

ΕΥΡΙΠΊΔΗΣ ὡς Περσεύς. 
1015 φίλαι παρϑένοι, φίλαι, 

πῶς ἂν ἐπέλϑοιμι χαὶ 

τὸν Σχύϑην λάϑοιμι; 
χλύοις ὦ 
πρὸς Αἰδοῦς σὲ τὰν ἐν ἄντροις, 

1020 χατάνευσον, ἔασον ὡς 

τὴν γυγναῖχά μὶ ἐλϑεῖν. 

ΜΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 

ἄνοιχτος ὅς μ᾽ ἔδησε τὸν 

πολυπονώτατον βροτῶν. 

μόλις δὲ γραῖαν ἀποφυγὼν 

1026 σαπρὰν, ἀπωλόμην ὅμως. 

ὅδε γὰρ ὁ Σχύϑης φύλαξ 

πάλαι ἐφ έστην, ὀλοὸν, 

ἄφιλον ἐχρέμασε χόραξι 

δεῖπνον" ὁρᾷς; οὐ χοροῖσιν, 

1030 οὐδ᾽ ὑφ᾽ ἡλέχων νεανίδων 

ψήφων κημὸν ἕστηξ ἔχουο᾽, 

ἀλλ ἐν πυχνοῖς δεσμοῖσιν ἐμι- 

πεπλεγμένη κήτει βορὰ 
Τλαυχέτη πρόχειμαι. 

γαμηλίῳ μὲν οὐ ξὺν 

1035 παιῶνι, δεσμίῳ δὲ, 

γοᾶσϑέ μὐ, ὦ γυναῖχσες, ὡς 
μέλει μὲν πέπονθα, μέλεος, 

ὦ τάλας ἐγὼ, τάλας, 

ἀπὸ δὲ συγγόνων, ἀλλ ἀν 

1040 ἄνομμα πάϑεω (φῶτα λιτομέναν. 
πολυϑάχρυτον ᾿Τίδα γόον φλέγουσαν, 
αἰαῖ, αἰαῖ, ὃ ἃ, 

ὃς ἔμ ἀπεξύρησε πρῶτον, 
ὃς ἐμὲ χροχόεντ' ἐνέδυσεν " 

1045 ἐπὶ δὲ τοῖσδε τόδ᾽ ἀνέπεμψεν 
ἱερὸν, ἔνϑα γυναῖχες. 

Ἰώ μοι μοίρας ἄτεγχτε δαίμων" 

ὦ χατάρατος ἐγώ " τίς ἐμὸν οὐκ ἐπόψεται 

πάϑος ἀμέγαρτον ἐπὶ χακῶν παρουσίᾳ; 

1060 εἴϑε με πυρφόρος αἰϑέρος ἀστὴρ 
τὸν βάρβαρον ἐξολέσειεν. 
οὐ γὰρ ἔξ ἀϑανάταν φλόγα λεύσσειν 

ἐστὶν ἐμοὶ φίλον, ὡς ἐχρεμάσϑην, 

λαιμότμητ᾽ ἄχη δαιμονῶν, αἰόλαν 

᾿106ὅ γέχυσιν ἐπὶ πορείαν. 

Ι ΕὙΡΙΠΙΔῊΣ ὡς Ἠχώ. 
Ι χαῖρ᾽, ὦ φίλη παῖ" τὸν δὲ πατέρα Κηφέα, 

ὅς σ᾽ ἐξέϑηχκεν, ἀπολέσειαν οἱ ϑεοί. 

ΔΠΙΝΗΣΙΆΊΟΧΟΣ ὡς ᾿᾿νδρομέδα. 
σὺ δ᾽ εἶ τίς, ἥτις τοὐμὸν ᾧκχτειρας πάϑος; 

ΒΥΡΙΠΙΖΔῊΣ. 
᾿γὼ, λόγων ἀντῳδὸς ἐπιχοχχάστριει, 

1060 ἥπερ πέρυσιν ἐν τῷδε ταὐτῷ χωρίῳ 

Εὐριπίδη καὐτὴ ξυνηγωνιζόμην. 
ἀλλ, ὦ τέχνον, σὲ μὲν τοσαῦτα χοὴ ποιεῖν, 

χλαίειν ἐλεινῶς. 

ὅτι δεῖ με γίγνεσϑ' ᾿Ανδρομέδαν " πάντως δέ μοι 

| ἩΝΗΣΙΑ͂ΟΧΟΣ. 
σὲ δ᾽ ἐπιχλαίειν ὕστερον. 

ΕὙΡΙΠΊΖΗΣ. 

ἐμοὶ μελήσει ταῦτά γ᾽. ἀλλ ἔρχου λόγων. 

ΜΝΗΣΊΙΖΟΣΧΟΣ. 

1006 ὦ Νὺξ ἱερὰ, 
ὡς μαχρὸν ἵππευμα διώκεις, 
ἀστεροειδέκ νῶτα διῳ ρεύουσ᾽ 

αἰϑέρος ἱερᾶς, 

τοῦ σεμνοτάτου δι᾽ Ὀλύμπου. 

ἘΠ ΡΙΥΖΕΙΖΙΤΙΣ, 

δι᾿ Ὀλύμπου. 

ΜΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 

1070 τέ ποτ ᾿ἀνδρομέδα περίαλλα κακῶν 
μέρος ἐξέλαχον; 

ἘΥΡΙΠΙΡΥΖΙ ΕΣ: 

μέρος ἐξέλαχον; 

ΠΝΗΣΙΔΟΧΟΣ. 

ϑανάτου τλήμων. 

ΕΥΡΙΠΙΥΖΈΊΓΣ. 

ϑανάτου τλήμων. 

ΠΝΗΣΙΖΟἝΧΟΣ. 

ἀπολεῖς (ιἰ, ὦ γραῦς, στωμυλλομένη. 

ΤΓΥΡΙΙΓΥΖΓΈΕΙΣΣ: 

στωμυλλομένη. 

ΠΙΝΠΣΙΞΖΟΧΟΣ. 

1076 νὴ «10 ὀχληρά γ᾽ εἰσήροηχας 
λίαν. 

Ἐ ΧΡΙΧΙΓΑΎΖΕΣΣ 

λίαν. 

ΜΝΗΣΙΖΟΣΧΟΣ. 

ὠὡγάϑ'᾽, ἔασόν μὲ μονῳδῆσαι, 
χαὶ χαριεῖ μοι. παῦσαι. 

ΠΎΡΙΠΙΔΗΣ: 

παῦσαι. 

ΠΙΝΗΣΊΤΙΧΖΟΣΧΟΣ. 

βάλλ: ἐς κόραχας. 

᾿ ἘΥΡΙΖΕΙΧΉΣΝΣ, 

βάλλ ἐς κόραχας. 

ΜΠΙΝΗΣΙΔΟΧΟΣ. 

1080 τί χαχόν; 

ΕΥΡΙΠΙΖΗ͂Σ. 

εἰ χαχόν; 

ΠΝΠΗΠΣΙΖΜΟΣΧΟΣ. 

ληφεῖς. 

ΓΥΡΙΠΙΖΗΣ. 

ληρεῖς. 

ΜΝΗΣΙΜΟΧΟΣ. 

ἘΧΡΩΖΕΙΖΙ 

οἴιωζ᾽. 

ἩΝΗΣΙ.ΖΟΣΧΟΣ. 

ὀτότυζ᾽. 

ὙΥΡΙΠΖΙΤΖΤΙΩΣ, 

ὀτότυζ᾽. 



ΘΕΣ ΜΟΦΟΡΙΑΖΟΥ͂ΣΛΙ. 

ΤΟΞΟΤΗ͂Σ. 
οὗτος, σί λαλεῖς ; 

ἩΥΡΙΠΙΖΊΙΓΣΙ 

οὗτος, σί λαλεῖς ; 

ΤΟΞΌΤΗΣ. 
πρυτάνεις χαλέσω. 

ΕὙΡΙΠΙΖΠΣ. 

πρυτάνεις χαλέσω. 

ΠΟ ἘΞ ΟΥΤΤΕΣΣ: 
1086 σέ χαχόν; 

ΠΥΡΙΠΙΔΗΣ. 
σί χαχόν; 

ΤΟΞΟΤΗΣ. 

πωτετοπωγή; 

ἘΕἘΥΡΊΙΠΙΖΔΗ͂Σ. 

πωτετοπωνγή; 

ΤΟΞΟΤΗΣ. 
σὺ λαλεῖς; 

 ἘΡΙΠΓΥΖΕΗ͂Σ: 

σὺ λαλεῖς; 

ΠΟΘ ΞΟ ΤΕΣ: 

χλαύσει. 

ΤΥ ΡΙΠΙΖΗ͂Σ. 

χλαύσει. 

ΤΟ ΞΑΟ ΕΙΣ: 
χαχχάσχη μοι; 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ. 
χαχχιίίσχη μοι; 

ΔΛΙΝΗΣΙ.ΖΟΣΧΌΣ. 

1090 μὰ «1 ἀλλὰ γυνὴ πλησίον αὕτη. 

ΨΥ ΡΙΓΙΖ.ΙΣ. 

σιλησίον αὕτη. 

ΓΙΟΣΞΙ ΟΣ ΤΕΣ. 

ποῦ ᾽σϑ' ἡ μιαρά; χαὶ δὴ φεύγει. 
ποῖ ποῖ φεύγεις; 

ΕΥΡΙΠΊΔΗΣ. 
ποῖ ποὶ φεύγεις ; 

ΤΟΞΟΤΙΙΣ. 

οὐχ αἰἱρήσεις ; 

ἘΣ ΥΡΟΥΙΖΤΤΙΣ: 

οὐχ αἱρήσεις ; 

ΘΕ ΟΞ ΈΓΣ. 

' 1095 ἔτι γὰρ γρύζεις ; 

ἘΡΙΙΓΕΙΖῊΗΣ. 

ἔτι γὰρ γρύζεις ; 

ΤΟΞΟΤΗΣ. 

λαβὲ τῇ πικρῷ. 

ἘΥΡΙΠΕΙΖΔΉΣ: 

λαβὲ τὴ μιαρῷ. 

ΦΟΞΟΤΙΊΙΣ. 

λάλο χαὶ κατάρατο γύναιχο. 

ΕΥΡΙΠΊΔΗΣ ὡς Περσεύς 
ὦ ϑεοὶ, τίν᾽ ἐς γὴν βαρβάρων ἀφίγμεθα 

ταχεῖ τιεδίλῳ; διὰ μέσου γὰρ αἰϑέρος 
1100 τέμνων χκέλευϑον, πόδα τίϑημὁ ὑπόπτερον, 

πᾶσιν ὃ ὃὁὃὋὃΛ Λ ΣἝΧἝΧ 'ο ς«, ο  - ο - -.-- . 5 ΞΞΞΞΕ----...-. 

χάρα χομίζων. 

ΤΟΞΟΤῊ Σ. 

τί λέγε Τοργόνος πέρι; 
τὸ γραμματέο σὺ τῇ χεπαλῇ τὴν Γοργόνος; 

ΕὙΡΙΠΙΖΗΣ. 

ἔγωγε φημί. 

ΤΌΞΟ ΙΣ, 

Τοργὸ τοι κἀγὼ λέγι. 

ΕὙΡΙΠΙΖἉΑ͂ΗΣ. 

1106 ἔα " τίν᾽ ὄχϑον τόνδ᾽ ὁρῶ, καὶ παρϑένον 
ϑεαῖς ὁμοίων ναῦν ὅπως ὡρμισμένην; 

ΔΠΝΗΣΙΜΊΟΧΟΣ. 

ὦ ξένε, χατοίχτειρόν με τὴν παναϑλίων" 
Ι λῦσόν μὲ ἀπ ρεσὶ 

ΤΟΞΟΤΗ͂Σ. 
οὐχὶ μὴ λαλῆσι σύ. ᾿ ] 

] χατάρατο τόλμας" ἀποτανουμένη λαλῷς; 

͵ ΒΥΡΙΠΊΖΗΣ. 
ἊΣ ΄ ΄ « » 

1110 ὦ παρϑέν᾽, οἱχτείρω σὲ χρεμαμένην ὁρῶν. 

ἜΘ ΟὝΣ ΤΕΞΞΟ 
. ἌΜΕ ΆΙΣ Ὁ ΠΝ ἧς ΤῊΣ 

οὐ παρτέν᾽ ἐστὶν, ἀλλ ἁμαρτωλὴ γέρων, 

χεὼ χλέπτο χαὶ πανοῦργο. 

ἘΥΡΙΠΊΖΕΗΣ. 
Ν τ ο 

ληρεῖς, ὦ Σχύϑα. οείς, 
-“ ν᾿ 3 Ψ , - αὕτη γάρ ἐστιν ᾿Ἡνδρομέδα παῖς Κηφέως. 

ΤΟΞ ΟΠ ΉΣ. 

σχέμψιαι τὸ πύστη" μή τι μιχτὸν παίνεται; 

ΕἘΥΡΙΠΊΖΗΣ. 
ΣΕ ΡΣ Ν ἸῸ τέ τε " 

1115 φέρε δεῦρό μοι τὴν χεῖρ᾽, ἵν᾿ ἅψωμαι χόρης " 
φέρε, Σικύϑ' - ἀνθρώποισι γὰρ νοσήματα 
ἅπασιν ἐσιίν - ἐμὲ δὲ χαὐτὸν τῆς κύρης 
ταύτης ἔρως εἴληφεν. 

ΤΟΙΞΟ ΤΊΎΠΙΣ, 

οὐ ζηλῶ σι σέ" 

ἀτὰρ εἰ τὸ πρωχτὸ δεῦρο περιεστραμιμιένον, 
1120 οὐχ ἐπτόν ησά σ᾽ αὐτὸ, πυγίζεὶς ἄγων. 

ἙΥΡΙΠΊΖΗΣ. 
» , τ ΄ 

τί δ᾽ οὐχ ἐᾷς λύσαντά μὐ αὐτὴν, ὦ Σχύϑα, 
πεσεῖν ἐς εὐνὴν χαὶ γαμήλιον λέχος; 

ΤΟΞΟΊ Η Σ. 

εἰ σπόδρ᾽ ἐπιτυμεῖς τῇ γεροντοτιύγισο, 

τὴ σανίδο τρήσας ἐξόπιστο πρώχτισον. 

ΕΥΡΙΠΖΉΗΣ. 

1126 μὰ «10, ἀλλὰ λύσω δεσμά. 

ΤΟΞΟΤΉΗΣ. 
μαστιγῶ σ᾽ ἄρα. 

ΠΕΥΡΙΠΙΖΙ͂ΗΙΣ. 

χαὶ πὴν ποιήσω τοῦτο. 

ΤΟΞΟΤΊΤΊΗΣ. 

τὸ χεπαλή σ᾽ ἄρα 

τὸ ξιπομάκαιραν ἀποκεχόψι τουτοΐ. 

Ι ἘΎΥΡΙΠΙΖΈΉΓ. 

] ἀλλ οὐχ ἂν ἐνδέξαιτο βάρβαρος φύσις. 
1130 σχαιϊοῖσι γάρ τοι καινὰ προσφέρων σοφὰ 

Ἴ01 

ἹΙερσεὺς, πρὸς ργος ναυστολῶν, τὸ Γοργόνος 

αἰαῖ: τί δράσω; πρὸς τίνας στρεφϑῶ λόγους; 
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μάτην ἀναλίσχοις ἂν, ἀλλ: ἄλλην τινὰ 
τούτῳ πρέπουσαν μηχανὴν προσοιστέον. 

ΤΟΞΟΤῊ Σ. 

μιαρὸς ἀλώπηξ, οἷον ἐπιτήκιζέ μοι. 

ΜἩΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 

μέμνησο Περσεῦ μ᾽ ὡς χαταλείπεις ἀϑλίαν. 

ΤΟΞΟΤΑΕΗΣ. 

1186 ἔτι γὰρ σὺ τὴ μάστιγαν ἐπιτυμεῖς λαβεῖν. 

ΧΟΡΟΣ. 

Παλλάδα τὴν φιλόχορον ἐμοὶ 
δεῦρο καλεῖν νόμος ἐς χορὸν, 

παρϑένον., ἄξυγα χούρην, 

1140 ἣ πόλιν ἡμετέραν ἔχει, 

χαὶ χράτος φανερὸν μόνη, 

χληδοῦχός τε καλεῖται. 
φάνηϑ'᾽, ὦ τυράγγους 

στυγοῦσ᾽, ὥσπερ εἰχός. 
1146 δηιιός τοί σε χαλεῖ γυγαι-- 

κῶν" ἔχουσα δέ μοι μόλοις 
εἰρήνην φιλέορτον. 
ἥχετ᾽ εὔφρονες,, ἵλαοι, 

; ῇ β 
πότνιαι, ἄλσος ἐς ὑμέτερον " 

[1160 οὗ δὴ ἀνδράσιν οὐ ϑεμιτὸν εἰσορῶν 
ὅ ὃ Ἢ 
ὁργια σεμνὰ ϑεαῖν., 

βοοτον ὄνψιν. 

1165 μόλετον, ἔλθετον, ἀντόμεϑ᾽, ὦ 
Θεσμοφόρω πολυποτνία. 
εἰ χαὶ πιρύτερόν ποτ᾽ 
᾽ 
ἤλθετον. 

ἐπηχόω 

γὺῦν ἀφίχεσϑον, ἱχετεύομεν, 
Ἔν 
μιν, 

ἘΥΡΙΕΧΓΙΣΖΙ ΓΙ: 

1160 γυγαῖχες, εἰ βούλεσϑε τὸν λοιτιὸν χρόνον 
σπονδὰς ποιήσασϑαι πρὸς ἐμὲ, νυνὶ πάρα, 

ἐφ᾽ ᾧτ᾽ ἀκοῦσαι μηδὲν ὑπ᾽ ἐμοῦ μηδαμὰ 

χαχὺν τὸ λοιπὸν, ταῦτ᾽ ἐπιχηρυχεύομαι. 

ΧΟΡΟΣ. 

χρεία δὲ ποίᾳ τύνδ᾽ ἐπεισφέρεις λόγον; 

ΦΧ ΡΙΕΙΡΥΖΗ͂Σ: 

1166 ὅδ᾽ ἐστὶν, οὗν τῇ σανίδι, χηδεστὴς ἐριός. 

ἢν οὖν ΓΤ τοῦτον, οὐδὲν μή 7018 

κακῶς ἀκούσητ᾽ . ἣν δὲ μὴ πείϑησϑέ μοι, 

ἃ νῦν ὑποιχουρεῖτε, τοῖσιν ἀνδράσιν 
ἀπὸ τῆς στρατιᾶς παροῦσιν ὑμῶν διαβαλῶ. 

ΖΚ ΟΟΥΡΙΟῚΣ; 
1170 τὰ μὲν παρ᾽ ἡμῶν ἴσϑι σοι πεπεισιμένα " 

τὸν βάρβαρον δὲ τοῦτον αὐτὸς πεῖϑε σύ. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΖῊΣ ὡς γραῦς 
ἐμὸν ἐ ἔργον ἐστίν χαὶ σὺν, Ἀν ἅὥ σοι 
καϑ᾿ ὁδὸν ἔφραζον, ταῦτα μεμνῆσθαι ποιεῖν. 

- -. "“. ἰ πρῶτον μὲν οὖν δίελθε χἀναχόλπασον. 
. Σ 

1176 σὺ δ᾽, ὦ Τερηδὼν, ἐπαναιρύσα “Περσιχόν. 

ΤΟΞΟ ΤΊΣ, 
τί τὸ βόμιβο τοῦτο; κῶμο τίς ἀνεγείρι μοι. 

ἙῈ ΣΡΙΠΙΖΗΣ. 
ἡ παῖς ἔμελλε προμελετῶν,, ὦ τοξότα. 
ὀρχησομένη γὰρ ἔρχεϑ᾽ ὡς ἄνδρας τινάς. 

ἵνα λαμπάσι «αίνετον ἄμ 

ἐνθάδ᾽ 

Ι ΟΞ ΟἾἼΣΤΕΙΣΣ. 
ὀρκῆσι χαὶ μελετῆσι, οὐ κωλύσ᾽ ἐγώ. 

1180 ὡς ἐλαπρὸς, ὥσπερ ψύλλο χατὰ τὸ χώδιο. 

"Ἔ ΧΟΡ ΙΦΖΙΤΟΣΣ 

φέρε ϑοϊμάτιον ἄνωϑεν, ὦ τέχνον, τοδί" 
“αϑιζομένη δ᾽ ἐπὶ τοῖσι γόνασι τοῦ Σχύϑου, 
τὼ πόδε πρότεινον, ἵν᾽ ὑπολύσω. 

ΤΟΞΟΤΉΣ. 
γαιχσὶ ναὶ 

κάτησο, χάτησο, γαιχὶ γαὶ ̓ τυγάτριον. 
1186 οἴμε᾽ ὡς στέριπο τὸ τιττί᾽, ὥσπερ γογγύλη. 

ἩΣῪ ΕΤΕΓ ΣΤ ΡΗΣΣΙ 

αὔλει σὺ ϑᾶττον " ἔτι δέδοιχας τὸν Σχύϑην; 

ΤΟΣ ΟἽ ΈΓΣ: 

χαλό γε τὸ πυγή. 

ἜΠΥ ῬΥΨΙΓΙΖΙΈΓΟΣΑ 

“λαύσετ᾽, ἢν μὴ ᾽νδὸν μένῃ. 

ΤΟΣΞΟ ΈΓΕΣ, 

εἶεν" χαλὴ τὸ σχῆμα περὶ τὸ πόστιον. 

ἘΥΡΙΠΙΖΈΓΣ: 

χαλῶς ἔχει. λαβὲ ϑοϊμάτιον " ὥρα ᾽στὶ γῷν 
1190 ἤδη βαδίζειν. 

] ΤΟΣ ΟΥΤΩΣ, 

οὐχὶ πιλήσει πρῶτά με; 

ΕἘΥΡΙΕΙΣΕΥΙΕΣ, 

πάνυ γε" φίλησον αὐτόν. 

ΤΟΣΞΟΤ ΈΓΣ, 

ὃ ὃ ὃ, παπαπαπαῖ, 
ὡς γλυχερὺ τὸ γλῶσσ᾽, ὥσπερ ᾿ἀττιχὸς μέλις. 
τί οὐ χατεύδει παρ᾽ ἐμέ; 

Ϊ ἘΥῬΡΙΙΓΙΓΣ ΓΙ 

] : χαῖρε, τοξότα" 
οὐ γὰρ γένοιτ᾽ ἂν τοῦτο. 

ΤΟΞΌΤΗΣ. 
Ϊ γαὶ ναὶ, γρέδιον, 
.1196 ἐμοὶ κάρισο σὺ τοῦτο. 

᾿ ἘἙΥΨΡΥΜΖΙΕΓΕΣ 

| δώσεις οὖν δραχμήν; 

| ΤΟΞΟΊΗΣ. 
] ναὶ ναιχὶ δῶ σοι. 

Ἔ ὉΡΨΕΠΓΖΙΊΣΣ. 

τἀργύριον τοίνυν φέρε. 

ΤΟΞΌΤΗΣ 

ἀλλ οὐκ ἔχ᾽ ὠδέν " ἀλλὰ τὸ συβίνην λαβέ. 

ῬΥΡΧΙΠΕΖΙ ΓΝ 

ἔπειτα κομίζεις αὖϑις. 

ΘΟΕ ΘΊΗΣΣ 

ἀχολούτει, τέχνον. 
σὺ δὲ τοῦτο τήρει τῇ γέροντο γράδιο. 

1200 ὄνομα δέ σοι τί ἐστίν; 

| ΕΥΡΙΠΊΔΗΣ. 
ἀἹρτεμισία. 

] ΤΊΘΙΕΙΘΕΕΩΤΑΗΣ. 

] μεμνῆσι τοίνυν τοὔνομ᾽" ᾿Ἰρταμουξία. 
Ὲ  ΥΒσΙΙΖΊΣ. 

ἙΕρμὴ δόλιε, ταυτὶ μὲν ἔτι χαλῶς ποιεῖς. 
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Ὑἄεδιν παν ΡΟ ἴρ , τ , 
σὺ μὲν οὖν ἀπότρεχε, παιδάριον τουτὶ λαβών" 
ἐγὼ δὲ λύσω τόνδε. σὺ δ᾽ ὅπως: ἀνδρικῶς, 

1200 ὅταν λυϑῆς τύχιστα, «φεύξει, καὶ τενεῖς 
ὡς τὴν γυναῖχις καὶ τὰ παιδί᾽ οἴχαδε. 

ἩΝΗΣΙ.ΖΟΧΟΣ. 

ἐμοὶ μελήσει ταῦτά γ᾽ 

ἘΠῚ ΙΊΓΓΖΈΓΣ.: 

λέλυσο. σὸν ἔργον, «φεῦγε, πρὶν τὸν τοξότην 

» ἢν ἅπαξ λυϑῶ. 

ἥκοντα χαταλαβεῖν. 

ΜΝΗΣΊΖΟΣΧΟΞΣ. 

ἐγὼ δὴ τοῦτο δρῶ. 

ΟΞ ΚΕΓΩΣ. 
2 Μ᾿ γα 5 ς δ" ΄ ΄ ν. ΄ 
1210 ὦ γρίδε᾽, ὡς χαρίεντό σοι τὸ τυγάτριον. 

] χοὺ δύσκολ,, ἀλλὰ πρῶο. --- ποῦ τὸ γράδιο; 
οἴμ᾽ ὡς ἀπύλωλον " ποῦ τὸ γέροντ᾽ ἐντευτενί; 
ὅ γούδι᾽. ὦ γραῦ. οὐχ ἐπαινῶ. οί ὦ γρῴδι᾽, ὦ γραῦ. οὐκ ἐπαινῶ, γρῴδιο. 

᾿Ἀρταμουξίᾳ. 
διέβαλέ μ᾽ ὦ γραῦς. ἀπότρεχ᾽ ὡς τάχιστα σύ" 

1216 ὀρτῶς δὲ συβίνη ᾽στί" χαταβινῆσι γάρ. 

οἴμοι, τί δοάσει; ποῖ τὸ γράδιο; 
᾿Ἰρταμουξία. 

ΣΧ ΌΟΡΟΣ.: 
ῃ ὡς ΤΑ -.- κα ΟΣ Ἐν τ Ἀν 

τὴν γραῦν ἐρωτᾷς, ἢ «ξρὲν τειίς πηχτίδας ; 

ἜΘ ΕΞ ΟὝΣ. 
ΟῚ δ ν “0 Ὲ ἰφὶ 

γαὶ γαιχί. εἶδες αὐτό; 

ΧΟΡΟΣ. 
ταύτῃ γ᾽ οἴχεται 

5 Δι ᾽ ΄ ἮΝ «ε΄, αὐτή τ᾿ ἐχείνη χαὶ γέρων τις εἵπετο. 

ΤΟΞΟΤΉΣ. 
[1220 χροχῶτ᾽ ἔχοντο τῇ γέροντο; 

ΞΟ ΡΊΘΗΣ, 
» ΕΣ ΄ 

] ᾿ ῇ φήμ᾽ ἐγώ. 
Ϊ αν , ᾿ ἔτ᾽ ἂν χαταλάβοις, εἰ διώχοις ταυτῃΐ. 

ΤῸΞΟΞΕΈΓΕΣ: 
᾿ν Η͂ -» ᾿ Ἷ 5 ερή 

] ὦ μιαρὸ γρῷο" πότερα τρέξι τὴν ὁδό; 
᾿Ἰοταμουξία. 

Ὺ ῃ 

ΧΟΡΟΣ. 
ΣΣ τς ᾿ Ἀρι ύρν τ τ 
ὀρϑὴν ἄνω δίωκε. ποῖ ϑεῖς; οὐ πάλιν 
τηδὴ διώξει; τοὔμπαλιν τρέχεις σύ γε. 

Ι »- 
᾿ ΤΟΞΟΤΈΓΣ. 

.1225 χαχόδαιμον " ἀλλὰ τρέξι ᾿Ἰρταμουξία. 

ΧΟΡΌΣ: 

τρέχε νυν τρέχε νυν χατὰ τοὺς κόραχας ἐπουρίσας. 
] ἀλλὰ πέπαισται μετρίως ἡμῖν " 
] ὥσυ᾽ ὥρα δῆτ᾽ ἐστὶ βαδίζειν 
Ϊ οἴχαδ᾽ ἑχάστη. 
1230 τὼ Θεσμοφόρω δ᾽ ἡμῖν ἀγαϑὴν 

τούτων χάριν ἀνταποδοῖτογ. 
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ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. ΤΟ ΕΟ: 

ΖΓ ΓΟΝΕΥ͂ΣΙ ΘΕΡΑΙΓΑΙΝ.Α ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ͂Σ. 

ΞΕΦΈΜΕΙ, ΤΑΝ ΟΚΕΥΤΡΙΖΙ 4 ΧΌ; 

ΧΈΡΙ τῶι ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ. 
ΠΑΡΑΧΟΡΗΓΗΜΑ ΒΑΤΡΆΧΩΝ. ΑΙΣΧΎΟΞ“ΟΣ. 

ΧΟΡΌΣ. ΠΟΣΧΣΣΙ ΟεΝ, ΠΑΟΥΤΩΝ. 

“ε Ἴ .Θ. Ὁ ΟΞ Σ 

Μαθὼν παρ᾿ “Πραχλέους «Τιόνυσος τὴν ὁδὸν 

πρὸς τοὺς κατοιχομένους πορεύεται, λαβὼν 
τὸ δέρμα χαὶ τὸ σχύταλον, ἀνάγειν ϑέλων 
Εὐριπίδην " λίμνην τε διέβαινεν χάτω. 
χαὶ τῶν βατράχων ἀνέχραγεν εὔφημος χορός. 
ἔπειτα μυστῶν ἐχδοχή. Πλούτων δ᾽ ἰδὼν 
ὡς “ραχλεῖ προσέχρουσε διὰ τὸν Κέρβερον. 
ὡς δ᾽ ἀνεφάνη, τίϑεται τραγῳδίας ἀγὼν, 
χαὶ δὴ στεφανοῦταί γ᾽ «ΑἹσχύλος. τοῦτον δ᾽ ἄγει 
“ιόνυσος εἰς φῶς, οὐχὶ μὰ «10 Εὐριπίδην. 

| πα, ΤΑ ΩΣ 
“ιόνυσός ἔστι μετὰ ϑεράποντος Ξανδίου χατὰ Εὐριπίδου πόϑον εἰς ““ιδου χατιών" ἔχει δὲ λεοντῆν 

᾿χαὶ ῥόπαλον πρὸς τὸ τοῖς ἐντυγχάνουσιν ἔχπληξιν πιαρέχειν. ἐλϑὼν δὲ ὡς τὸν Πραχλέα πρότερον, ἵνα 
᾿ἐξετάσῃ τὰ χατὰ τὰς ὁδοὺς, ἣ χαὶ αὐτὸς ἐπὶ τὸν Κέρβερον ᾧχειο, καὶ ὀλίγα ἄλλα περὶ τῶν τραγικῶν 
'τούτῳ διαλεχϑεὶς ὁρμᾶται πρὸς τὸ προκείμενον. ἐπεὶ δὲ πρὸς τῇ ᾿᾿χερουσίᾳ λίμνῃ γίνεται, ὁ μὲν Ξανϑίας, 

διὰ τὸ μὴ συννεναυμαχηχέναι τὴν περὶ ᾿Ἰργινούσας ναυμαχίαν, ὑπὸ τοῦ Χάρωνος οὐκ ἀναληφϑεὶς πεζῆ 
τὴν λίμνην κύχλῳ πορεύεται. ὃ δὲ «ΤΠόνυσος δύο ὀβολῶν περαιοῦται, προσπαίζων ἅμα τοῖς χατὰ τὸν πό-. 
[ρον ᾧϑουσι βατράχοις καὶ γελωτοποιῶν. μετὰ ταῦτα ἐν Ἵιδου τῶν πραγμάτων ἤδη χειριζομένων οἵ τε μύ- 

σται χορεύοντες ἐν τῷ προιανεὶῖ καὶ τὸν Ἴαχχον ἔδοντες ἐν χοροῦ σχήματι χαϑορῶνται, ὅ τε «Τιόνυσος 
μετὰ τοῦ θεράποντος εἷς ταυτὸν ἔρχεται τούτοις. τῶν δὲ προηδιχημένων ὑπὸ ᾿Πραχλέους προσπλεχομένων 
τῷ «ἹΠιονύσῳ διὰ τὴν ἐκ τῆς σχευῆς ἄγνοιαν, μέχρι μέν τινος οὐχ ἀγελοίως χειμάζονται, εἶτα μέντοι γε ὡς 
τὸν Πλούτωνα χαὶ τὴν Περσέφξατταν παραχϑέντες ἀλεωρῆς τυγχάνουσιν. ἐν δὲ τούτῳ ὃ μὲν τῶν μυστῶν 
χορὸς περὶ τοῦ τὴν πολιτείαν ἐξισῶσαι χαὶ τοὺς ἀτίμους ἐντίμους ποιῆσαι χἀτέρων τινῶν πρὸς τὴν ᾿4ϑη- 

ναίων πόλιν διαλέγεται. τὰ δὲ λοιπὰ τοῦ δράματος μονόχωλα, ἄλλως δὲ τερπνὴν καὶ φιλόλογον λαμβάνει 
σύστασιν. παρεισάγεται γὰρ Εὐριπίδης «ΑἹσχύλῳ περὶ τῆς τραγιχῆς διαφερόμενος, τὸ μὲν ἔμπροσθεν «“ἱ- 
σχύλου παρὰ τῷ “Ππδὴ βραβεῖον ἔχοντος, τότε δὲ Εὐριπίδου τῆς τιμῆς χαὶ τοῦ τραγῳδιχοῦ ϑρόνου ἀντι- 

ποιησαμένου, συστήσαντος δὲ τοῦ Πλούτωνος αὐτοῖς τὸν «Τιόνυσον διαχούειν ἑκάτερος αὐτοῖν λόγους πολ-- 

λοὺς χαὶ ποιχέλους ποιεῖται, χαὶ τέλος πάντα ἔλεγχον καὶ πᾶσαν βάσανον οὐκ ἀπιϑάνως ἑχατέρου κατὰ 

τῆς ϑατέρου ποιήσεως προσαγαγόντος, χρίνας παρὰ προσδοχίαν ὁ “Ἰιόνυσος «]σχύλον νικῶν, ἔχων αὐτὸν 

ὡς τοὺς ζῶντας ἀνέρχεται. 

Τὸ δὲ δρᾶμα τῶν εὖ πάνυ χαὶ φιλοπόνως πεποιημένων. ἐδιδάχϑη ἐπὶ Καλλίου τοῦ μετὰ ᾿Αντιγένη 
διὰ «Ριλωνίδου εἰς «Τήναια. πρῶτος ἦν" «ρρύνιχος δεύτερος Πῆούσαις" Πλάτων τρίτος Κλεοφῶντι. οὕτω 

δὲ ἐϑαυμάσϑη τὸ δρᾶμα διὰ τὴν ἐν αὐτῷ παράβασιν ὥστε χαὶ ἀνεδιδάχϑη, ὥς φησι «Ἰικαίαρχος. οὐ δε- 

ϑήλωται μὲν ὅπου ἐστὶν ἡ σχηγνὴ, εὐλογώτατον δ᾽ ἐν Θήβαις" χαὶ γὰρ ὃ «Ἱιόνυσος ἐκεῖϑεν χαὶ πρὸς τὸν 
ἱμρακλέα ἀφικνεῖται Θηβαῖον ὄντα. 

ὶ 



θυ νυλπάι 

Ξ.4Ν9Θ1Α͂Σ. 

Εἴπω τι τῶν εἰωθότων, ὦ δέσποτα, 
ἐφ᾽ οἷς ἀεὶ γελῶσιν οἱ ϑεώμενοι; 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

γὴ τὸν “10 ὅ τι βούλει γε, πλὴν πιέζομαι, 
τοῦτο δὲ φύλαξαι: πάνυ γάρ ἐστ᾽ ἤδη χολή. 

| ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 
| ὅ μηδ᾽ ἕτερον ἀστεῖόν τι; 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

Ὄ πλήν γ᾽, ὡς ϑλίβομαι. 
ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 

τί δαί; τὸ πάνυ γέλοιον εἴπω; 
ΙΟΝΥΣΟΣ. 

νὴ Ζία 
ϑαρρῶν γ᾽" ἐκεῖνο μόνον ὅπως μὴ ᾽ρεῖς, 

ΞΑΝΘΙΑΣ. 

τὸ τί; 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ. 

μεταβαλλόμενος τἀνάφορον ὅτι χεζητιῷς. 
ΞΑΝΘΙΑΣ. 

μηδ᾽ ὅτι τοσοῦτον ἰχϑος ἐπ᾿ ἐμαυτῷ φέρων, 
10 εἰ μιὴ χαϑαιρήσει τις, ἀποπαρδήσομαι; 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ. 

μὴ δὴηϑ᾽, ἱχετεύω, πλήν γ᾽ ὅταν μέλλω ᾿ξεμεῖν. 
ΞΑ͂ΝΘΙΑ͂Σ. 

τί δῆτ᾽ ἔδει μὲ ταῦτα τὰ σχείη φέρειν, 
εἴπερ ποιήσω μηδὲν ὧνπερ Ῥρύνιχος 

εἴωϑε ποιεῖν καὶ «Τὐχις χἀμειψίας ; 

16 [σχεύη φέρουσ᾽ ἑχάστοτ᾽ ἐν χωμῳδίᾳ.] 
ΦΙΟΝΥΣΟΣ. 

μή νυν ποιήσῃς" ὡς ἐγὼ ϑεώμενος, 
ὅταν τι τούτων τῶν σοφισμάτων ἴδω, 
πλεῖν ἢ ̓ νιαυτῷ πρεσβύτερος ἀπέρχομαι. 

ΞΑ͂ΝΘΙΑΣ. 

ὦ τρισχαχοδαίμων ἄρ᾽ ὃ τράχηλος οὑτοσὶ, 
20 ὅτι ϑλίβεται μὲν, τὸ δὲ γέλοιον οὐκ ἐρεῖ. 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ. 

εἶτ᾽ οὐχ ὕβρις ταῦτ᾽ ἐστὶ χαὶ πολλὴ τρυφὴ, 
ὅτ᾽ ἐγὼ μὲν ὧν Διόνυσος, υἱὸς Σταμνίου, 
αὐτὸς βαδίζω καὶ πονῶ, τοῦτον δ᾽ ὀχῶ, 
ἵνα μὴ ταλαιπωροῖτο μηδ᾽ ἄχϑος φέροι; 

ΞΩΑΝΘΙΑ͂Σ. 

2ὅ οὐ γὰρ φέρω ᾽γώ; 
ΤΙΟΝΥΣΟΣ. 

πῶς φέρεις γὰρ, ὅς γ᾽ ὀχεῖ; 
ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 

φέρων γε ταυτί. 
ΧΙ ΟΝ ΟΣ: 

τίνα τρόπον; 

ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 
βαρέως πάνυ. 

ἘΞ θέσι -εροθυιι,.  ς ἐ55 ἀτνς ἘΞ - “τ 

“ΡΟ ᾿υΑλυυοχο Ὁ 1. 

ΑἸΙΟΝΈΤΟΟΣ. 

οὔκουν τὸ βάρος τοῦϑ᾽, ὃ σὺ φέρεις, οὕνος φέρει; 
ΞΑ͂ΝΘΙΑΣ. 

οὐ δὴϑ' ὅ γ᾽ ἔχω ᾽γὼ χαὶ φέρω, μὰ τὸν “14 οὔ. 
ΦΙἊἜΟΝΥΣΟΣ. 

πῶς γὰρ φέρεις, ὅς γ᾽ αὐτὸς ὑφ᾽ ἑτέρου φέρει; 
ΞΑ͂ΝΘΙΑ͂Σ. 

80 οὐχ οἶδ᾽ - ὁ δ᾽ ὦμος οὑτοσὶ πιέζεται. ] 
ΔΙΟΝΎΣΟΣ. ] 

σὺ δ᾽ οὖν ἐπειδὴ τὸν ὄνον οὐ φής σ᾽ ὠφελεῖν, 
ἐν τῷ μέρει σὺ τὸν ὄνον ἀράμενος φέρε. 

ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 

ἴμοι κακοδαίμων" τί γὰρ ἐγὼ οὐκ ἐναυμάχουν; 
τἄν σὲ χωχύειν ἂν ἐκέλευον μαχρά. Ι 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

86 χατάβα, πανοῦργε. χαὶ γὰρ ἐγγὺς τῆς ϑύρας 
ἤδη βαδίζων εἰμὶ τῆσδ᾽, οἱ πρῶτά μὲ 
ἔδει τραπέσϑαι. παιδίον, παῖ, ἠμὶ, παῖ. 

ἜΓΡΖΦΊΧΗΣ. 

τίς τὴν ϑύραν ἐπάταξεν; ὡς χενταυριχῶς 

ἐνήλαϑ᾽ ὅστις - εἰπέ μοι, τουτὶ τί ἣν; 

ΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

ο 
- 
( 

40 ὁ παῖς. 
ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 

τί ἔστιν; 

ΦἸΙΟΝΎΖΣΟΣ. 

οὐχ ἐνεθυμήϑης; 
ΞΑ͂ΝΘΙΑ͂Σ. 

τὸ τί; 

ΦΙΟΝΥΣΟΣ. 

ὡς σφόδρα μ᾽ ἔδεισε. 
ΞΑ͂ΝΘΙΑΣ. 

νὴ «Δ, μὴ μαίνοιό γε. 
ἩΡΑ͂ΚΖΗΣ. 

οὔ τοι μὰ τὴν “ἤμητρα δύναμαι μὴ γελᾶν" 
χαίτοι δάκνω γ᾽ ἐμαυτόν " ἀλλ᾿ ὅμως γελῶ. 

4ΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

ὦ δαιμόνιε, πρόσελϑε" δέομαι γάρ τί σου. 
ἘΓΡΉ ΚΕΒΟΣΣ 

46 ἀλλ᾿ οὐχ οἷός τ᾽ εἴμ᾽ ἀποσοβῆσαι τὸν γέλων, 
ὁρῶν λεοντὴν ἐπὶ χροχωτῷ χειμένην. 

τίς ὁ νοῦς; τί χόϑορνος χαὶ δόπαλον ξυνηλϑέτην; 

ποῖ γῆς ἀπεδήμεις; 

ΚΤ ΟΣΝΟΣΈΣΙ ΟἿΣ. 

ἐπεβάτευον Ἀλεισϑένει. 
ΠΡΑ͂ΚΖΗΣ. 

χἀναυμάχησας; 
ΚΟΥΟΙΝΕΣ ὩΣ ΝΟΩΣ: 

χαὶ χκατεδύσαμέν γε ναῦς 
860 τῶν πολεμίων ἢ δώδεκ᾽ ἢ τρισχαίδεχα. 

ἩΡΑΚΑΗΣ. 

σφώ ; 

ῬΟΕΤΑΕ ΒΟΕΝΤΟΙς 89 
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ΤΟΝ ΣΊΌΟΣΣ. 

γὴ τὸν ᾿πόλλω. 
ἩΡΑΩ4Κ.ΗΣ. 

χᾷτ᾽ ἔγωγ᾽ ἐξηγρόμην. 
ΖΦ ΤΟΣ ΝΣ ΣΊΟΣΣΙ 

χαὶ δῆτ᾽ ἐπὶ τῆς νεὼς ἀναγιγνώσκοντέ μοι 

τὴν ᾿Ἰνδρομέδαν πρὸς ἐμαυτὸν ἐξαίφνης πόϑος 
τὴν καρδίαν ἐπάταξε πῶς οἴει σφύδρα; 

ἬΡΟΥ ΚΟ ΈΓΙΣΝ 

ὅδ πόϑος; πόσος τις; 

ΔΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

μικρὸς, ἡλίχος Πϊόλων. 
ἩΡΖ4ΚΜΖΗΣ. 

γυγαιχός; 
ΖΦΖΕΟΝΎΞΣΟΣ. 

οὐ δῆτ᾽. 

ἩΖ“.Κ.“ῊΣ. 

ἀλλὰ παιδός; 

ΣΤΟΝ ΣΌΣ 

οὐδαμῶς. 
ἜΡΡΟΖἊΚ ΗΓ: 

ἀλλ ἀνδρός; 
ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

ἀτταταῖ. 
ἩΡΑ ΚΟΤΈΓΣ. 

ξυνεγένου Κλεισϑέγει; 
ΖΙΟΝΎΣΟΣ. 

μὴ σχῶπτέ μ᾽, ὠδέλφ᾽" οὐ γὰρ ἀλλ ἔχω χακῶς" 
τοιοῦτος ἵμερός μὲ διαλυμαίνεται. 

Ἢ ὙΓΡΌΝ ΖΓ: 

60 ποῖός τις, ὠδελφίδιον ; 
ΣΤ ΟΣΝΕΥΞΣΙΟΥΣ. 

οὐχ ἔχω φράσαι. 
ὅμως γε μέντοι σοι δι᾿ αἰνιγμῶν ἐρῶ. 

ἤδη ποτ᾽ ἐπεθύμησας ἐξαίφνης ἔτνους; 
ἜΓΡ ἈΈΓΣ: 

ἔτνους; βαβαιὰξ, μυριάχις ἐν τῷ βίῳ. 

ΧΟ ΝΟΥ ΣΙΟΣΣ: 

ἄρ᾽ ἐχδιϑάσχω τὸ σαφὲς, ἢ ̓ τέρᾳ φράσω; 

ἩΡΩΑΚΜΖΗΣ. 

66 μὴ δῆτα περὶ ἔτνους γε" πάνυ γὰρ μανϑάνω. 

Ζ.1 ΘΝ ΧΩΣΟΩΣ: 

τοιουτοσὶ τοίνυν μὲ δαρδάστει πόϑος 
Εὐριπίδου. καὶ ταῦτα τοῦ τεϑνηχότος, 

χοὐδείς γέ μ᾽ ἂν πείσειεν ἀνθρώπων τὸ μὴ οὐχ 
ἐλϑεῖν ἐπ᾿ ἐκεῖνον. 

ἩΡ.4Κ.ΗΣ.: 

πότερον εἰς “Διδου χάτω; 
ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

70 χαὶ νὴ “1 εἴ τί γ᾽ ἔστιν ἔτι χατωτέρω. 

ΗΡ.ΖΚ.ΗΣ. 

τί βουλόμενος; 
ΔΙΟΝΎΣΟΣ. Ϊ 

δέομαι ποιητοῦ δεξιοῦ. 

οἱ μὲν γὰρ οὐχέτ᾽ εἰσὶν, οἱ δ᾽ ὄντες χαχοί. Ϊ 

ἩΡΑΚΊΗΣ. | 
τί δ᾽; οὐκ Ἰοφῶν ζῆ; 

, ΔΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

τοῦτο γάρ τοι χαὶ μόνον 

ἔτ᾽ ἐστὶ λοιπὸν ἀγαϑὸν,, εἰ καὶ τοῦτ᾽ ἄρα" 
7ὅ οὐ γὰρ σάφ᾽ οἶδ᾽ οὐδ᾽ αὐτὸ τοῦϑ᾽ ὅπως ἔχει. 

ἩΡΑ͂ΚΜΗΣ. 

εἶτ᾽ οὐ Σοφοχλέα, πρότερον ὄντ᾽ Εὐριπίδου, 
μέλλεις ἀνάγειν, εἴπερ γ᾽ ἐκεῖϑεν δεῖ σ᾽ ἔχειν; 

ΖΦ ΓΟΘΣΝ ΣΊΟΙΣ. 

οὔ, πρίν γ᾽ ἂν ᾿Ιοφῶντ', ἀπολαβὼν αὐτὸν μόνον, 
ἄνευ Σοιοχλέους ὃ τι ποιεῖ χωδωνίσω. 

80 χἄλλως ὁ μέν γ᾽ Εὐριπίδης, πανοῦργος ὧν, 
χἂν ξυναποδρᾶναι δεῦρ᾽ ἐπιχειρήσειέ μοι: 

ὁ δ᾽ εὔχολος μὲν ἐνθάδ᾽, εὔχολος δ᾽ ἐχεῖ. 
ΠΡΑΚΊΤΕΓΣ. 

ἀἀγάϑων δὲ ποῦ στιν; 
ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

ἀπολιπών μ᾽ ἀποίχεται, 
ἀγαϑὸς ποιητὴς καὶ ποϑεινὸς τοῖς φίλοις. 

ΠΡΩΚΖΗΣ.: 

8ὅ ποὶ γῆς ὁ τλήμων; 
ΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

ἐς μακάρων εὐωχίαν. 
ἩΡΖΚΟ.ΗΉΗΣ. 

ὁ δὲ Ξεγνοχλέης; 
ΖΦΖΙΟΝΎΥΣΟΣ. 

ἐξόλοιτο νὴ “ία. 
ΠΡΩ4Κ.Η Σ. 

Πυϑάγγελος δέ; 
ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 

περὶ ἐμοῦ δ᾽ οὐδεὶς λόγος 

ἐπιτριβομένου τὸν ὦμον οὑτωσὶ σφόδρα. 
ἩΡΦΚΎΨΨΙΣ: 

οὔκουν ἕτερ᾽ ἔστ᾽ ἐνταῖϑα μειρακύλλια 
90 τραγῳδίας ποιοῦντι. πλεῖν ἢ μύρια, 

Εὐριπίδου πλεῖν ἢ σταδίῳ λαλίστερα; 
ΦΈΕΟΝΟΕΧΣΟΣ. 

ἐπιφυλλίδες ταῦτ᾽ ἐστὶ χαὶ στωμύλματα, 
χελιδόνων μουσεῖα, λωβηταὶ τέχνης, 

ἃ φροῦδα ϑᾶττον, ἢν μόνον χορὸν λάβῃ, 
960 ἅπαξ προσουρήσαντα τῇ τραγῳδίᾳ. 

γόνιμον δὲ ποιητὴν ἂν οὐχ εὕροις ἔτει 

ζητῶν ἂν, ὅστις δῆμα γενναῖον λάχοι. 
ἩΡΆΑ͂ΚΖΗΣ. 

πῶς γόνιμον; 
ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

ὡδὲ γόνιμον, ὅστις φϑέγξεται 
τοιουτονί τι παρακεχινδυνεὺ μένον, 

100 αἰϑέρα “ἸΤὸς δωμάτιον, ἢ χρόνου πόδα, 

ἢ φρένα μὲν οὐκ ἐϑέλουσαν ὀμόσαι καϑ' ἱερῶν, 
γλῶτταν δ᾽ ἐπιορχήσασαν ἰδίᾳ τῆς φρενός. 

ἩΡΩΑ͂Κ.ΖΗΣ. 

σὲ δὲ ταῦτ᾽ ἀρέσχει; 
ΧΙΟΝΕΣΙΣ ΟἿΣ 

μάλλὰ πλεῖν ἢ μαίνομαι. 
ἩΡΑ͂ΚΖΗΣ. 

ἡ μὴν κόβαλά γ᾽ ἐστὶν, ὡς χαὶ σοὶ δοχεῖ. 
ΔΊΟΝΥΣΟΣ. 

106 μὴ τὸν ἐμὸν οἴχει νοῦν " ἔχεις γὰρ οἱχέαν. 
ἩΡΖ“Κ,ΗΣ. 

καὶ μὴν ἀτεχνῶς γε παμπόνηρα φαίνεται. 
ΤΙΟΝΎΣΟΣ. 

δειπνεῖν μὲ δίδασχε. 



ΞΑ͂ΝΘΙΑ͂Σ. 

περὶ ἐμοῦ δ᾽ οὐδεὶς λόγος. 
ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

ἀλλ ὧνπερ ἕνεχα τήνδε τὴν σχευὴν ἔχων 

ἦλθον χατὰ σὴν μίμησιν, ἵνα μοι τοὺς ξένους 
110 τοὺς σοὺς φράσειας, εἰ δεοίμην., οἷσι σὺ 

ἔχρω τόϑ᾽, ἡνίχ᾽ ἦλϑες ἐπὶ τὸν Κέρβερον, 
τούτους φράσον μοι, λιμένας, ἀρτοπώλια, 

πορνεῖ", ἀναπαύλας, ἐχτροπὰς, κρήνας, ὁδοὺς, 
πόλεις, διαίτας, παγνδοχευτρίας, ὕπου 

118 χόρεις ὀλίγιστοι. 

ΞΑ͂ΝΘΙΑΣ. 

περὶ ἐμοῦ δ᾽ οὐδεὶς λόγος. 
ἩΡΙΑ͂ΚΖΗΣ. 

ὦ σχέτλιε, τολμήσεις γὰρ ἱέναι; 
ΦΙΟΝΥΣΟΣ. 

χαὶ σύ γε 
μηδὲν ἔτι πρὸς ταῦτ᾽, ἀλλὰ φράζε τῶν ὁδῶν 
ὅπως τάχιστ᾽ ἀφιξόμεϑ᾽ εἰς ἽΠϑου κάτω" 

χαὶ μήτε ϑερμὴν μήτ᾽ ἄγαν ψυχρὰν φράσης. 
ἩΡΑΚ“ΉΗΣ. 

120 φέρε δὴ, τίν᾽ αὐτῶν σοι φράσω πρώτην; τίνα; 
μία μὲν γὰρ ἔστιν ἀπὸ κάλω καὶ ϑρανίου, 
χρεμάσαντι σαυτόν. 

ΖΦ ΓΟΝ ἘΣ ΟἿΣ: 

παῦε, πνιγηρὰν λέγεις. 
ΤΡ ΚΟΖΈΓΣ.: 

ἀλλ ἔστιν ἀτραπὸς ξύντομος τετριμμένη, 
ἡ διὰ ϑυείας. 

ΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

ἄρα χώγειον λέγεις ; 

ἩΡΖΚΟ.ΗΣ. 

126 μάλιστά γε. 
ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

ψυχράν γε χαὶ δυσχείμερον " 
εὐθὺς γὰρ ἀποπήγνυσι τἀντιχνήμια. 

ἘΡΑ“ΚΖΗΣ. 

βούλει ταχεῖαν χαὶ χατάντη σοι φράσω; 
ΔΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

γὴ τὸν “11, ὡς ὄντος γε μὴ βαδιστικοῦ. 
ἩΗΡΖΚΖΗΣ. 

χαϑέρπυσόν νυν ἐς Κεραμειχόν. 
ΖΔΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

εἰταὰ τέ; 
ἩΡΑ͂ΚΖΗΣ. 

130 ἀναβὰς ἐπὶ τὸν πύργον τὸν ὑψηλὸν 
ΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

τί δρῶ; 
ἩΡΖ4ΚΖΗΣ. 

ἀφιεμένην τὴν λαμπάδ᾽ ἐντεῦϑεν ϑεῶ, 
χἄπειτ᾽ ἐπειδὰν φῶσιν οἱ ϑεώμενοι 
εἶναι, τόϑ᾽ εἶναι καὶ σὺ σαυτόν. 

ΖΦΓΟΝΧΣΘΟΣ,. 
ποῖ; 

ΠΡΑΚ.ΖΗΣ. 
χάτω. 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

ἀλλ᾿ ἀπολέσαιμ᾽ ἂν ἐγκεφάλου ϑρίω δύο. 
185 οὐκ ἂν βαδίσαιμι τὴν ὁδὸν ταύτην. 

ΠΡΑΚ.ΗΣ. 
τί δαί; 

ΔΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

ἥνπερ σὺ τότε χατῆλϑες. 
ΠΡΑΚΟ.ΗΣ. 

ἀλλ ὃ πλοῦς πολύς. 

εὐθὺς γὰρ ἐπὶ λίμνην μεγάλην ἥξεις πάνυ 
ἄβυσσον. 

ΖΔΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

εἶτα πῶς περαιωϑήσομαι; 
ΠΡΑΚΏΗΗΣ. 

ἐν πλοιαρίῳ τυννουτῳί σ᾽ ἀνὴρ γέρων 
140 ναύτης διάξει δύ᾽ ὀβολὼ μισϑὸν λαβών. 

ΖΤΟΙΝΟΥΣ ΟΣ. 

φεῦ. ὡς μέγα δύνασϑον πανταχοῦ τὼ δύ᾽ ὀβολώ. 
πῶς ἠλθέτην χἀκεῖσε; 

ΠΡΑΚΜΖΗΣ. 
Θησεὺς ἤγαγεν. 

μετὰ ταῦτ᾽ ὄφεις χαὶ ϑηρί᾽ ὄψει μυρία 
δεινότατα. 

ΖΔΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

μή μ᾽ ἔχπληττε μηδὲ δειμάτου " 
145 οὐ γάρ μ᾽ ἀποτρέψεις. 

ἘΓΡΟΑ ΚΕΖΈΓΣ. 

εἶτα βόρβορον πολὺν 
χαὶ σχῶρ ἀείνων" ἐν δὲ τούτῳ χειμένους 
εἴ που ξένον τις ἠδίχησε πώποτε, 
ἢ παῖδα κινῶν τἀργύριον ὑφείλετο, 
ἢ μητέρ᾽ ἠλόησεν, ἢ πατρὸς γνάϑον 

160 ἐπάταξεν, ἢ ̓ πίορχον ὅρκον ὦμοσεν, 
ἢ μορσίμου τις ῥῆσιν ἐξεγράψατο. 

ΔΙΟΝῪΣ ΟΣ. 

γὴ τοὺς ϑεοὺς ἐχρῆν γε πρὸς τούτοισι χεῦ 
τὴν πυρρίχην τις ἔμαϑε τὴν Κινησίου. 

ΠΡ ΖΚΑΥΠΈΕΡΙΣΙ 

ἐντεῦϑεν αὐλῶν τίς σὲ περίεισιν πνοὴ, 
1δὅ ὄψει τε φῶς χάλλιστον, ὥσπερ ἐνθάδε, 

χαὶ μυρρινῶνας, καὶ ϑιάσους εὐδαίμονας 

ἀνδρῶν γυναικῶν, χαὶ κρότον χειρῶν πολύν. 

ΖΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

οὗτοι δὲ δὴ τίνες εἰσίν; 
ἩΡΖΑΚΖΗΣ. 

οἱ μεμυημένοι, 
ΞΑ͂ΝΘΙΦΑΣ. 

γὴ τὸν “1 ἐγὼ γοῦν ὄνος ἄγων μυστήρια. 
1600 ἀτὰρ οὐ χαϑέξω ταῦτα τὸν πλείω χρόνον. 

ἨΓΡΖΦἊΚΖΦΈΕΣ. 

οἵ σοι φράσουσ᾽ ἁπαξάπανϑ᾽ ὧν ἂν δέῃ. 
οὗτοι γὰρ ἐγγύτατα παρ᾽ αὐτὴν τὴν ὁδὸν 
ἐπὶ ταῖσι τοῦ Πλούτωνος οἱχοῦσιν ϑύραις. 

χαὶ χαῖρε πόλλ, ὠδελφέ. 
ΔΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

γὴ ΕΙ͂Σ χαὶ σύ γε 

105 ὑγίαινε. σὺ δὲ τὰ στρώματ᾽ αὖϑις λάμβανε. 

ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 
πρὶν καὶ χκαταϑέσϑαι; 

ΑΤΙΟΝΎΣΟΣ. 

χαὶ ταχέως μέντοι πάνυ. 

ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 
μὴ δῆϑ᾽, ἱκετεύω σ᾽, ἀλλὰ μίσϑωσαί τινα 
τῶν ἐκφερομένων , ὅστις ἐπὶ τοῦτ᾽ ἔρχεται. 
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ΑΙΟΝΎΣΟΣ. 

ἐὰν δὲ μὴ ᾽χω; 
ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 

τότε μ᾽ ἄγειν. 
ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

χαλῶς λέγεις, 

170 χαὶ γάρ τιν᾽ ἐχφέρουσι τουτονὶ νεχρόν. 
οὗτος, σὲ λέγω μέντοι, σὲ τὸν τεϑνηχότα " 

ἄνθρωπε, βούλει σκευάρι᾽ εἰς “δου φέρειν; 
ΝΕΚΡΟΣ. 

πόσ᾽ ἄττα; 
ΖΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

ταυτί. 

ΝΈΚΡΟΣ. 
δύο δραχμὰς μισϑὸν τελεῖς ; 

ΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

μὰ 40, ἀλλ ἔλαττον. 
ΝΕΚΡΟΣ. 

ἜΝ ΣΑΣ 
ὑπάγεϑ᾽ ὑμεῖς τῆς ὁδοῦ. 

ΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

175 ἀνάμεινον, ὦ δαιμόνι᾽, ἐὰν ξυμβῶ τί σοι. 

ΝΈΚΡΟΣ. 

εἰ μὴ χαταϑήσεις δύο δραχμὰς, μὴ διαλέγου. 
ΔΙΟΝΎΣΟ Σ. 

λάβ᾽ ἐννέ᾽ ὀβολούς. 
ΝΕΚΡΟΣ. 

ἀναβιῴην νυν πάλιν. 

, ΞΑ͂ΝΘΙΑΣ. 

ὡς σεμνὸς ὃ χατάρατος" οὐχ οἱμώξεται; 
ἐγὼ βαδιοῦμαι. 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

χρηστὸς εἶ καὶ γεννάδας. 

180 χωρῶμεν ἐπὶ τὸ πλοῖον. 
ΧΆΡΩΝ: 

ὠὸπ,, παραβαλοῦ. 

ΞΑ͂Ν ΘΙΑΣ. 

τουτὶ τί ἔστι; 
ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

τοῦτο λίμνη νὴ «Τίκ 

αὕτη ᾽στὶν ἣν ἔφραζε, καὶ πλοῖόν γ᾽ ὁρῶ. 
Ξ.4Ν9ΘΙΑ4Σ. 

νὴ τὸν Ποσειδῶ, χἄστι γ᾽ ὁ Χάρων οὑτοσί. 
ΖΔΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

“- χὰ ΄-᾿ ω τ - ἢ - ἐν σ, 

χαῖρ᾽ ὦ Χάρων, χαῖρ᾽ ὦ Χάρων, χαῖρ᾽ ὦ Χάρων. 
ΧΆΡΩ Ν. 

186 τίς εἰς ἀναπαύλας ἐχ χαχῶν καὶ πραγμάτων; 

τίς εἷς τὸ “ήϑης πεδίον, ἢ ̓ ς ὕνου πόκας, 
ἢ ̓ ς Κερβερίους, ἢ ̓ ς κόραχας, ἢ ̓ πὶ Ταίναρον; 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

ἐγώ. 
ΧΆΡΩΝ. 

ταχέως ἔμβαινε. 
ΦΊΈΟΝ ΟΣ: 

ποῖ σχήσειν δοχεῖς; 
ἐς χόραχας ὄντως; 

ΧΆΡΩΝ. 

ναὶ μὰ “ία, σοῦ γ᾽ οὕνεχα. 
190 ἔμβαινε δή. 

ΔΙἊΙΟΝΎΣΟΌΣ. 

παῖ, δεῦρο. 

ΦΊΑΓΝ ΘΑΎΞΕΞ 

ΧΆΑΡΩΝ. 

δοῦλον οὐκ ({γω, 
εἰ μὴ νεναυμάχηχε τὴν περὶ τῶν χρεῶν. 

ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 

μὰ τὸν «1, οὐ γὰρ ἀλλ᾿ ἔτυχον ὀφϑαλμιῶν. 
ΧΆΡΩΝ. 

οὔχουν περιϑρέξει δῆτα τὴν λίμνην κύχλῳ; 
ΞΑ͂ΝΘΙΑ͂Σ. 

ποῦ δῆτ᾽ ἀναμενῶ; 
ΧΟ ΡΟ Ν: 

παρὰ τὸν «ὐαίγου λίϑον, 
196 ἐπὶ ταῖς ἀναπαύλαις. 

ΖΕ ΟΙΝ ΧΏΣΟΣΣ: 

μανϑάνεις; 

Ξ.4ΝΘΙΑ͂Σ. 

πάνυ μανϑάνω. 
οἴμοι καχοδαίμων, τῷ ξυνέτυχον ἐξιών; 

ΧΆΑ͂ΡΩΝ. 

χάϑιζ᾽ ἐπὶ χώπην. εἴ τις ἔτι πλεῖ, σπευδέτω. 
οὗτος, τί ποιεῖς; 

ΖΘ ΓΘΙΝ ΧΈΣΘΙΣ, 

᾿ ὅ τι ποιῶ; τί δ᾽ ἄλλο γ᾽ ἢ 
ἕζω ᾽πὶ χώπην,, οἷπερ ἐχέλευσάς μὲ σύ; 

ΧΆΡΩΝ. 

] 200 οὔχουν χαϑεδεῖ δῆτ᾽ ἐνθαδὶ, γάστρων; 
] ΑΙΟΝΎΣΟΣ. 

ἰδού. 
ΧΆΡΩΝ. 

οὔχουν προβαλεῖ τὼ χεῖρε χἀχτενεῖς ; 
ΧΩ ΘΙΝΥΧΊΣ ΟΣ. 

ἰδού. 
ΧΆΡΩΝ. 

οὐ μὴ φλυαρήσεις ἔχων, ἀλλ᾿ ἀντιβὰς 
ἐλᾷς προϑύμως; 

ΑΙΟΝΥΣΟΣ. 

χᾷτα πῶς δυνήσομαι, 
ἄπειρος, ἀϑαλάττωτος, ἀσαλαμίνιος 

206 ὧν, εἶτ᾽ ἐλαύνειν; 
ΧΑΡΩ Ν. 

ῥᾷστ᾽ - ἀχούσει γὰρ μέλη 
χάλλιστ᾽, ἐπειδὰν ἐμβάλης ἅπαξ. 

ΦΙΟΝΎΥΞΖΟΣ: 

τίνων; 

ΧΑἍΑΡΩΝ. 

βατράχων χύχνων ϑαυμαστά. 
ΦΙΟΝΥΣΟΣ. 

χαταχέλευε δή. 
ΧΆΡΩΝ. 

4 

ὠὸπ ὃπ ὠὸπ ὅπ. 
ΒΑΤΡΙ ΧΟ 

βρεχκεχεχὲξ χοὰξ χοὰξ, 

210 βρεχεχεχὲξ χοὰξ χοάξ. 

λιμναῖα χρηνῶν τέχνα, 

ξύναυλον ὕμνων βοὰν 
φϑεγξώμεϑ᾽, εὔγηρυν ἐμὰν ἀοιδὰν, 
χοὰξ κοὰξ, 

215 ἣν ἀμφὶ Νυσήιον 

“Ἰιὸς «Ἱιώνυσον ἐν 
αἹίμναισιν Ἰαχήσαμεν, 
ἡνίχ᾽ ὁ χραιπαλόχωμος 

] 



β 

τοῖς ἱεροῖσι χύτροισι 
χωρεῖ κατ᾽ ἐμὸν τέμενος λαῶν ὄχλος. 

220 βρεχεχεχὲξ χοὼξ χοάξ. 

ΦΦΑΟΝΧΩΞΙΟΣ. 

ἐγὼ δέ γ᾽ ἀλγεῖν ἄρχομαι 
τὸν ὕρρον, ὦ χοὰξ κοάξ" 

ὑμῖν δ᾽ ἴσως οὐδὲν μέλει. 
ΒΑΤΡΑ͂ΧΟ.. 

225 βρεχεχεχὲξ χοὰξ χοάξ. 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ. 

ἀλλ ἐξόλοισϑ᾽ αὐτῷ χοάξ- 

οὐδὲν γάρ ἐστ᾽ ἀλλ᾿ ἢ χοάξ. 

ΒΑ͂ΤΡΑΧΟ.. 

εἰχότως γ᾽, ὦ πολλὰ πράτ- 
των" ἐμὲ γὰρ ἔστερξαν εὔλυροί τε Ποῦσαι 

280 χαὶ χεροβάτας Πὰν, ὃ χαλαμόφϑογγα παίζων" 

προσεπιτέρπεται δ᾽ ὃ φορμιχτὰς ᾿ἡπόλλων, 

ἕνεχα δόνακος, ὃν ὑπολύριον 
ἔνυδρον ἐν λίμναις τρέφω. 

285 βρεκεχεχὲξ χοὰξ χοάξ. 

ΖΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

ἐγὼ δὲ φλυχταίνας γ᾽ ἔχω, 
χὠ πρωχτὸς ᾿δίει πάλαι, 
χᾷτ᾽ αὐτίχ᾽ ἐγχύψας ἐρεῖ 
βρεκεχεκὲξ χοὰξ χοάξ. 

"240 ἀλλ᾽, ὦ φιλῳδὸν γένος, 
παύσασϑε. 

ἜΡΙΑ Χ ΟΣ 

μᾶλλον μὲν οὖν 

φϑεγξόμεσϑ᾽, εἰ δή ποτ᾽ εὐ- 
ηλίοις ἐν ἁμέραισιν 
ἡλάμεσϑα διὰ χυπείρου 
χαὶ φλέω, χαίροντες δῆς 

245 ἐν πολυχολύμβοισι μέλεσιν, 
ἢ “Διὸς φεύγοντες ὄμβρον 
ἔνυδρον ἐν βυϑῷ χορείαν 
αἰόλαν ἐφϑεγξάμεσϑα 

πομφολυγοπαφλάσμασιν. 
280 βρεχεχεχὲξ χοὰξ χοάξ. 

ΣἸΤΟΝΎΥΣΟΣ. 

τουτὶ παρ᾽ ὑμῶν λαμβάνω. 
ΒΑΤΡΑ͂ΧΟΙ. 

δεινά τἄρα πεισόμεσϑα. 

ΣΝ ΣΟΣΣΣ 

δεινότερα δ᾽ ἔγωγ᾽, ἐλαύνων 
256 εἰ διαρραγήσομαι. 

ΘΒ ΖΦ ΩΣ. ,Ι͂ΞΧ Ὁ. 

βοεχεχεχὲξ χοὰξ χοάξ. 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

οἱμώζετ᾽ " οὐ γάρ μοι μέλει. 

ΒΑΤΡΑ͂ΧΟΙ 

ἀλλὰ μὴν χεχραξόμεσϑά γ᾽ 
ὁπόσον ἡ φάρυγξ ἂν ἡμῶν 

260 χανδάνῃ δι᾿ ἡμέρας 
βρεχεχεχὲξ κοὰξ χοάξ. 

ΖΔΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

τούτῳ γὰρ οὐ γικήσετε. 
Β.23.:Γ.Ρ.-ΧΟῚ. 

οὐδὲ μὴν ἡμᾶς σὺ πάντως. 
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ΖΕ ΘΟΥΨΥΣΙΟΣ: 

266 οὐδέποτε" πεχράξομαι γὰρ, 

χἂν μὲ δὴ δι᾿ ἡμέρας, 
ἕως ἂν ὑμῶν ἐπιχρατήσω τοῦ χοὰξ, 
βρεχεχεσὲξ χοὰξ κοάξ. 

ἔμελλον ἄρα παύσειν ποϑ᾽ ὑμᾶς τοῦ χοάξ. 
ΧΆΡΩΝ. 

ὦ παῦε παῦε, παραβαλοῦ τῷ κωπίῳ. 
270 ἔχβαιν᾽, ἀπόδος τὸν ναῦλον. 

Ζ“ΙΟΝΎΣΟΣ. 

ἔχε δὴ τὠβολώ. 
ΖΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

ὁ Ξανϑίας. ποῦ Ξανϑίας; ἦ Ἐανϑίας; 

ΞΑΝΘΊΑΣ. 

Ἰαῦ. 

ΖΔΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

βάδιζε δεῦρο. 
ΞΩΑΝΘΙΑ͂Σ. 

χαῖρ᾽, ὦ δέσποτα. 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

τί ἐστι τἀνταυϑί; 
ΞΑΝΘΤΙΑ͂Σ. 

σχότος χαὶ βόρβορος. 
ΖΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

χατεῖδες οὖν που τοὺς πατραλοίας αὐτόϑι 

276 χαὶ τοὺς ἐπιόρχους, ος ἔλεγεν ἡμῖν; 
Ξ.Α͂Ν ΘῚΙΑ͂Σ. 

σὺ δ᾽ οὔ; 

ΖΦΙΟΝΎΥΣΌΣ. 

νὴ τὸν Ποσειδῶ ᾽γωγε, καὶ νυνί γ᾽ ὁρῶ. 
ἄγε δὴ, τί δρῶμεν; 

ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 

προϊέναι βέλτιστα νῷν. 

ὡς οὗτος ὁ τύπος ἐστὶν οὗ τὰ ϑηρία 

τὰ δείν᾽ ἔφασκ᾽ ἐχεῖνος. 
ΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

ὡς οἰμώξεται. 

280 ἠλαζονεύεϑ᾽, ἵνα φοβηϑείην ἐγὼ, 
εἰδώς με μάχιμον ὄντα, φιλοτιμούμενος. 
οὐδὲν γὰρ οὕτω γαῦρόν ἐσϑ᾽ ὡς “Πραχκλῆς. 
ἐγὼ δέ γ᾽ εὐξαίμην ἂν ἐντυχεῖν τινι, 
λαβεῖν τ᾽ ἀγώνισμ᾽ ἄξιόν τι τῆς ὁδοῦ. 

ἘΦ4ΝΘΙΑ͂Σ. 

286 νὴ τὸν “ία χαὶ μὴν αἰσθάνομαι ψόφου τινός. 
ΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

ποῦ ποῦ ᾽στιν; 

ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 

ἐξόπισϑεν. 
ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

ἐξόπισϑ᾽ ἴϑι. | 
ΞΑ͂ΝΘΙΔΑἍΑ͂Σ. 

ἀλλ ἐστὶν ἐν τῷ πρόσϑε. Ϊ 
ΤΥ ΓΟΝΧΊΣΟΙΣ: 

προόσϑε νυν ἴϑι. 
ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. ᾿ 

χαὶ μὴν ὁρῶ νὴ τὸν “1ἰκα ϑηρίον" μέγα. 
4“ΙἋΙΟΝΥΣῸΌΣ. 

ποῖόν τι; 
ΞΑ͂ΝΘΙΑ͂Σ. 

δεινόν" παντοδαπὸν γοῦν γίγνεται" 

.--ττττττπτπτ’ --΄Π΄----ς.ς.-.-.---ςἪςς.ςςςς-ς.-.ς-.---. ὁ ὁ ὁ ὁ ὁὃὋὦὋὦ 
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290 ποτὲ μέν γε βοῦς, νυνὶ δ᾽ ὀρεὺς, ποτὲ δὲ γυνὴ 

ὡραιοτάτη τις. 
ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

ποῦ ᾽στι; φέρ᾽ ἐπ᾿ αὐτὴν ἴω. 

ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 

ἀλλ΄ οὐκέτ᾽ αὖ γυνή ᾽στιν, ἀλλ ἤδη κύων. 

ΑΙΟΝΎΣΟΣ. 

Ἔμπουσα τοίνυν ἐστί. 
ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 

πυρὶ γοῦν λάμπεται 

ἅπαν τὸ πρύσωπον. 
ΑΙΟΝΎΣΟΣ. 

χαὶ σχέλος χαλκοῦν ἔχει. 

Ξ.ΑΝΘΙΑ͂Σ. 

296 γὴ τὸν Ποσειδῶ, χαὶ βολίτινον ϑάτερον; 

σάφ᾽ ἴσϑι. 
ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

ποῖ δῆτ᾽ ἂν τραποίμην; 

ΞΑΝΘΙΑΣ. 

ΖΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

ἱερεῦ, διαφύλαξόν μ᾽, ἵν᾽ ὦ σοι ξυμπύτης. 

ΞΖΝΘΙΑΣ: 
ἀπολούμεϑ᾽, ὦναξ Ἥράλλεις. 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ. 

οὐ μὴ καλεῖς μ(0 

ὥνϑρωφ᾽, ἱχετεύω, μηδὲ χατερεῖς τοὔνομα. 

ΞΑΝΘΙΑΣ. 

800 “Πόνυσε τοίνυν. 
ΜΙἊΟΝΎΥΣΟΣ. 

τοῦτ᾽ ἔϑ᾽ ἧττον ϑατέρου. 

ΞΑΝΘΙΔΑ͂Σ. 

ἴϑ᾽ ἧπερ ἔρχει. δεῦρο δεῦρ᾽, ὦ δέσποτα. 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

τί δ᾽ ἔστι; 
ΞΑΝΘΤΑΣ. 

ϑάρρει" πάντ᾽ ἀγαϑὰ πεπράγαμεν, 

' ἔξεστί ϑ᾽ ὥσπερ Ἡγέλοχος ἡμῖν λέγειν" 

ἐχ χυμάτων γὰρ αὖϑις αὖ γαλήν᾽ ὑρῶ. 

806 ἥμπουσα φρούδη. 
ΑΙΟΝΎΣΟΣ. 

χατόμοσον. 
ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 

γὴ τὸν 41] α. 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

χαὖῦϑις χατόμοσον. 
Ξ4Ν9ΘΘ14Σ. 

γὴ “1. 

ΔΊΟΝΥΞΣΟΣ. 
ὄμοσον. 

ΞΑΝΘΊΙΑ͂Σ. 

γὴ «Ἵία. 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

οἴμοι τάλας, ὡς ὠχρίασ᾽ αὐτὴν ἰδών" 
] τκιοιήκος ἧς ΥΣΈΝΙΕ ᾿ 

ὁδὶ δὲ δείσας ὑπερεπυροίασέ μου. 

οἴμοι, πόϑεν μοι τὰ χαχὰ ταυτὶ προσέπεσεν ; 

810 τίν᾽ αἰτιάσωμαι ϑεῶν μ᾽ ἀπολλύναι; 
"Ρ ; Ἐ ΕμδΡη ; 

αἰϑέοα Διὸς δωμάτιον, ἢ χρόνου πόδα; 

ΞΑΝΘΊΤΙΑΣ. 
οὗτος. 

-------- -ε------- 

δ ᾿ 
ποῖ δ᾽ ἔγω; 

Ἂ ῬῊ ΡΤ Ο ΦΙΝ ὁ ΪΞ Ι 

ΖΦΙΟΝΎΣΟΣ: 

τί ἔστιν; 

ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 

οὐ χατήχουσας; 
ΖΙΟΝΎΣΌΟΣ. 

τίψος; 

ΞΑ͂ΝΘΙΑ͂Σ. 

αὐλῶν πνοῆς. 

ΖΙΟΝΎΟΘΕ:. 

ε ἔγωγε, καὶ δάδων γέ με 
αὔρα τις εἰσέπνευσε μυστιχωτάτη. 

315 ἀλλ ἠρεμὶ πτήξαντες ἀσξροασώμεϑα. 
ΧΟΡΟΣ. 

Ἴαχχ᾽, ὦ Ἴαχχε. 
Ἴαχχ᾽, ὦ Ἴακχε. 

ΞΑ,ΝΘΙΑΣ. 

τοῦτ᾽ ἔστ᾽ ἐχεῖν᾽, ὦ δέσποϑ᾽, οὗ μεμυημένοι 
ἐνταῦϑά που παίζουσιν, οὃς ἔφραζε νῷν. 

320 ἔδουσι γοῦν τὸν Ἴαλχον ὅνπερ «“Πιαγόρας. 
ΖΦ ΙΟΝΜΣ ΕΣ: 

χἀμοὶ δοχοῦσιν. ἡσυχίαν τοίνυν ἄγειν 
βέλτιστόν ἐστιν, ὡς ἂν εἰδῶμεν σαφῶς. 

ΧΟΡΟΣ: 

Ἴαχχ᾽, ὦ πολυτίμητ᾽ ἐν ἕδραις ἐνθάδε ναίων, 
325 1αὐχ΄, ὦ Ἴαχχε, 

ἐλϑὲ τόνδ᾽ ἀνὰ λειμῶνα χορεύσων, 
ὁσίους ἐς ϑιασώτας, 

πολύκαρπον μὲν τινάσσων 
περὶ χρατὶ σῷ βρύοντα 

380 στέφανον μύρτων " ϑρασεῖ δ᾽ ἐγκαταχρούων 
ποδὶ τὰν ἀκόλαστον 
φιλοπαίγμονα τιμὰν, 

88ὅ χαρίτων πλεῖστον ἔχουσαν μέρος, ἁγνὰν,, ἱερὰν 
ὁσίοις μύσταις χορείαν. 

ΞΑ͂ΝΘΙΑ͂Σ. 

ὦ πότνια πολυτίμητε “]1ἤμητρος χόρη, 
εὖςὐτε 
ὡς ἡδύ μοι προσέπνευσε χοιρείων χρεῶν. 

ΖΖΊΟΝἝΧΣΟΙΣΣ 

οὔχουν ἀτρέμ᾽ ἕξεις, ἤν τι χαὶ χορδῆς λάβης; 
ΧΟΡΟΣ. 

840 ἔγειρε φλογέας λαμπάδας ἐν χερσὶ τινάσσων, 
Ἴαχχ᾽, ὦ Ἴαχζχε, 
γυχτέρου τελετῆς φωσφόρος ἀστήρ. 

φλογὶ φέγγεται δὲ λειμών" 
846 γόνυ πάλλεται γερόντων " 

ἀποσείονται δὲ λύπας 

χοονίους τ᾽ ἐτῶν παλαιῶν ἐνιαυτοὺς, 

ἱερᾶς ὑπὸ τιμᾶς. 

3050 σὺ δὲ λαμπάδι φέγγων 
προβάδην ἔξαγ᾽ ἐπ᾽ ἀνϑηρὸν ἕλειον δάπεδον 
χοροποιὸν, μάκαρ, ἥβαν. 
εὐφημεῖν χρὴ χἀξίστασϑαι τοῖς ἡμετέροισι χο- 

ροῖσιν 

886 ὅστις ἄπειρος τοιῶνδε λόγων, ἢ γνώμῃ μὴ κα- 
ϑαρεύει, 

ἢ γενναίων ὄργια ΠΙουσῶν μήτ᾽ εἶδεν μήτ᾽ ἐχό. 
ρευσεν, 

μηδὲ Κρατίνου τοῦ ταυροι(άγου γλώττης βαχχεῖ 
ἐτελέσϑη, 

8324 --- 386. -ξ 810 --- 353. 
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ἢ βωμολόχοις ἔπεσιν χαίρει, μὴ ᾽ν χαιρῷ τοῦτο 
ποιοῦσιν, 

ἡ στώσιν ἐχϑοὼὰν μὴ καταλύει, μηδ᾽ εὔχολός ἐστι 
πολίταις, 

360 ἀλλ᾽ ἀνεγείρει χαὶ ῥιπίζει, χερδῶν ᾿δίων ἐπι-- 
ϑυμῶν, 

ρας τι. ΤΡ, ἧς 5, 
ἢ τῆς πόλεως χειμαζομένης ἄρχων χαταδωροδο- 

χεῖται, 
Ξ ᾿ τ κμῶδν χὰ, δ 5. ᾿ 
ἢ προδίδωσιν φρούριον ἢ ναῦς, ἢ τἀπόρρητ 

ἀποπέμπει 

ἐξ Αἰγίνης Θωρυκίων ὧν, εἰκοστολόγος χακο- 
δαίμων, 

ἀσχώματα καὶ λίνα καὶ πίτταν διαπέμπων εἷς 

᾿Επίδαυρον, 

366 ἢ χρήματα ταῖς τῶν ἀντιπάλων ναυσὶν παρέχειν 
τινὰ πείϑει, 

ἢ χατατιλᾷ τῶν ἹἩκαταίων, χυχλίοισι χοροῖσιν 

ὑπῴδων 
ΕΝ ᾿ Ν »" - ς’ ΕΝ Ν ἸΘῪ Ε. 

ἢ τοὺς μισϑοὺς τῶν ποιητῶν ῥήτωρ ὧν εἶτ᾽ ἀπο-- 
τρώγει, 

κωμῳδηϑεὶς ἐν ταῖς πατρίοις τελεταῖς ταῖς τοῦ 

“Ἰιονύσου " 

τούτοις αὐδῶ κχαύϑις ἀπαυδῶ χαὖϑις τὸ τρίτον 

μάλ ἀπαυδῶ 
ἐῷ ; τε τ" ΠΆΙΣ 

370 ἐξίστασθαι μύσταισι χοροῖς" ὑμεῖς δ᾽ ἀνεγείρετε, 

μολπὴν ᾿ 

χαὶ πανγυχίδας τὰς ἡμετέρας, αἱ τῇδε πρέπου- 

σιν ἑορτῇ. 
χώρει γυν πᾶς ἀνδρείως 
εἷς τοὺς εὐανϑεῖς χύλπους 
λειμώνων ἐγκρούων 

876 χἀπισχώπτων 
χαὶ παίζων καὶ χλευάζων. 
ἠρίστηται δ᾽ ἐξαρχούντως. 

577 ἀλλ᾽ ἔμβα χώπως ἀρεῖς 

τὴν Σώτειραν γενναίως 

τῇ φωνῇ μολπάζων, 
880 ἣ τὴν χώραν 

σώζειν «ςήσ᾽ ἐς τὰς ὥρας, 
381 χἂν Θωρυχίων. μὴ βούληται. 

ἄγε νυν ἑτέραν ὕμνων ἰδέαν τὴν χαρποφόρο» 
βασίλειαν, 

“Ἰήμητρα ϑεὰν, ἐπιχοσμοῦντες ζαϑέαις μολπαῖς 

κελαδεῖτε. 

“Ἰήμητερ, ἁγνῶν ὀργίων 
386 ἄνασσα, συμπαραστάτει, 

χαὶ σῶζε τὸν σαυτῆς χορύν" 
χαί μ᾽ ἀσφαλῶς πανήμερον 
παῖσαί τε καὶ χορεῦσαι" 

χαὶ πολλὰ μὲν γέλοιά μ᾽ εἴ-- 
390 πεῖν, πολλὰ δὲ σπουδαῖα, καὶ 

τῆς σῆς ἑορτῆς ἀξίως 5 

παίσαντα καὶ σχώψαντα γι- 
χήσαντα ταινιοῦσϑαι. 

394 ἀγ᾽ εἶα 
390 γῦν καὶ τὸν ὡραῖον ϑεὸν παραχαλεῖτε δεῦρο 

ὠδαῖσι, τὸν ξυνέμπορον τῆσδε τῆς χορείας. 
972 --- 576. 377 --- 381. 

381.--- 388. 389 --- 393. 

394. 397. 440- 444, -Ξξ 444- - 447. 

Ἴαχχε πολυτέμητε, μέλος ἑορτῆς 
ἥδιστον εὑρὼν, δεῦρο συνακολούϑει 

400 πρὸς τὴν ϑεὸν χαὶ δεῖξον ὡς 
ἄνευ πόνου πολλὴν ὁδὸν περαίνεις. 
Ἴαχχε φιλοχορευτὰ, συμπρόπεμπέ με. 
σὺ γὰρ χατεσχίσω μὲν ἐπὶ γέλωτι 

405 κὠπ᾽ εὐτελείᾳ τόν τε σανδαλίσχον 
καὶ τὸ δάκος, χἀξεῦρες ὥστ᾽ 

ἀζημίους παίζειν τε χαὶ χορεύειν. 

Ἴακχε φιλοχορευτὰ, συμπρόπεμπέ με. 

χαὶ γὰρ παραβλέψας τι μειρακίσκης 

4ιρ0»ῦν δὴ χατεῖδον, χαὶ μάλ εὐπροσώπου, 

συμπαιστοίας χιτωνίου 

παραρραγέντος τιτϑίον προχύψαν. 

Ἴϊαχχε φιλοχορευτὰ, συμπρύόπεμπέ με. Ϊ 
ΖΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

ἐγὼ δ᾽ ἀεί πως φιλαχόλουϑός εἶμι καὶ μετ᾽, 
πῆς 

αὐτῆς 

ἀτό παίζων χορεύειν βούλομαι. 
ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 

χὥγωγε πρός. 
ΧΟΡΟΣ. 

βούλεσϑε δῆτα χοινῇ 
σχώψωμεν ᾿ἀρχέδημον ; 

ὃς ἑπτέτης ὧν οὐχ ἔφυσε φράτορας, 
γυνὶ δὲ δημαγωγεῖ 

420 ἐν τοῖς ἄνω γνεχροῖσι, 

χἀστὶν τὰ πρῶτα τῆς ἐχεῖ μοχϑηρίας. 
τὸν Κλεισϑένη δ᾽ ἀχούω 
ἂν ταῖς ταιξαῖσι πρωχτὸν 
τίλλειν ἑαυτοῦ χαὶ σπαράττειν τὰς γνάϑους " 

426 χἀχύόπτετ᾽ ἐγχεκυςὼς, 

χἄχλαε, χἀχεχράγει 
Σεβῖνον, ὅστις ἐστὶν ἁναιφλύστιος. 
χαὶ Καλλίαν γέ φασι 

τοῦτον τὸν ᾿πποβίνου 

430 χύσϑου λεοντὴν ναυμαχεῖν ἐνημμένον. 
ΨΤΟΝΎΣΟΣ. 

ἔχοιτ᾽ ἂν οὖν φράσαι νῷν ᾿ 

ΤΙΠλούτων᾽ ὕπου ᾿νϑάδ᾽ οἰχεῖ; 

ξένω γάρ ἐσμεν ἀρτίως ἀφιγμένω. 
ΧΟΡΟΣ. 

μηδὲν μαχρὰν ἀπέλϑης, 

485 μηδ᾽ αὖϑις ἐπανέρῃ με, 
ἀλλ ἴσϑ'᾽ ἐπ᾽ αὐτὴν τὴν ϑύραν ἀφιγμένος. 

ΖΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

αἴροι᾽ ἂν αὖϑις, ὦ παῖ. 

ΞΑ͂ΝΘΙΑ͂Σ. 

τουτὶ τί ἦν τὸ πρᾶγμα 
ἀλλ᾿ ἢ Διὸς Κόρινϑος ἐν τοῖς στρώμασιν; 

ΧΌΡΟΣ. 

440 χωρεῖτε 

γῦν ἱρὸν ἀνὰ χύχλον ϑεᾶς, ἀνϑοιρόρον ἀν᾽ ἄλσος 
παίζοντες οἷς μετουσία ϑεοφιλοῦς ἑορτῆς. 

ΔΙΟΝΥΎΥΣΟΣ. 

4φᾳ ἐγὼ δὲ σὺν ταῖσιν κόραις εἶμι χαὶ γυναιξὶν, 

οὗ παννυχίζουσιν ϑεᾷ. φέγγος ἱρὸν οἴσων. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἀφ χωρῶμεν ἐς πολυρρόδους 
448. 458. -ξξξ δά. -άδ9. 
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λειμῶνας ἀνϑεμώδεις, 

4ἀδ0 τὸν ἡμέτερον τρύπον, 

' τὸν χαλλιχορώτατον, 

παίζοντες, ὃν ὕλβιαι 

Ῥοῖραι ξυνάγ ουσιν. 

μόνοις γὰρ ἡμῖν ἥλιος 

4565 χαὶ φέγγος ἱλαρόν ἐστιν, 

] ὅσοι μεμυήμεϑ᾽ εὐ- 

σεβὴ τε διήγομεν 

τρύπον περὶ τοὺς ξένους 

χαὶ τοὺς ἰδιώτας. 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

460 ἄγε δὴ τίνα τρόπον τὴν ϑύραν κόψω; ; τίγα; 

πῶς ἐνϑάδ᾽ ἄρα κόπτουσιν οὑπιχώριοι; 

ΞΑΝΘΙΑΣ. 

οὐ μὴ διατρίψεις, ἀλλὰ γεύσει τῆς ϑύρας, 

χαϑ᾽ “Πραχλέα τὸ σχῆμα χαὶ τὸ λῆμ᾽ ἔχων; 

ΖΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

παῖ παῖ. 
ΑΙΆΑΚΟΣ. 

τίς οὗτος; 

Ζ4ΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

“Ππραχλῆς ὁ χαρτερύς. 

ΑΙΑ͂ΚΟΣ. 

406 ὦ βδελυρὲ κἀναίσχυντε χαὶ τολμηρὲ σὺ 

χαὶ μιαρὲ χαὶ παμμίαρε χαὶ μιαρώτατε, 

ὃς τὸν χύν᾽ ἡμῶν ἐξ :ελάσας τὸν Κέρβερον 

ἀπῆξας ἄγχων χἀποδρὰς ᾧχου λαβὼν, 

ὃν ἐγὼ ᾿φύλ αττον. ἀλλὰ νῦν ἔχει μέσος " 

470 τοία Στυγός σε μελανοχάρδιος πέτρα 

᾿ἀχερόντιός τε σχύπελος αἱματοσταγὴς 

φρουροῦσι, Κωχυτοῦ τὲ περίδρομοι χύνες, 

'Ἔχιδνά ϑ᾽ ἑχατογχέφαλος, ἣ τὰ σπλάγχνα σου 

διασπαράξει, πνευμόνων τ᾽ ἀνϑάψεται 

475 Ταρτησία μύραινα " 

αὐτοῖσιν ἐντέροισιν ἡματωμένω 

διασπάσονται Γοργόνες Τιΐ ϑράσιαι, 

ἐφ᾽ ἃς ἐγὼ δρομαῖον ὁρμήσω πόδα. 

ΞΑΝΘΙΑΣ. 

οὗτος, τί δέδραχας; 
ΔΙΟΝΎΥΣΟΣ. 

! ἐγχέχοδα" κάλει ϑεόν. 

' ΞΑΝΘΤΙΑΣ. 
480 ὦ καταγέλαστ᾽, οὔχουν» ἀναστήσει ταχὺ 

πρίν τινά σ᾽ ἰδεῖν ἀλλότριον ; 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

τὼ νεφοὼ δέ σου 

ἂν ὡραχιῶ. 

ἀλλ οἷσε πρὸς τὴν καρδίαν μου σπογγιάν. 

᾿ ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 

ἰδοὺ λαβέ. 
ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

᾿ πρόσϑου. 

᾿ ΞΑΝΘΊΙΑ͂Σ. 

] ποῦ ᾽στιν; ὦ χρυσοῖ ϑεοὶ, 

ἐνταῦδ᾽ ἔχεις τὴν χαρδίαν; 

ΖΔΙἊἜΟΝΎΣΟΣ. 

δείσασα γὰρ 

4ἀδό εἰς τὴν χάτω μου κοιλίαν χαϑείρπυσεν. 

ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 

ὦ δειλότατε ϑεῶν σὺ χἀνϑρώπων. 

᾿ 496 σὺ μὲν γενοῦ ᾿γὼ, τὸ ῥόπαλον τουτὶ λαβὼν 

4 ΠΟΙΝΧΏΞΙΟΣΣ. 

ἐγώ; 
πῶς ϑειλὸς, ὅστις σπογγιὰν ἤτησά σε; 
οὔκουν ἕτερός γ᾽ αὔτ᾽ εἰργάσατ᾽ ἀνήρ. 

ΞΑ͂ΝΘΙΑ͂Σ. 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ: 

χατέχειτ᾽ ἂν ὀσφοαινόμενος, εἴπερ δειλὸς ἦν" 

490 ἐγὼ δ᾽ ἀνέστην καὶ προσέτ᾽ ἀπεψησάμην. 
ΞΑ͂ΝΘΙΑΣ. 

ἀνδρεῖά γ᾽, ὦ Πόσειδον. 
ΦΙἊΙΟΝΎΣΟΣ. 

οἶμαι νὴ «ία. 
σὺ δ᾽ οὐκ ἔδεισας τὸν ψόφον τῶν ῥημάτων 
χαὶ τὰς ἀπειλάς. 

ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 

οὐ μὰ “10 οὐδ᾽ ἐφρόντισα. 
ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

ἴϑι νυν, ἐπειδὴ ληματιᾷς χἀνϑδρεῖος εἶ, 

χαὶ τὴν λεοντῆν, εἴπερ ἀφοβόσπλαγχνος εἶ" 
ἐγὼ δ᾽ ἔσομαί σοι σχευο(όρος ἐν τῷ μέρει. 

ΞΑ͂ΝΘΊΙΤΑΣ. 

φέρε δὴ ταχέως αὔτ᾽" οὐ γὰρ ἀλλὰ πειστέον " 
χαὶ βλέψον εἷς τὸν “Πραχλειοξανϑίαν, 

800 εἰ δειλὸς ἔσομαι χαὶ χατὰ σὲ τὸ λῆμ᾽ ἔχων. 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

μὰ “ὐ ἀλλ ἀληϑῶς οὐχ Διελίτης μαστιγίας. 
φέρε νυν, ἐγὼ τὰ στρώματ᾽ αἴρωμαι ταδί. 

ΘΕΡΑΠΑ͂ΙΝ 4. 

ὦ φίλταϑ᾽ ἥχεις “Πράχλεις; δεῦρ᾽ εἴσιϑι. 
ἡ γὰρ ϑεός σ᾽ ὡς ἐπύϑεϑ᾽ ἥκοντ᾽, εὐθέως 

506 ἔπειτεν ἄρτους, ἦε χατεριχτῶν χύτρας 
ἔτνους δύ᾽ ἢ τρεῖς, βοῦν ἀπηνϑράχιζ᾽ ὅλον, 

πλαχοῦντας ὦπτα, χολλάβους. ἀλλ᾽ εἴσιϑιε. 
ΞΑΝΘΊΑΣ. 

χάλλιστ᾽, ἐπαινῶ. 
ΘΕΡΑ͂ΠΑ͂ΙΝ ΔΑ. 

μὰ τὸν ᾿Ἱπόλλω οὐ μή σ᾽ ἐγὼ 

περιὀνομἀπελϑόντ᾽, ἐπεί τοι καὶ χρέα 
410 ἀνέβοαττεν ὀρνίϑεια,, χαὶ τραγήματα 

ἔφρουγε, χῴῷνον ἀνεχεράννυ γλυχύτατον. 

ἀλλ εἴσιϑ᾽ ἅμ᾽ ἐμοί. 
ΞΑΝΘΙΑἉ“Ω͂Σ. 

πάνυ χαλῶς. 

ΘΕΡΆΑΠΑΙΝ 4. 

ληρεῖς ἔχων " 

οὐ γάρ σ᾽ ἀφήσω. χαὶ γὰρ αὐλητρίς γέ σοι 
ἤδη ᾽νδὸν ἔσϑ᾽ ὡραιοτάτη κὠργηστρίδες 

516 ἵτεραι δύ᾽ ἢ τρεῖς. 
ΞΑ͂ΝΘΤΙΑ͂Σ. 

πῶς λέγεις; ὀρχηστρίδες ; 

ΘΕΡΆΑΠΑ͂ΙΝ Δ. 

ἡβυλλιῶσαι χἄρτι παρατετιλμέναι. 

ἀλλ᾽ εἴσιϑ᾽, ὡς ὃ μάγειρος ἤδη τὰ τεμάχη 
ἤμελλ ἀφαιρεῖν χὴ τράπεζ᾽ εἰσήρετο. 

ΞΑΝΘΊΙΑ͂Σ. . 

ἔϑι νυν, φοάσον πρώτιστα ταῖς ὀρχηστρίσιν 

520 ταῖς ἔνδον οὔσαις αὐτὸς ὡς εἰσέρχομαι. 
ὁ παῖς, ἀχολούϑει δεῦρο τὰ σχεύη (φέρων. 

πῇ ΦῸ΄ ᾿Ξ ΞΦ θυ υ δ 



͵ ἘΦ Αἱ ΠῪΝ δ᾽ ΘΑ τ Σξ ΙΘῈ αὶ ; 713 
Ι ΔΙΟΝΎΣΟΣ. ΞΑΝΘΊΑΣ. 

ἐπίσχες οὗτος. οὔ τί που σπουδὴν ποιεῖ, ] δώσει τις δίχην. 
ὁτιή σὲ παίζων ἹΙραχλέα ᾿νεσχεύασα; ] ΜΠΑΝΠΟΚΕΥΤΡΙΖΔΑ 4. 
οὐ μὴ φλυαρήσεις ἔχων, ὦ Ξανϑία, ᾿ ὅδῦ χαὶ τὰ σχόροδα τὼ πολλά. 

᾿ ὅ26 ἀλλ᾽ ἀράμενος οἴσεις πάλιν τὰ σιρώματα; | ΔΙἊΟΝΥΣΟΣ. 
ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. ληρεῖς, ὦ γύναι, 

τί δ᾽ ἔστιν; οὐ δή πού μ᾽ ἀφελέσϑιι διανοεῖ κοὐχ οἷσϑ᾽ ὅ τι λέγεις. 
ἅδωκας αὐτός; 114} 4 ΟἈΚΕΥΤΡΙΑ «4. 

ΖΦΙἊΟΝΎΣΟΣ. οὐ μὲν οὖν με προσεδόχας, 
οὐ τάχ᾽, ἀλλ᾿ ἤδη ποιῶ. ὁτιὴ χοϑόρνους εἶχες, ἂν γνῶναί σ᾽ ἔτι; 

χκατάϑου τὸ δέρμα. τί δαί; τὸ πολὺ τάριχος οὐκ εἴρηκά πω. 
Ϊ ΞΑ͂ΝΘΙΑ͂Σ. ΠΑΝΖΠΟΚΕΥΤΡΙΑ͂ 8. 

ταῦτ᾽ ἐγὼ μαρτύρομαι μὰ “1, οὐδὲ τὸν τυρόν γε τὸν χλωρὸν, τάλαν. 
] καὶ τοῖς ϑεοῖσιν ἐπιτρέπω. ὅ600 ὃν οὗτος αὐτοῖς τοῖς ταλάροις χατήσϑιεν. 
ἱ ΔΙΟΝΎΣΟΣ. χἄπειτ᾽ ἐπειδὴ τἀργύριον ἐπραττόμην, 
] δ. Ὁ στρίοις ϑεοῖς; ΐ ἔβλεψεν εἴς με δριμὺ χἀμυχῶτό γε. 
| ὅ80 τὸ δὲ προσδοκῆσαί σ᾽ οὐκ ἀνόητον χαὶ χεγὸν ΞΑ͂ΝΘΤΑ͂Σ. 

ὡς δοῦλος ὧν καὶ ϑνητὸς ᾿ἀλχμήνης ἔσει; τούτου πάνυ τοὔργον, οὗτος ὁ τρόπος πανταχοῦ. 
ΞΑ͂ΝΘΙΑ͂Σ. ΠΑΝΔΟΚΕΥΤΡΙΑ.Α 8. 

ἀμέλει, καλῶς " ἔχ᾽ αὔτ᾽. ἴσως γάρ τοί ποτε χαὶ τὸ ξίφος γ᾽ ἐσπᾶτο, μαίνεσϑαι δοχῶν. 
ἐμοῦ δεηϑείης ἂν, εἰ ϑεὸς ϑέλοι. ΠΑΝΔΟΚΕΥΤΡΙΜ, 4. 

ΧΟΡΟΣ. ὅθ νὴ “ία, τάλαινα. 

ὅ84 ταῦτα μὲν πρὸς ἀνδρός ἐστι ΠΑΝΗΟΚΕΥ͂ΤΡΙΑ Β. 
γοῦν ἔχοντος χαὶ φρένας καὶ γὼ δὲ δείσασαί γέ που 686 πολλὰ περιπεπλευχότος, ἐπὶ τὴν κατήλιφ᾽ εὐθὺς ἀνεπηδήσαμεν" 

ὁ δ᾽ ᾧχετ᾽ ἐξῴξας γε τοὺς τιάϑους λαβών. μετακυλινδεῖν αὑτὸν ἀεὶ 

πρὸς τὸν εὖ πράττοντα τοῖχον ᾿ ΞΑΝΘΙΑΣ. 
μᾶλλον ἢ γεγραμμένην καὶ τοῦτο τούτου τοὔργον. ἀλλ᾽ ἐχρῆν τι δρᾶν. 

ἀξ" ΠΑΝΔΜΟΚΕΥΤΡΙΜΑ ΑἍΑ. εἰχόν᾽ ἑστάναι, λαβόνϑ᾽ ἕν 
σχῆμα - τὸ δὲ μεταστρέφεσϑαι 
πρὸς τὸ μαλϑακώτες ρον 

ὅ40 δεξιοῦ πρὸς ἀνδρός Ὑ 

χαὶ φύσει Θηραμένους. 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ. 

οὐ γὰρ ἂν γέλοιον ἦν, εἰ 
] Ξανϑίας μὲν δοῦλος ὧν ἐν 

στρώμασιν Μιλησίοις 

ἀνατετραμμένος χυνῶν ὀρ-- 

ἴϑι δὴ κάλεσον τὸν προστάτην Κλέωνά μοι. 
ΠΑΝΔΟΚΕΥΤΡΙΆΑ͂ 8. 

ὅ70 σὺ δ᾽ ἔμοιγ᾽, ἐάνπερ ἐπιτύχῃς, Ὑπέρβολον, 
ἵν᾽ αὐτὸν ἐπιτρίψωμιεν. 

ΠΑΝΖΔΟΚΕΥΤΡΙΖΜ Ἅ“. 

ὦ μιαρὰ φάρυγξ, 
ὡς ἡδέως ἄν σου λίϑῳ τοὺς γομφίους 

χόπτοιμ᾽ ἂν, οἷς μου χατέραγες τὰ φορτία. 

ΠΑΝΠΟΚΕΥΤΡΙΑ͂ 8. 

χηστρίδ᾽, εἶτ᾽ ἤτησεν ἀμίδ᾽, ἐ- ἐγὼ δέ γ᾽ ἐς τὸ βάραϑρον ἐμιβάλοιμί σε. 
γὼ δὲ πρὸς τοῦτον βλέπων ΤΕ ΝΖ ΟΚΕΥΤΡΙΑ͂ 2: 

δ46 τοὐρεβίνϑου ᾿δραττόμην " οὗ-- ὅ76 ἐγὼ δὲ τὸν λάρυγγ᾽ ἂν ἐχτέμοιμέ σου, ] 
δρέπανον λαβοῦσ᾽, ᾧ τὰς χύλικας χατέσπασας. 

ἀλλ εἴμ᾽ ἐπὶ τὸν Κλέων᾽, ὃς αὐτοῦ τήμερον 
ἐχπηνιεῖται ταῦτα προσχαλούμενος. 

τος δ᾽ ἅτ᾽ ὧν αὐτὸς πανοῦργος 
τ τ ; 

εἶδε, χᾷάτ᾽ ἐκ τῆς γνάϑου 
πὺξ πατάξας μοὐξέχκονψψγε 

648 τοὺς χοροὺς τοὺς προσϑίους ; ΔΤΙΟΝΥΎΥΣΟΣ. 

11 ΔΝΔΟΚΕΥΤΡΙΑ 4. κάκιστ᾽ ἀπολοίμην, Ξανϑίαν εἰ μὴ «ιλῶ. 

ΠΟΤΩ͂Ν Πλαϑάνη, δεῦρ᾽ ἔλϑ᾽, ὁ πανοῦργος ΞἘΑΝΘΙΑ͂Σ. 

οὑτοσὶ, ὅ80 οἶδ᾽ οἶδα τὸν νοῦν" παῦε παῦε τοῦ λόγου. 
560. ὃς εἰς τὸ πανδυκεῖον εἰσελϑών ποτε οὐκ ἂν γενοίμην Ηραχλῆς ὧν. 

ἐχχαίδεχ᾽ ἄρτους χατέφαγ᾽ ἡμῶν. ΜΙΟΝΥΣΟΣ. 

Ϊ ΠΑΝΔΜΟΚΕΥΤΡΙΑ 8. μηϑαμῶς, 

νὴ «ία, ὦ Ξανϑίδιον. 
ἐχεῖνος αὐτὸς δῆτα. ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 

ΞΑ͂ΝΘΙΑΣ. χαὶ πῶς ἂν ᾿Δλχμήνης ἐγὼ 
“- ͵ 

χαχὸν ἥχει τινί. υἱὸς γενοίμην, δοῦλος ἅμα καὶ ϑνητὸς ὧν; 

ΤΙΝ ΖΟΚΕΥΤΡΙἝ“ .: ΦΙΟΝΥΣΟΣ. 

| χαὶ χρέα γε πρὸς τούτοισιν ἀνάβραστ᾽ εἴκοσιν οἶδ᾽ οἷδ᾽ ὅτι ϑυμοῖ, καὶ δικαίως αὐτὸ δρᾷς" 

ἀν᾽ ἡμιωβολιαῖα. 686 χἂν εἴ με τύπτοις, οὐχ ἂν ἀντείποιμί σοι. 
584--- 548. --Ξ 590 -- ΘθΆ. Ι ἀλλ ἣν σε τοῦ λοιποῦ ποτ᾽ ἀφέλωμαι χρόνου, 

᾿ 

99 ΡΟΕΤΑΕ ΒΟΈΝΤΟΙΥς 
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πρόρριζος αὐτὸς, ἡ γυνὴ, τὰ παιδία, 
χάχιστ᾽ ἀπολοίμην, χἀρχέδημος ὃ γλάμων. 

ΞΑ͂ΛΝΘΙΑΣ. 

δέχομαι τὸν ὅρκον, κἀπὶ τούτοις λαμβάνω. 
ΣΊΟΤΙΟΣΣ. 

ὅ90 γῦν σὸν ἔργον ἔστ᾽, ἐπειδὴ 
τὴν στολὴν εἴληφας, ἥνπερ 
εἶχες ἐξ ἀρχῆς, πάλιν 

ἀνανεάζειν Ἐ Ἐ 

χαὶ βλέπειν αὖϑις τὸ δεινὸν, 
τοῦ ϑεοῦ μεμνημένον 

ᾧπερ εἰχάζεις σεαυτόν. 

εἰ δὲ παραληρῶν ἁλώσει 
596 χαὶ βαλεῖς τι μαλϑαχὸν, 

αὖϑις αἴρεσϑαί σ᾽ ἀνάγχη 

᾽στὶν πάλιν τὰ στρώματα. 

ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 
οὐ χαχῶς, ὦνδρες, παραινεῖτ᾽, 

ἀλλὰ καὐτὸς τυγχάνω ταῦτ᾽ 
ἄρτι συννοούμενος. ἣ 
ὅτι μὲν οὖν, ἢν χρηστὸν ἢ) τι, 

600 ταῦτ᾽ ἀφαιρεῖσθαι πάλιν πει- 
ράσεταί μ᾽ εὖ οἶδ᾽ ὅτι. 
ἀλλ ὅμως ἐγὼ παρέξω 

᾿μαυτὸν ἀνδρεῖον τὸ λῆμα 
καὶ βλέποντ᾽ ὀρίγανον. 
δεῖν δ᾽ ἔοιχεν, ὡς ἀχούω 
τῆς ϑύρας χαὶ δὴ ψόφον. 

ἍΙἊὮΑΚΟΣ. 

006 ξυνδεῖτε ταχέως τουτονὶ τὸν χυνοχλόπον, 

ἵνα δῷ δίκην" ἀνύετον. 
ΖΦΙΟΝΧΟΣΟΣ. 

ἤχει τῷ καχόν. 
ΞΑΝΘΙΑΣ. 

οὐκ ἐς κόραχας; οὐ μὴ πρόσιτον; 
ΔΑΙΑ͂ΚΟΣ. 

εἶεν, μαχεῖ; ἢ 

ὁ Διτύλας χὠ Σχεβλίας χὠ Παρδόχας 

χωρεῖτε δευρὶ χαὶ μάχεσϑε τουτῳί. 
ΦΤΟΝΧΕΣΟΙΣ. 

610 εἶτ᾽ οὐχὶ δεινὰ ταῦτα, τύπτειν τουτονὶ 
χλέπτοντια πρὸς τἀλλότρια; 

ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 

μάλλ᾽ ὑπερφυᾶ. 
Α14ΚΟΣ. 

σχέτλια μὲν οὖν καὶ δεινά. 
ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 

χαὶ μὴν νὴ “Ἵέα, 
εἰ πώποτ᾽ ἦλϑον δεῦρ᾽, ἐϑέλω τεθνηκέναι, 
ἢ ̓ χλεψα τῶν σῶν ἄξιόν τι χαὶ τριχός. 

616 χαί σοι ποιήσω πρᾶγμα γενναῖον πάνυ" 

βασάνιζε γὰρ τὸν παῖδα τουτονὶ λαβὼν, 

ἄγων. 

ΖΔΤΙΑ͂ΚΟΣ. 

καὶ πῶς βασανίζω ; 

ΞΑΝΘΊΑΣ. 

πάντα τρόπον, ἐν κλίμακι 
δήσας, κρεμάσας, ὑστριχίδι μαστιγῶν, δέρων, 

620 στρεβλῶν, ἔτι δ᾽ ἐς τὰς ῥῖνας ὕξος ἐγχέων, 

ῬῚ ΞΘ ΤΘ. Φ.ΥΝ Ὁ ὙΕΣ 

' 

᾿ χἄν ποτέ μ᾽ ἕλης ἀδικοῦντ᾽, ἀπόκτεινόν μ᾽ 

Ϊ 
᾿ 
! 
! 

] 

πλίνϑους ἐπιτιϑεὶς, πάντα τίλλε, πλὴν πράσῳ, 

μὴ τύπτε τοῦτον μηδὲ γητείῳ νέῳ. 
ΦΤΙΑ͂ΚΟΣ. 

δίχαιος ὃ λόγος" χῶν τι πηρώσω γέ σοι 

τὸν παῖδα τύπτων, τἀργύριόν σοι κείσεται. 
ΞΑΝΘΤΑ͂Σ. 

θ256 μὴ δῆτ᾽ ἔμοιγ᾽. οὕτω δὲ βασάνιζ᾽ ἀπαγαγών. 
ΔΙΠΙΑἍΑ͂ΚΟΣ. 

αὐτοῦ μὲν οὖν, ἵνα σοὶ κατ᾽ ὀφϑαλμοὺς λέγῃ. 

χατάϑου σὺ τὰ σχεύη ταχέως, χώπως ἐρεῖς 
ἐνταῦϑα μηδὲν υυεῦδος. 

ΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

ἀγορεύω τινὶ 
ἐμὲ μὴ βασανίζειν ἀϑάνατον ὄντ᾽ " εἰ δὲ μὴ, 

680 αὐτὸς σεαυτὸν αἰτιῶ. 
ἌΙΑΚΟΣ. 

λέγεις δὲ τί; 

“ΤΣ ΟΥΝΥ ΣΥΘΕΣΟ 

ἀϑάνατος εἴναί φημι “όνυσος «“Ίιὸς, 
τοῦτον δὲ δοῦλον. 

ἌΙΑΚΟΣ. 

ταῦτ᾽ ἀχούεις; 

ΞΑ͂ΝΘΙΑΣ. 
φήμ᾽ ἐγώ. 

χαὶ πολύ γε μᾶλλόν ἔστι μαστιγωτέος " 
εἴπερ ϑεὸς γάρ ἐστιν, οὐχ αἰσϑήσεται. 

ΖΦ ΟΝ ΧΩΟΘΩΣ 

686 τί δῆτ᾽, ἐπειδὴ χαὶ σὺ «ὴς εἶναι ϑεὸς, 

οὐ καὶ σὺ τύπτει τὰς ἴσας πληγὰς ἐμοί; 

ΞΑ͂ΝΘΙΑ͂Σ: 
δίκαιος ὁ λόγος" χὠπότερον ἂν νῷν ἴδης 
χλαύσαντα πρότερον ἢ προτιμήσαντά τι 
τυπτόμενον, εἶναι τοῦτον ἡγοῦ μὴ ϑεόν. 

ἌΠΑΚΟ Σ. 

640 οὐχ ἔσϑ᾽ ὅπως οὐχ εἶ σὺ γεννάδας ἀνήρ" 
χωρεῖς γὰρ εἰς τὸ δίχαιον. ἀποδύεσϑε δή. 

ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 

πῶς οὖν βασανιεῖς νὼ διχαίως; 

ΖΖΙΑ͂ΚΟΣ. 

ῥᾳδίως" 
πληγὴν παρὰ πληγὴν ἑχάτερον. 

Ξ4ΝΘῚΑἍΩ͂Σ. 

χαλῶς λέγεις. 
ἰδοὺ, σχόπει νυν ἢν μ᾽ ὑποκινήσαντ᾽ ἴδης. 

ἌΙΑΚΟΣ. 

᾿ θΆσ ἤδη ᾽πάταξά σ᾽. 

ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 
οὐ μὰ “ί 

ΑΙΑ͂ΚΟΣ. 
οὐδ᾽ ἐμοὶ δοχεῖς. 

ἀλλ εἶμι" ἐπὶ τονδὶ χαὶ πατάξω. 

ΦΙΟΝ ΧΣΌΟΣ. 

πηνίκα; 

ΔΑΙΤΙΑΚΟΣ. 

καὶ δὴ ᾽πάταξα. 

ΖΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

χᾷτα πῶς οὐχ ἔπταρον; 

Α14ΚΟΣ. 

“95-.5:θΞ------ 

ΝΟ 

οὐκ οἶδα" τουδὲ δ᾽ αὖϑις ἀποπειράσομαι. 

ΝΥΝΝΝννννμνννυυυυυνυνυυνννυυννοννονννννν Ὁ 
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ἘΦ. ΘῚΑ͂Σ. 

οὔχουν ἀνύσεις; Ἰατταταῖ. 

ΦΑΥΣΕΑΚΘΟΣΣ: 

τί τἀτταταῖ; 

660 μῶν ὠδυνήϑης; 
ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 

οὐ μὰ «ὦ, ἀλλ᾿ ἐφρόντισα 
ὁπόϑ᾽ Ἡράκλεια τὰν «Ἰιομείοις γίγνεται. 

ΦΤΆΑΚΟΣ. 

ἄνϑρωπος ἱερός. δεῦρο πάλιν βαδιστέον. 

ΜΙ ΟΝΧΖΣΟΣ. 

Ἰοὺ Ἰού. 
“414ΧΚΟΣ. 

τέ ἔστιν; 
Ζ ΤΟΝ ΣΟΌΟΙΣ.: 

ἱππέας ὁρῶ. 
ΑΙΑΚ 

τὲ δῆτα χλάεις ; 
ΑΙΟΝΎΣΟΣ. 

χρομμύων ὀσφραίνομαι. 
Ζ4“ΙἉΑ͂ΚΟΣ. 

θ66 ἐπεὶ προτιμᾷς γ᾽ οὐδέν. 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ. 

οὐδέν μοι μέλει. 
41.4ΚΟΣ. 

βαδιστέον τἄρ᾽ ἐστὶν ἐπὶ τονδὶ πάλιν. 
ΞΑ͂ΝΘΙΑΣ. 

οἴμοι. 
ΑΙΑ͂ΚΟΣ. 

τί ἔστι; 

ΞΑ͂ΝΘΙΔ4Σ. 

τὴν ἄχανϑαν ἔξελε. 

ἌΙΑΚΟΣ. 

τὶ τὸ πρᾶγμα τουτί; δεῦρο πάλιν βαδιστέον. 
ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

᾿Ἄπολλον, ὅς που ξξ ον ἢ Πύϑων᾽ ἔχεις. 
ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 

6600 ἤλγησεν " οὐκ ἤχουσας; 
Φ“ΙΟΝΎΣΟΣ. 

οὐκ ἔγωγ᾽, ἐπεὺ 

ἴαμβον Ἱππώναχτος ἀνεμιμνησχόμην. 
ΞΑΝΘΙΑΣ. 

οὐδὲν ποιεῖς γὰρ, ἀλλὰ τὰς λαγόνας σπόδει. 
“0 ΆΑ(ΚΟΣ: 

μὰ τὸν Δί, ἀλλ᾿ ἤδὴ πάρεχε τὴν γαστέρα. 
ΔΙἊΟΝΎΥΣΟΣ. 

Πόσειδον, 
ΞΑ͂ΝΘΙΑ͂Σ. 

ἤλγησέ τις. 

 ΠΠΟΙΝΈΣΣΟΣ, 

θ66 ὃς «4 γαίου πρῶνας ἢ γλαυχᾶς μέδεις 
ἁλὸς ἐν βένϑεσιν. 

ΑἹΙΑ͂ΚΟΣ. 

οὔ τοι μὰ τὴν “Τήμητρα δύναμαί πω μαϑεῖν 

ὁπότερος ὑμῶν ἔστι ϑεός. ἀλλ᾽ εἴσιτον " 

670 ὁ δεσπότης γὰρ αὐτὸς ὑμᾶς γνώσεται 

χὴ Ῥερσέφατϑ᾽ , ἅτ᾽ ὄντε χἀκείνω ϑεώ. 

ΔΙΟΝΎΥΣΟΣ. 

ὀρϑῶς λέγεις " ἐβουλόμην δ᾽ ἂν τοῦτό σε 
᾿ν ᾿ -.- ! 

πρότερον ποιῆσαι, πρὶν ἐμὲ τὰς πληγὰς λαβεῖν. 

᾿ς θα . . ο΄ ὦἝ ΄΄ὦὦ΄ὦἝὦἝἪ 

ΧΟΡΟΣ. 

6076 ΠΙοὔσα χορῶν ἱερῶν ἐπίβηϑι καὶ ἔλϑ᾽ ἐπὶ τέριψιν 
ἀοιδὰς ἐμᾶς, 

τὸν πολὺν ὀψομένη λαῶν ὄχλον, οὗ σοφίαι 
μυρίαι κάϑηνται, 

φιλοτιμότεραι Κλεοφῶντος, ἐφ᾽ οὗ δὴ χείλεσιν 
ἀμφιλάλοις 

080 δεινὸν ἐπιβρέμεται 

Θρηχέα χελιδὼν, 

ἐπὶ βάρβαρον ἑζομένη πέταλον" 
δύζει δ᾽ ἐπίχλαυτον ἀηδόνιον νόμον, ὡς ἀπο- 

λεῖται, 

685 χἂν ἴσαι γένωνται. 
τὸν ἱερὸν χορὸν δίχαιόν ἔστι χρηστὰ τῇ πόλει 
ξυμπαραιγεῖν καὶ διδάσχειν. πρῶτον οὖν ἡμῖν 

δοχεῖ 
ἐξισῶσαι τοὺς πολίτας χἀιελεῖν τὰ δείματα. 
χεῖ τις ἥμαρτε σφαλείς τι «ρυνίχου παλαί- 

ομασιν, 
690 ἐγγενέσϑαι φημὶ χρῆναι τοῖς ὀλισϑοῦσιν τότε 

αἰτίαν ἐχϑεῖσι λῦσαι τὰς πρότερον ἁμαρτίας. 
εἶτ᾽ ἄτιμόν φημι χρῆναι μηϑέν᾽ εἶν᾽ ἐν τῇ πόλει. 
καὶ γὰρ αἰσχρόν ἐστι τοὺς μὲν ναυμαχήσαντας. 

μίαν 

χαὶ Πλαταιᾶς εὐθὺς εἶναι χἀντὶ δούλων δεσπότας. 
696 χοὐδὲ ταῦτ᾽ ἔγωγ᾽ ἔχοιμ᾽ ἂν μὴ οὐ χαλῶς φά- 

ὄχειν ἔχειν, 
ἀλλ᾽ ἐπαινῶ μόνω γὰρ αὐτὰ νοῦν ἔχοντ᾽ ἐδρά-- 

σατε. 

πρὸς δὲ τούτοις εἰχὸς ὑμᾶς, οἱ μεϑ᾽ ὑμῶν 
πολλὰ δὴ 

χοὶ πατέρες ἐναυμάχησαν καὶ προσήκουσιν γένει, 

τὴν μίαν ταύτην παρεῖναι ξυμφορὰν αἰτουμένοις. 
700 ἀλλὰ τῆς ὀργῆς ἀνέντες, ὦ σοφώτατοι φύσει, 

πάντας ἀνθρώπους ἑχόντες συγγενεῖς χτησώμεϑαε 
χἀπιτίμους χαὶ πολίτας, ὅστις ἂν ξυνναυμαχῇ. 
εἰ δὲ τοῦτ᾽ ὀγκωσόμεσϑα χἀποσεμνυνούμεϑα 
τὴν πόλιν, χαὶ ταῦτ᾽ ἔχοντες κυμάτων ἐν ἀγχά- 

λᾶις; 

706 ὑστέρῳ χρόνῳ ποτ᾽ αὖσις εὖ ἐθο ον οὐ δόξ, ομεν. 

εἰ δ᾽ ἐγὼ ὀρϑὸς ἰδεῖν βίον ἀνέρος ἢ τρόπον 

ὅστις ἔτ᾽ οἱμώξεται, 

οὐ πολὺν οὐδ᾽ ὁ πίϑηχος οὗτος ὁ νῦν ἐνοχλῶν, 
Κλειγένης ὃ μιχρὸς, 

710 ὁ πονηρότατος βαλανεὺς ὁπόσοι χρατοῦσι κυκη-- 
σιτέφρου 

ψευδονίτρου κονίας 

χαὶ Κιμωλίας γῆς, 

χρόνον ἐνδιατρίνψει" ἰδὼν δὲ τάδ᾽ οὐχ 
716 εἰρηνιχὸς ἔσϑ᾽, ἵνα μή ποτε κἀποδυϑὴ μεθύων ἄ- 

γεὺυ ξύλου βαδίζων. 

πολλάκις γ᾽ ἡμῖν ἔδοξεν ἡ πόλις πεπονϑέναι 

ταυτὸν ἔς τε τῶν πολιτῶν τοὺς χαλούς τε χάγα- 

ϑοὺς, 

720 ἔς τε τἀρχαῖον νόμισμα χαὶ τὸ χαινὸν χρυσίον. 
οὔτε γὰρ τούτοισιν οὖσιν οὐ χεχιβδηλευμένοις, 

ἀλλὰ καλλίστοις ἁπάντων, ὡς δοχεῖ, νομισμάτων, 
χαὶ μόνοις ὀρϑῶς χοπεῖσι χαὶ χεκωδωνισμένοις 

ἔν τε τοῖς Ἕλλησι καὶ τοῖς βαρβάροισι πανταχοῦ, 
676 --- 705. --ΞΞ 700 --- 737. 
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726 χρώμεϑ᾽ οὐδὲν, ἀλλὰ τούτοις τοῖς πονηροῖς χαλ- 
χίοις, 

χϑές τε καὶ πρώην κοπεῖσι τῷ κακίστῳ κόμμιατι, 

τῶν πολιτῶν ϑ᾽ οἵς μὲν ἴσμεν εὐγενεῖς χαὶ σώ- 
φροονας 

ἄνδρας ὕντας καὶ δικαίους καὶ χαλούς τε χύγα- 

ϑοὺς, 
χκαὶ τραφέντας ἐν παλαίστραις καὶ χοροῖς καὶ 

μουσιχῆ, . 

130 προυσελοῦμεν, τοῖς δὲ χαλκοῖς καὶ ξένοις χαὶ 

πυρρίαις 

Ι χαὶ πονηροῖς χὰχ πονηρῶν εἷς ἅπαντα χρώμεθα 
ὑστάτοις ἀςφιγμένοισιν, οἷσιν ἡ πόλις πρὸ τοῦ 
οὐδὲ φαρμαχοῖσιν εἰχῆ ὁᾳϑδίως ἐχρήσατ᾽ ἄν. 
ἀλλὰ χαὶ νῦν, ὠνόητοι, μεταβαλόντες τοὺς τρό- 

πους, 
73 χρῆσϑε τοῖς χρηστοῖσιν αὖϑις" χαὶ κατορϑώσασι 

γὰρ 
εὔλογον" χἂν τι σφαλῆτ᾽, ἐξ ἀξίου γοῦν τοῦ 

ξύλου, 

ἤν τι καὶ πάσχητε, πάσχειν τοῖς σοφοῖς δοχήσειε.. 
ζ΄. ΟἿΣ: 

γὴ τὸν “Τα τὸν σωτῆρα, γεννάδας ἀνὴρ 
ὁ δεσπότης σου. 

ΞΑ͂ΝΘΙΑ“Σ. 

πῶς γὰρ οὐχὶ γεννάδας, 
140 ὕστις γε πίνειν οἶδὲ χαὶ βινεῖν μόνον; 

414ΚΟ Σ. ᾿ 

τὸ δὲ μὴ πατάξαι σ᾽ ἐξελεγχϑέντ᾽ ἄντιχρυς, | 

ὅτι δοῦλος ὧν ἔφασχες εἶναι δεσπότης. 

ΞΑ͂ΝΘΙΑΣ. ᾿ 

ᾧμωξε μέντ[ίν. ] 
Ζ4ΤΑἉΑ͂ΚΟΣ. 

τοῦτο μιέντοι δουλικὸν 

εὐθὺς πεποίηκας, ὅπερ ἐγὼ χαίρω ποιῶν. ] 
ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. ] 

745 χαίρεις, ἱκετεύω; 

ἱ ΑΙΑάΑ͂ΚΟΣ. 

μάλλ᾽ ἐποπτεύειν δοκῶ, ] 
ὅταν καταράσωμαι λάϑρα τῷ δεσπότῃ. ] 

ΞΑΝΘΙΑΣ. 

τί δὲ τονϑορύζων, ἡνίχ᾽ ἂν πληγὰς λαβὼν 
πολλὰς ἀπίῃς ϑύραζε; 

4]14ΚΟΣ. 

χαὶ τοῦϑ᾽ ἥδομαι. 

ΞΑΝΘΙΑΣ. ] 
τί δὲ πολλὰ πράττων; | 

ΑἹΑ͂ΚΟΣ. Ϊ 

ὡς μὰ “10 οὐδὲν οἱδ᾽ ἐγώ. 

ΞΑ͂ΝΘΙΑΣ. 

180 ὁμόγνιε Ζεῦ" χαὶ παρακούων δεσποτῶν 
ἅττ᾽ ἂν λαλῶσι; 

ΔΙΑ͂ΚΟΣ. ] 
| μάλλὰ πλεῖν ἢ μαίνομαι. ] 

ΞΑΝΘΙΩΑ͂Σ. 

τί δὲ τοῖς ϑύραζε ταῦτα χαταλαλῶν; 

“41]΄Ἅ4ΚΟΣ. 

ἐγώ; 
τ. ΞῆσοιΣ : 

μὰ «1(᾿, ἀλλ ὅταν δρῶ τοῦτο, κἀχμιαίνομαι. 

ΞΑ͂ΝΘΙΑ͂Σ. | 

ὦ «οἵβ᾽ 'ἀπολλον, ἔμβαλέ μοι τὴν δεξιὰν, 
7 χαὶ δὸς χύσαι καὐτὸς χύσον, χαί μοι φράσον, | 

πρὸς «Ἰιὸς, ὃς ἡμῖν ἐστιν ὁμομαστιγίας, 
τίς οὗτος οἵὕνδον ἐστὶ ϑόρυβος χὴ βοὴ Ϊ 

χὠ λοιδορησμός; 
ΦΙΖ4ΚΟΣ. 

«Αἱσχύλου χεὐριπίδου. 
ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 

ἌΤΩΚΟΣ. 

πρᾶγμα πρᾶγμα μέγα χεχίνηται μέγα 

100 ἐν τοῖς γνεχροῖσι χαὶ στάσις πολλὴ πάνυ. 

ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 
ἐχ τοῦ; 

ἌΙΑΚΟΣ. 

γόμος τις ἐνθάδ᾽ ἐστὶ κείμενος ' 

ἀπὸ τῶν τεχνῶν. ὕσαι μεγάλαι καὶ δεξιαὶ, 
τὸν ἄριστον ὄντα τῶν ἑαυτοῦ συ»τέχνων 

σίτησιν αὐτὸν ἐν πρυτανείῳ λαμβάνειν, 
706 ϑρόνον τὲ τοῦ Πλούτωνος ἑξῆς, 

ΞΑἅΑ͂ΝΘΙΑ͂Σ. 

μανϑάγω. | 
Ζ41]14ΚΟΣ. 

ἕως ἀφίχοιτο τὴν τέχνην σο(ώτερος 
ἕτερός τις αὐτοῦ - τότε δὲ παραχωρεῖν ἔδει. 

ΞΑΝΘΊΙΑ͂Σ. 

τί δῆτα τουτὶ τεϑορύβηχεν “ἱσχύλον; 
ΠΕ ΦΙ͂ΘΟΟΣΣ, 

ἐχεῖνος εἶχε τὸν τραγῳδικὸν ϑρόνον, 
710 ὡς ὧν χράτιστος τὴν τέχνην. 

Ξ4άΑ͂ΝΘΙΑΣ. 

γυγνὶ δὲ τίς; 

Φ͵,ΖΦΚΟΣ: 

ὅτε δὴ κατῆλϑ᾽ Εὐριπίδης, ἐπεδείχνυτο 
τοῖς λωποδύταις χαὶ τοῖς βαλαντιητόμοις 

χαὶ τοῖσι τιατοαλοίαισι χαὶ τοιχωρύχοις, 

ὕπερ ἔστ᾽ ἐν “Τιδου τιλῆϑος, οἱ δ᾽ ἀκροώμενοι 
776 τῶν ἀντιλογιῶν χαὶ λυγισμῶν χαὶ στροφῶν 

ὑπερεμάνησαν, χἀνόμισαν σοφώτατον " 
χἄπειτ᾽ ἐπαρϑεὶς ἀντελάβετο τοῦ ϑρόνου, 
ἵν᾽ Αἰσχύλος καϑῆστο. 

Ξ. ΑΝ ΘΤΟΩ͂Σ. 

χοὺχ ἐβάλλετο; ᾿ 
“4]14ΚΟΣ. 

μὰ “ὦ, ἀλλ ὃ δῆμος ἀνεβόα κρίσιν ποιεῖν 
780 ὁπότερος εἴη τὴν τέχνην σοφώτερος. 

ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 

ὁ τῶν πανούργων; 
ΑΤΙΆΑἁΑ͂ΚΟΣ. 

νὴ 4, οὐράνιόν γ᾽ ὅσον. ἢ 
ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. Ι 

μετ᾽ «Αϊσχύλου δ᾽ οὐχ ἦσαν ἕτεροι σύμμαχοι; 
ΔΙΑΚΟΣ. 

ὀλίγον τὸ χρηστόν ἔστιν, ὥσπερ ἐνθάδε. 
ΞΑΝΘΊΙΑ͂Σ. 

τί δῆϑ᾽ ὁ Πλούτων δρᾶν τιαρασχευάζεται; 
ΦΙἉΑΚΟΣ. 

ἀγῶνα ποιεῖν αὐτίχα μάλα χαὶ χρίσιν 

χλεγχον αὐτῶν τῆς τέχνης. 



Ἢ πὸ τ 

ΞΑάΑ͂Ν ΘΙΑΣ. 
χἄπειτα πῶς 

οὐ καὶ Σοφοχλέης ἀντελάβετο τοῦ ϑρούνου; 
ΑΤΑΚΟΣ. 

μὰ «10 οὐκ ἐκεῖνος, ἀλλ᾿ ἔχυσε μὲν «ἀἱσχύλον, 
ὅτε δὴ χατῆλϑε, χἀνέβαλε τὴν δεξιὰν, 

790 χἀχεῖνος ὑπεχώρησεν αὐτῷ τοῦ ϑρούνου" 
νυνὶ δ᾽ ἔμελλεν, ὡς ἔφη Κλειδημίδης, ] 

ἔφεδρος χαϑεδεῖσϑαι" χἂν μὲν “Ἰσχύλος χρατῆ., 
ἕξειν χατὰ χώραν" εἴ δὲ μὴ, περὶ τῆς τέχνης 
διαγωγιεῖσθ᾽ ἔφασχε πρός γ᾽ Εὐριπίδην. 

ΞΑ͂ΝΘΙΑ͂Σ. 

796 τί χρῆμ᾽ ἄρ᾽ ἔσται; 
.“41.41ΚΟ Σ. 

γνὴ “10, ὀλίγον ὕστερον 
χἀνταῦϑα δὴ τὰ δεινὰ χινηϑήσεται. 
χαὶ γὰρ ταλάντῳ μουσιπὴ σεαϑμήσεται. 

ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 

τί δέ; μειαγωγήσοι σι τὴν τραγῳδίαν; 
Ζ4ΦΤΆΑΚΟΣ. 

χαὶ χανόνας ἐξοίσουσι καὶ πήχεις ἐπῶν, 

800 καὶ πλαίσια ξύμπηκτα πλινϑεύσουσί γε 

χαὶ διαμέτρους καὶ σφῆνας. ὁ γὰρ Εὐριπίδης 

χατ᾽ ἔπος βασανιεῖν (ησι τὰς τραγῳδίας. | 
ἘΣ ΦΙΘΊΤΩΑΣ. 

ἦ που βαρέως οἶμαι τὸν Αἱσχύλον φέρειν. ] 
ΦΙΑ͂ΚΟΣ. Ι 

ἔβλεψε δ᾽ οὖν ταυρηδὸν ἐγχύψας κάτω. 
ΞΑ͂ΛΝΘΙΑ͂Σ. 

806 χρινεῖ δὲ δὴ τίς ταῦτα; 

Δ14ΚΟΣ. 

τοῦτ᾽ ἦν δύσχολον" 
σοφῶν γὰρ ἀνδρῶν ἀπορίαν εὑρισχέτην. 
οὔτε γὰρ ᾿41ϑηναίοισι συνέβαιν᾽ Αἰσχύλος, 

ΞΑΝΘΙΑΣ. 

πολλοὺς ἴσως ἐνόμιζε τοὺς τοιχωρύχους. 

ΞΕ ΤΟ ΕΤΟΣΣ. 

λῆρόν τε τί(λλ: ἡγεῖτο τοῦ γνῶναι πέρι 
810 φύσεις ποιητῶν - εἶτα τῷ σῷ δεσπότῃ 

ἐπέτρεψαν, ὁτιὴ τῆς τέχνης ἔμπειρος ἦν. 
ἀλλ εἰσίωμεν " ὡς ὅταν γ᾽ οἱ δεσπόται 
ἐσπουδάκωσι, χλαύμαϑ᾽ ἡμῖν γίγνεται. 

ΧΟΡΌΣ. 

ἢ που δεινὸν ἐριβρεμέτας χύλον ἔνδοϑεν ἕξει, 

815 ἡνίχ᾽ ἂν ὀξυλάλου περ ἴδη ϑήγοντος ὀδόντας 
ἀντιιέχνου" τότε δὴ μανίας ὑπὸ δεινῆς 
ὄμματα στροβήσεται. 
ἔσται δ᾽ ἱππολόφων τε λόγων χορυϑαίολα νείχη. 

σχινδαλάμων τὲ παραξόνια, σμιλεύματά τ' ἔργων, 

820 φωτὸς ἀμυνομένου φρενοτέχτονος ἀνδρὸς 

ῥήμαϑ'᾽ ἱπποβάμονα. 
φρίξας δ᾽ αὐτοχόμου λοφιᾶς λαοιαύχενα χαίτην, 

δεινὸν ἐπισχύνιον ξυνάγων βρυχώμενος ἥσει 
ῥήματα γομφοπαγῆ;, πινακηδὸν ἀποσπῶν 

825 γηγενεῖ φυσήματι" 

ἔνϑεν δὴ στοματουργὸς ἐπῶν βασανίστρια λίσπη 
γλῶσσ᾽, ἀνελισσομένη φϑονεροὺς χινοῦσα χαλι- 

: ν 
γοὺς, 

ῥήματα δαιομένη χαταλεπτολογήσει 

πνευμόνων πολὺν πόνον. , 870 

ἊΡ Ἐκ Ὁ ἊΠ 

ἘΥΡΙΠΙΖΗΣ. Ϊ 

880 οὐχ ἂν μεϑείμην τοῦ ϑρόνου, μὴ νουϑέτει. 
΄ ἐν , , ΄ 

χρείιτων γὰρ εἶναί φημι τούτου τὴν τέχνην. 
ΠΙΟΝΎΣΟΣ. 

- με το πον ᾧ ἀν «Αϊσχύλε, τέ σιγᾷς; αἰσϑάνει γὰρ τοῦ λόγου. 
 ὙΕΡΙΓΙΓΙΨΓΙΣ: 

ἀποσεμνυνεῖται πρῶτον, ἅπερ ἑχάστοτε 
ἐν ταῖς τραγῳδίαισιν ἐτερατεύετο. 

ΖΦ ΟΣ ΣΟΙ͂Σ. 
Μὰ - . ,΄ 

885 ὦ δαιμόνι᾽ ἀνδρῶν, μὴ μεγάλα λίαν λέγε. 

ἘΥΡΙΠΙΖΈΓΙ: 
τ - ᾿ ΄ , 

ἐγῷδα τοῦτον χαὶ διέσχεμμιαι πάλαι, 

ἄνθρωπον ἀγριοποιὸν, αὐϑαδόστομον, 

ἔχοντ᾽ ἀχάλινον ἀχρατὲς ἀϑύρωτον στόμια, 
ἀπεριλάλητον, κομιπιος αχελορρήμογα. 

ΤΙΣ ΧΟ ΟἿΣ. 
η 7 τ - - ᾽ ΄ - 

840 ἄληϑες, ὦ παῖ τῆς ἀρουραίας ϑεοῦ; 
ν ΄ ΣΕ Σ᾽ τ ΄ ! 

σὺ δή μὲ ταῦτ᾽, ὦ σιωμυλιοσυλλεχτάδη Ϊ 

χαὶ πιωχοποιὲ καὶ δι χιοσυρραπτάδη; | 
Ὕ ΓΙ 2, : 2) 5 - 
ἀλλ οὐ τι χαίρων αὔτ ἐρεῖς. 

ΤΟΝΎΥ ΣΌΣ: 

παῦ᾽, «ΑΑϊσχύλε, ᾿ 
χαὶ μὴ πρὸς ὀργὴν σπλάγχνα ϑερμήνῃς κότῳ. 

ΣΧ ΤΟΥΣ: 

845 οὐ δῆτα, πρίν γ᾽ ἂν τοῦτον ἀποφήνω σιιρῶς 

τὸν χωλοποιὸν, οἷος ὧν ϑρασύνεται. 
ΦΟΝΥΣΊ ΟἿΣ: 

ΠΣ ἢ ἀππυ ννσ 
«ον αονα μέλαιναν σαῖδες ἐξενέγκατε" 

τυφὼς γὰρ ἐχβαίνειν παρασχευάζεται. 
ἢ ΤΕΣΥΧΙ Ὁ Σ. 

ὦ Κρητιχὰς μὲν συλλέγων μονῳδίας, 
8050 γάμους δ᾽ ἀνοσίους εἰσφέρων εἰς τὴν τέχνην, 

ΦΚ ΚΟΝΎΞΌΟΣ. 

ἐπίσχες οὗτος, ὦ πολυτέμητ᾽ Αἰσχύλε. 
ἀπὸ τῶν χαλαζῶν δ᾽, ὦ πονήρ᾽ Εὐριπίδη, 
ἄπαγε σεαυτὸν ἐχποδὼν,, εἰ σωφρονεῖς, 
ἵνα μὴ χεφαλαίῳ τὸν χρύταιρόν σου ῥήματι 

856 ϑενὼν ὑπ᾽ ὀργῆς ἐχχέη τὸν Τήλειον " 

σὺ δὲ μὴ πρὸς ὀργὴν, “]Ἰσχύλ, ἀλλὰ πραόνως 
ἔλεγχ᾽, ἐλέγχου" λο. δορεῖσϑαι δ᾽ οὐ ϑέμις 
ἄνδρας ποιητὰς ὥσπερ ἀρτοπώλιδας. 
σὺ δ᾽ εὐθὺς ὥσπερ πρῖνος ἐμποησϑεὶς βοᾷς. 

ἘΦ ΡΙΕΙΡΙΖΙΕΙΣ: 

860 ἕτοιμιός εἰμ᾽ ἔγωγε, κοὺχ ἀναϑδύομαι, 
δάχνειν, δάκνεσθαι πρότερος, εἰ τούτῳ δοχεῖ, 
τἄπη, τὰ μέλη, τὰ νεῦρα τῆς τραγῳδίας, 

χαὶ γὴ «ἹΣ τὸν Πηλέα γε χαὶ τὸν Αἴολον 
χαὶ τὸν ΠΙελέαγρον, κἄτι μάλα τὸν Τήλεφον. 

ΖΦ. ΠΟΣΝΣΌΣΊΟἿΣ: 

806 σὺ δὲ δὴ τί βουλεύει ποιεῖν; λέγ᾽, «Αἱσχύλε. ] 

ΦΙΣΧΎΜΖΟΣ. 

ἐβουλόμην μὲν οὐχ ἐρίζειν ἐνθάδε" 
οὐχ ἐξ ἴσου γάρ ἔστιν ἁγὼν νῷν. 

ΖΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

τί δαί; 

ἘΣ ΟΝ ὙΓΥΠΟΣΣ, 

ὅτι ἡ ποίησις οὐχὶ συντέϑνηκέ μοι, 
τούπῳ δὲ συντέϑνηχεν, ὥσϑ᾽ ἕξει λέγειν. 
ὅμως δ᾽ ἐπειδή σοι δοχεῖ, δρᾶν ταῦτα χρή. 



118 ΛΡῚ 
ΠΝ 

06 ΦΙΒΑ ἡ ὍΥ 

ΔΑΙἊἜἝἜΟΝΥΣΟΣ. ᾿ 

ἔϑι νυν λιβανωτὸν δεῦρό τις χαὶ πῦρ δότω, 

ὅπως ἂν εὔξωμαι χιρὺ τῶν σοφισμάτων, 

ἀγῶνα χοῖναι τόνδε μουσικώτατα " | 

ὑμεῖς δὲ ταῖς Μούσαις τι μέλος ὑπῴσατε. | 

ΧΟΡΟΣ. Ι 

876 ὦ “ιὸς ἐννέα πκυθέκι ΕἸΡΕῚ ' 

"Μοῦσαι, λεπτολύγους ξυνετὰς φρένας αἱ χαϑο- 

ρατὲε 

πρώτιστα μὲν γὰρ ἕνα τιν᾽ ἂν χαϑῖσεν ἐγκα- 
λύψας, 

᾿ἀχιλλέα τιν᾽ ἢ Νιόβην, τὸ πρόσωπον οὐχὶ 
δειχνὺς, 

πρόσχημα τῆς τραγῳδίας, γρύζοντας οὐδὲ τουτί" 
ΖΔΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

μὰ τὸν «Ι( οὐ δὴϑ᾽. 
ἙΕἘΥΡΙΠΙΖΔΉΗΣ. 

ὁ δὲ χορός γ᾽ ἤρειδεν δρμαϑοὺς ἂν 
- ᾿ ῃ, Ξ τ τρρ ι Σ 

ἀνδρῶν γνωμοτύπων, ὅταν εἰς ἔριν ὀξυμερίμνοις 915 μελῶν ἐφεξῆς τέτταρας ξυνεχῶς ἄν" οἱ δ᾽ ἐσίγων. 

ἔλθωσι στρεβλοῖσι παλαίσμασιν ἀντιλογοῦντες, 

ἔλϑετ᾽ ἐποψόμεναι δύναμιν 

880 δεινοτάτοιν στομάτοιν πορίσασϑαι 

ῥήματα χαὶ παραπρίσματ᾽ ἐπῶν. 

γῦν γὰρ ἀγὼν σοφίας ὃ μέγας χωρεῖ πρὸς ἔρ- 

γον ἤδη. 

ΔΙΟΝΎΥΣΟΣ. 

886 εὔχεσϑε δὴ χαὶ σφώ τι, πρὶν τἄπη λέγειν. 
ΕΣ ΣΟΥ ΊΘΩΣ. 

“Ἰήμητερ ἡ ϑρέψασα τὴν ἐμὴν φρένα, 

εἶναί με τῶν σῶν ἄξιον μυστηρίων. 

ΦΧ ΚΟΙΝΟΥ͂ ΣΟΣ. 

ἴἔϑι νυν ἐπίϑες δὴ χαὶ σὺ λιβανωτόν. 

ΕὙΡΙΠΙΔΗ͂Σ. 

! 

χαλῶς " 

ἕτεροι γάρ εἰσιν οἷσιν εὔχομαι ϑεοῖς. 

ΖΦΙΟΝΎΣΟΣ.: | 

890 ἔδιοί τινές σοι, χύμμα χαινόν; 

ΕὙΡΙΠΙΖΗΣ. 
χαὶ μάλα. 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

ἴϑι γυν προσεύχου τοῖσιν ἰδιώταις ϑεοῖς. 

ΕΥὙΥΡΙΠΙΔΗΣ. 

αἰϑὴρ, ἐμὸν βόσκημα, χαὶ γλώττης στρύφιγξ, 

χαὶ ξύνεσι χαὶ μυστῆρες ὀσφροαντήριοι, 

ὀφϑῶς μ᾽ ἐλέγχειν ὧν ἂν ἅπτωμαι λόγων. 

ΧΟΡΟΣ. 
896 χαὶ μὴν ἡμεῖς ἐπιϑυμοῦμεν 

παρὰ σοφοῖν ἀνδροῖν ἀχοῦσαι τίνα λόγων 

ἔπιτε δαΐαν ὁδόν. 
γλῶσσα μὲν γὰρ ἠγρίωται, 

λῆμα δ᾽ οὐχ ἄτολμον ἀμφοῖν, 
οὐδ᾽ ἀχίνητοι «φρένες. 

900 προσδοχᾶν οὖν εἰχός ἔστι 

τὸν μὲν ἀστεῖόν τι λέξειν 

χαὶ χατερρινημένον, 

τὸν δ᾽ ἀνασπῶντ᾽ αὐτοπρέμνοις 

τοῖς λόγοισιν 

ἐμπεσόντα συσχεδᾶν πολ- 

λὰς ἀλινδήϑρας ἐπῶν. 

Χ ΠΟΝ ΥΣΌΟΣ. 

906 ἀλλ ὡς τάχιστα χρὴ λέγειν" οὕτω δ᾽ ὅπως 

ἐρεῖτον 

ἀστεῖα καὶ μήτ᾽ εἰχόνας μύϑ' οἷ᾽ ἂν ἄλλος εἴποι. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΖΔῊΣ. 

χαὶ μὴν ἐμαυτὸν μέν γε, τὴν ποίησιν οἷός εἶμι, 

φοάσω, τοῦτον δὲ 
ἐλέγξω, 

ἐν τοῖσιν ὑστάτοις πιρῶτ᾽ 

ὡς ἦν ἀλαζὼν χαὶ φέναξ, οἵοις τε τοὺς ϑεατὰς 
910 ἐξηπάτα, μώρους λαβὼν παρὰ «ρυνίχῳ τραφέντας. 

896 -- 90Ά. 992 --- 1003. 

ΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

ἐγὼ δ᾽ ἔχαιρον τῇ σιωπῇ, καί μὲ τοῦτ᾽ ἔτερπεν 
οὐχ ἧττον ἢ γῦν οἱ λαλοῦντες. : 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ. ͵ 
ἠλίϑιος γὰρ ἦσϑα, 

σάφ᾽ ἰσϑι. 
ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

χἀμαυτῷ δοχῶ. τί δὲ ταῦτ᾽ ἔδρασ᾽ ὁ δεῖνα; 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΖΉΣ:. ᾿ 

ὑπ᾽ ἀλαζονείας, ἵν᾿ ὁ ϑεατὴς προσδοχῶν χα- 

ϑοῖτο, 

ἡ Νιόβη τι φϑέγξεται" 
διήει. 

ΔΙΟΔΝΎΣΟΣ. 

παμπόνηρος, οἷ᾽ ἄρ᾽ ἐφεναχιζόμην ὑπ᾽ αὐτοῦ. 
τί σκορδινᾷ χαὶ δυσφορεῖς; 

ΕΥΡΙΠΙΖΗΣ. 

ὅτι αὐτὸν ἐξελέγχω. 

χίίπειτ᾽ ἐπειδὴ ταῦτα ληρήσειε χαὶ τὸ δρᾶμα 
ἤϑη μεσοίη, ῥήμαι᾽ ἂν βόεια δώδεκ᾽ εἶπεν, 

925 ὀφρῦς ἔχοντα καὶ λόφους, δείν᾽ ἄττα μορμο- 
ρωπὰ, 

ἄγνωτα τοῖς ϑεωμένοις. 

ΦΙΣΧΥΟ.ΟΣ. 

οἴμοι τάλας. 

ΔΙ2ἊἋΟΝΎΣΟΣ. 

920 ὁπόϑ᾽ τὸ δρᾶμα δ᾽ ἂν 

ΠΥ 
ω 

σιώπα. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΖΔΉΗΣ. 

σαφὲς δ᾽ ἂν εἶπεν οὐδεὲν ' 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ. ] 
μὴ πρῖε τοὺς ὀδόντας. 

ΕΞ ΥΡΙΠΙΥΖΟΣΕΣ: 

ἀλλ᾿ ἢ Σχαμάνδρους, ἢ τάφρους, ἢ ̓ π᾿ ἀσπίδων 
ἐπόντας 

γρυπαΐέτους χαλκηλάτους, καὶ ῥήμαϑ' ἱππόχρημνα, 

..980 ἃ ξυμβαλεῖν οὐ ῥάδιον. 
ΦΤΙΟΝΈΞΙΟΣΣΣ 

γνὴ τοὺς ϑεοὺς, ἐγὼ γοῦν. 
ἤδη ποτ᾽ ἐν μαχρῷ χρόνῳ νυχτὸς διηγρύπνησα, 
τὸν ξουϑὺν ἱππαλεχτρυόνα ζητῶν, τίς ἔστιν 

ὄρνις. 

ΑΙΣΧΎΥΟ.ΟΣ. 

σημεῖον ἐν ταῖς ναυσὶν, ὠμαϑέστατ᾽, ἐνεγέ- 
γραπτο. 

ΑΙΟΝ ΕῚ ΟΣ. 

ἐγὼ δὲ τὸν «Ριλοξένου γ᾽ ᾧμην Ἔρυξιν εἶναι. 
ΕΥ̓ΡΙΠΊΔΗΣ. 

ἐν τραγῳδίαις ἐχρὴν κἀλεχτρυόνα ποιῆσαι; 
ΑΙΣΧΥ.ΟΣ. 

σὺ δ᾽, ὦ ϑεοῖσιν ἐχϑρὲ, ποὶ᾿ ἄττ᾽ ἐστὶν ἅττ᾽ ἐποίεις ἢ 

986 εἶτ᾽ 



ΘΑ Ρ πο τ 119, 

ἘΧΕΡΟΤΖΙΖΓΟΣ: 
3 ε ΄ » ΄ ψ » Ὀὐχ ἱππαλεχτρυύνας μὰ «10 οὐδὲ τραγελάφους͵ 

ἅπερ σὺ, ὀ 
ΠῚ Ἀν ᾿ τ Ἔ ᾿ 
αν τοῖσι παραπετάσμασιν τοῖς Μηηδιχοῖς γοα- 

«ουσιν" 
ἀλλ ὡς παρέλαβον τὴν τέχνην παρὰ σοῦ τὸ ς ορἕλαβ τὴν τέχνη ἀρὰ ῦ 

πρῶτον εὐθὺς 

910 οἰδοῦσαν ὑπὸ χομπασμάτων χαὶ ῥημάτων ἐπα- 
χϑῶν, 

᾿ , τς νὰ τἀ γος ἴσχγανα μὲν πρώτιστον αὐτὴν χαὶ τὸ βάρος 
Ὑ ΙΝ 
ἀφ εἴλον 

ἐπυλλίοις καὶ περιπάτοις χαὶ τευτλίοισι λευχοῖς, Ὁ ἥ ὃ ᾿ ἄγῃ Α ααδεε Ξ 
χυλὸν διδοὺς στωμυλμάτων, ἀπὸ βιβλίων ἀπηϑῶν" 

- φὰς ΕΣ Ξ , 
εἶτ᾽ ἀνέτρει ον μονῳϑίαις, Κηφισοφ ὥντα μιγνὺυς " 

β ; : Ἶ τς ι 
945 εἶτ᾽ οὐχ ἐλήρουν ὅ τι τύχοιμι᾽, οὐδ᾽ ἐμπεσὼν 

ἔφυρον, 

ἀλλ᾽ οὐὑξιὼν τιρώτιστα μέν μοι τὸ γένος εἶπ᾽ ἂν 
εὐθὺς 

τοῦ δράματος. 

ἘΠ ΧΟ ΙΟἿΣ. 
- " Φι 5 » πα " - 

χρεῖττον γὰρ ἣν σοι νὴ “1 ἢ τὸ σαυτοῦ. 

ΕΥΡΟΓΊΓΓΧΉΣ: 
ΠΝ δ ὑλιρέ- ᾿ ἜΑΡΙ. τ ἘΣ 
ἕπειτ᾽ ἀπὸ τῶν πρώτων ἐπιῶν οὐδὲν παρῆχ᾽ ἂν 

ἀργὺν, 

ἀλλ ἔλεγεν ἡ γυνή τέ μοι χὠ δοῦλος οὐδὲν ἧττον, 
950 χὠ δεσπότης χὴ παρϑένος χὴ γραῦς ἄν. 

Ὁ ΣΈ 0{0ΟΣ. 

εἶτα δῆτα 
οὐχ ἀποθανεῖν σε ταῦτ᾽ ἐχρῆν τολμῶντα; 

ἘΠΕΡΙΠΎΖΗΣ. 

μὰ τὸν ᾿“πόλλω" 
δημοχρατιχὸν γὰρ αὔτ᾽ ἔδρων. 

ΦΠΟΝΣΟΣ. 
- δ - 

τοῦτο μὲν ἔασον, ὦ τᾶν" 

οὐ σοὶ γάρ ἔστι περίπατος χάλλιστα περί γε 
τούτου. 

ῬΧΨΥΘΡΥΓΗΗ͂Σ:. 

ἔπειτα τουτουσὶ λαλεῖν ἐδίδαξα 

ΣΔΟΣΣΥΧ Υ ΧΧΌΟΣ. 

φημὶ χἀγώ. 

965 ὡς πρὶν διδάξαι γ᾽ ὥζφελες μέσος διαρραγῆναι. 
ἘΠΛ ΡΥΓΥΖΉΣ. 

λεπτῶν τὲ χανόνων εἰσβολὰς ἐπῶν τε γωνια- 
σμοὺς, 

νοεῖν, ὁρᾶν, ξυνιέναι, στρέφειν", ἐρᾶν, τεχνάζειν, 
κάχ᾽ ὑποτοπεῖσϑαι, περινοεῖν ἅπαντα 

ΑΙΣΧΥΜΖΟΣ. 

φημὶ χἀγώ. 
ἘΠ ΡΟΥΙΩΓΖΙ ΣΤ ΣΕ 

οἰχεῖα πράγματ᾽ εἰσάγων, οἷς χρώμεϑ'᾽᾽, οἷς ξύν- 
ἐσμεν, 

960 ἐξ ὧν γ᾽ ἂν ἐξηλεγχόμην " ξυνειδότες γὰρ οὗτοι 
ἤλεγχον ἄν μου τὴν τέχνην" ἀλλ οὐχ ἐχομπο- 

λάχκουν 
τι πωφον, πὴ , ρα Ἄρα 
ἀπὸ τοῦ φρονεῖν ἀποσπάσας, οὐδ᾽ ἐξέπληττον 

αὐτοὺς, 

Κύχνους ποιῶν χαὶ Μηέμνονας κωδωνοφαλαρο- 

σιώλους. 

γνώσει δὲ τοὺς τούτου τὲ χἀμοῦ γ᾽ ἑχατέρου. 
μαϑητάς. 

966 τουτουμενὶ «Ῥορμίσιος ΔΙεγαίνετός ϑ᾽ ὁ ΠΊάγνης, 
σαλπιγγολογχυπηνάδαι, σαρχασμοπιτυοχάμπται, 

οὑμοὶ δὲ Κλειτοῳ ὧν τε χαὶ Θηραμένης ὁ χκομψός. 

ΖΙΟΣΝ ΧΊΟΥΣ. 

Θηραμένης; σοφός γ᾽ ἀνὴρ καὶ δεινὸς ἐς τὰ πάντα, 
[Ὁ ὃν Εὶ “ ΄ τ ος ἣν κακοῖς που περιπέσῃ καὶ πλησίον παραστῇ, 

970 πέπτωχεν ἔξω τῶν χαχῶν, οὐ Χῖος, ἀλλὰ Κεῖος. 

ΕἘΥΡΙΠΙΖῊΗ Σ. 

τοιαῦτα μέντοὐγὼ «φρονεῖν 
τούτοισιν εἰσηγησώμην, 
λογισμὸν ἐνϑεὶς τῇ τέχνῃ 

"ν Ξ 
χαὶ σχέψιν, ὥστ᾽ ἤδη νοεῖν 

975 ἅπαντα καὶ διειδέναι 
τύ τ᾽ ἄλλα χαὶ τὰς οἰχίας 

ἐπ προς ἘΠΕΊ ΕΥ ΝΣ Ὁ 
οἰκεῖν ἄμεινον ἢ πρὸ τοῦ, 

᾿ ἔχει; 
ἔλαβε; 

ΑΙΟΝΥΣΟΣ. 

νὴ τοὺς ϑεοὺς, νῦν γοῦν ᾿49η- 
ναίων ἅπας τις εἰσιὼν 

χἀνασχοπεῖν, πῶς τοῦτ 

ποῦ μοι τοδί; τίς τοῦτ᾽ 

980 

χέχραγε πρὸς τοὺς οἰχέτας 

ζητεὶ τε, ποῦ ᾽στιν ἡ χύτρα; 

τίς τὴν χεφαλὴν ἀπεδήδοχεν 
986 τῆς μαινίδος; τὸ τρυβλίον 

τὸ περυσινὸν τέϑνηχέ μοι" 
ποῦ τὸ σχύροδον τὸ χϑιζινόν; 
τίς τῆς ἐλάας παρέτραγεν; 

τέως δ᾽ ἀβελτερώτατοι, 

990 χεχηνότες Παμμάκυϑοι, 

] Μιελητίϑαι καϑῆντο. 

] ΧΟΡΟΣ. 
τάδε μὲν λεύσσεις, « αἰδιμ᾽ ᾿ἠχιλλεῦ" 
σὺ δὲ τί, «φέρε, πρὺς ταῦτα λέξεις; μόνον ὁπως 
μή σ᾽ ὁ ϑυμὺς ἁρπάσας 

996 ἐχτὸς οἴσει τῶν ἑλκῶν" 

δεινὰ γὰρ χατηγόύφηκεν. 
ἀλλ ὕπως, ὦ γεννάϑα, 

Ι 
! 

μὴ πρὸς ὀργὴν ἀντιλέξεις, 

ἀλλὰ συσιείλας, ἄχοοισι 

1000 χρώμενος τοῖς ἱστίοις, 

εἶτα μᾶλλον μᾶλλον ἄξεις, 

χαὶ φυλάξεις, 

ἡνίχ᾽ ἂν τὸ πνεῦμα λεῖον 
χαὶ χαϑεστηχὺς λάβης. 

ἀλλ ὦ πρῶτος τῶν ἹΞλλήνων πυργώσας ῥήματα 
σεμνὰ 

1006 καὶ χοσμήσας τραγιχὸν λῆρον, ϑαρρῶν τὸν ἀρου- 

γὸν ἀφίει. 

ΣῈ ΞΡΧΟΥ ΟἿΣ. 
| ϑυμοῦμαι μὲν τῇ ξυντυχίᾳ, καί μου τὰ σπλάγχν᾽ 

ἀγανα;τεῖ, 
εἰ πρὸς τοῦτον δεῖ μ᾽ ἀντιλέγειν" ἵνα μὴ φάσχῃ 

δ᾽ ἀπορεῖν με, 

ἀπόχριναί μοι, τίνος οὕνεχα χρὴ θαυμάζειν ἐΐν-- 
δρα ποιητήν; 

ἘΣ ΡΓΧΖΙΙΖΉΣΣ 

δεξιότητος χαὶ γουϑεσίας 7 ὅτι βελτίους τε ποι-- 

οὔμεν 

[1010 τοὺς ἀνθρώπους ἐν ταῖς πόλεσιν. 



] τουτὶ μέν σοι κακὸν εἴργασται" Θηβαίους γὰρ, 

0 ΑΡΊΞΝ Ὁ ΘΝ ν ΟἿ Ξ 

ΑΙΣΧΥΖΟΣ. | ΖΦΙΟΝΎΣΟΣ. 
τοῦτ᾽ οὖν εἴ μὴ πεποίηκας, 

ἀλλ ἐκ χοηστῶν χαὶ γενναίων μοχϑηροτάτους. 

ἀπέδειξας, 

τί παϑεῖν φήσεις ἄξιος εἶναι; 
ΖΦ ΥΘΟΣΝ ὙΣΣΊΟΣΣ. ᾿ 

τεϑνάναι" μὴ τοῦτον ἐρώτα. 
ῷϑρ Νῳ ον Ἀ θ) Σὰ 

καὶ μὴν οὐ Πανταχλέα γε 
ἐδίδαξεν ὅμως τὸν σχαιότατον " πρώην γοῦν} 

ἡνίχ᾽ ἔπεμπεν, 
τὸ χράνος πρῶτον περιδησάμενος τὸν λόφο 

ἤμελλ᾽ ἐπιδήσειν. 
ΞΟ ΧΟ Σ: 3715. 5; τ ἘΣ ΡΝ 

: ν 5 " Ἅλλ ἄλ ΓΕ ΚΣ ΖΝ 
σχέψαι τοίνυν οἵους «αὐτοὺς παρ᾽ ἐμοῦ παρεδέ- ἀλλ ἄλλους τοι πολλοὺς ἀπ ΛοῦΣ ὧν ἣν καὶ .Α 

ξατο πρῶτον, μᾶχος ἥρως" ] 

εἰ γενναίους καὶ τετραπήχεις, καὶ μὴ διαδρασι- 1040 ὅϑεν ἡμὴ φρὴν ἀπομαξαμένη πολλὰς ἀρετὰς 

πολίτας, ] ἐποίησεν, 

1015 μηδ᾽ ἀγοραίους μηδὲ κοβάλους, ὥσπερ γῦν, μηδὲ Πατρόχλων, Τεύχρων ϑυμολεόντων, ἣν" ἑπαῖ 

πανούργους, : ' θοιμ᾽ ἄνδρα πολίτην 

ἀλλὰ πνέοντας δόρυ χαὶ λόγχας καὶ λευχολό- ἀντεχτείνειν αὑτὸν τούτοις, ὁπόταν σάλπιγγος 
φους τρυφαλείας κι σθαι τ ἀχούση. 

χαὶ πήληχας χαὶ χνημῖδας χαὶ ϑυμοὺς ἕπτα- ἀλλ᾽ οὐ μὰ ΑἹ οὐ «Ραίδρας ἐποίουν πόρνα 

βοείους. οὐδὲ Σϑενεβοίας, 
ΕΥ̓ΡΙΜΠΙΙΙ͂ΗΣ. τ ἢ οὐδ᾽ οἶδ᾽ οὐδεὶς ἥντιν᾽ ἐρῶσαν πώποτ᾽ ἐποίησα 

χαὶ δὴ χωρεῖ τουτὶ το κακόν" χραγοποιῶν αὖ γυκετσον 

ἀν πο πεο κε | ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ. 
Ζ1 ΟΝ ἘΣΘ: 1045 μὰ “4 οὐδὲ ἃ τ: ὥστ ν ἐς Η - 

πὰς ᾿ τῇ ἩΞΈΠΤΣ Ἀ Στὰ ἐν “ἀρ ἣν τῆς ᾿Ἰφροοδίτης οὐδέν σοι 
χαὶ τί σὺ δοάσας οὐνῶς, αὐτοὺς γενναίους ξεν ᾿ ᾽ ΠΝ ΑΠΡΕΣ 8 Ἶδ Ἴ 

δίδαξας; ] ἡδηεε κὶ κι Ὶ 

τυ “Ἔ, δ᾽ αὐθαδῶς σεμνυνόμενος. ρρόδαν! ἠδέ γ᾽ ἐπείη. 
1020.Ζἰσχύλε, λέξον, μὴ αυ ς ἷ ἐ ἀλλ: ἔπν σοί ται πεν τοῖς σοῖσιν πολλὴ πολ- 

χαλέπαινε. Ϊ 

ΑἸ ΠΙΣΣΧ, ὙΣΆΊΟῚΣ. λοῦ ᾿πιχαϑῆτο, 
ΞΩΣ Ὁ τ ΞΑΝ Ξ - ὃ ΟΣ ΤΣ πο ΠΡ ς- 

δοᾶμα ποιήσας Ἄρεως μεστόν. ὠστὲ γὲ καυτὸν σὲ κατ᾽ οὐ» ἔβαλεν. 

δὰ ΦΊΟΝΧΣΟΣ. ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 
ποῖον ; νὴ τὸν “Ἰία τοῦτό γέ τοι δή. 

ΑΙΣΧΥΟ.“ΟΣ. Ε ἃ γὰρ ἐς τὰς ἀλλοτρίας ἐποίεις, αὐτὸς τούτοισι ᾿ 

ΕΟ πεν ἘΠῚ ΘΠ τ ἢ ἐπλήγης. 
ὃ ϑεασάμενος πῶς ἄν τις ἀνὴρ ἠράσϑη δϑάϊος εἰγαι., ΕΥ̓ΡΙΠΊΔΗΣ. 

τ΄ ᾿ ν ᾿ ΄ ᾿ - ΄ 1} ΦΙΟΝΎΣΟΣ χαὶ τί βλάπτουσ᾽, ὦ σχέιλι᾽ ἀνδρῶν, τὴν πόλιν 
ς ΄ ἀμαὶ Σϑενέβοιαι; 

] πεποίηκας Ι ἾΣ ΧῪ ΦΌῸΣ ᾿ ; ΩΟΝΝ : : ΕΣ , ἐπ , ᾿ 
ἀνδοειοτέφους εἷς 1:9: πολέμον" χαὶ τούτου 7 ᾿γρὅρ ὅτε γενναίας χαὶ γενναίων ἀνδρῶν ἀλόχους ἀνές! 

| οὕχενα τύπτου. ἜΣ Ξ 

] ΑΙΣΧΎΥΟ.ΟΣ. χώγειω πιεῖν, αἰσχυνθϑείσας διὰ τοὺς σοὺς Βελ- 
.1026 ἀλλ ὑμῖν αὔτ᾽ ἐξὴν ἀσχεῖν. ἀλλ οὐκ. ἐπὶ. τοῦτ᾽ ; 

λεροιρόντας. 
ἐτράπεσϑε. ] ᾿ ΥΡῚ ΓΙΓΠΙΗΣ. 

Ν ω Ζ 

εἶτα διδάξας Πέοσας μετὰ τοῦτ᾽ ἐπιϑυμεῖν ἔξε-- , 5, τε. ρ᾽ ἥ ; ΤΣ - Ε 
» ἸΣ δ ἘΞ : πότερον δ᾽ οὐκ ὄντα λόγον τοῦτον περὶ τῆ 

δίδαξα Ξ 9 
᾿τ : Ἢ ,}0 ΔΑΩΣ ΧΘΟΝῚ «Ῥαίδοας ξυνέϑηχα; 

χᾷ υς σντιπαλους 2 ““ησας 07 ] γιχᾶν ἀεὶ τοὺς ὧν 5) ἰτενι  ῇ «ΑΦὙἹἘῈΣΊΧΟΥ Ζ.0Σ. 
(οιστον. Ϊ 

μὰ “10, ἀλλ ὄντ᾽ " ἀλλ ἀποχρύπτειν χρὴ τὸ 
πονηρὺν τόν γε ποιητὴν, 

χαὶ μὴ παράγειν μηδὲ διδάσχειν. τοῖς μὲν γὰρ 

ΖΦ ΚΟ ΣΝ ΧΌΣΙΟΣΣ 
Ἐν αβεραν, τ᾿ τρὶς: ἢ , 

ἐχάρην γοῦν, ἡνίκ᾽ ἀπηγγέλϑη περὶ «Ἱαρείου τε- 

ϑγεῶτος, 

ὁ χορὸς δ᾽ εὐθὺς τὼ χεῖρ᾽ ὡδὶ συγχρούσας εἶπεν τ Α ἀρ θις Δ Ἀ ͵ 
Ι το ΣΤΟΥΣ 1066 ἔστι διδάσχαλος ὅστις φράζει, τοῖς ἡβῶσιν δὲ 

ΠΣ Ὁ ΎΥ ΟἿΣ: ] ποιηταί. 
᾿ . π᾿ Σέ ΑἿΣ » ΄ - 1τοϑ0 ταῦτα γὰρ ἄνδρας χρὴ ποιητὰς ἀσκεῖν. σχέψαι. πάνυ δὴ δεῖ χρηστὰ λέγειν ἡμᾶς. 

᾿ γὰρ ἀπ᾽ ἀρχῆς, Ι ἘΥΡΙΙΖΗ͂ΣΣ. 
᾿ τι Ξ ; β ὡς ὠφέλιμοι τῶν ποιητῶν οἱ γενναῖοι γεγένηνται. ἣν οὖν σὺ λέγης -Τυχαβηττοὺς 

Ἐ ΡΕΟΜΕΣ τα τα ἐρτίρς εκ ας ξεν έφρρν ᾿ ςό πατὰ Εὐτοδ τ ννε, 2 ς 
Ὀρφεὺς μὲν γὰρ τελετάς ὥ ΠΩΣ κατέδειξε φό- χαὶ Παρνασῶν ἡμῖν μεγέϑη, τοῦτ᾽ ἐστὶ τὸ χο 

νων τ᾽ ἀπέχεσϑαι, στὰ διδάσχειν, 

ΛΙουσαῖος δ᾽ ἐξαχέσεις τε νόσων χαὶ χοησμοὺς ὃν χρὴ φράζειν ἀνθρωπείως; ΔΙουσαῖος 5 χθῆησι ἢ χθὴ φθρᾶς 9 
“Πσίοδος δὲ ΑΙΣΧΎΥΟΖ60ΟΣ. 

Ἂ ΞῚ « ΠΥ ΤῊΣ ε ἢ 237)» ΟΣ , ,..» 
΄ὴς ογκσέζ χαῦπὼ ωρ Ε 59 ἑ “ { (τ ἢ γῆς ἔργ ς; οπῶν ὥρας, ἀρότους" ὁ ὃ ἀλλ, ὦ χαχόδαιμον, ἀνάγᾳ 

Ξ , Ξ ᾽ - 
ϑεῖος Ὅμηρος μεγάλων γνωμῶν καὶ διανοιῶν ἴσα καὶ τὰ δής 

Ι 1096 ἀπὸ τοῦ τιμὴν καὶ κλέος ἔσχεν πλὴν τοῦδ᾽ ὅτι, ματα τίχτειν.- 
χρήστ᾽ ἐδίδαξε, 1060 χἄλλως εἰχὺς τοὺς ἡμιϑέους τοῖς δήμασι μείζοσ 

τάξεις, ἀρετὰς, ὁπλίσεις ἀνδρῶν; ἱ χρῆσϑαι" 

ὶ ΡΞ 



ἜΣ Δὲ γΠ κὩρ ἃ Ἴχα ΘΡΤΝ Ἴ21 

χαὶ γὰρ τοῖς ἱματίοις ἡμῶν χρῶνται πολὺ σεμνο-" ΧΟΡΟΣ. Ϊ 
τέροισιν. μέγα τὸ πρᾶγμα, πολὺ τὸ νεῖχος, ἁδρὸς ὁ πό! 

ἁμοῦ χρηστῶς χαταδείξαντος διελυμήνω σύ. ᾿ λεμος ἔρχεται. ε ] 
ἘΥΡΙΠΙΖΉΗΣ. 1100 χαλεπὸν οὖν ἔργον διαιρεῖν, ΡΥ 

τί δράσας; φάσας; ὅταν ὁ μὲν τείνῃ βιαίως, ΖΑ ΙΣΧΥΖΟΣ. 
ὁ δ᾽ ἐπαναστρέφειν δύνηται χἀπερείδεσϑαι τορῶς. πρῶτον μὲν τοὺς βασιλεύοντας ῥάχι᾽ ἀμπισχὼν, 

ἐλεινοὺ ἀλλὰ μὴ ᾽ν ταὐτῷ χαϑῆσθον" 
τοῖς ἀνϑρώποις φαίνοιντ᾽ εἶναι. εἰσβολαὶ γάρ εἶσι πολλαὶ χἄτεραι σοφισμάτων. 

ΕΥ̓ΡΙΠΊΔΗΣ. 1106 ὅ τι πὲρ οὖν ἔχετον ἐρίζειν, 

τοῦτ᾽ οὖν ἔβλαψα τί δράσας; ΠΝ ἔπιτον, ἀναδέρεσϑον, 

" ὙΟΓΣΌΧΟΥ ΖΦ ΟἿΣ. η ᾿ τά τε παλαιὰ χαὶ τὰ καινὰ, 
1006 οὔχουν ἐϑέλει γε τριηραρχεῖν πλουτῶν οὐδεὶς χἀποχινδυνεύετον λεπτόν τι χαὶ σοφὸν λέγειν. 

τουόκι διὰ ταῦτα, ᾿ Ὑ τὶ εἰ δὲ τοῦτο καταιροβεῖσϑον, μή τις ἀμαϑία προσὴ 
ἀλλὰ ῥακίοις ξθεξιλομεθοῦ χλάει καὶ φησὶ πέ- 1110 τοῖς ϑεωμένοισιν, ὡς τὰ 

ψέσϑ αι. τ λεπτὰ μὴ γνῶναι λεγόντοιν, ΔΙΟΝΎΣΟΣ. {||} ; ᾿ 
, . » -" ᾿ ἘΣ 2, , 

νὴ τὴν “Ἰἤμητρα. χιτῶνά γ᾽ ἔχων οὔλων ἐρίων 

ὑπένερϑε ὥ 

χἂν ταῦτα λέγων ἐξαπατήσῃ, παρὰ τοὺς ᾿χϑῦς 
ἀνέχυιμεν. 

ΦΙΣΣΧΥ ΖῸΌΣ. 
ἘΞ Ἢ τι ἥ ͵ εἶτ᾽ αὐ λαλιὰν ἐπιτηδεῦσαι καὶ στωμυλίαν ἐδί- 

δαξας, ν ; κ ᾿ . 
1070 ἢ ̓ξεχένωσεν τάς τε παλαίστρας καὶ τὰς πυγὰς 

ἐνέτουιμε 

μηδὲν ὀρρωδεῖτε τοῦδ᾽" ὡς οὐχ ἔϑ᾽ οὕτω ταῦτ᾽ 
ἔχει. 

ἐστρατευμένοι. γάρ εἰσι, 
βιβλίον τ᾿ ἔχων ἕχαστος μανϑάνει τὰ δεξιά" 

1116 αἱ φύσεις τ᾿ ἄλλως χράτισται, 

γὺῦν δὲ χαὶ παρηκχόνηνται. 
μηδὲν οὖν δείσητον, ἀλλὰ 

πάντ᾽ ἐπέξιτον, ϑεατῶν γ᾽ οὕνεχ᾽, ὡς ὄντων 
σο(ῶν. 

ἘΠΥΡΙΠΊΎΥΠΖΕΙ Σ: 

χαὶ μὴν ἐπ᾿ αὐτοὺς τοὺς προλύγους σοι τρέψομαι, 

1120 ὅπως τὸ πρῶτον τῆς τραγῳδίας μέρος 

πρώτιστον αὐτοῦ βασανιῶ τοῦ δεξιοῦ. 

ἀσαφὴς γὰρ ἦν ἐν τῇ φράσει τῶν πραγμάτων. 
ΦΙΠΙΟΝΎΣΟΣ. 

καὶ ποῖον αὐτοῦ βασανιεῖς ; 

ΕΥΡΙΠΙΖΗΣ. 

πολλοὺς πάνυ. 
πρῶτον δέ μοι τὸν ἐξ ᾿Ορεστείας λέγε. 

τῶν μειρακίων στωμυλλομένων,, καὶ τοὺς παρό- 

λους ἀνέπεισεν 
ἀνταγορεύειν τοῖς ἄρχουσιν. χαίτοι τότε γ᾽, ἡνίχ᾽ 

ἐγὼ ᾿ζων, 

οὐκ ἠπίσταντ᾽ ἀλλ ἢ μᾶζαν χαλέσαι χαὶ δυππα- 
παὶ εἰπεῖν. 

ΖΦΖΙΟΝΎΣΟΣ 
νὴ τὸν ᾿“πόλλω, χαὶ προσπαρδεῖν γ᾽ ε 

σιόμα τῷ ϑαλάμαχι, 
1075 χαὶ μινϑῶσαι τὸν ξύσσιτον, χἀχβὰς τινὰ λωπο- 

ι 
ς τὸ 

δυτῆσαι" ΖΘ ΝΈΧΩΣΙΘΙΣ. 

γὺῦν δ᾽ ἀντιλέγειν χοὐχέτ᾽ ἐλαύνειν, 1126 ἄγε δὴ σιώπα πῶς ἀνήρ. λέγ᾽, «Δϊσχύλε. 
καὶ πλεῖν δευρὶ χαύϑις ἐχεῖσε. ΤΣ Υ ΟἿΣΙ 

ΤΠ ΤΟΣ ΣΘΟΥ 5 0ῈΣ: Ἑρμὴ χϑόνιε, πατρῷ᾽ ἐποπτεύων χράτη, 
ποίων δὲ χαχῶν οὐχ αἴτιύς ἐστ᾽; σωτὴρ γενοῦ μοι σύμμοχύός τ᾽ αἰτουμένῳ. 

οὐ προαγωγοὺς κατέδειξ᾽ οὗτος, ἥχω γὰρ ἐς γὴν τήνδε χαὶ χατέρχομαι. 
1080 χαὶ τιχτούσας ἐν τοῖς ἱεροῖς, ΖΦ ΤΟΝΎΣΟΣ: ] 

χαὶ μιγνυμένας τοῖσιν ἀδελφοῖς, τούτων ἔχεις ψέγειν τι; ] 
χαὶ φασχούσας οὐ ζὴν τὸ ζῆν; ἘΥΡΙΠΊΙΖΔΙΣ. 
χᾷτ᾽ ἐκ τούτων ἡ πόλις ἡμῶν ᾿ πλεῖν ἢ δώδεχε. 

ὑπὸ γραμματέων, ἀνεμεστώϑη, ΖΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

1086 χαὶ βωμολόχων δημιοπιϑήκων, 1180 ἀλλλ οὐδὲ πάντα ταῦτά γ᾽ ἔστ᾽ ἀλλ᾽ ἢ τρία. 
ἐξαπατώντων τὸν δῆμον ἀεί" ΕὙΡΙΠΙΖΗΣ. 

λαμπάδα δ᾽ οὐδεὶς οἷός τε φέρειν ἔχει δ᾽ ἕχαστον εἴχοσίν γ᾽ ἁμαρτίας. 
ὑπ᾽ ἀγυμνασίας ἔτι νυνί. ΔΙΟΝῪΣ 

ΖΦΙΟΝΎΣΟΣ. υΑἱἹσχύλε, παραινῶ σοι σιωπῶν" εἴ δὲ μὴ, 

μὰ «Τ᾿ οὐ δῆϑ᾽, ὥστ᾽ ἐπαφαυάνϑην πρὸς τρισὶν ἰαμβείοισι προσοι είλων «ανεῖ. 
1090 παναϑηναίοισι γελῶν, ὅτε δὴ ΦΙΣΧ Χ ΧΟΣ. 

βοαδὺς ἀνϑρωπός τις ἔϑει κύψας ἐγὼ σιωπῶ τῷδ᾽; 

ΨΟΝΥΣ λευχὺς, πίων, ὑπολειπόμενος, 
κ᾿ ν - ε ΄ - ᾿ 7 ᾿᾽ ἐ τὰ καὶ δεινὰ ποιῶν " χᾷϑ᾽ οἱ Κεραμῆς ἐὰν πείϑῃ γ᾽ ἐμοί. 

ἐν ταῖσι πύλαις παίουσ᾽ αὐτοῦ ΕΥὙΡΙΠΙΖΙ͂Σ. 

1096 γαστέρα, πλευρὰς, λαγόνας, πυγήν" 1186 εὐθὺς γὰρ ἡμάρτηχεν οὐράνιόν γ᾽ ὅσον. 

ὁ δὲ τυπτόμενος ταῖσι πλατείαις ΔΙἊΙΣΧΎΥ.“ΟΣ. 
ὑποπερδόμενος ὁρᾷς ὅτι ληρεῖς. 

φυσῶν τὴν λαμπάδ᾽ ἔφευγε. 1099 --- 1108. -ξ 1109 --- 1118. 

91 ῬΟΕΤΑΕ 5ΟΕΝΊΙΟΙ:- 



- 

Ἴ22 ΑΥΡΈΈΣΞ ΕΟ Φ᾽ΑΤΝ ΟἿ ὝΕΣ 

ἸΟΝΎΥΞΟΣ. 

ἀλλ ὀλίγον γέ μοι μιέλει. 
ΤΙΣ ΧΥΖΟΣ: 

πῶς φής μ᾽ ἁμαρτεῖν; 
ἘΥΡΙΤΧΖΗΣ:. 

αὖϑις ἐξ ἀρχῆς λέγε. 

ΑΙΣΧΥ.ΖΟΣ. 

Ἑρμῆ χϑόνιε, πατοῷ᾽ ἐποπτεύων χράτη. 
ΕὙΡΙΠΙΖΔΗΣ. 

οὔχουν Ὀρέστης τοῦτ᾽ ἐπὶ τῷ τύμβῳ λέγει 

| 1140 τῷ τοῦ πατρὸς τεϑνεῶτος ; 

ΑἸΙΣ.ΧΎΥΠΖΟΣ. 

οὐκ ἄλλως λέγω. 

ἙΥΡΙΠΊΖΈΕΓΣ. 

πότερ᾽ οὖν τὸν Ἑρμῆν, ὡς ὁ πατὴρ ἀπώλετο 
αὐτοῦ βιαίως ἐχ γυναιχείας χερὸς 

2.1 

εἰ γὰρ πατρῷον τὸ 

ΖΦ. 

4:1 

λέγ᾽ ἕτερον αὐτῷ" 

“1 

1156 πῶς δίς; 

δόλοις λαϑραίοις, ταῦτ᾽ ἐποπτεύειν ἔφη; 
ΟΝΥΣΟΣ. 

οὐ δῆτ᾽ ἐχεῖνον, ἀλλὰ τὸν ᾿Εριούνιον 
1145 Ἑρμὴν χϑόνιον προσεῖπε, χἀδήλου λέγων 

ὁτιὴ πατρῷον τοῦτο χέχτηται γέρας. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΖΈΣ. 
» ἀρ Ὅν ἌΤΑΣ ἘΠΕ ἔτι μεῖζον ἐξήμαρτες ἢ ᾿γὼ ᾿βουλόμην 

χϑόνιον ἔχει γέρας, 
ΖΦ ΟΝ ΎΣΙΟΣ.: 

οὕτω γ᾽ ἂν εἴη πρὸς πατρὸς τυμβωρύχος. 
ΣΧ ΟἿΣΙ 

1150. «Τιόνυσε, πίνεις οἶνον οὐχ ἀνθϑοσμίαν. 

ΟΝΎΣΟΣ. 

σὺ δ᾽ ἐπιτήρει τὸ βλάβος. 
ΑΦΊΣΧΥἝἝ ΟἿΣ: 

σωτὴρ γενοῦ μοι σύμμαχός τ᾽ αἰτουμένῳ. 
ἥκω γὰρ ἐς γῆν τήνδε καὶ χατέρχομαι. 

ἘΥΡΙΠΙΖΗΣ. 

δὶς ταυτὸν ἡμῖν εἶπεν ὃ σοφὸς «Αϊσχύλος. 
ΟΝΥΣΌΣ. 

ἙἘΥΡΙΙΤΙΖΉΣΣ: 

σχόπει τὸ ῥῆμ᾽" ἐγὼ δέ σοι φράσω. 
ἥχω γὰρ ἐς γῆν, φησὶ, χαὶ χατέρχομαι" 
ἥχω δὲ ταυτόν ἐστι τῷ χατέρχομαι. 

ΔΙΟΝΎΥΣΟΣ 

νὴ τὸν “ὦ, ὥσπερ γ᾽ εἴ τις εἴποι γείτονι, 

χροῆσον σὺ μάχτραν, εἰ δὲ βούλει, κάρδοπον. 

“17 ΣΧ. 5 ΟἿΣ, 
- «ὦ. ὃν ᾿ ἐν 

1100 οὐ δῆτα τοῦτό γ᾽, ὠὦ χατεστωμυλμένε 
Ε ἊΨ) ὩΣ ὩΣ γ ᾿ 5. 5.» ἂν » 

ἄνϑρωπε, ταῦτ᾽ ἔστ᾽, ἀλλ ἀριστ᾽ ἐπῶν ἔχον. 

41 ΟΝΥ͂ΣΟΣ. 

πῶς δή; δίδαξον γάρ μὲ κγαϑ᾽ ὅ τι δὴ λέγεις. 

Φ{ΕΣῚ 

ἐλϑεῖν μὲν εἷς γὴν 

41] 

εὖ νὴ τὸν ᾿ἀπόλλω. 

λάϑρα γὰρ ἦλϑεν, 
τ Η κε 

εὖ νὴ τὸν Ἑρμῆν" 

ΧΟΥΖΨ.ἝΟἿΣ. 

ἔσθ᾽ ὅτῳ μετῇ πάτρας " 

χωρὶς γὰρ ἄλλης συμφορᾶς ἐλήλυϑεν " 

1106 φεύγων δ᾽ ἀνὴρ ἥχει τε χαὶ χατέρχεται. 

ΟΝΎΣΟΣ. 

τί σὺ λέγεις, Εὐριπίδη; 
ΕΥΡΙΠΊΔΗΣ. 

οὐ φημὶ τὸν Ὀρέστην χατελϑεῖν οἴχαδε" 

οὐ πιϑὼν τοὺς χυρίους. 

ΦΙΘΟΝΥΣΟΣ: 

ὅ τι λέγεις δ᾽ οὐ μανϑάνω. 

ΕὙΡΙΠΙΖΗΣ. 

1170 πέραινε τοίνυν ἕτερον. 

ΦΙἊἋΟΝΎΣΟΣ. 

ἔϑι πέραινε σὺ, 

«Αἱσχύλ, ἀνύσας" σὺ δ᾽ εἰς τὸ χαχὸν ἀπόβλεπε. 
ΩΣ ΧΊΟΣ. 

τύμβου δ᾽ ἐπ᾿ ὄχϑῳ τῷδε χηρύσσω πατρὶ 
χλύειν, ἀχοῦσαι. 

ἘΞ ΥΡΙΠΥΖΙΕΗ͂ΙΣ. 

τοῦϑ᾽ ἕτερον αὖϑις λέγει, 

κλύειν, ἀχοῦσαι, ταυτὸν ὃν σαφέστατα. 
ΖΘ ΝΡΥΣΊΟΣΣ: 

1176 τεϑνηχόσιν γὰρ ἔλεγεν, ὦ μοχϑηρὲ σὺ, 
οἷς οὐδὲ τρὶς λέγοντες ἐξιχνούμεϑα. 

ΦὌΣΙΧΎΖΘΣΣΙ 

σὺ δὲ πῶς ἐποίεις τοὺς προλόγους; 

ἘΥΡΙΥΠΊΖΈΕΣ: 

ἐγὼ φράσω. 
᾿ χἰν που δὶς εἴπω ταυτὸν, ἢ στοιβὴν ἴδης 

ἐνοῦσαν ἔξω τοῦ λόγου, χατάπτυσον. 

ΖΦ ΤΌ ΝΥ ΣΊΟΣΣΣ 

1180 ἔϑι δὴ λέγ᾽" οὐ γάρ μοὐστὶν ἀλλ ἀχουστέα 
τῶν σῶν προλόγων τῆς ὀρϑότητος τῶν ἐπῶν. 

Ἔ ΧΡΙΤΙΓΙΖΙΓΕΝΕΣΕ 

ἣν Οἰδίπους τὸ πρῶτον εὐδαίμων ἀνὴρ, 
ΔΑΙΣΧΥΖΟΣ. 

μὰ τὸν 4 οὐ δῆτ᾽, ἀλλὰ κακοδαίμων φύσει, 
᾿ ὅντινά γε, πρὶν φῦναι μὲν, ἁπόλλων ἔφη 

1186 ἀποχτενεῖν τὸν τὐοπ τίσις πρὶν χαὶ χεγονέναι, 

πῶς οὗτος ἦν τὸ πρῶτον εὐδαίμων ἀνήρ; 
᾿ ἘΧΡΙΠΧΖΈΓΣ: 

εἶτ᾽ ἐγένετ᾽ αὖϑις ἀϑλιώτατος βροτῶν. 
ΑΙΣΧΥΟ.ΌΟΣ. 

μὰ τὸν “1 οὐ δῆτ᾽, οὐ μὲν οὖν ἐπαύσατο. 
πῶς γάρ; ὅτε δὴ πρῶτον μὲν αὐτὸν γενόμενον 

[1180 χειμῶνος ὄντος ἐξέϑεσαν ἐν ὀστράχῳ, 

ἵνα μὴ ̓ χτραφεὶς γένοιτο τοῦ πατρὸς «φονεύς " 
εἶϑ᾽ ὡς Πόλυβον ἤρρησεν οἰδῶν τὼ πόδε" 
ἔπειτα γραῦν ἔγημεν αὐτὸς ὧν νέος, 
καὶ πρός γε τούτοις τὴν ἑαυτοῦ μητέρα " 

119ὅ εἶτ᾽ ἐξετύφλωσεν αὑτόν. 
4ΔΙΟΝΥΣΟΣ. 

εὐδαίμων ἄρ᾽ ἣν, 

εἰ χἀστρατήγησέν γε μετ᾽ ᾿Ερασινίδου. 

ΠΥΡΙΠΙΔΉΗΣ. 
ληρεῖς" ἐγὼ δὲ τοὺς προλόγους καλῶς ποιῶ. 

ΔΦΙΣΧΥ“ΖΟΣι 

χαὶ μὴν μὰ τὸν «10 οὐ χατ᾽ ἔπος γέ σου χνίσω 
τὸ ῥῆμ᾽ ἕχαστον, ἀλλὰ σὺν τοῖσιν ϑεοῖς 

1200 ἀπὸ ληχυϑίου σου τοὺς προλόγους διαφϑερῶ. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ. 
ἀπὸ ληκυϑίου σὺ τοὺς ἐμούς ; 

ΔΙἊΙΣΧΥ.ΟΣ. 

ἑνὸς μόνου. 
Γποιεῖς γὰρ οὕτως ὥστ᾽ ἐναρμόττειν ἅπαν, 
χαὶ κωδϑάριον χαὶ ληκύϑιον χαὶ ϑυλάκιον, 

“ἐν τοῖς Ἰαμβείοισι. δείξω δ᾽ αὐτίχα. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ. 
᾿περ 5 ἰδοὺ, σὺ δείξεις; 



128) ΠΕ ΕΡ δᾺ ἼΧΘ ο ἪΡ 

ΜΨΞΣΚ ΧΟ ΖΧᾳ(ΟΣ, | ἕν᾽ οὗτος οὐχ ἕξει προσάψαι λήκυϑον. 
φημί, | Πέλοψ ὁ Ταντάλειος εἰς Πσαν μολὼν 

ΖΦ ΙΟΝΎΞΟΙΣ: ᾿ ϑοαῖσιν ἵπποις 
| 
] χαὶ δὴ χρὴ λέγειν. 

ἘΥΡΥΙΠΖΙ ΕΙΣ: 

Αἴγυπτος, ὡς ὁ πλεῖστος ἔσπαρται λόγος, 

ξὺν παισὶ πεντήχοντα ναυτίλῳ πλάτῃ 

Ἄργος κατασχὼν 

ἌἜΙΣΧΥ Ζ0 Σ. 

ληκύϑιον ΓΝ 

ΕὙΡΙΠΙΖΔΗΣ. 

τουτὶ τί ἦν τὸ ληχύϑιον; οὐ χλαύσεται; 

ΥΓΘΊΝΥΣΞΣΊΟΣΣ. 

[1210 λέγ᾽ ἕτερον αὐτῷ πρόλογον, ἵνα καὶ γνῶ πάλιν. 

ΕὙΡΙΠΙΖΉΗΣ. 

“Ἰιόνυσος, ὃς ϑύρσοισι καὶ νεβρῶν δοραῖς 
χαϑαπτὸς ἐν πεύχαισι Παρνασὸν κάτα 
πηδᾷ χορεύων, 

ΖΦΙΣΧΎΟ.ΖΟΣ. 

ληχύϑιον ἀπώλεσεν. 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

οἴμοι πεπλήγμεϑ᾽ αὖϑις ὑπὸ τῆς ληχύϑου. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΖΗΣ. 

1215 ἀλλ᾽ οὐδὲν ἔσται πρᾶγμα" πρὸς γὰρ τουτονὶ 
τὸν πρόλογον οὐχ ἕξει προσάψαι λήκυϑον. 
οὐχ ἔστιν ὅστις πάντ᾽ ἀνὴρ εὐδαιμονεῖ" 
ἢ γὰρ πεφρυχὼς ἐσϑλὸς οὐκ ἔχει βίον, 
ἢ δυσγενὴς ὧν 

ΑΙΑΣΧΥ͂ΛΟΣ. 

ληκύϑιον ἀπώλεσεν. 

ΦΧ ΡΟΝΎΣΟΟΣ. 
1220 Εὐριπίδη, 

ΕΥὙΥΡΙΠΙΖΗΣ. 
τί ἔστιν; 

ΖΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

ὑφέσϑαι μοι δοχ εῖ. 
τὸ ληχύϑιον γὰρ τοῦτο πνευσεῖται πολύ. 

ἙἘΥΨΡΙΒΊΖΗΣ. 

οὐδ᾽ ἂν μὰ τὴν 4ήμητρα φροντίσαιμί γε" 
νυνὶ γὰρ αὐτοῦ τοῦτό γ᾽ ἐκχεχόψεται. 

ΖΦΙΟΝΥΣΟΣ. 

ἴϑι δὴ λέγ᾽ ἕτερον χἀπέχου τῆς ληκύϑου. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΗΣ. 

1225 Σιδώνιόν ποτ᾽ ἄστυ Κάδμος ἐκλιπὼν 

᾿“γήνορος παῖς 

«ΑΙἋἜΣΧΥΜΖΟΣ. 

ληχύϑιον ἀπώλεσεν. 

ΔΙΟΝΎΥΣΟΣ. 

ὦ δαιμόνι᾽ ἀνδρῶν, ἀποπρίω τὴν λήκυϑον, 
ἕνα μὴ διαχναίση τοὺς προλόγους ἡμῶν. 

ΕΥὙΥΡΙΠΙΔΗ͂Σ. Δ] 
τὸ τί; 

ἐγὼ πρίωμαι τῷδ᾽; 

ΖΔΦΙ2ἊἋΟΝΎΣΟΣ. 

ἐὰν πείϑῃ γ᾽ ἐμοί. 

ΕὙΡΙΠΙΔΗ͂Σ. 

1280 οὐ δῆτ᾽, ἐπεὶ πολλοὺς προλόγους ἕξω λέγειν 

᾿ σαντι τῶν ἔτι νυνί. ] 

ΣΧ ΟἿΣ: 

ληκύϑιον ἀπώλεσεν, 

] ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 
ὁρᾷς, προσῆψεν αὖϑις αὖ τὴν λήκυϑον. 

1286 ἀλλ, ὠγάϑ᾽, ἔτι χαὶ νῦν ἀλόδου πάσῃ τέχνῃ " 

λήψει γὰρ ὀβολοῦ πάνυ χαλήν τὲ χἀγαϑήν. 

ἘΠῚ ῬῚΤΕΕΖΙΉΕΣΙ 

μὰ τὸν “10 οὔπω γ᾽" ἔτι γὰρ εἰσί μοι συχνοί. 
Οἱνεύς ποτ᾽ ἐχ γῆς 

ΑΙΣΧΥΜΖΟΣ. 

ληχύϑιον ἀπώλεσεν. 

ἘΞΥΡΙΙΓΙΖΙΈΓ: 

ἔασον τα πρῶϑ᾽ ὅλον με τὸν στίχον. 

1240 Οἱνεύς ποτ᾽ 3 γῆς πολύμετρον λαβὼν στάχυν, 
ϑύων ἀπαρχὰς 

ΦΊ,ΣΧΥ“ΖΦΟΣ. 

ληχύϑιον ἀπώλεσεν. 

 ΙΟΝΥΞΟΣΕΣ: 

μεταξὺ ϑύων; καὶ τίς αὔϑ᾽᾽ ὑφείλετο; 

ΕὙΡΙΠΙΖΗ͂Σ. 

ἔασον, ὦ τᾶν" πρὸς τοδὶ γὰρ εἰπάτω. 
" Ζεὺς, ὡς λέλεκται τῆς ἀληϑείας ὕπο, 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

1245 ἀπολεῖ σ᾽- ἐρεῖ γὰρ, ληκύϑιον ἀπώλεσεν. 
τὸ ληκύϑιον γὰρ τοῦτ᾽ ἐπὶ τοῖς προλόγοισέ σου 
ὥσπερ τὰ σῦχ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ὀιφϑαλμοῖς ἔφυ. 
ἀλλ᾽ ἐς τὰ μέλη πρὸς τῶν ϑεῶν αὐτοῦ τραποῦ. 

ἘΞ ΡΙΓΙΩΖΣΗΙΣΣ. 

χαὶ μὴν ἔχω γ᾽ ὡς αὐτὸν ἀποδείξω χαχὸν 
1260 μελοποιὸν ὄντα χαὶ ποιοῦντα ταὔτ᾽ ἀεί. 

ΧΟΡΟΣ. 

τί ποτὲ πρᾶγμα γενήσεται; 

φροντίζειν γὰρ ἔγωγ᾽ ἔχω, 
τίν᾽ ἄριε μέμψιν ἐποίσει 
ἀνδρὶ τῷ πολὺ πλεῖστα δὰ 

1286 χαὶ κάλλιστα μέλη ποιή-- 

Ι 

᾿! 

ϑαυμάζω γὰρ ἔγωγ᾽ ὅπη 
μέμψεταί ποτε τοῦτον 

τὸν βαχχεῖον ἄνακτα, 
1260 χαὶ δέδοιχ᾽ ὑπὲρ αὐτοῦ. 

ΕΥὙΡΙΠΙΔΗ͂Σ. 

πάνυ γε μέλη ϑαυμαστά" δείξει δὴ τάχα. ἢ 
εἰς ἕν γὰρ αὐτοῦ πάντα τὰ μέλη ξυντεμῶ. 

ΔΙ2ἊἋΟΝΎΣΟΣ. 

χαὶ μὴν λογιοῦμαι ταῦτα τῶν ψήφων λαβών. 

ΕὙΡΙΠΙΖΔΗ͂Σ. 

«Τϑιῶτ᾽ ᾿Αἀχιλεῦ, τί ποτ᾽ ἀνδοοδάϊχτον ἀκούων, 
1206 ήχοπον οὐ πελάϑεις ἐπ᾿ ἀρωγάν; 

Ἑρμᾶν μὲν πρόγονον τίομεν γένος οἱ περὶ λίμναν. 

Ἰήκοπον οὐ πελάϑεις ἐπ᾿ ἀρωγάν. 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ. 

δύο σοὶ κύπω, «Αἰσχύλε, τούτω. 



124 Τ᾽ ΕΞ οὐ ἀκ ΝΥ ὁ ΤῊΞ 

ΠΥΡΙΠΊΙΖΔΗΣ: | 
1270 χύδιστ᾽ ᾿ἡχαιῶν ᾿Ἱτρέως πολυχοίραγνε μόνϑενε, 

71 (1. 

Ἰήχοπον οὐ πελάϑεις ἐπ᾿ ἀρωγάν. 

ΖΦΤΟΝΎΣΟΣ. 

τρίτος, υἹἱσχύλε, σοὶ κύπος οὗτος. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΖΔΗΣ. 

εὐφαμεῖτε μελισσονόμοι δόμον ᾿Ατοέμιδος πέλοι 
οἴγειν. 

1276 Ἰήχοπον οὐ πελάϑεις ἐπ᾿ ἀρωγάν. 

] φὶς ὐΒ χυανεμβόλοις 

Ϊ μαντεῖα χαὶ σταδίους. 

1820 οἱνάνθας γάνος ἀμπέλου, 

χύριός εἶμι ϑροοεῖν ὅϑιον χράτος αἴσιον ἀνδρῶν. 
Ἰήχοπον οὐ πελάϑεις ἐπ᾿ ἀρωγάν. 

ΠΟΣΝΜΣΣΟΣ. 
τ - - ᾿ - - ΄ «“ 
ὠ Ζεῦ βασιλεῦ, τὸ χρῆμα τῶν χοπὼν 0601. 

᾿ Η » » ᾿ “ 1 - ἐγὼ μὲν οὖν εἰς τὸ βαλανεῖον βούλομαι 
ἐξα αἰ πόδα, : ᾿ . 

1280 ὑπὸ τῶν χόπων γὰρ τὼ γνεφρὼ βουβωνιῶ. 

ἙΕΥΡΙΠΊΥΖΉΗ͂Σ. 

μὴ, πρίν γ᾽ ἂν ἀχούσης χἀτέραν στάσιν μιελῶν, 
ἐχ τῶν χκιϑαρῳδιχῶν νόμων εἰργασμένην. 

ΖΦ 1ΟΝ ΧΩΣΙΟῚΣΣ. 
ἴϑι δὴ πέραινε, χαὶ χύπον μὴ προστίϑει ἢ “περ 9 χαν μὴ πρ 5 

ἘΠ Χ ΡΊΥΣΕΥΖΕΕΓΈΣ: 

1286 ὅπως ᾿“χαιῶν δίϑρονον χράτος, Ἑλλάδος ἥβες. 

τοφλατιόϑρατ τοφλαιτόϑρατ, 
Σ , 

πρύτανιν χύνα, πέμπει, 

τοςλαττόϑρατ τοφλαττόϑρατ, 

Σείγγα δυσαμερίαν. 

σὺν δοοὶ καὶ χερὶ πιράχτορι ϑούριος ὄρνις, ] 

1290 τοφλαιτόϑρατ τοφλαττόϑρατ, 

᾿χυρεῖν παρασχὼν ἱταμαῖς χυσὶν ἀεροφοίτοις, 

τοφλαττύϑρει το(λαττόϑρατ, 

τὸ συγκχλινὲς ἐπ᾿ «ἴαντι, 

1295 τ τοφλαττύϑραι τοφλαττόϑρατ. 

Ὦ ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 
τί τὸ φλαιτόϑρατ τοῦτ᾽ ἐστίν; ἐκ Δαραϑῶνος, ἢ 
πόϑεν συνέλεξας ἱμονιοστρόφου μέλη; 

ς ΣΟ Σ ΧΟ. 

ἀλλ οὖν ἐγὼ μὲν ἐς τὸ χαλὸν ἐκ τοῦ χαλοῦ 
ἤνεγκον αὖϑ᾽, ἵνα μὴ τὸν αὐτὸν «Ῥρυνίχῳ 

1800 λειμῶνα Διουσῶν ἱερὸν ὀφϑείην δρέπων " 

οὗτος δ᾽ ἀπὸ πάντων μὲν φέρει πορνιδίων, 
σχολίων Μελήτου, Καριχῶν αὐλημάτων, 

, ϑρήνων, χορείων. τάχα δὲ δηλωϑήσεται. 

“ἐνεγκάτω τις τὸ λύριον. καίτοι τί δεῖ 

1306 λύρας ἐπὶ τοῦτον ; ποῦ ᾽στιν ἡ τοῖς ὀστράκοις 

αὕτη χροτοῦσα; δεῦρο Δοῦσ᾽ Εὐριπίδου, 

πρὸς ἥνπερ ἐπιτήδεια τάδ᾽ ἔστ᾽ ἄδειν μέλη. 

ΖΔΙΟΝΥΣῸΟ Σ. 

αὕτη ποϑ᾽ ἡ Ποῦσ᾽ οὐκ ἐλεσβίαζεν, οὔ. 

ΑΙΣΧΎΥΟ.0ΟΣ. 

ἀλχυόνες, εὐ παρ᾽ ἀενάοις ϑαλάσσης 

.1810 χύμασι στωμύλλετε, 
τέγγουσαι νοτίαις πτερῶν 

ῥανίσι χρόα δροσιζόμεναι" 

! 
Ϊ 

αἵ ϑ᾽ ὑπωρόφιοι χατὰ γωνίας 

εἱειειειειειλίσσετε δαχτύλοις φάλαγγες 
1816 ἱστότογα πηνίσματα, 

χερχίδος ἀοιδοῦ μελέτας, 

᾿ ἕν᾽ ὃ φίλαυλος ἔπαλλε δελ- 

1325 τοιαυτὶ 

ἱ βότρυος ἕλικα παυσίπονοτ'. 

᾿ περίβαλλ,, ὦ τέχνον, ὠλένες. 

ὁρᾷς τὸν πόδα τοῦτον; 

ΖΘ ΝΟ ΣΙΘΙΣ: 
ὁρῶ. 

ΧἼΣΞῪ - ΟἿΣ. 

τί δαί; τοῦτον ὁρᾷς; 

Δ ἘΕΟΘΙΝΟΧ Σ 

ὁρῶ. 
«ΑΙΣΧῪΥ 40 Σ. 

μέντοι σὺ ποιῶν 
τἀμὰ μέλη 

ΝΣ 

τολιῷς τρέγειν» 

ἀνὰ τὸ δωδεχαμήχανον μὴχ 
Κυρήνης μελοποιῶν; 

" ᾿ “3 - ᾿ δ» τὰ μὲν μέλη σου ταῦτα" βούλομαι δ᾽ ἔτι 
1330 τὸν τῶν μονῳδιῶν διεξελϑεῖν τρόπον. 

ὦ Νυχτὸς χελαινος( αὴς 

ὅρᾳ »ες τίνα μοι 

δύστανον ὕνειρον 

πέμπεις ἐξ ἀφανοῦς, 

ὑπίδα πρόπολον, 
ψυχὰν ἄψυχον ἔχοντα, 

᾿" π., γ " - 
1385 μελαίνας Νυχτὸς παῖδα, 

ἱφοιχώδη δεινὰν ὄψιν, 
ἱμελωνονεκυείμονα, 

«όνια φόνια δερχόμενον,, 

μεγάλους ὄνυχας ἔχοντα. 

ζαλλά μοι ἀμφίπολοι λύχνον ἅψατε 
᾿χάλπισί τ᾽ ἐκ ποταμῶν δρόσον ἄρατε, ϑέρμετε 
Ϊ ὕδωρ, 

1340 ὡς ἂν ϑεῖον ὄνειρον ἀποκχλύσω. 

[Ἰὼ πόντιε δαῖμον, 
'τοῦτ᾽ ἐχεῖν᾽" Ἰὼ ξύνοιχοι, 

τάδε τέρατα ϑεάσασϑε. 
τὸν ἀλεχτρυόνα μον συναρπάσασα 
'φοούδη Γλύχη. 

᾿Νύμφαι ὀρεσσίγονοι, 
1346 ὦ Μιανία, ξύλλαβε. 

᾿ξγὼ δ᾽ ἃ τάλαινα προσέχουσ᾽ ἔτυχον 

“ἐμαυτῆς ἔργοισι, 

λίνου μεστὸν ἄτραχτον 
ἐἰειειει εἴ εἰλίσσουσα χεροῖν 

Γχλ ὠστῆρα ποιοῦσ᾽, ὕπως 

1350 χνες αἴος εἰς ἀγορὰν 

ξιφέρουσ᾽ ἐπ ΟΣ τος 

ὁ δ᾽ ἀνέπτατ᾽ ἐς αἰϑέρα 
χουφοτάταις πτερύγων ἀχμαῖς " 
ἐμοὶ δ᾽ ὥχε᾽ ἄχεα κατέλιπε, 
δάχουα δάχρυά τ᾿ ἀπ᾽ ὀμμάτων 

1355 ἔβαλον ἔβαλον ἃ τλάμων. 

ἀλλ, ὦ Κρῆτες, Ἴδας τέχνα, 
τὰ τόξα λαβόντες ἐπαμύνατε, 

ἀμπάλλετε, κυ- 

ἀνέπτατ᾽ 

᾿ τὰ χῶλά τ᾽ 
χλούμενοι τὴν οἰχέαν. 
ἅμα δὲ “]χτυννὰ παῖς 

Ἄρτεμις χαλὰ 

τ36ὺ τὰς κυνίσχας ἔχουσ᾽ ἐλϑέτω 

-ὐπὐνννν τ πτ.., τ ΥΌ ΌσνΝνΝἝΝἝΝτ 



Β΄ ΘΑ ἢ ΝΠ 

ὃ διὰ δόμων πανταχῆ. 

σὺ δ᾽, ὦ “Ἰὺς, διπύρους ἀνέχουσα 

ἡειστάθος ὀξυτάταιν χει- 

ροῖν, Ἑχάτα, παρά ἩΨΟΨ 

ἐς Γλύχης, ὅπως ἂν 

Ϊ ἘΕΡ ΘΟ ον «φωράσω. 

ΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

": παύσασϑον ἤδη τῶν μελῶν. 
ὙΜΤΟΣ οχ Οὐ ὩΆΘῚΣ. ᾿ς 

χἄμοιγ᾽ ἅλις. ' 
ιϑθ6 ἐπὶ τὸν σταϑμὺν γὰρ αὐτὸν ἀγαγεῖν βούλομαι, 

ὅσπερ γ᾽ ἐλέγξει τὴν ποίησιν νῷν μόνος" 
τὸ γὰρ βάρος νῷν βασανιεὶ τῶν ῥημάτων. 

ΔΠΙἊἜΟΝΎΣΟΣ. 

ἔτε δεῦρό νυν, εἴπερ γε δεῖ καὶ τοῦτό με 
ἀνδρῶν ποιητῶν τυροπωλῆσαι τέχνην. 

ΧΟΡΟΣ. 

1870 ἐπίσπονοί γ᾽ οἱ δεξιοί. 

τόδε γὰρ ἕτερον αὖ τέρας 
γεοχμὸν, ἀτοπίας πλέων, 
ὃ τίς ἂν ἐπενόησεν ἄλλος; 
μὰ τὸν, ἐγὼ μὲν οὐδ᾽ ἂν εἴ τις 

| 1876 ἔλεγέ μοι τῶν ἐπιτυχόντων, 

ἐπιϑόμην., ἀλλ᾿ φόμην ἂν 

αὐτὸν αὐτὰ ληρεῖν. 
ΙΟΝΥΣΟΣ. 

ἔϑι νυν παρίστασϑον παρὰ τὼ πλάστιγγ᾽, 
{ἘΦ ῚΝ ΧΟ Σι χοὶ ἘΥΡΙΠΊΖΗ Σ. 

ἰδού: 
᾿πὰ ΑἸΟΝΥΣ 

χαὶ λαβομένω τὸ δῆμ᾽ ἑχάτερος εἴπατον, 

ΣΟΥ ΟἿΣ σὸν ἘΣ ΡΙΙΓΙΖΙΗΞΣ. 

ἐχόμεϑα. 
ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

τοῦπος νῦν λέγετον εἰς τὸν σταϑμό»". 
ΕΥΡΙΠΙΔΗ͂Σ. 

εἴϑ᾽ ὥφελ᾽ ᾿ἄργους μὴ διαπτάσϑαι σχάφος. 
ΦΙΣΧΎΥΟ.ΟΣ. 

Σπερχειὲ ποταμὲ βουνόμοι τ᾽ ἐπιστρο(ραί. 
“ΕΘΝ ΏΣΟΣ. 

χόχχυ, μεϑεῖτε" χαὶ πολύ γε χατωτέρω 
1386 χωρεῖ τὸ τοῦδε. 

ἘΥΡῚΙΙΕΙΖΗΣ. 

ἐστὶ ταἴτιον; χαὶ τί ποτ᾽ 

ΡΟΣ Σ 

ὅτι εἰσέϑηχε ποταμὸν, ἐριοπωλιχῶς 

ὑγρὸν ποιήσας τοὔπος ὥσπερ τἄρια, 
σὺ δ᾽ εἰσέϑηκας τοὔπος ἐπτερωμένον. 

ἘΧΙΡΊΎΠΙΖΩΗΣ: 

ἀλλ ἕτερον εἰπάτω τι χἀντιστησάτω. 
ΑΙΟΝΎΣΟΣ. 

1390 λάβεσϑε τοίνυν αὖϑις. 
ΦΙΣΧΥ ΟΣ. χαλ ΕὙ ΓΡῚ ΠΥΖΡΈΕΙ͂Σ. 

ἡν᾿ ἰδού. 
ΦΙΘΙΝΧΣΟΙΣ. 

μὸν 

ΕὙΡΙΠΙΖΗΣ. 

οὐχ ἔστι Πειϑοῦς ἱρὺν ἄλλο πλὴν λόγος. 

1370 --- 1377. --Ξ 1482 --- 1490. --ΞΞ 1491 --- 1499. 

1380 καὶ μὴ μεϑῆσϑον, πρὶν ἂν ἐγὼ σφῷν χοχκύσω.. 

Ἅ 1 Χ' 50: ΤῈ 

ΔΙΣΧΥ ΟΣ. 
μόνος ϑεῶν γὰρ θάνατος οὐ δώρων ἐρᾷ. 

ΤΟΝ ΞΟΣ: 

] 

1400 βέβληκ᾽ ᾿ἡχιλλεὺς δύο χύβω χαὶ τέτταρα. 

μεϑεῖτε μεϑεῖτε" χαὶ τὸ τοῦδέ γ᾽ αὖ ῥέπει" 
ϑάνατον γὰρ εἰσέϑηχε βαρύτατον χαχῶν. 

ΕὙΡΙΠΙΖΔΉΣ. 

1396 ἐγὼ δὲ πειϑώ γ᾽, ἔπος ἄριστ᾽ εἰρημένον. 

ΦΙΟΝΥΣΟΣ Ι 
πειϑὼ δὲ χοῦτφόν ἐστι χαὶ νοῦν οὐχ ἔχον. Ι 
ἀλλ ἕτερον αὖ ζήτει τι τῶν βαρυστάϑμων, 

᾿ ὅ τι σοι χαϑέλξει, χαρτερόν τὲ χαὶ μέγα. 
ΒΧΡΥΠΙΖΩ͂ ΗΕ. 

φέρε ποῦ τοιοῦτο δῆτά μοὐστί; ποῦ; 
ΑΙΟΝΎΣΟΣ. ] 

φοάσω" 

ἂν, ὡς αὕτη ᾽στὶ λοιπὴ σῳῷᾧν σιάσις. 
ΕΥ̓ΡΙΠΊΔΗΣ. 

σιδηροβριϑές τ᾿ ἔλαβε δεξιᾷ ξύλον. 

ΣΧ ΟΣ: 

ἅρματος γὰρ ὥρμα καὶ νεχρῷ γεχρός. 

ΑΙΟΝΎΣΟΣ. 

ἐξηπάτηχεν αὖ σὲ χαὶ νῦν. 

ἘΠ Υ Υ ΤΕΤΖΙ ΠΣ. 

τῷ τρόπῳ; 
ΖΦΙΟΝΎΥΣΟΘΈΣ. 

εἰσήνεγχε χαὶ γεχρὼ 

οὐκ ὧν ὄραιντ᾽ οὐδ᾽ ἑχατὸν 
ΠΣ ΧΥΎΥΖΌΟΣ. 

χαὶ μηχέτ᾽ ἔμοιγε χατ᾽ ἔπος, ἀλλ᾽ ἐς τὸν σταϑμὸν 
αὐτὸς, τὰ παιδί᾽, ἡ γυνὴ, Κηφισοφῶν, 
ἐμβὰς καϑήσθω συλλαβὼν τὰ βιβλία" 

1410 ἐγὼ δὲ δύ᾽ 

λέγοιτ᾽ 

ἐφ᾽ 

δύο, 
«Αἰγύπτιοι. 

1406 δύ᾽ 

οὃς 

“ ᾽ 
αοματ Υ 

ἔπη τῶν ἐμῶν ἐρῶ μόνα. 
ΘΕ ΣΟ: 

“ἄνδρες σοφοὶ, χἀγὼ μὲν αὐτοὺς οὐ χοινῶ. 
οὐ γὰρ δι᾽ ἔχϑρας οὐδετέρῳ γενήσομαι. 

τὸν μὲν γὰρ ἡγοῦμαι σοφὸν, τῷ δ᾽ ἥδομαι. κ 
Π. 0 ὶ ἐν ἀκ ὦ 

ουδὲν ἄρα πράξεις ὧνπερ ἦλθες οὕνεχα; 

ΦἸΙΟΝΎΥΣΌΣ. 

1416 ἐὰν δὲ χρίνω; 
1 ΤΟΎΤΩ ΝΜ. 

τὸν ἕτερον λαβὼν ἄπει, 
ὑπότερον ἂν χρίνης, ἵν᾿ ἔλθῃς μὴ μάτην. 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

εὐδαιμονοίης. φέρε, πύϑεσϑέ μου ταδί. 
ἐγὼ χατῆλϑον ἐπὶ ποιητήν. 

ΕὙΡΙΠΙΖΗΣ. 

τοῦ χάριν; 
- 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

ἕν᾽ ἡ πόλις σωϑεῖσα τοὺς χοροὺς ἄγῃ. 
1420 ὁπότερος οὖν ἂν τῇ πόλει παραινέσειν 

μέλλῃ τι χρηστὸν, τοῦτον ἄξειν μοι δοχῶ. 
πρῶτον μὲν οὖν περὶ ᾿Αλκιβιάδου τίν᾽ ἔχετον 

γνώμην ἑχάτερος ; ἡ πόλις γὰρ δυστοκεῖ. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΖΔΗΣ. 

ἔχει δὲ περὶ αὐτοῦ τίνα γνώμην; 

ΑΙΟΝΎΣΟΣ. 



Ἔ δι πῆ νο" 

Ἴ26 Α ῬΩΙ ΞΕ ΧΘ ΦΆΨΝ Ὁ ΣΞ 

1426 ποϑεῖ μὲν, ἐχϑαίρει δὲ, βούλεται δ᾽ ἔχειν. ] ΑἸΙΟΝΎΣΟΣ. 

ἀλλ ὃ τι γνοεῖτον, εἴπατον τούτου πέρι. .1160 εὕρισχε γὴ «1, εἴπερ ἀναϑύσει πάλιν, 
ΕΥὙΡΙΠΙΖΗΣ. ] “«Φ{ΦΓ:ΣΈΧΟΧ ΚΟΣΣ. 

μισῶ πολίτην, ὅστις ὠφελεῖν πάτραν ] ἐχεῖ φράσαιμ᾽ ἄν" ἐνθαδὶ δ᾽ οὐ βούλομαι. 

βραδὺς φανεῖται » μεγάλα δὲ βλάπτειν ταχὺς, ΑΙἊΟΝΎΣΟΣ. 

χαὶ πόριμον αὑτῷ, τῇ πόλει δ᾽ ἀμήχανον. μὴ δῆτα σύ γ᾽, ἀλλ ἐνθένδ᾽ ἀνίει τἀγαϑά. 

ΖΔΙἊἋΟΝΎΣΟΣ:. ' ΦΑΙΣΧΎΜΟΣ. 

1480 εὖ γ᾽, ὦ Πόσειδον" σὺ δὲ τίνα γνώμην ἔχεις ; τὴν γῆν ὅταν νομίσωσι τὴν τῶν πολεμίων 
ΔΙΣΧΥ.ΖΟΣ. ] εἶναι σιξετέραν, τὴν δὲ σφετέραν τῶν πολεμίων, 

[οὐ χρὴ λέοντος σχύμνον ἐν πόλει τρέφειν. 1406 πόρον δὲ τὰς ναῦς, ἀποοίαν δὲ τὸν πόρον. 

μάλιστα μὲν λέοντα μὴ ᾽ν πόλει τρέφειν, ΖΖΠΙΟΝΥΣΟΣ. 

ἢν δ᾽ ἐχτρέφῃ τις, τοῖς τρόποις ὑπηρετεῖν. ] εὖ, πλήν γ᾽ ὁ διχαστὴς αὐτὰ καταπίνει μόνος. 
ΔΙΟΝΎΥΣΟΣ. ΠΑΟΎΤΩ Ν. 

γὴ τὸν “1Ίἰα τὸν σωτῆρα, δυσχρίτως γ᾽ ἔχω" χρίνοις ἄν. 

ὁ μὲν σοφῶς γὰρ εἶπεν, ὁ δ᾽ ἕτερος σαιρῶς. ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 
1486 ἀλλ ἔτι μίαν γνώμην ἑχάτερος εἴπατον αὕτη σφῷν “ρίσις γενήσεται. 

περὶ τῆς πόλεως ἥντιν᾽ ἔχετον σωτηρίαν. αἱρήσομαι γὰρ ὅνπερ ἡ ψυχὴ ϑέλει. 
ΕὙΡΙΠΙΔΗΣ. ἘΥΡΙΜΖΙΩΣΣ 

[εἴ τις πτερώσας Κλεύχριτον Κινησίᾳ, μεμνημένος νυν τῶν ϑεῶν, οὃς ὦμοσας, 

αἴροιεν αὖραι πελαγίαν ὑπὲρ πλάχα. 1470 ἡ μὴν ἀπάξειν μ᾽ οἴχαδ᾽, αἱροῦ τοὺς φίλους. 
ΖΘ ΝΟΥ ΣΙΟΣΣ, Ι ΖΦΙΟΝΥΣΟΣ. 

γέλοιον ἂν φαίνοιτο" νοῦν δ᾽ ἔχει τίνα; ἡ γλῶττ᾽ ὀμώμοχ᾽, «ἽἸσχύλον δ᾽ αἱρήσομαι. 
ΕὙΡΙΠΙΔΗΣ. ἘΠΥΡΙΙΠΕΖΊΕΓΩΣΕ : 

1440 εἰ ναυμαχοῖεν, χᾷτ᾽ ἔχοντες ὀξίδας τί δέδραχας, ὦ μιαρώτατ᾽ ἀνθρώπων; 
δαίναιεν ἐς τὰ βλέφαρα τῶν ἐναντίων.Ἱ ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 
ἐγὼ μὲν οἶδα, χαὶ ϑέλω φοάζειν. ΕΠ; Ι 

ΔΙἊΟΝΥΣΟΣ. ἔχρινα γνιχῶᾶν «ΑἹσχύλον. τιὴ γὰρ οὔ; ] 
λέγε. ἘΥΡΙΠΊΖΗΣ. 

Ϊ ΕὙΡΙΠΙΜΗ͂Σ. αἴσχιστον ἔργον προοσβλέπεις μ᾽ εἰργασμένος; 

ὅταν τὰ νῦν ἄπιστα πίσϑ᾽ ἡγώμεϑα, | ΞΠΣΘΝΥ ΣΙΊΘΣΣ: 

τὰ δ᾽ ὄντα πίσι᾽ ἄπιστα. 1476 τί δ᾽ αἰσχρὸν, ἢν μὴ τοῖς ϑεωμένοις δοχῆ; 
ΖΦ ΠΟ ΧΣΙΟΣ: ΕὙΡΙΠΙΖΔΈΣ. 

πῶς; οὐ μανϑάνω. ὦ σχέτλιε, περιόψει μὲ δὴ τεϑνηχότα; 

1440 ἀμαϑέστερόν πως εἰπὲ χαὶ σαφέστερον. ΔΊΟΝΥΣΟΣ. 
ἘΧΡΙΠΥΖΉΗΙΣ:. τίς οἶδεν εἰ τὸ ζὴν μέν ἐστι κατϑανεῖν, 

εἰ τῶν πολιτῶν οἷσι νῦν πιστεύομεν, τὸ πνεῖν δὲ δειπινεῖν, τὸ δὲ χαϑεύδειν χώδιον; 
τούτοις ἀπιστήσιαμεν,, οἷς δ᾽ οὐ χρώμεϑα, ΠΟΥ ΤῺ Ν: 

τούτοισι χρησαίμεσϑει, σωϑείημεν ἄν. χωρεῖτε τοίνυν, ὦ Διόνυσ᾽, εἴσω. 

[εἰ γῦν γε δυστυχοῦμεν ἐν τούτοισι, πῶς ἸΌΝ ΣΙΟἿΣ: 

᾿ τἀναντία πράξαντες οὐ σωζοίμεϑ᾽ ἄν; τί δαί; 

ΦΤΟΝΎΣΟΣ, ἹΧΟΎΤΑ Ν. 

εὖ γ᾽, ὦ Παλάμηδες ᾿ ὠ σοῳ ὠτάτη φύσις. 1480 ἕνα ξενίσω σφὼ πρὶν ἀποπλεῖν. 

ταυτὶ πότερ᾽ αὐτὸς εὗρες ἢ Κηφισοφῶν; ΠΙΟΝΎΣΟΣ. 

ΕὙΡΙΠΙΔΗΣ εὖ τοι λέγεις 
ἐγὼ μόνος" τὰς δ᾽ ὀξίδας π ΝΣ ς ΠΕΡῚ γὴ τὸν “10 " οὐ γὰρ ἄχϑομαι τῷ πράγματι. 

ΖΙ ΤΟΝ ὙΣΌΣ. ΧΟΡΟΣ. 

τί δαὶ λέγεις σύ; μαχάριός γ᾽ ἀνὴρ ἔχων 
ΠΣ ΧΎ ΟΣ. ξύνεσιν ἠχριβωμένην. 

τὴν πόλιν νῦν μοι φράσον πάρα δὲ πολλοῖσιν μαϑεῖν. 

1405 πρῶτον͵, τίσι χρῆται" πότερα τοῖς χρηστοῖς ; 1486 ὅδε γὰρ εὖ φρονεῖν δοχήσας 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ. πάλιν ἄπεισιν οἴκαδ᾽ αὖ, 
πόϑεν; ἐπ᾿ ἀγαϑῷ μὲν τοῖς πολίταις, 

' μισεῖ χάχιστα. ἐπ᾿ ἀγαϑῷ δὲ τοῖς ἑαυτοῦ 

᾿ ὙΠ Σ ΣΎ ΖΚΟἿΣ: ξυγγενέσι τὲ χαὶ φίλοισι, 

] τοῖς πονηροῖς δ᾽ ἥδεται; 1490 διὰ τὸ συνετὸς εἶναι. 

ΔΊΟΝΥΣΟΣ. χαρίεν οὖν μὴ Σωχράτεϊ, 

| οὐ δῆτ᾽ ἐχείνη γ᾽, ἀλλὰ χρῆται πρὸς βίαν. παραχαϑήμενον λαλεῖν, 

Ι ΑΙΣΧΎΥΖΟΣ. ἀποβαλόντα μουσιχὴν, 

χιῶς οὖν τις ἂν σώσειε τοιαύτην πόλιν, τά τε μέγιστα παραλιπόντα 

] ἢ μήτε χλαῖνα μήτε σισύρα συμφέρει; 1496 τῆς τραγῳδικῆς τέχνης. 



τὸ δ᾽ ἐπὶ σεμνοῖσιν λόγοισι 
χαὶ σχαριφισμοῖσι λήρων 
διατριβὴν ἀργὸν ποιεῖσϑαι, 
παραφρονοῦντος ἀνδρός. 

ΠΑΟΥΤΙΩ Ν. 

1600 ἄγε δὴ χαίρων, «Αἰσχύλε, χώρει, 
χαὶ σῶζε πόλιν τὴν ἡμετέραν 
γνώμαις ἀγαϑαῖς, χαὶ παίδευσον 

τοὺς ἀνοήτους " πολλοὶ δ᾽ εἰσίν" 
χαὶ δὸς τουτὶ Ἀλεοιφῶντι φέρων, 

1505 καὶ τουτὶ τοῖσι πορισταῖς, 

Τηύρμηκχέ ϑ᾽ ὁμοῦ καὶ Νιχομάχῳ" 
τόδε δ᾽ ᾿ἀρχενόμῳ" 
χαὶ φράζ᾽ αὐτοῖς ταχέως ἥκειν 
ὡς ἐμὲ δευρὶ χαὶ μὴ μέλλειν" 

1510 κἂν μὴ ταχέως ἥχωσιν, ἐγὼ 
γὴ τὸν ᾿πόλλω στίξας αὐτοὺς 

χαὶ συμποδίσας 

μετ᾽ ᾿Ἵδειμάντου τοῦ “ευχολόφον 
χατὰ γῆς ταχέως ἀποπέμψω. 

“ΑΙΣΧΥΜΖΟΣ. 

1616 ταῦτα ποιήσω" σὺ δὲ τὸν ϑᾶχογ 

ΒΡ ΑΙ ῬΈΑ χ Ὁ Ἑ 

τὸν ἐμὸν παράδος Σοφοχλεῖ τηρεῖν, 
κἀμοὶ σώζειν, ἢν ἄρ᾽ ἐγώ ποτε 
δεῦρ᾽ ἀφίχωμαι. τοῦτον γὰρ ἐγὼ 
σοφίᾳ χρίνω δεύτερον εἶναι. 

1520 μέμνησο δ᾽, ὅπως ὁ πανοῦργος ἀνὴρ 
χαὶ ψευδολόγος χαὶ βωμολόχος 
μηδέποτ᾽ εἰς τὸν ϑᾶχον τὸν ἐμὸν 
μηδ᾽ ἄχων ἐγχαϑεδεῖται. 

ΠΑΟΥΤΩ Ν. 

φαίνετε τοίνυν ὑμεῖς τούτῳ 
1626 λαμπάδας ἱρὰς, χἄμα προπέμπετε 

τοῖσιν τούτου τοῦτον μέλεσιν 
χαὶ μολπαῖσιν χελαδοῦντες. 

ΧΟΡΟΣ. 

πρῶτα μὲν εὐοδίαν ἀγαϑὴν ἀπιόντι ποιητῇ 
ἐς φάος ὀρνυμένῳ δότε, δαίμονες οἱ κατὰ γαίας, 

1580τῇ τε πόλει μεγάλων ἀγαϑῶν ἀγαϑὰς ἐπινοίας. 
πάγχυ γὰρ ἔκ μεγάλων ἀχέων παυσαίμεϑ᾽ ἂν 

ουτῶως 

ἀργαλέων τ᾽ ἐν ὅπλοις ξυνόδων. Κλεοφῶν δὲ 
μαχέσϑω 

κίίλλος ὁ βουλόμενος τούτων πατρίοις ἐν ἀρούραις. 



ΠΑ ΠΟ ΡΑΜΑ ΟἿἷΞ ἹΕΡΟΣΞ ΩΤΕΑ 

ΠΡΑΞ4ΓΟΡ 4. Ο ΜῊ Κα ΤᾺ ΘΕΥΣ: 

ΤΥΎΥΝΑΝΚΕΙΣ ΤΙΝΈΣ: ἌΡΓΟΣ ἘΣ 

ΧΟΡΌΣ» ΤΥΝΦΥΚΟΩΝ: ΤΡ ΧΕΣ ΨᾺΏΜΨΕΣ, 

2.ΔΈΠΥΡΟΣ. ΝΕΑΝΙΣ. 

ΦΝΗΡ ΤΊΣ. ΝΕΑΔΑΝΙΑ͂Σ. 

ΧΡΕΜΗ͂Σ. ΘΕΡΑ͂ΠΑ͂ΙΝ 4. 

Ο ΚΑΤΑΆΘΕΙΣ. ΖΕ ΣΊΓΟ ΤΕΣ: 

' ἡ 10} (Θ᾽ δ ΣΡ ὩΣ 

ἥ , κα ὦ τ ΣΤῊΝ - 
] Ζι γυναῖχες συνέϑεντο πάντα μηχανήσασϑαι εἷς τὸ δόξαι ἄνδρες εἶναι χαὶ ἐχχλησιάσασαι πεῖσαι παρα- 
] 

᾿ ί λιν». δηιιηγοοησάσης μιᾶς ἐξ αὐτῶν. αἱ δὲ μηχαναὶ τοῦ δόξ ὑτὰς ἄνδρας εἶναι δοῦναι σιίσι τὴν πόλιν, δημηγορησάσης μιᾶς ἐξ αὐτῶν. αἱ δὲ μηχαναὶ τοῦ δύξαι αὐτὰς ἄνδρας 
Η Ν ᾿ ἦ Ἶ ἢ 

τοιαῦται. πώγωνας περιϑέτους ποιοῦνται καὶ ἀνδρείαν ἀναλαμβάνουσι στολὴν, προνοήσασαι χαὶ προασχή- 
ὍΣ ΤΉ τ ᾿Ἶ Ξ Ἔν ον ΝΞ κάρνος ξ ΒῸ ; 

ἰσασαι τὸ σῶμα αὐτῶν, ὡς ὅτι μάλιστα ἀνδριχὸν εἶναι δόξαι. μία δὴ ἐξ αὐτῶν Πραξαγόρα λύχνον ἔχουσα 
ΞΕ , Εν ἣ τ ἩρβξΝ 

ἘΠΕῚ χατὰ τὰς συνϑήχας χαὶ φησὶν. ὦ λαμπρὸν ομμα. 
ἵ 

] ΑΙΡΙΣ ΟΦΆΑΝΟΥΣ ΤΡΑΜΜ ΑΙ ΘΩΝ 

Ἔν τοῖς Σχίροις τὰ γύναι᾽ ἔχρινεν ἐν στολαῖς 

ἀνέρων προχαϑίζοντα, γενομένης ἐχχλησίας, 

περιϑέμεναι πώγωνας ἀλλοτοίων τοιχῶν. 
Ϊ [2 « - ΜΕ τ 

ἐποίησαν οὕτως. ὑστεροῦντες οὐν στολαῖς 

ἄνδοες γυναικῶν ἐχάϑισαν " χαὶ δὴ μία 

δημηγορεῖ περὶ τοῦ λαβούσας τῶν ὅλων 
δ , ρΖ κι ΕΝ Ἐ ΄ 

τὴν ἐπιτροπὴν βέλτιον ἄρξειν μυρίῳ " 

ἐχέλευσέ τ᾽ εἷς τὸ χοινὸν εἰσιξέρειν ὅλα 
; ᾽ν : ; Ξ 

τὰ χρήματ᾽ ἄνδρας" ὡς χεχρίσϑαι τοῖς νόμοις. 



Ἐε εν ἘΤΟΞΊΤ Α ΧΖ. Οὐ μεξ αν ᾿ς 

ΠΡΩΑΞΑΓΟΡ ΔΑ. 
Ξ5᾿ , - ΄ ᾿ 
9) λαμπρὸν ὄμμα τοῦ τροχηλάτου λύχνου 
κάλλιστ᾽ ἐν εὐσχόποισιν ἐξηρτημένον, 
γονάς τε γὰρ σὰς χαὶ τύχας δηλώσομεν " 
τροχῷ γὰρ ἐλαϑεὶς χεραμιχῆς ῥύμης ἄπο 

ὅ μυχτῆοσι λαμπρὰς ἡλίου τιμὰς ἔχεις " 
᾿ εἰν ἤριτι 
ὕρμα φλογὸς σημεῖα τὰ ξυγχείμενα. 
σοὶ γὰρ μόνῳ δηλοῦμεν, εἰχύτως, ἐπεὶ 

Ω 3 ) 
3 »͵ Ζ, ΄. ᾿, χν τοῖσι δωματίοισιν ᾿Ἱφοοδίτης τρόπων 

πειρωμέναισι πλησίον παραστατεῖς, 

10 λορδουμένων τε σωμάτων ἐπιστάτην 
οιρϑαλμὸν οὐδεὶς τὸν σὸν ἐξείργει δόμων. 

μόνος δὲ μηρῶν εἷς ἀπορρήτους μυχοὺς 
λάμπεις, ἀφεύων τὴν ἐπανϑοῦσαν τρίχα" 

, Σ 5 : 
στοάς τὲ χαρποῦ βαχχίου τε νάματος 

16 πλήρεις ὑποιγνύσαισι συμπαραστατεῖς " 
χαὶ ταῦτα συνδρῶν οὐ λαλεῖς τοῖς πλησίον. 
ἀνϑ᾽ ὧν συνείσει χαὶ τὰ νῦν βουλεύματα, 
ὅσα Σχίροις ἔδοξε ταῖς ἐμαῖς «φίλαις. 
πραννεν σα Νρον τς ρήγα ΞΨΡΣῈ 
ἀλλ οὐδεμία πάρεστιν ὡς ἥχειν ἐχοῆν. 

20 καίτοι πρὸς ὄρϑρον γ᾽ ἐστίν" ἡ δ᾽ ἐχχλησία 
ἩΞΡΝ ΕΝ; ΟΣ ες ὌΡΗ 

αὐτίχα μάλ ἔσται: καταλαβεῖν δ᾽ ἡμᾶς ἕδρας, 
« ΄ ΄ ΝΣ Κα. Η »ν ἃς «υρόμαχός ποτ᾽ εἶπεν, εἰ μέμνησθ᾽ ἔτι, 
δεῖ τὰς ἑτέρας πως κἀγχαϑεζομένας λαϑεῖν. 

τί δῆτ᾽ ἂν εἴη; πότερον οὐχ ἐοραμμένους 
ἐ εὐ ξόεξν τ 

26 ἔχουσι τοὺς πώγωνας, οὃς εἴρητ᾽ ἔχειν; 
ἢ ϑαϊμάτια τἀνδρεῖα χλεψάσαις λαβεῖν 
μιν " ἘΝ - ΕΣ ΕῚ ς -" Γὰ 

ἢν χαλεπὸν αὐταῖς; ἀλλ᾿ ὁρῶ τονδὲ λύχνον 

προσιόντα. φέρε νυν» ἐπαναχωρήσω πάλιν, 
μὴ καί τις ὧν ἀνὴρ ὃ προσιὼν τυγχάνῃ. 

ΠΟΛ ΕΙ κ92: 

80 ὥρα βαδίζειν, ὡς ὃ χήουξ ἀοτίως 
ἡμῶν προσιόντων δεύτερον χεχόκκυκεγ. 

ΠΡ4Ξ.΄4ΤΟΡ.4Α. 

ἐγὼ δέ γ᾽ ὑμᾶς προσδοχῶσ᾽ ἐγρηγόρη 
τὴν νύχτα πᾶσαν. ἀλλὰ φέρε, τὴν γείτονα 
τήνδ᾽ ἐχχαλέσωμαι, τρυγονῶσα τὴν ϑύραν. 

86 δεῖ γὰρ τὸν ἄνδρ᾽ αὐτῆς λαϑεῖν. 

ΡΥ ΒΜ 
᾿ ᾿ 
ἤχουσώ τοι 

« ΠΗ χω ἐς ᾿ 
ὑποδουμένη τὸ χνῦμά σου τῶν δακτύλων, 

ἅτ᾽ οὐ χαταδαρϑοῦσ᾽. ὁ γὰρ ἀνὴρ, ὦ φιλτάτη, 
“Σαλαμίνιος γάρ ἔστιν ᾧ ξύνειμ᾽ ἐγὼ, 

ἘΣ Ἐπ ; : 5 δ 
τὴν νύχϑ᾽ ὅλην ἤλαυνέ μ᾽ ἐν τοῖς στρώμασιν, 

40 ὥστ᾽ ἄρτι τουτὶ ϑοϊμάτιον αὐτοῦ λαβεῖν. 

ΣΟΥ ΝΗ ΤΣ 

χαὶ μὴν ὁρῶ χαὶ Κλειναρέτην χαὶ Σωστράτην 
παριοῦσαν ἤδη τήνδε χαὶ «Ριλαινέτην. 

ΠΡΑΞ4ΓΟΡ 4. 
Ὡ 

οὔχουν ἐπείξεσϑ᾽; ὡς Γλύκη κατώμοσεν 

| 

τὴν ὑστάτην ἥχουσαν οἴνου τρεῖς χύας 
45 ἡμῶν ἀποτίσειν χἀρεβίνϑων χοίγνικα. 

ΤΥ ΝῊ «- 
τὴν Σμιχυϑίωνος δ᾽ οὐχ ὁρᾷς ΜΙελιστίχην 
σπεύδουσαν ἐν ταῖς ἐμβάσιν; χαί μοι δοκεῖ 
κατὰ σχολὴν παρὰ τἀνδρὸς ἐξελϑεῖν μόνη. 

ΤΥ ΝΗ, 8. 

τὴν τοῦ χαπήλου δ᾽ οὐχ ὁρῷς Γευσιστράτην, 
ὅ0 ἔχουσαν ἐν τῇ δεξιᾷ τὴν λαμπάϑα, 

καὶ τὴν Φιλοδωρήτου τε καὶ Χαιρητάδου; 
ΠΡΑΞ4ΓΟΡ 4. 

ὁρῶ προσιούσας χἀτέρας πολλὰς πάνυ 
γυναῖκας, ὅ τι πέρ ἐστ᾽ ὄφελος ἐν τῇ πόλει. 

ΤΟΥΣ ΈΣΙΣ εἴς 

χαὶ πάνυ ταλαιπώρως ἔγωγ᾽, ὦ φιλτάτη, 
ὅ6 ἐχδρᾶσα παρέϑυν. ὁ γὰρ ἀνὴρ τὴν νύχϑ᾽ ὅλην 

ἔβηττε, τριχίδων ἑσπέρας ἐμπλήμενος. 
ΠΡΑΞΑΓΟΡ Α. 

χάϑησϑε τοίνυν, ὡς ἂν ἀνέρωμαι τάδε 
ὑμᾶς, ἐπειδὴ συλλελεγμένας ὁρῶ, 
ὅσα “Σχίροις ἔδοξεν εἰ δεδράχατε. 

ΣΥΝ ΧΟ. 

ἔγωγε. πρῶτον μέν γ᾽ ἔχω τὰς μασχάλας 
λόχμης δασυτέρας, χαϑάπερ ἣν ξυγχείμενον " 

ἔπειϑ᾽ ὁπόϑ᾽ ἁνὴρ εἰς ἀγορὰν οἴχοιτό μου, 
ἀλειψαμένη τὸ σῶμ᾽ ὅλον δι᾿ ἡμέρας 
ἐχλιαινόμην ἑστῶσα πρὸς τὸν ἥλιον. 

ΠΟΥ ΝΘ ἘΣ 

χἄγωγε" τὸ ξυρὸν δέ γ᾽ ἐκ τῆς οἱχίας 
ἔρριψα πρῶτον, ἵνα δασυνϑείην ὅλη 

καὶ μηδὲν εἴην ἔτι γυναικὶ προσφερής. 

ΠΡΑΞ4ΓΟΡ «. 

ἔχετε δὲ τοὺς πώγωνας, οὃς εἴρητ᾽ ἔχειν 
πάσαισιν ἡμῖν, ὁπότε συλλεγοίμεϑα; 

00 

ΧΥΩΝ Ἤν. Ζ1: 

70 νὴ τὴν Ἑχάτην, καλόν γ᾽ ἔγωγε τουτονί. ] 
ΤΥ ΠΝ 

χἄγωγ᾽ Ἐπιχράτους οὐχ ὀλίγῳ καλλίονα. 

ἹΓΡΖἜΞΞ ΟΡ. 

ὑμεῖς δὲ τί φατέ; | 

ΤΥΟΝ ΕΓΟΨΟΙ: 

φασί" χατανεύουσι γάρ. 

ΠΡΑΞΆΑΓΟΡΆ. ] 

καὶ μὴν τά γ᾽ ἄλλ ὑμῖν δρι πεπραγμένα. 
τᾺ ΠΥΔΡΙΣ δ ΣΕ ἢ 

-«Ἰαχωνιχὰς γὰρ ἔχετε καὶ βαχτηρίας 
ἢ ; Ξ ς , τ 

76 καὶ ϑαϊμάτια τἀνδρεῖα, χαϑάπερ εἴπομεν. 

ΤΥ ΜΠ τ Ζε 

ἔγωγέ τοι τὸ σκύταλον ἐξηνεγχάμην 

τὸ τοῦ «Ἱαμίου τουτὶ καϑεύδοντος λάϑρα. 

ΠΡΑΞΑ͂ΓΟΡ 4. 
- -- - τ 

τοῦτ ἔστ᾽ ἐχεῖνο τῶν σκυτάλων ὧν πέρϑεται. 

ΡῬΟΕΥῪΥ ΔῈ ΒΟΕΝΙΟΙ. 
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ΤΟΣ ΝΟ Ζ: 

γὴ τὸν “α τὸν σωτῆρ᾽ ἐπιτήδειός γ᾽ ἂν ἦν 
80 τὴν τοῦ Πανόπτου διφϑέραν ἐνημμένος 

εἴπερ τις ἄλλος βουχολεῖν τὸν δήμιον. 
ΠΡΑΞΆΑΤΟΡΑΑ. 

ἀλλ ἄγεϑ᾽ ὅπως καὶ τἀπὶ τούτοις δράσομεν, 
ἕως ἔτ᾽ ἐστὶν ἄστρα κατὰ τὸν οὐρανόν" 
ἡκχλησία δ᾽, εἰς ἣν παρεσχευάσμεϑαᾳ 

86 ἡμεῖς βαδίζειν, δξ ἕω γενήσεται. 
ΤΥ ΝῊ .Φ: 

γὴ τὸν “1, ὥστε δεῖ σὲ καταλαβεῖν ἕδρας 
ὑπὸ τῷ λίϑῳ τῶν πρυτάνεων χαταντιχρύ. 

ἜΡΥΣΙΝΕΕΙ ΠΣ 

ταυτί γέ τοι νὴ τὸν “10 ἐφερόμην, ἵνα 
πληρουμένης ξαίνοιμι τῆς ἐχχλησίας. 

ἹΓΡ.ΖΞ.4ΤῸΡ 4. 

90 πληρουμένης, τάλαινα; 

ΤΟΥ ΘΕΙΟ ΝΣ 

νὴ τὴν ρτεμιν, 
ἔγωγε. τέ γὰρ ἂν χεῖρον ἀχροῴμην ἄρα 
ξαίνουσα; γυμνὰ δ᾽ ἐστί μου τὰ παιδία. 

ΠΡΑ͂ΞΑ4ΓΟΡ .Α. 

ἰδού γέ σε ξαίνουσαν, ἣν τοῦ σώματος 
οὐδὲν παραφῆναι τοῖς χαϑημένοις ἔδει. 

9ὅ οὐχοῦν καλά γ᾽ ἂν πάϑοιμεν, εἰ πλήρης τύχοι 
ὁ δῆμος ὦν, χἄπειϑ᾽ ὑπερβαίνουσά τις 
ἀναβαλλομένη δείξειε τὸν «Ῥορμίσιον. 

ἢν δ᾽ ἐγχαϑεζώμεσθα πρότεραι, λήσομεν 
ξυστειλάμεναι ϑαϊμάτια " τὸν πώγωνά τε 

100 ὅταν χαϑῶμεν. ὃν περιδησόμεσϑ᾽ ἐχεῖ, 

τίς οὐχ ἂν ἡμᾶς ἄνδρας ἡγήσαιϑ᾽ ὁρῶν; 

᾿ἡγύρριος γοῦν τὸν Προνόμου πώγων᾽ ἔχων 
λέληθε: χαίτοι πρότερον ἦν οὗτος γυνή" 

᾿ 

ΣΤΥ , ᾿ - σαν,.. 1} 
γυνὶ δ᾽, ὁρᾷς, πράττει τὰ μέγιστ᾽ ἐν τῇ πολει. 

106 τούτου γέ τοι νὴ τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν 
τόλμημα τολμῶμεν τοσοῦτον οὕνεχα, 
ἤν πως παραλαβεῖν τῆς πόλεως τὰ πράγματα 
δυνώμεϑ᾽, ὥστ᾽ ἀγαϑόν τι πρᾶξαι τὴν πόλιν" 
γὺν μὲν γὰρ οὔτε ϑέομεν οὔτ᾽ ἐλαύνομεν. 

ΠΝ Η ΝΣ 

110 χαὶ πῶς γυναιχῶν ϑηλύφρων ξυνουσία 

δημηγορήσει; 

ΠΡΑ͂Ξ4ΓΟΡ «4. 

πολὺ μὲν οὖν ἄριστά που. 
λέγουσι γὰρ χαὶ τῶν νεανίσκων ὅσοι 

πλεῖστα σποδοῦνται, δεινοτάτους εἶναι λέγειν" 

ἡμῖν δ᾽ ὑπάρχει τοῦτο χατὰ τύχην τινά. 
ΓΎ ΝΗ Ἢ 

116 οὐκ οἶδα" δεινὸν δ᾽ ἐστὶν ἡ μὴ ᾽μπειρία. 
ΠΡΑΞΆΑΓΟΡ 4. 

οὐχοῦν ἐπίτηδες ξυνελέγημεν ἐνθάδε, 
ὅπως προμελετήσαιμεν ἁκεῖ δεῖ λέγειν. 
οὐχ ἂν φϑάνοις τὸ γένειον ἂν περιδουμένη, 
ἄλλαι ϑ᾽ ὅσαι λαλεῖν μεμελετήχασί που; 

ΠῚ Ὁ. 

120 τίς δ᾽, ὦ μέλ, ἡμῶν οὐ λαλεῖν ἐπίσταται; 
ΠΡΑΞΑ͂ΓΟΡ Α. 

ἴϑι δὴ σὺ περιδοῦ χαὶ ταχέως ἀνὴρ γενοῦ" 

ἐγὼ δὲ ϑεῖσα τοὺς στεφάνους περιδήσομαι 

καὐτὴ μεϑ᾽ ὑμῶν, ἤν τί μοι δόξῃ λέγειν. 

ΤΟΥ ΝῊ; Ἐ: 

δεῦρ᾽, ὦ γλυχυτάτη Πραξαγόρα, σχένναι, τάλων, 
126 ὡς χαὶ χαταγέλασιον τὸ πρᾶγμα φαίνεται. 

ΠΡ ΞΨΙΓ ΟΖ. 

πῶς χαταγέλαστον; 

ἊΧΝΘΗΝ ΒΕ: 

ὥσπερ εἴ τις σηπίαις 

πώγωνα περιδήσειεν ἐσταϑευμέναις. 
ΠΡΑΆΞΆΑΤ0Ο9Ρ Α. 

ὁ περιστίαρχος, περιφέρειν χρὴ τὴν γαλῆν, 
πάριϑ᾽ ἐς τὸ πρόσϑεν. ᾿Δρίφραδες, παῦσαι λε- 

λῶν. 

180 χάϑιζε παριών. τίς ἀγορεύειν βούλεται; 

ΟΝ ἜΡΓ Θ: 

ἐγώ. 

ΠΡΑΞΆΑΓΙΓΟΡ 4. 

περίϑου δὴ τὸν στέφανον τὐχἀγαϑῆ. 
ΤΩ ΝΘ. 

ἰδού. 
ΠΡΑΞΑΓΙΓΟΡΑ. 

λέγοις ἄν. 
Τὰ ὙΝ ἘΓ. Εἰ. 

εἶτα πρὶν πιεῖν λέγω; 
ΠΡΑ͂ΞΑ͂ΤΟΡΑ. 

ἰδοὺ πιεῖν. 
ΤΟΥ Ν...0: 

τί γὰρ, ὦ μέλ, ἐστεφανωσάμην; 
ΠΡΑΞΑΓΟΡ 4. 

ἄπιϑ᾽ ἐχποδών" τοιαῦτ᾽ ἂν ἡμᾶς εἰργάσω 
186 χἀκχεῖ. 

ΓΥΝῊ Θ: 

τί δ᾽; οὐ πίνουσι χἀν τἠχχλησίᾳ; 
ΠΡΑΞΆΓΟΡΑ. 

ἰδού γέ σοι πίνουσι. 
ΤΌΝ ΘΣ 

γὴ τὴν ἴάρτεμιν, 
χαὶ ταῦτά γ᾽ εὔζωρον. τὰ γοῦν βουλεύματα 
αὐτῶν ὅσ᾽ ἂν τιράξωσιν ἐνθυμουμένοις 
ὥσπερ μεθυόντων ἐστὶ παραπεπληγμένα. 

140 χαὶ γὴ «Πἰκ σπένδουσί γ᾽" ἢ τίνος χάριν 
τοσαῦτά γ᾽ εὔχοντ᾽, εἴπερ οἶνος μὴ παρῆν; 
χαὶ λοιδοροῦνταί γ᾽ ὥσπερ ἐμπεπωχότες, 
καὶ τὸν παροινοῦντ᾽ ἐχφέρουσ᾽ οἱ τοξόται. 

ΠΡ..5Ξ.Τ 0}. 

σὺ μὲν βάδιζε καὶ χάϑησ᾽" οὐδὲν γὰρ εἶς. 
ΓΥΝΗ͂ Θ: 

140 γὴ τὸν “1, ἦ μοι μὴ γενειᾶν κρεῖττον ἦν" 
δίψῃ γὰρ, ὡς ἔοικ᾽, ἀφαυανϑήσομαι. 

ΠΡΑΞΑΓΟΡ Ζ. 

ἔσϑ᾽ ἥτις ἑτέρα βούλεται λέγειν; 
ΤΟΎ ΝΕ ἢ 

ἐγώ. 
ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ. 

ἴϑι δὴ στεφανοῦ" καὶ γὰρ τὸ χρῆμ᾽ ἐργάζεται. 
ἄγε νυν ὅπως ἀνδριστὶ καὶ καλῶς ἐρεῖς, 

100 διερεισαμένη τὸ σχῆμα τῇ βαχτηρίᾳ. 

ἜΝ ἃ; 

ἐβουλόμην μὲν ἕτερον ἂν τῶν ἠἡϑάδων 
λέγειν τὰ βέλτισϑ᾽, ἵν᾽ ἐχαϑήμην ἥσυχος" 

γῦν δ᾽ οὐχ ἐάσω, κατά γε τὴν ἐμὴν, μίαν 

-..-......................΄...ἥ.- 



Ἑ ΠΑ ΜΞ ἵρΑ ΖΙΟΣΤΙ ΣΙ Α1. Ὁ “-" 
ἐν τοῖς χαπηλείοισι λάγχους ξιιποιεῖν 

186 ὕδατος. ἐμοὶ μὲν οὐ δοχεῖ μὰ τὼ ϑεώ. 
ΠΡ.Α͂Ξ.{ΓΟ. 

μὰ τὼ ϑεώ; τάλαινα, ποῦ τὸν νοῦν ἔχεις; 
Ι ΤΥ ΝΈΙ:. 

τί δ᾽ ἔστιν; οὐ γὰρ δὴ πιεῖν γ᾽ ἤτησά σε. 
ΠΡΑΞΆΑΓΟΡ 4. 

μὰ «1, ἀλλ ἀνὴρ ὧν τὼ ϑεὼ χατώμοσας, 

] χαίτοι τά γ᾽ ἄλλ᾽ εἰποῦσα δεξιώτατα. 
| ΤΥ Β] Ι. 
160 ὦ γὴ τὸν ᾿ἡπόλλω. 

ΠΡΑ͂ΞΑΓΟΡ 4. 

παῦε τοίνυν, ὡς ἐγὼ 
ἐχχλησιάσουσ᾽ οὐκ ἂν προβαίην τὸν πόδα 
τὸν ἕτερον, εἰ μὴ ταῦτ᾽ ἀχοιβωϑήσεται. 

ΤΎΝΕΣΙ, 

φέρε τὸν στέφανον" ἐγὼ γὰρ αὖ λέξω πάλιν. 
οἶμαι γὰρ ἤδη μεμελετηκέναι καλῶς. 

1606 ἐμιοὺ γὰρ, ὦ γυναῖχες αἱ καϑήμεναι, 
ΠΡΑΞΑΓΟΡ 4. 

| γυναῖχας αὖ, δύστηνε, τοὺς ἄνδρας λέγεις; 
ΤΟΣ ΟΝΕΕΙΝΙ: 

δι’ ᾿Ἐπίγονόν γ᾽ ἐχεινονί" βλέψασα γὰρ 
ἐχεῖσε πρὸς γυναῖχας φόμην λέγειν. 

᾿ ΠΡΑΞΆΑΓΟΡ 4. 
ἄπερρε καὶ σὺ καὶ κάϑησ᾽ ἐντευϑενί. 

170 αὐτὴ γὰρ ὑμῶν ἕνεχά μοι λέξειν δοχῶ, 
5 Ν ἐπὰν τ ταν τὰ 

τονδὲὶ λαβοῦσα" τοῖς ϑεοῖς μὲν εὐχομαι 

τυχεῖν κατορϑώσασι τὰ βεβουλευμένα. 

ἐμοὶ δ᾽ ἴσον μὲν τῆσδε τῆς χώρας μέτα 
ὅσονπερ ὑμῖν " ἄχϑομαι δὲ χαὶ φέρω 

176 τὰ τῆς πόλεως ἅπαντα βαρέως πράγματα. 

ὁρῶ γὰρ αὐτὴν προστάταισι χρωμένην 
ΜΕ τιρΑνς, ἄ 

ἀεὶ πονηροῖς " χαν τις ἡμέραν μίαν 

χρηστὸς γένηται, δέκα πονηρὸς γίγνεται. 
ἐπέτρεψας ἑτέρῳ " πιλλείον᾽ ἔτι δράσει χαχά. 

180 χαλεπὸν μὲν οὖν ἄνδρας δυσαρέστους νουϑετεῖν, 
οἱ τοὺς (φιλεῖν μὲν βουλομένους δεδοίχατε, 

τοὺς δ᾽ οὐχ ἐθέλοντας ἀντιβολεῖϑ! ἑκάστοτε. 
ΝΥ ᾿ Ἴ 

ἐχχλησίαισιν ἦν ὅτ᾽ οὐχ ἐχρώμεθα 
ΞΡΗΣ, πεν , Ὁ ΤΑΝ προθετα ον τ; 

οὐδὲν τὸ παράπεαν" ἀλλὰ τὸν γ᾽ -““γύυρριον 

186 πονηρὸν ἡγούμεσϑα - νῦν δὲ χρωμένων 
ὁ μὲν λαβὼν ἀργύριον ὑπερεπήνεσεν, 
ὁ δ᾽ οὐ λαβὼν εἶναι ϑανάτου «ἠσ᾽ ἀξίους 
τοὺς μισϑοφορεῖν ζητοῦντας ἐν τἠχχλησίᾳ. 

ΠΟΥΟΝΟΣΙ, (- 
᾿ " ΕἸ " Υ δι ᾿ 

γὴ τὴν ᾿ἀφροδίτην., εὖ γε ταυταγὶ λέγεις. 
ΠΡΑΞΑΤΌΟΡΆ. 

190 τάλαιν᾽, ᾿φροδίτην ὠνόμασας. χαρίεντά γ᾽ ἂν 
ἔδρασας, εἰ τοῦτ᾽ εἴπας ἐν τὴἠχαλησίᾳ. 

ΤῪ ΝΗ Ζ. 
νν ἀλλ οὐκ ἂν εἶπον. 

ΞΑ͂ΤΓΤΟΡΑ. 
γυν λέγειν. 

ΠΡ. 
μηδ᾽ ἐϑίζου 

τὸ συμμαχικὸν αὖ τοῦϑ', ὅτ᾽ ἐσχοπούμεϑα, 
εἰ μὴ γένοιτ᾽, ἀπολεῖν ἔφασχον τὴν πόλιν" 

195 ὅτε δὴ δ᾽ ἐγένετ, ἤχθοντο, τῶν δὲ δητόρων 
ὃ τοῦτ᾽ ἀναπείσας εὐθὺς ἀποδρὰς ᾧχετο. 
ναῦς δεῖ καϑέλχειν " τῷ πένητι μὲν δοχεῖ, 
τοῖς πλουσίοις δὲ χαὶ γεωργοῖς οὐ δοχεῖ. 
Κορινϑίοις ἤχϑεσϑε, κἀκεῖνοί γέ σοι" 

200 γῦν δ᾽ εἰσὶ χρηστοὶ, χαὶ σὺ νῦν χρηστὸς γενοῦ. 

᾿Ἰργεῖος ἀμαϑὴς, ἀλλ᾿ Ἱερώνυμος σοφός" 
σωτηρία παρέχυνψεν, ἀλλ᾽ ὁρίζεται" 
Ἂ Ε Ἂ ἊἈ 

Θρασύβουλος αὐτὸς οὐχὶ παραχαλούμενος. 

ΤΥ ΕΓ.ΚΑ. 

ὡς ξυνετὸς ἁνήρ. 

ΠΡΑΞΑ͂ΓΟΡ 4. 

γῦν χαλῶς ἐπήνεσας. 

206 ὑμεῖς γάρ ἐστ ἢ ὦ δῆμε, τούτων αἴτιοι. 

τὰ δημόσια γὰρ μισϑοιροροῦντες χοήματα 
Ἰδίᾳ σχοπεῖσϑ᾽ ἕχαστος ὃ τι τις χερϑδανεῖ" 

τὸ δὲ κοινὸν ὥσπερ «Ἵἴσιμος ἈΣΝΙ βξξε: 

ἢν οὖν ἐμοὶ πείϑησϑε, σωϑήσεσϑ᾽ ἔτι. 

210 ταῖς γὰρ γυναιξὶ φημὶ χρῆναι τὴν πόλιν 

ἡμᾶς παραδοῦναι. χαὶ γὰρ ἐν ταῖς οἰχίαις 

ταύταις ἐπιτρόποις καὶ ταμίαισι χρώμεϑα. 
ΓΝ ΈΟΒι 

εὖ γ᾽, εὖ γε νὴ «Ἰἴ, εὖ γε" λέγε, λέγ᾽, ὥγαϑε. 
ΠΡΑ͂ΞΑΓΟΡ 4. 

ὡς δ᾽ εἰσὶν ἡμῶν τοὺς τρόπους βελτίονες 
216 ἐγὼ διδάξω. πρῶτα μὲν γὰρ τἄρια 

βάπτουσι ϑερμῷ χατὰ τὸν ἀρχαῖον νόμον 
ἁπαξάπασαι, κοὐχὶ μεταπειρωμένας 

ἴδοις ἂν αὐτάς. ἡ δ᾽ ᾿1ϑηναίων πόλις, 

εἰ τοῦτο χρηστῶς εἶχεν, οὐκ ἂν ἐσώζετο, 
220 εἶ μιή τι χαινὸν ἄλλο περιειργάζετο; 

καϑήμεναι φρύγουσιν ὥσπερ καὶ πρὸ τοῦ" 
ἐπὶ τῆς χεφαλῆς τρέφουσιν ὥσπερ χαὶ πρὸ τοῦ " 

τὰ Θεσμοφόρι᾽ 

πέττουσι τοὺς πλαχοῦντας ὥσπερ καὶ πρὸ τοῦ " 
τοὺς ἄνδρας ἐπιτοβουοι ὥσπερ χαὶ πρὸ τοῦ" 

225 μοιχοὺς ἔχουσιν ἔνδον ὥσπερ χαὶ πρὸ τοῦ" 

αὑταῖς παροψωνοῦσιν ὥσπερ χαὶ πρὸ τοῦ " 

ἄγ ουσιν ὥσπερ χαὶ πρὸ τοῦ" 

τὸν οἶνον εὔζωρον φιλοῦσ' ὥσπερ πρὸ τοῦ" 
βινούμεναι χαίρουσιν ὥσπερ χαὶ πρὸ τοῦ. 
ταύταισιν οὖν, ὦνδρες, ἘΣ οδ τὸ- τὴν πύλιν 

280 μὴ περιλαλῶμεν, μηδὲ πυνϑανώμεϑα 

τί ποτ᾿ ἄρα δρᾶν μέλλουσιν, ἀλλ ἁπλῷ τρόπῳ 

ἐῶμεν. ἄρχειν, σχεψάμενοι ταυτὶ μόνα, 
ὡς τοὺς στρατιώτας πρῶτον οὖσαι μητέρες 
σώζειν ἔπιθι μ σθυαιας εἶτα σιτία 

28ὅ τίς τῆς τεχούσης θᾶττον ἐπιπέμψειεν ἄν; 

χοήματα πορίζειν εὐπορώτατον γυνὴ, 

ἄρχουσά τ᾽ οὐχ ἂν ἐξαπατηϑείη ποτέ. 
αὐταὶ γάρ εἶσιν ἐξαπατῶν εἰϑισμέναι. 

τὰ δ᾽ ἀλλ ἐάσω" ταῦτα χἂν πείϑησϑέ μοι, 
540 εὐδαιμογοῦντες τὸν βίον διάξετε. 

ΤΕΥ 

εὖ 7), ὦ γλυχυτάτη Πραξαγόρα, καὶ δεξιῶς. 

πόϑεν, ὦ τάλαινα, ταῦιν᾽ ἔμαθες οὕτω χαλῶς; 
ΠΡΑΞΑ͂ΓΟΡΑ. 

ἐν ταῖς φυγαῖς μετὰ τἀνδρὸς ᾧχησ᾽ ἐν πυκνέ" 
ἔπειτ᾽ ἀκούουσ' ἐξέμαϑον τῶν ῥητόρων. 

ΚΕΝΗ͂Σ ΨΑ. 

χά οὐχ ἐτὸς ἄρ᾽, ὦ μέλ, ἦσϑα δεινὴ χαὶ σοφή" 

χαί σὲ στρατηγὺν αἱ γυναῖχες αὐτόϑεν 

αἱρούμεϑ', ἢν ταῦϑ' ἁπινοεῖς χατεργάσῃ. 
ἀτὰρ ἢν Κέφαλός σοι λοιδορῆται προσῳϑαρεὶς, 

πῶς ἀντερεῖς πρὸς αὐτὸν ἐν τἠχκλησίᾳ; 



132 ΑΡΙΣ Το Φ α Ν ΟΎΥΞ τ᾿ 

ΠΡΑ͂Ξ4ΤΟΡ 4. 

260 φήσω παραφρονεῖν αὐτόν. 
ΤΧΌΝΣΕΙΣΨΣ; 

ἀλλὰ τοῦτό γε 
ἴσασι πάντες. 

ΠΡΖ43Ξ.Ὸ0" Ζ. 

ἀλλὰ χαὶ μελαγχολῶν. 
ΤΎΥΎΝΕΗ Δ. 

καὶ τοῦτ᾽ ἴσασιν. 
ΓΡΑΞΦΤ ΟΣ ΡΩ. 

ἀλλὰ χαὶ τὰ τρυβλία 
χαχῶς χκεραμεύειν, τὴν δὲ πόλιν εὖ χαὶ καλῶς. 

ὙΥΣΜΙΗΩΣ: 

τί δ᾽, ἢν Νεοκλείδης ὃ γλάμων σε λοιδορῆ; 
ΠΡΑΞΆΑΓΤΟΡ Ἅ4. 

2δὅ τούτῳ μὲν εἶπον ὃς χυνὸς πυγὴν ὁρᾶν. 
' ὙξολΝ οὐ σλον, ἃ 

τί δ᾽, ἢν ὑποχρούσωσίν σε; 

ΠΡΑΞΑ͂ΓΟΡ 4. 

προσχινήσομαι, 
ἅτ᾽ οὐκ ἄπειρος οὖσα πολλῶν χρουμάτων. ] 

ΡΥ ΙΥΞΕΓΡΚΑ: 

ἐχεῖνο μόνον ἄσχεπτον, ἤν σ᾽ οἱ τοξόται 
ἕλκωσιν, ὅ τι δράσεις ποτ᾽. 

ἨἩΡΑΞΆΓΟΡ “. 

ἐξαγχωνιῶ ] 
2600 ὡδέ" μέση γὰρ οὐδέποτε ληφϑήσομαι. 

ΓΎΝΗ Ἅ. 
ἡμεῖς δέ γ᾽, ἢν αἴρωσ᾽, ἐᾶν χελεύσομεν. | 

ΤΌΔΕ ΒΝ Ϊ 

ταυτὶ μὲν ἡμῖν ἐντεϑύμηται χαλῶς, ] 
ἐχεῖνο δ᾽ οὐ πεφροντίχαμεν, ὅτῳ τρόπῳ 
τὰς χεῖρας αἴρειν μνημονεύσομεν τότε. 

206 εἰϑισμέναι γάρ ἐσμεν αἴρειν τὼ σχέλη. 
ΠΠΡ4Ξ4ΑΤΓῸΟΡἍἉ. 

χαλεπὸν τὸ πρᾶγμ᾽ - ὅμως δὲ χειροτονητέον 
ἐξωμισάσαις τὸν ἕτερον βραχίονα. 

ἄγε νυν ἀναστέλλεσϑ᾽ ἄνω τὰ χιτώνια " 
ὑποδεῖσϑε δ᾽ ὡς τάχιστα τὰς “Ἰαχωνικὰς, 

270 ὥσπερ τὸν ἄνδρα ϑεᾶσϑ᾽, ὅτ᾽ εἰς ἐχχλησίαν 

μέλλει βαδίζειν ἢ ϑύραζ᾽ ἑκάστοτε. 

ἔπειτ᾽ ἐπειδὰν ταῦτα πάντ᾽ ἔχη χαλῶς, 
περιδεῖσϑε τοὺς πώγωνας. ἡνίχ᾽ ἂν δέ γε 
τούτους ἀχριβώσητε περιηρμοσμέναι, 

276 χαὶ ϑαϊμάτια τἀνδρεῖά γ᾽ ἅπερ ἐχλέψατε ] 
ἐπαναβάλεσϑε, χᾷτα ταῖς βακτηρίαις ] 
ἐπερειδόμεναι βαδίζετ᾽, ζδουσαι μέλος 

πρεσβυτιχκόν τι, τὸν τρόπον μιμούμεναι 
τὸν τῶν ἀγροίχων. 

ΤΎΝΕΡΙΒ: 

εὖ λέγεις " ἡμεῖς δέ γε ᾿ 
280 προΐωμεν αὐτῶν. χαὶ γὰρ ἑτέρας οἴομαι ᾿ 

' 

ἐκ τῶν ἀγρῶν ἐς τὴν πύχν᾽ ἥξειν ἄντιχρυς 

γυναῖχας. 
ΠΡΑΞΑΓΟΡ. 

ἀλλὰ σπεύσαϑ᾽, ὡς εἴωϑ᾽ ἐχεῖ 
τοῖς μὴ παροῦσιν ὀρϑοίοις ἐς τὴν πύχνα 
ὑπαποτρέχειν ἔχουσι μηδὲ πάτταλον. 

ΧΟΡΟΣ. 

28ὅ ὥρα προβαίνειν, ὦνδρες, ἡμῖν ἐστι" τοῦτο γὰρ χρὴ, 

μεμνημένας ἀεὶ λέγειν, ὡς μή ποτ᾽ ἐξολίσϑῃ, 

ἡμᾶς. ὁ κίνδυνος γὰρ οὐχὶ μιχρὸς, ἢν ἁλῶμεν 

ἐνδυόμεναι χατὰ σχότον τόλμημα τηλιχοῦτον. 
χωρῶμεν εἰς ἐκκλησίαν, ὦνδρες" ἠπείλησε γὰρ 

290 ὁ ϑεσμοϑέτης, ὃς ἂν 
μὴ πρῷ πάνυ τοῦ χνέφους 
ἥχη χεχονιμένος, 

στέργων σχοροδάλμῃ, 
βλέπων ὑπότριμμα, μὴ 
δώσειν τὸ τριώβολον. 
ἀλλ, ὦ Χαριτιμίδη 

χαὶ ΣΙμίχυϑε καὶ “ράχης, 

ἕπου χατεπείγων, 
σαυτῷ προσέχων ὅπως 

296 μηδὲν παραχορδιεῖς 

ὧν δεῖ σ᾽ ἀποδεῖξαι" 

ὅπως δὲ τὸ σύμβολον 

λαβόντες ἔπειτα πλη- 

σίον χαϑεδούμεϑ᾽, ὡς 
ἂν χειροτονῶμεν 
ἅπανϑ᾽ ὁπόσ᾽ ἂν δέῃ 
τὰς ἡμετέρας φίλας. 

χαίτοι τί λέγω; φίλους 

γὰρ χρῆν μ᾽ ὀνομάζειν. 
800 ὅρα δ᾽ ὅπως ὠϑήσομεν τούσδε τοὺς ἐξ ἄστεως 

ἥκοντας, ὅσοι πρὸ τοῦ 

μὲν, ἡνίχ᾽ ἔδει λαβεῖν 
ἐλϑόντ᾽ ὀβολὸν μόνον, 
χαϑῆντο λαλοῦντες 

ἐν τοῖς στεφανώμασιν " 
γ»υνὶ δ᾽. ἐνοχλοῦσ᾽ ἄγαν. 
ἀλλ οὐχὶ, Μυρωνίδης 
ὅτ᾽ ἦρχεν ὁ γεννάδας, 
οὐδεὶς ἂν ἐτόλμα 

ϑ0ύ τὰ τῆς πόλεως διοι- 

χεῖν ἀργύριον λαβών" 

ἀλλ ἧχεν ἕχαστος 
ἂν ἀσχιδίῳ φέρων 
πιεῖν ἅμα τ᾿ ἄρτον ὃ 
Ἐ χαὶ δύο χρομμύω 
χαὶ τρεῖς ἂν ἐλάας. 
γυνὶ δὲ τριώβολον 
ζητοῦσι λαβεῖν ὅταν 

πράττωσί τι χοινὸν ὥσ- 
810 περ πηλοφοροῦντες. 

ΒΛΕΠΎΡΟΣ. 

τί τὸ πρᾶγμα; ποῖ ποϑ᾽ ἡ γυνὴ φρούδη ᾽στί μοι; 
ἐπεὶ πρὸς ἕω νῦν γ᾽ ἔστιν, ἡ δ᾽ οὐ φαίνεται. 

ἐγὼ δὲ χατάχειμαι πάλαι χεζητιῶν, 
τὰς ἐμβάδας ζητῶν λαβεῖν ἐν τῷ σχότῳ 

815 χαὶ ϑοϊμάτιον " ὅτε δὴ δ᾽ ἐχεῖνο ψηλαιρῶν 

οὐχ ἐδυνάμην εὑρεῖν, ὁ δ᾽ ἤδη τὴν ϑύραν 
ἐπεῖχε χρούων ὃ χοπρεαῖος, λαμβάνω 

τουτὶ τὸ τῆς γυναιχὸς ἡμιδιπλοίδιον, 

χαὶ τὰς ἐχείνης Περσιχὰς ὑφέλκομαι. 

320 ἀλλ: ἐν χαϑαρῷ ποῦ ποῦ τις ἂν χέσας τύχοι; 
ἢ πανταχοῦ τοι νυχτός ἔστιν ἐν χαλῷ; 
οὐ γάρ μὲ νῦν χέζοντά γ᾽ οὐδεὶς ὄψεται. 
οἴμοι κακοδαίμων, ὅτι γέρων ὧν ἠγόμην 

289 --- 299. ---Ξ 800 --- 310. 



γυναῖχ᾽" ὅσας εἴμ᾽ ἄξιος πληγὰς λαβεῖν. 

825 οὐ γάρ ποϑ᾽ ὑγιὲς οὐδὲν ἐξελήλυϑεν 
δράσουσ᾽. ὕμως δ᾽ οὖν ἐστιν ἀποπατητέον. 

ΦΝΗΡ. 

τίς ἔστιν; οὐ δήπου Βλέπυρος ὁ γειτνιῶν; 

γὴ τὸν “1(᾽ αὐτὸς δῆτ᾽ ἐχεῖνος. εἰπέ μοι, 
τί τοῦτό σοι τὸ πυρρόν ἔστιν; οὔ τί που 

380 Κινησίας σου χατατετίληχέν ποϑὲν; 

ΒΦ ΈΕΠΎΥΡΟΣ. 

οὔκ, ἀλλὰ τῆς γυναιχὸς ἐξελήλυϑα 
τὸ χροχωτίδιον ἀμπισχόμενος, οὑνϑύεται. 

ΔΝΗΡ. 

τὸ δ᾽ ἱμάτιόν σου ποῦ ᾽στιν; 

ΒΒ ΦΈΕΠΎΥΡΟΣ. 

οὐχ ἔχω φράσαι. 
ζητῶν γὰρ αὔτ᾽ οὐχ εὗρον ἐν τοῖς στρώμασιν. 

ΝΗΡ. 

835 εἶτ᾽ οὐδὲ τὴν γυναῖχ᾽ ἐχέλευσάς σοι φράσαι; 
ΒΑΕΠΎΡΟΣ. 

μὰ τὸν 41. οὐ γὰρ ἔνδον οὖσα τυγχάνει, 
ἀλλ ἐχτετρύπηπεν λαϑοῦσά μ᾽ ἔνδοθεν" 
ὃ χαὶ δέδοικα μή τι δρᾷ νεώτερον. 

ΔΑΝΗΡ. 

νὴ τὸν Ποσειδῶ, ταὐτὰ τοίνυν ἄντιχρυς ] 
840 ἐμοὶ πέπονθας. χαὶ γὰρ ἣ ξύνειμ᾽ ἐγὼ 

φρούδη ᾽στ᾽, ἔχουσα ϑοϊμάτιον οὑγὼ ᾿φόρουν. 
χοὐ τοῦτο λυπεῖ μ᾽, ἀλλὰ καὶ τὰς ἐμβάδας. 

οὔχουν λαβεῖν γ᾽ αὐτὰς ἐδυνάμην οὐδαμοῦ. 
ΒΑΈΕΈΠΎΡΟ Σ. 

μὰ τὸν “ἸΠόνυσον, οὐδ᾽ ἐγὼ γὰρ τὰς ἐμὰς 
845 1Παχωνιχὰς, ἀλλ᾽ ὡς ἔτυχον χεζητιῶν, 

ἃς τὼ χοϑόργω τὼ πόδ᾽ ἐνϑεὶς ἵεμαι, 
ἵνα μὴ ᾿γχέσαιμ᾽ ἐς τὴν σισύραν " φανὴ γὰρ ἦν. 

ΝΗΡ. 

τί δῆτ᾽ ἂν εἴη; μῶν ἐπ᾿ ἄριστον γυνὴ 
χέχληχεν αὐτὴν τῶν φίλων; 

Β-“ΈΕΠΎΡΟΣ. 

γνώμην γ᾽ ἐμήν. 
8360 οὔχουν πονηρά γ᾽ ἐστὶν ὅ τι χἄμ᾽ εἰδέναι. 

ΦΝΗΡ. 

ἀλλὰ σὺ μὲν ἱμονιάν τιν᾽ ἀποπατεῖς " ἐμοὶ δ᾽ 
ὥρα βαδίζειν ἐστὶν εἰς ἐχαλησίαν, 
ἤνπερ λάβω ϑοϊμάτιον, ὅπερ ἦν μοι μόνον. | 

ΒΑΕΠΎΡΟΣ. Ι 
χἄγωγ᾽, ἐπειδὰν ἀποπατήσω" νῦν δέ μου 

855 ἀχράς τις ἐγκλείσασ᾽ ἔχει τὰ σιτία. 
«ΓΝ ΠΡ. 

μῶν ἣν Θρασύβουλος εἶπε τοῖς “αχωγιχοῖς; 
ΒΑΕΠΎΡΟΣ. 

γὴ τὸν “]ιόνυσον, ἐνέχεται γοῦν μοι σφόδρα. 
ἀτὰρ τέ δράσω; καὶ γὰρ οὐδὲ τοῦτό με 

μόνον τὸ λυποῦν ἔστιν, ἀλλ᾿ ὅταν φάγω, 
300 ὅποι βαδιεῖταί μοι τὸ λοιπὸν ἡ χύπρος. 

γῦν μὲν γὰρ οὗτος βεβαλάνωχε τὴν ϑύραν, 
ὅστις ποτ᾽ ἔστ᾽ ἄνϑρωπος, ἁχραδούσιος. 

τίς ἂν οὖν Ἰατρόν μοι μετέλθϑοι καὶ τίνα ; 

τίς τῶν χαταπρώχτων δεινός ἔστι τὴν τέχνην; 

Ἐπ8π ΕΞ ΗΓ Ἀν 2 ΟΡΣΥΝ Σ Ὲ 

805 ἄρ᾽ οἶδ᾽ ᾿“μύνων; ἀλλ᾽ ἴσως ἀρνήσεται. 

᾿άντισϑένη τις χκαλεσάτω πάσῃ τέχνη. 

138 
οὗτος γὰρ ἁνὴρ ἕνεχά γε στεναγμάτων 
οἶδεν τί πιρωχτὸς βούλεται χεζητιῶν. 
ὦ πότνι᾽ Εὶἰλείϑυια,, μή με περιίδης 

870 διαροαγέντα μηδὲ βεβαλανωμένον, 

ἵγα μὴ γένωμαι σχωραμὶς χωμῳϑιχή. 

ΧΡΈΜΗΣ. 

οὗτος, τί ποιεῖς; οὔ τί που χέζεις; 
Β“ΈΠΎΥΡΟΣ. 

ἐγώ; 
οὐ δῆτ᾽ ἔτι γε μὰ τὸν «1, ἀλλ᾿ ἀνίσταμαι; 

ΧΡΕΙΜΗΣ. 

τὸ τῆς γυναικὸς δ᾽ ἀμπέχει χιτώνιον; 
ΒΞ ἘΠΕ ΟΣ: 

870 ἐν τῷ σχότῳ γὰρ τοῦτ᾽ -ἔτυχον ἔνδον λαβών. 
ἀτὰρ πόϑεν ἥκεις ἐτεόν; 

ΧΡΕΜΙΠΗΣ. 

ἐξ ἐχχλησίας. 

ΒΑΕΠΎΡΟΣ, 
ἤϑη λέλυται γάρ; 

ΧΡΕΜΗ͂Σ. 

νὴ “1, ὄρϑριον μὲν οὖν. 
χαὶ δῆτα πολὺν ἡ μίλτος, ὦ Ζεῦ φίλτατε, 
γέλων παρέσχεν, ἣν προσέρραινον χύκλῳ. 

ΒΑΒΠΎΡΟΣ. 
380 τὸ τριώβολον δῆτ᾽ ἔλαβες; 

ΧΡΕΜΜΗΣ. 

εἰ γὰρ ὥφελον. 
ἀλλ ὕστερος νῦν ἦλθον, ὥστ᾽ αἰσχύνομαι, 
μὰ τὸν «10 οὐδὲν ἄλλο γ᾽ ἢ τὸν ϑύλακον. 

ἘΞ“ΖΕΤΓΥΡΌΟΣ. 

τὸ δ᾽ αἴτιον τί; 
ΧΡΕΜΗΣ. 

᾿ 5 , ᾿" 
σιλεῖστος ἀνθρώπων ὄχλος, 

ὅσος οὐδεπώποτ᾽ ἦλϑ᾽ ἀθρόος ἐς τὴν πύχνα. 
886 χαὶ δῆτα πάντας σχυτοτόμοις ἠχάζομεν 

ὁρῶντες αὐτούς. οὐ γὰρ ἀλλ᾿ ὑπερφυῶς 
ε ἈῊΡ δὶ ἘΞ ΣΙ ᾿ 
ὡς λευχοπληϑὴς ἣν ἰδεῖν ἡχλησία " 

ὥστ᾽ οὐχ ἔλαβον οὔν᾽ αὐτὸς οὔτ᾽ ἄλλοι συχνοί. 

Β-ΖΦΕΠΎΡΟΣ. 

οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἂν ἐγὼ λάβοιμι νῦν ἐλθών; 

ΧΡΕΜΉΗΣ. 

πόϑεν; 

390 οὐδ᾽ εἰ μιὰ “Τα τότ᾽ ἦλθες, ὅτε τὸ δεύτερον 
ἁλεχτρυὼν ἐφϑέγγετ᾽. 

ΒΒ Χ ΡΟΣ. 

οἴμοι δείλαιος. 

᾿Αντίλοχ᾽, ἀποίμωξόν μὲ τοῦ τριωβόλου 
τὸν ζῶντα μᾶλλον. τἀμὰ γὰρ διοίχεται. 
ἀτὰρ τί τὸ πρᾶγμ᾽ ἦν, ὅτι τοσοῦτον χρῆμ᾽ ὄχλου 

89ὅ οὕτως ἐν ὥρᾳ ξυγνελέγη; 

ΧΡΕΜΉΗΣ. 

τί δ᾽ ἄλλο γ᾽ ἢ 
ἔδοξε τοῖς πρυτάνεσι περὶ σωτηρίας 
γνώμας χαϑεῖναι τῆς πόλεως; χᾷτ᾽ εὐθέως 

πρῶτος Νεοχλείδης ὃ γλάμων παρείρπυσεν. 

χἄπειϑ᾽ ὁ δῆμος ἀναβοᾷ πόσον δοχεῖς, 
400 οὐ δεινὰ τολμᾶν τουτονὶ δημηγορεῖν, 

χαὶ ταῦτα πεοὶ σωτηρίας προχειμέγου, 

ὃς αὐτὸς αὑτῷ βλεφαρίδ᾽ οὐκ ἐσώσατο; 
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ὃ δ᾽ ἀναβοήσας καὶ περιβλέψας ἔφη" 
τί δαί μὲ χρὴν δρᾶν; 

5.2 Ἐ 1 ΧΡΊΘΩΣΙ 

] σχύροδ᾽ ὁμοῖ τρέίψαντ᾽ ὀὁπῷ 

4ρ6 τιϑύμαλλον ἐιιβαλόντα τοῦ «Ἱαχωνιχοῦ 

σαυτοῦ παραλείφειν τὰ βλέφαρα τῆς ἑσπέρας, 

ἔγωγ᾽ ἂν εἶπον, εἰ παρὼν ἐτύγχανον. 

ΧΡΕΜΉΗΣ. 

μετὰ τοῦτον Τὐκίων ὁ δεξιώτατος 

παρῆλθε γυμνὸς, ὡς ἐδόχει τοῖς πλείοσιν" 
410 αὐτός γε μέντοὔκᾳασχεν ἱμάτιον ἔχειν, 

χἄπειτ᾽ ἔλεξε δημοτιχωτάτους λόγους " 

ὁρᾶτε μέν μὲ δεύμενον σωτηρίας 
τετραστατήρου καὐτόν" ἀλλ᾿ ὅμως ἐρῶ 

ὡς τὴν πόλιν χαὶ τοὶς πολίτας σώσετε. 

415 ἢν γὰρ παρέχωσι τοῖς δεομένοις οἱ “ναφῆς 

χλαίνας, ἐπειδὰν πρῶτον ἥλιος τραπῆ, 

πλευρῖτις ἡμῶν οὐδέν᾽ ἂν λάβοι ποτέ. 

ὅσοις δὲ χλίνη μή ᾽στι μηδὲ στρώματα, 

ἱέναι χαϑευδήσοντας ὠπονενιμμέγνους 

420 ἐς τῶν σχυλοδεινῶν " ἢν δ᾽ ἀποχλείῃ τῇ ϑύρᾳ 

χειμῶνος ὄντος, τρεῖς σισύρας ὀφειλέτω. 

ΒΛΕΠΎΡΟΣ. 
᾿ γνὴ τὸν «Τιόνυσον, χρηστά γ᾽" εἰ δ᾽ ἐχεῖνά γε 

προσέϑηχεν,, οὐδεὶς ἀντεχειροτόνησεν ἂν, 

τοὺς ἀλφιταμοιβοὺς τοῖς ἀπόροις τρεῖς χοίνικας 

455 δεῖπνον παρέχειν ἅπασιν, ἢ κλάειν μαχρὰ, 

ἵνα τοῦτ᾽ ἀπέλαυσαν Ναυσιχύδους τἀγαϑόν. 

ΧΡΈΜΙΗΣ. 

μετὰ τοῦτο τοίνυν εὐπρεπὴς νεανίας 

λευχός τις ἀνεπήδησ᾽, ὅμοιος Νιχίᾳ, 

δημηγορήσων. χἀπεχείρησεν λέγειν 
430 ὡς χρὴ παραδοῦναι ταῖς γυναιξὶ τὴν πόλιν. 

εἶτ᾽ ἐϑοούβησων χἀνέχραγον ὡς εὖ λέγοι, 
τὸ σχυτοτομιχὺν πλῆϑος" οἱ δ᾽ ἐκ τῶν ἀγρῶν 

ἀνεβορβύόρυξαν. 

Β.ΖΈἜΈΠΎΥΡΟΙΣ: 

γοῦν γὰρ εἶχον νὴ “ία. 

ΧΡΕΜΗΣ. 

ἀλλ ἦσαν ἥττους " ὁ δὲ κατεῖχε τῇ βοὴ, 
4δό τὰς μὲν γυναῖχεις πόλλ ἀγαϑὰ λέγων, σὲ δὲ 

πολλὰ χκαχά. 
ΒΒ. ΕΙΓΥΡΟΣ: 

χαὶ τί εἶπε; 
ΧΡΕΜΜΗΣ. 

πρῶτον μέν σ᾽ ἔφη 

εἶναι πανοῦργον. 
ἘΖΕΠΎΡΟΣ. 

χαὶ σέ; 

ΧΡΕΜΜΚΗΣ, 

μή πω τοῦτ᾽ ἔρη. 

χίί(πειτα “λέπτην. 

ΒΛΕΠΎΡΟΣ. 

ἐμὲ μόνον; 

ΧΡΕΜΗΣ. 
χαὶ νὴ «1|α 

χαὶ συχοφάντην. 
ΒΦ ΕΙΓΥΨΡΟΣ. 

ἐμὲ μόνον; ἐμὲ μ ; 

ΧΡΈΜΗΣ. 

χαὶ νὴ “Ια 
440 τωγδὲ τὸ πλῆϑος. ᾿ 

Β.ΈΕΠΥΡΟΣ. ] 

τίς δὲ τοῦτ᾽ ἄλλως λέγει; 
ΧΡΕΜΗΣ. 

γυναῖχα δ᾽ εἶναι πρᾶγμ᾽ ἔφη νουβυστιχὸν 
χαὶ χρηματοποιόν " χοὔτε τἀπόρρητ᾽ ἔφη 

ἐχ Θεσμοιφόροιν ἑχάστοτ᾽ αὐτὰς ἐχιέρειν, 
σὲ δὲ χἀμὲ βουλεύοντε τοῦτο δρᾶν ἀεί. 

.5Β:. ΦΈΣΙ ΥὙΡΙΊΟΣΣΣ 

446 χαὶ νὴ τὸν Ἑρμιῆν τοῦτό γ᾽ οὐκ ἐψεύσατο. 
ΧΡΕΜΗΣ. 

ἔπειτα συμβάλλειν πρὸς ἀλλήλας ἔφη 
ἱμάτια, χρυσί᾽, ἀργύριον, ἐκπώματα, ] 
μόνας μόναις οὐ μαρτύρων γ᾽ ἐναντίον" ] 

χαὶ ταῦτ᾽ ἀποφέρειν πάντα χοὺχ ἀποστερεῖν" 
160 ἡμῶν δὲ τοὺς πολλοὺς ἔξφασχε τοῦτο δρᾶν. 

ΒΑΕΠΎΡΟΣ: ] 
νὴ τὸν Ποσειδῶ, μαρτύρων γ᾽ ἐναντίον. 

ΧΡΕΜΜΙΗΣ. 

οὐ συχοφαντεῖν, οὐ διώχειν, οὐδὲ τὸν 
δῆμον χαταλύειν, ἀλλὰ πολλὰ χἀγαϑὰ, 
ἕτερά τὲ πλεῖστα τὰς γυναῖχας εὐλόγει. 

ΒΜΈΠΥΡΟΣ. 

ἀδό τί δῆτ᾽ ἔδοξεν; 

ΧΡΕΜΉΗΣ. 

ἐπιτρέπειν γε τὴν πόλιν 
ταύταις. ἐδόχει γὰρ τοῦτο μόνον ἐν τῇ πόλει 
οὔπω γεγενῆσϑαι. 

ΒΖΕΠΎΥΡΟΣ. 

χαὶ δέδοχται; 

ΧΡΕΜΜΗΣ. 
ἐπ ΤΩΝ 

φήμ᾽ ἐγώ. 
Β“ΈΠΎΥΡΟΣ. 

ἅπαντά τ᾽ αὐταῖς ἐστι προστεταγμένα 
ἃ τοῖσιν ἀστοῖς ἔμελεν; 

ΧΡΕΜΜΠΗΣ. 

οὕτω ταῦτ᾽ ἔχει. 
ΒΦ ΕΙΓΥΡΟ Σ᾿ 

ἀ00 οὐδ᾽ εἰς διχαστήριον ἄρ᾽ εἴμ᾽, ἀλλ᾿ ἡ γυνή; 
ΧΡΡΜΟΕΣΣ 

οὐδ᾽ ἔτι σὺ ϑρέψεις οὃς ἔχεις, ἀλλ᾿ ἡ γυνή. 
ΒΩΈΠΥΡΟΣ: 

οὐδὲ στένειν τὸν ὄρϑοον ἔτι πρᾶγμ᾽ ἄρά μοι; 
ΧΡΕΜΜΗΣ. 

μὰ “«1{᾿,. ἀλλὰ ταῖς γυναιξὶ ταῦτ᾽ ἤδη μέλει" 

σὺ δ᾽ ἀστεναχτὶ περδόμενος οἴχοι μενεῖς. 

Β.ΙΕΠΎΡΟΣ. 

4θ6 ἐχεῖνο δεινὸν τοῖσιν ἡλίχοισι νῷν, 
μὴ παραλαβοῦσαι τῆς πόλεως τὰς ἡνίας 

ἔπειτ᾽ ἀναγχάζωσι πρὸς βίαν 
ΧΡΕΜΗΣ. 

τί δρᾶν; 

ΒΑΕΊΠΊΓΥΡΟΣ. 

χινεῖν ξαυτάς. 
ΧΡΈΜΈΠΗΣ. 

ἢν δὲ μὴ δυνώμεθα; 
Β.ΖΕΙΎΡΟΙΣΙ: 

ἄριστον οὐ δώσουσι. 
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ΧΡΕΠΜΉΗΣ. 

σὺ δέ γε γὴ “α 
470 δρᾶ ταῦϑ'᾽, ἵν᾽ ἀριστᾷς τε χαὶ χινῆς ἅμα. 

ΒΑΕΠΎΡΟΣ. 
ΠΥ το ἢ 

τὸ πρὸς βίαν δεινότατον. 

ΧΡΕΜΙΗ͂Σ. 

ἀλλ εἰ τῇ πόλει 
σα, ΞΖ Ζ, - ᾿ ΄ 2 7 - τοῦτο ξυνοίσει, ταῦτα χρὴ πάντ᾽ ἄνδρα δρῶν. 

λόγος γέ τοί τις ἔστι τῶν γεραιτέρων, 
Ἐ πε ξ  οτν σεν, κε νοῶ οες Σ ὶ 
ὅσ᾽ ἂν ἀνόητ᾽ ἢ μῶρα βουλευσώμεϑα, 

476 ἅπαντ᾽ ἐπὶ τὸ βέλτιον ἡμῖν ξυμφέρειν. 
ν ΄ Σ ᾿ 

χαὶ ξυμφέροι γ᾽, ὦ πότνια Παλλὰς καὶ ϑεοί. 
ἀλλ εἶμι" σὺ δ᾽ ὑγίαινε. 

ΒΖΈΕΈΠΎΥΡΟΣ. 
᾿ ’ 3 δδὸ ΄ 

χαὶ σὺ γ᾽, ὦ “Χοέμης. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἔμβα, χώρει. 
ἄρ᾽ ἔστι τῶν ἀνδρῶν τις ἡμῖν ὅστις ἐπαχολουϑεῖ; 

480 στρέφου,, σχύπει, 
φύλαττε σαυτὴν ἀσφαλῶς, πολλοὶ γὰρ οἱ πα- 

γνοὔργοι, 

μή πού τις ἐκ τοὔπισϑεν ὧν τὸ σχῆμα χαταφυ- 
λάξῃ" 

ἀλλ ὡς μάλιστα τοῖν ποδοῖν ἐπιστυπῶν βάδιζε. 
ἡμῖν δ᾽ ἂν αἰσχύνην «έροι 

486 πάσαισι παρὰ τοῖς ἀνδράσιν τὸ πρᾶγμα τοῦτ᾽ 
ἐλεγχϑέν. 

πρὸς ταῦτα συστέλλου σεαυ-- 

τὴν . καὶ περισχοπουμένη 
ἘΠ τἀχεῖσε καὶ 

τὰκ δεξιᾶς, μὴ ξυμφορὰ γενήσεται τὸ πρᾶγμα. 
ἀλλ ἐγκονῶμεν " τοῦ τόπου γὰρ ἐγγύς ἔσμεν ἤδη 

490 ὅϑενπερ εἷς ἐχχλησίαν ὡρμώμεϑ᾽", ἡνίχ᾽ ἦμεν" 

τὴν δ᾽ οἰχίαν ἔξεσϑ'᾽ ὁρῶν ὅϑενπερ ἡ στρατηγὸς 
ἔσϑ᾽ ἡ τὸ πρᾶγμ᾽ εὑροῦσ᾽ ὃ νῦν ἔδοξε τοῖς πο- 

λίμαις. 

ὥστ᾽ εἰχὸς ἡμᾶς μὴ βραδύνειν ἔστ᾽ ἐπαναμε- 
γούσας, 

πώγωνας ἐξηρτημένας, 
496 μὴ χαί τις ἡμᾶς ὄννεται χημῶν ἴσως κατείπῃ. 

ἀλλ᾽ εἶα δεῦρ᾽ ἐπὶ σχιᾶς 
9 -» Η " , ἐλθοῦσα πρὸς τὸ τειχίον, 

παραβλέπουσα ϑατέρῳ, 
΄ β ᾿ ᾿ Ἐν [7 ΝΕ 

πάλιν μετασχεύαζε σαυτὴν αὐϑις ἥπερ ησϑα, 

ὅ00 χαὶ μὴ βράδυν ὡς τήνδε χαὶ δὴ τὴν στρατη-- 
γὸν ἡμῶν 

χωροῦσαν ἐξ ἐχχλησίας ὁρῶμεν. ἀλλ᾽ ἐπείγου 

ἅπασα χαὶ μίσει σάχον πρὸς ταῖν γνάϑοιν ἔχουσα " 
χαὕὔται γὰρ ἥκουσιν πάλαι τὸ σχῆμα τοῦτ᾽ ἔχουσαι. 

ΤΕΡΕ ΘΙ: 

ταυτὶ μὲν, ὦ γυναῖχες, ἡμῖν εὐτυχῶς 
ὅθ6 τὰ πράγματ᾽ ἐχβέβηχεν ἁβουλεύσαμεν. 

ἀλλ ὡς τάχιστα, πρίν τιν᾽ ἀνθρώπων 
διπτεῖτε χλαίνας, ἐμβὰς ἐκποδὼν ἴτω, 
χάλα συναπτοὺς ἡνίας «Ἱακωνιχὰς, 
βαχτηρίας ἄφεσϑε ᾿ χαὶ μέντοι σὺ μὲν 

ἰδεῖν, 

ἰδεῖν, χαταϑέσϑαι ϑοϊμάτιον αὐτοῦ πάλιν 
᾿ πῶς , ὅϑενσιερ ἔλαβον τἄλλα θ᾽ ἁξηνεγχάμην. 

ΧΟΡΟΣ. 

τἄλλα διδάσκειν, 

ὑπαχούειν. 
οὐδεμιᾷ γὰρ δεινοτέρᾳ σου ξυμμίξασ᾽ οἶδα γυ- 

γαιχί. 

ΤΡ Φ..Ξ.Ζ2ὦΤΓῸ ΡΖ. 

περιμείνατέ νυν, ἵνα τῆς ἀρχῆς, ἣν ἄρτι χεχει-- 

ροτόνημαι, 
- ; “ πῦρ: ᾿ ᾿ 
ξυμβούλοισιν πάσαις ὑμῖν χοήσωμαι. χαὶ γὰρ 

ἐχεῖ χιοι 

ἂν τῷ θορύβῳ χαὶ τοῖς δεινοῖς ἀνδρειόταται γε- 

γένησϑε. 

ΒΖΕΠΎΥΡΟΣ. 

ὅ20 αὕτη, πόϑεν ἥχεις, Πραξαγόρα; 
ΠΡΑΞ.ΑΓΟΡ 4. 

τί δ᾽, ὦ μέλε, 

σοὶ τοῦϑ᾽ ; 
ΒΖΕΠΎΡΟΣ. 

ὅ τί μοι τοῖτ᾽ ἐστίν; ὡς εὐηϑιχκῶς. 

ΠΡ..435.. ΓῸΡ. 

οὔ τοι παρὰ τοῦ μοιχοῦ γε φήσεις. 
Β“ΕΠΎΡΟΣ. 

οὐχ ἴσως 

ἑνός γε. 
ΠΡΑΞΆΑΓΟΡΑ. 

χαὶ μὴν βασανίσαι τουτί γέ σοι 

ἔξεστι. 

ΒΖΜΈΠΥΡΟΣ. 

πῶς; 

ΠΡΑ͂Ξ.4ΓΟΡ 4. 

εἰ τῆς χειραλῆς ὕζω μύρου. 

ΒΒ ΡΙΡΧΡΟΙΣ, 

᾿ ὅ25 τί δ᾽; οὐχὶ βινεῖται γυνὴ χἄνευ μύρου; 
Ι ΤΠΤΡΩΑΞ4ΓΤΟΡ 4. 

οὐ δὴ τάλαιν᾽ ἔγωγε. 
Β.ΧΖΕΊΓΥΡΟΣ. 

πῶς οὖν ὄρϑριον 

Ϊ ᾧχου σιωπῇ ϑοϊμάτιον λαβοῦσά μου; 
1}Ρ}Ρ45Ξ.0Γ0 2. 

γυνή μέ τις νύχτωρ ἑταίρα καὶ φίλη 

μετεπέμιψατ᾽ ὠδίνουσα. 
ΒἘΖΕΠΎΡΟΣ.: 

χῷτ᾽ οὐχ ἦν ἐμοὶ 

880 φράσασαν ἱέναι; 
ΠΡΑΞ4ΓΟΡ 4. 

τῆς λεχοῦς δ᾽ οὐ φροντίσαι, 
οὕτως ἐχούσης, ὦνερ; 

Β ΠΕΠΎΡΟΣ. 

εἰποῦσάν γέ μοι. 

ὅ16 ὅ τι σοι δρῶσαι ξύμφορον ἡμεῖς δόξομεν ὀρϑῶς 

ἀλλ ἔστιν ἐνταῦϑά τι χαχόν. 
ΠΡΑ͂Ξ.4ΓΟΡ “4. 

μὰ τὼ ϑεὼ, 
ἀλλ: ὥσπερ εἴχον ὠχόμην" ἐδεῖτο δὲ 

510 ταύτας χατευτρέπιζ᾽ " ἐγὼ δὲ βούλομαι 

εἴσω παρερπύσασα, πρὶν τὸν ἄνδρα μὲ 
483. 492, ---Ξ 498 --- 503. 

ἥπερ μεϑῆχέ μ᾽ ἐξιέναι πάσῃ τέχνῃ. 
ΒΖΕΠΎΥΡΟ Σ. 

535 εἶτ᾽ οὐ τὸ σαυτῆς ἱμάτιον ἐχρῆν σ᾽ ἔχειν; 

155) 

Ξ ;: Ἵ β Ὑτι ἘΚ 
Ἐ χεῖται δὴ πάνϑ᾽ ἅπερ εἶπας" σὸν δ᾽ ἔργον͵ 

Ι! 
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ἀποδύσασ᾽. ἐπιβαλοῦσα τοὔγχυ“λον, ' 

ἤχου χαταλιποῦσ᾽ ὡσπερεὶ προχείμενον,, 

μόνον οὐ στε ανώσασ᾽ οὐδ᾽ ἐπιϑεῖσα λήχυϑον. 

ΠΡΑΞΑΓΟΡ 4. 

ψῦχος 1 ἦν, ἐγὼ δὲ λεπτὴ χἀσϑενής " 

540 ἔπειθ᾽ 

σὲ δ᾽ τ ἀλέᾳ χαταχείμενον χαὶ στρώμασιν 

χατέλιπον, ὦγερ. 
Β4ΕΠΎΡΟΣ. 

αἱ δὲ δὴ «Ταχωνιχαὺ 

ἀλλ ἔμ᾽ 

᾿ ἀλεαίνοιμι, τοῦτ᾽ ἠμπισχόμην " 

ᾧχοντο μετὰ σοῦ χατὰ τί χὴ βαχτηρία; 

ΠΡΑΞΑΓΟΡ 4. 

ἕνα ϑοϊμάτιον σώσαιμι, μεϑυπεδησάμην 

545 μιμουμένη σὲ χαὶ χιυποῦσα τοῖν ποδοῖν 

χαὶ τοὺς λίϑους παίουσα τῇ βαχτηρίᾳ. 

Β.ΙΕΠΎΡΟΣ. 

οἷσϑ᾽ οὖν ἀπολωλεχυῖα πυρῶν ἑχτέα, 

ὃν χοῆν ἔμ᾽ ἐξ ἐχχλησίας εἰληφέναι; 

ΠΡΑΞΑ͂ΤΟΡ 4. 

ἄρρεν γὰρ ἔτεχε παιδίον. 

ΒΑΕΠΎΡΟΣ. 
εἰἡ φροντίσης " 

550 ἡχχλησία ; 
ΠΡΑΞ4ΓΟΡ 4. 

μὰ 4, ἀλλ᾿ ἐφ᾽ ἣν ἐγῳχόμην. 

ἀτὰρ γεγένηται; 
Β.ΑΕΠΎΡΟΣ. 

γαὶ μὰ “1. οὐκ ἤδησϑά μὲ 

φράσαντά σοι χϑές; 
ΠΡΟΩΖ.Ά.Έ ΞΑΤῸΟΡ Α. 

ἄοτι γ᾽ ἀναμιμνήσχομαι. ὦ 

Β,ΑΕΠΎΥΡΟΣ. 
ς 

οὐδ᾽ ἄρα τὰ δόξαντ᾽ οἰσϑα; 

ΠΡΆΑΞΑΓΟΡ 4. 

μὰ ΑΓ ἐγὼ μὲν οὔ. 

ΒΒ ΧΕΙΚῬΡΙΟΙΣ: 

χάϑησο τοίνυν σηπίας μασωμένη. 

δόδ ὑμῖν δέ (φασι παραδεδόσϑαι τὴν πόλιν. 

ΠΡΑΞΑ͂ΓΟΡ Α. 

ὑφαίνειν; 

Ὲ ΖΕ ΙΓΥΡΟΊΣ, 

οὐ μὰ 4, ἀλλ ἄρχειν. 

ΠΡΑ͂ΞΑΓΟΡ Δ. ] 

τίνων; 

τί δρᾶν; 

Β.ΕΠΎΥΡΟΣ. 

ἁπαξαπάντων τῶν χατὰ πόλιν πραγμάτων. 
ΠΡΑΞ4ΓΟΡ 4. 

γὴ τὴν ᾿Ἰφροδίτην, μακαρία τἄρ᾽ ἡ πόλις 

ἔσται τὸ λοιπόν. 
ΒΑΕΠΥΡΌΣ. 

χατὰ τί; 

ΠΡΆΑΞΆΑΓΟΡ Α. 

πολλῶν οὕνεχα. 

ὅ60 οὐ γὰρ ἔτι τοῖς τολμῶσιν αὐτὴν αἰσχρὰ δρᾶν 

ἔσται τὸ λοιπὸν, οὐδαμοῦ δὲ μαρτυρεῖν, 

οὐ συκοφαντεῖν. 
ΒΑΕΠΎΡΟ Σ. 

μηδαμῶς πρὸς τῶν ϑεῶν 

τουτὶ ποιήσης μηδ᾽ ἀφέλη μου τὸν βίον. 

ΝΕ. 

ὦ δαιμόνι᾽ ἀνδρῶν, τὴν γυναῖκ᾽ ἔα λέγειν. 

ΠΡΩΑΞΩΦΤΟΡ 4. 

δὅθὅ μὴ λωποδυτῆσαι, μὴ φϑονεῖν τοῖς πλησίον, 
μὴ γυμνὸν εἶναι, μὴ πένητα μηδένα, 
μὴ λοιδορεῖσϑαι, μὴ ᾿νεχυραζόμενον φέρειν. 

4ΝΗΡ. 

νὴ τὸν Ποσειδῶ, μεγάλα γ᾽, εἰ μὴ ψεύσεται. 
ΠΡΑΞΆΓΟΡΕΩ. 

ἀλλ᾿ ἀποφανῶ τοῦϑ᾽, ὥστε σέ γέ μοι μαρτυρεῖν, ᾿ 
ὅ170 χαὶ τοῦτον αὐτὸν μηδὲν ἀντεισιεῖν ἐμοί. ] 

| 

ΧΟΡΟΣ. ' 

γὺῦν δὴ δεῖ σε πυχνὴν φρένα καὶ φιλόσοφον 
ἐγείρειν ᾿ 

φοοντίδ᾽ ἐπισταμένην 
ταῖσι φίλαισιν ἀμύνειν. 
χοινῇ γὰρ ἐπ᾿ εὐτυχίαισιν 
᾿» , ζΖ. 

ἔρχεται γλώττης ἐπίνοια, πολίτην 

575 δῆμον ἐπαγλαϊοῦσα 

μυρίαισιν ὠφελίαισι βίου, δη-- ] 
λοῦν ὃ τί περ δύναται. χαι- 
ρὺς δέ" δεῖται γώρ τι σοφοῦ τινὸς ἔξευ-- 

ρήματος ἡ πόλις ἡμῶν. 
ἀλλὰ πέραινε μόνον 

μήτε δεδραμένα μήτ᾽ εἴ-- 
ρημένα πω πρότερον" μι- 

580 σοῦσι γὰρ ἢν τὰ παλαιὰ 
πολλάχις θεῶνται. 

ἀλλ οὐ μέλλειν, ἀλλ ἅπτεσϑαι χαὶ δὴ χρὴ ταῖς 
διανοίαις, 

ὡς τὸ ταχύνειν χαρίτων μετέχει πλεῖστον παρὰ 
τοῖσι ϑεαταῖς. 

ΠΡΑΞΑΓΟΡ Α. 
χαὶ μὴν ὅτι μὲ στὰ διδάξ, ὕω " τοὺ καὶ μὴν ὅτι μὲν χρηστὰ διδάξω πιστεύω" τοὺς 

δὲ ϑεατὰς, 

εἰ χαινοτομεῖν ἐθελήσουσιν καὶ μὴ τοῖς ἠϑάσι 
λίαν 

686 τοῖς ἀρχαίοις ἐνδικτρίβειν, τοῦτ᾽ 
στα δέδοικα. 

ΒΑΕΠΎΥΡΟΣ. 
σπιερὶ μὲν τοίνυν τοῦ χαινοτομεῖν μὴ δείσης 

τοῦτο γὰρ ἡμῖν 
-, ἐν τὴ 
ἄλλης ἀρχῆς ἔστιν, 

ἀμελῆσαι. 

ΠΡΑΞΑΓΟΡΆ. 
μή γυν πρότερον μηδεὶς ὑμῶν ἀντείπῃ μηδ᾽ 

Ἵ ἢ 
ὑποχρούσῃ, 

πρὶν ἐπίστασϑαι τὴν ἐπίνοιαν χαὶ τοῦ φράζον- 

τος ἀχοῦσαι. 
ὅ90᾽; -- " , , » ᾿΄ 

χοινωνεῖν γὰρ πάντας φήσω χρῆναι πάντων με-- 
τέχοντας, 

χὰἀκ ταὐτοῦ ζὴν καὶ μὴ τὸν μὲν πλουτεῖν, τὸν] 
δ᾽ ἄϑλιον εἶναι, 

μηδὲ γεωργεῖν τὸν μὲν πολλὴν, τῷ δ᾽ 
μηδὲ ταφῆναι" 

μηδ᾽ ἀνδραπόδοις τὸν μὲν χρῆσϑαι πολλοῖς, τὸν 

ἔσϑ᾽ ὃ μάλι- 

δρᾶν ἀντ᾽ τῶν δ᾽ ἀρχαίων 

ὶ τὶ 
δεναι 

δ᾽ οὐδ᾽ ἀχολούϑῳ" 
ἀλλ᾿ ἕνα ποιῶ χοινὸν πᾶσιν βίοτον καὶ τοῦτον 

ὅμοιον. ἡ 

ΒΑΈΕΠΥ͂ΡΟΣ. 
- τ οἱ " ᾿ 

600 πῶς οὖν ἔσται κοινὸς ἅπασιν; 
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ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ. 

κατέδει σπέλεϑον πρότερός μου. 

ΒΦ ΕΙΓΥΡῸΟΣ. 

καὶ τῶν σπελέϑων χοινωνοῦμεν; 
ἹΓΡΖΞΤῸΡΑ͂. 

μὰ “ἰ᾽, ἀλλ᾿ ἔφϑης μ᾽ ὑποχρούσας. 
τοῦτο γὰρ ἤμελλον ἐγὼ λέξειν" τὴν γῆν πρώ- 

τιστὰ ποιήσω 

χοινὴν πάντων χαὶ τἀργύριον χαὶ τἄλλ᾽ ὁπόσ᾽ 
ἐστὶν ἑχάστῳ. 

ἀπὸ τούτων κοινῶν ὕντων ἡμεῖς βοσχήσο-- 
μεν ὑμᾶς 

600 ταμιευόμεναι χαὶ φειδόμεναι χαὶ τὴν γνώμην 

Ι! 
] 

] 

ἊΣ 

εἶτ᾽ 

προσέχουσαι. 

ΒΖ ΧΦΡΊΌΟΙΣ. 

πῶς οὖν ὅστις μὴ κχέχτηται γῆν ἡμῶν, ἀργύ- 
ριον δὲ 

χαὶ “Ιαρεικοὺς, ἀφανῆ πλοῦτον; 
ἘΠΡ.Ξ ΕΘ: 

τοῦτ᾽ ἐς τὸ μέσον καταϑήσει, 
καὶ μὴ χαταϑεὶς ψευδορχήσει. 

Β-ΦΕἼΓΥΡΟ Σ. 

χἀχιήσατο γὰρ διὰ τοῦτο. 
Ζ}ΡΧ5.5.2Τ Ὁ Ρ 4. 

ἀλλ᾿ οὐδέν τοι χρήσιμον ἔσται. πάντως αὐτῷ. 
Β..“ΈΕΠΎΥΡΟΣ. 

χατὰ δὴ τί; 
ΠΡΑΞΑΓΟΡἉ. 

606 οὐδεὶς οὐδὲν πενίᾳ ϑράσει" πάντα γὰρ ἕξουσιν, 
ἅπαντες, ] 

ἄρτους, τεμάχη, μάζας, χλαίνας, οἶνον, στε- 
φάνους, ἐρεβίνϑους. ] 

ὥστε τέ χέρδος μὴ χκαταϑεῖναι; σὺ γὰρ ἐξευ- 
ρὼν ἀπόδειξον. 

ΒΖΈἜΈΠΥΡΟΣ. 

οὔχουν χαὶ νῦν οὗτοι μᾶλλον χλέπτουσ᾽, οἷς 
ταῦτα πάρεστι; 

ΠΡΑΞΑΤΓΟΡΑ. ] 
πρότερόν γ᾽, ὠταῖρ᾽, ὅτε τοῖσι νύμοις διεχρώ-- 

μεϑα τοῖς προτέροισιν " 

610 γῦν δ᾽, ἔσται γὰρ βίος ἐκ κοινοῦ, τί τὸ κέρδος 
μὴ χκαταϑεῖναι; 

ἘΦΕΙΓΥΡΌΟΣ. 

ἢν μείρακ᾽ Ἰδὼν ἐπιϑυμήσῃ καὶ βούληται σχα- 

λαϑῦραι, ᾿ 
ἕξει τούτων ἀφελὼν δοῦναι" τῶν ἐκ κοινοῦ δὲ 

μεϑέξει ᾿ 

ξυγχκαταδαρϑών. 

ΠΡΑΞΆΑ͂ΓΟΡ “4. 

ἀλλ ἐξέσται προῖχ᾽ αὐτῷ ξυγχαταδαρϑεῖν. 

χαὶ ταύτας γὰρ χοινὰς ποιῶ τοῖς ἀνδράσι συγ-- 
χαταχεῖσϑαι 

616 χαὶ παιδοποιεῖν τῷ βουλομένῳ. 

ΒΞ ΕΙΓΥΡΙΟΘΙΣ 

πῶς οὖν, εἰ πάντες ἴασιν 

ἐπὶ τὴν ὡραιοτάτην αὐτῶν χαὶ ζητήσουσιν ἐρεί- 
δειν; 

ΠΡΑΞΆΑΓΟΡ . 

αἱ «αυλότεραι χαὶ σιμότερκι παρὰ τὰς σεμνὰς, 

χαϑεδοῦνται" 

χᾷτ᾽ ἢν ταύτης ἐπιϑυμήσῃ, τὴν αἰσχρὰν πρῶϑ᾽ 
ὑποχρούσει. 

ΒΙΕΠΥΡΟΣ. 
χαὶ πῶς ἡμᾶς τοὺς πρεσβύτας, ἢν ταῖς αἱ- 

σχραῖσι συνῶμεν, 
620 οὐκ ἐπιλείψει τὸ πέος πρότερον πρὶν ἐκεῖσ᾽ οἱ 

φὴς ἀφιχέσϑαι; 
μῷ Νν 1ΠΡ4535.4 ΓΟ Α.: 

οὐχὶ μαχοῦνται. 
ΒΠΙΕΠΎΥΡΟΣ. 
περὶ τοῦ; 

ΠΡΑΞΆΑ͂ΓΟΡ ΔΑ. 

θάρρει, μὴ δείσῃς, οὐχὶ μαχοῦνται. 
ἶω ᾿ ΒΦΕΠΙΓΥΡΟΣ. 

περὶ τοῦ; 
ΠΡ4Ξ.΄4ΤΟΡ 4. 

τοῦ μὴ ξυγχαταδαρϑεῖν. χαὶ σοὶ τοιοῦτον 
ὑπάρχει. 

ΒΖ“ΈΕΠΎΥΡΟΣ. 
τὸ μὲν ὑμέτερον γνώμην τιν᾽ ἔχει" προβεβού- 

λευται γὰρ, ὅπως ἂν 
μηδεμιᾶς ἢ τρύπημα χενόν" τὸ δὲ τῶν ἀνδρῶν 

τέ ποιήσει; 
026 φεύξονται γὰρ τοὺς αἰσχίους, ἐπὶ τοὺς δὲ κα- 

λοὺς βαδιοῦνται. 
ΠΡΑ͂ΞΑΓΟΡ Α. 

ἀλλὰ φυλάξουσ᾽ οἱ φαυλότεροι τοὺς καλλίους 
ἀπιόντας 

ἀπὸ τοῦ δείπνου καὶ τηρήσουσ᾽ ἐπὶ τοῖσιν δη- 
μοσίοισιν 

[οἱ φαυλότεροι] κοὐκ ἐξέσται παρὰ τοῖσι χα- 
λοῖς καταδαρϑεῖν 

ταῖσι γυναιξὶν πρὶν τοῖς αἰσχροῖς καὶ τοῖς μιε- 
χροῖς χαρίσωνται. 

ΒΖΕΠΎΥΡΟΣ. 

680 ἡ «“Ζυσικράτους ἄρα νυνὶ ῥὶς ἴσα τοῖσι χαλοῖσι 
φρονήσει. 

ΠΡ45Ξ.4Γ0ΟΑΖ. 

νὴ τὸν ᾿“πόλλω" χαὶ δημοτική γ᾽ ἡ γνώμη καὶ 
χαταχήνη 

τῶν σεμνοτέρων ἔσται πολλὴ καὶ τῶν σφραγῖ- 
δὰς ἐχόντων, 

ὅταν ἐμβάδ᾽ ἔχων εἴπῃ, πρότερος παραχώρει, 
χᾷτ᾽ ἐπιτήρει, 

ὅταν ἤδη ᾿γὼ διαπραξάμενος παραδῶ σοι δευ- 
τεριάζειν. 

ἘΞ ΕΤΧΒΘΣΣ. 

086 πῶς οὖν οὕτω ζώντων ἡμῶν τοὺς αὑτοῦ παῖδας 

ἕχαστος 

ἔσται δυνατὸς διαγιγνώσχειν ; 
ΠΠΡΑΞΑΓῸΟΡ 4. 

ΠΓΑΤΗΞ Σ τἰλά νει 
τί δὲ δεῖ; πατέρας γὰρ ἅπαντας 

τοὺς πρεσβυτέρους αἱτῶν εἶναι τοῖσι χρόνοισιν 
ψομιοῦσιν. 

ΒΙΕΠΎΥΡΟΣ. 
᾽ - »,Ξ » τ ᾿ - «-ὐ ᾿ Ψ 

οὐχοῦν ἀγξουσ᾽ εὖ χαὶ χρηστῶς ἑξῆς τὸν πάντα 
γέροντα 

διὰ τὴν ἄγνοιαν, ἐπεὶ χαὶ νῦν γιγνώσχοντες 
πατέρ᾽ ὄντα 

2 ΄ - “ ΕΣ Μι - 

6010 ἄγχουσι. τί δῆϑ᾽, ὅταν ἄγνως ἡ, πῶς οὐ τότε 
χἀπιχεσοῦνται; 

ΡΟΕΤΑῈ ΒΟΕΝΤΟΙΣ. 993 
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ΠΡΑΞΑΓΟΡ Δ. ] 

ἀλλ ὁ παρεστὼς οὐκ ἐπιτρέψει" τότε δ᾽ αὐτοῖς 
οὐχ ἔμελ᾽ οὐδὲν 

τῶν ἀλλοτρίων, ὅστις τύπτοι" νῦν δ᾽ ἢν πλη- 

γέντος ὀκούσῃ, 

μὴ αὐτὸν ἐχεῖνον τύπτῃ δεδιὼς, τοῖς δρῶσιν 
τοῦτο μαχεῖται. 

ἜΣΖΡΊΓΥ ΡΟΣ; 

τὰ μὲν ἄλλα λέγεις οὐδὲν σχαιῶς" εἰ δὲ προσελ-- 
ϑὼν ᾿Επίχουρος, 

Θάδ ἢ “Τευχκολόφας, πάππαν μὲ χαλοῖ, τοῦτ᾽ ἤδη 
δεινὸν ἀχοῦσαι. 

ΠΤΡΏΖΞ.4ΓΟΡ Ἁ“. 

πολὺ μέντοι δεινότερον τούτου τοῦ πράγματός ἔστι 
ΒΑΕΠΎΡΟΣ. 

τὸ ποῖον; 

ΠΡΑ͂ΞΑΤΟΡ 4. 

εἴ σε φιλήσειεν ᾿Τρίστυλλος, φάσχων αὑτοῦ πα- 

τέο᾽ εἶναι. 
ΒΖ ΕΙΓΥΡΟΣ. 

οἱμώζοι γ᾽ ἂν χαὶ κωχύοι. 
ΡΖ ΞΞΤΟῬΑ͂. 

σὺ δέ γ᾽ ὄζοις ἂν καλαμίνϑης. 
ἀλλ οὗτος μὲν προτερον γέγονεν, πρὶν τὸ ψή-- 

φισμα γενέσϑαι, 

660 ὥστ᾽ οὐχὶ δέος μή σε φιλήσῃ. 
ΒΞΕΕΧΓΥΡΟΣ: 

δεινὸν μέντἂν ἐπεπόνϑη., 
τὴν γῆν δὲ τίς ἔσϑ᾽ ὃ γεωργήσων; ] 

ΤΨΡΩΞΉΤ ΟἿΑ: Ι 

οἱ δοῦλοι. σοὶ δὲ μελήσει, 
ὅταν ἢ δεχάπουν τὸ στοιχεῖον, λιπαρῶς χωρεῖν 

ἐπὶ δεῖπνον. 

Β.ΈΕΠΥΡΟΣ. 

περὶ δ᾽ ἱματίων τίς πόρος ἔσται; χαὶ γὰρ τοῦτ 
ἔστιν ἐρέσϑαι. Ϊ 

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ. 
τὰ μὲν ὄνϑ᾽ ὑμῖν πρῶτον ὑπάρξει, τὰ δὲ λοίᾳ 

ἡμεῖς ὑφανοῦμεν. 

ΒΩΈΕΠΎΡΟΣ: 

666 ἕν ἔτι ζητῶ: πῶς, ἤν τις ὄφλῃ παρὰ τοῖς ἄρ- 
χουσι δίκην τῳ, 

πόϑεν ἐχτίσει ταύτην; οὐ γὰρ τῶν χοιγῶν γ᾽ 
ἐστὶ δίχαιον. 

ὙΠΡ ΖΞ ΦΊ ΧΟΣΡΣΑ: 

ἀλλ οὐδὲ δίχαι πρῶτον ἔσονται. 
857. ΕἸΤΓΧῬῬΟΣΣ 

τουτὶ δὲ πόσους ἐπιτρίνψει; 
ΠΡΑΞΆΑ͂ΓΟΡΑ. 

χἀγὼ ταύτῃ γνώμην ἐθέμην. τοῦ γὰρ, τάλαν, 
οὕνεχ᾽ ἔσονται; 

Β“«ΈΠΎΥΧΡΟΣ. 

πολλῶν ἕνεχεν νὴ τὸν ᾿Ἱπόλλω" πρῶτον δ᾽ 
ἑνὸς οὕνεχα δήπου, 

660 ἤν τις ὀφείλων ἐξαονῆται. 

ἹΓΡΑ(ΞΖΦΤ7ΤῸῬ.: 

πόϑεν οὖν ἐδάνεισ᾽ ὁ δανείσας 
ἂν τῷ κοινῷ πάντων ὄντων; κλέπτων δήπου ᾽στ᾽ 

' ἐπίδηλος. 

Β-“ΈἘΠΓΥΡΟΣ. 

γὴ τὴν “1ἠμητρ᾽ εὖ γε διδάσχεις. τουτὶ τοίνυν 
«φοασάτω μοι, 

τῆς αἰχίας οἱ τύπτοντες πόϑεν ἐχτίσουσιν, ἐπειδὰν 
εὐωχηϑέντες ὑβρίζωσιν ; τοῦτο γὰρ οἶμαί σ᾽ ἀπο-᾿ 

ρήσειν. 
ΠΡΑΞ.4ΤΟΡ 4. 

6665 ἀπὸ τῆς μάζης ἧς σιτεῖται" ταύτην γὰρ ὅταν τις 

ἀφαιρῆ, 
Ἴ « - , τ, ΝΥ - 

οὐχ ὑβριεῖται φαύλως οὕτως αὖὐϑις τῇ γαστρὶ 
χολασϑείς. 

Β.ΦΈΕΊΓΥΡΟΣ. 

οὐδ᾽ αὖ κλέπτης οὐδεὶς ἔσται; 
ΠΡΩΞΆΓΤΟΡΑ. 

πῶς γὰρ χλέψει μετὸν αὐτῷ; 
Ἐ-ΦΕΊΓΥΡῬΟΙΣ: 

οὐδ᾽ ἀποδύσουσ᾽ ἄρα τῶν νυχτῶν; 

ΠΡ4ΑΞΑΤῸΟΡΑ. 

οὔχ, ἣν οἴκοι γε καϑεύδης, 

οὐδ᾽ ἢν γε ϑύραζ᾽, ὥσπερ πρύτερον. βίοτος 
γὰρ πᾶσιν ὑπάρξει. ᾿ 

670 ἢν. δ᾽ ἀποδύη γ᾽, αὐτὸς δώσει. τέ γὰρ αὐτῷ 
πρᾶγμα μάχεσθαι; 

ἕτερον γὰρ Ἰὼν ἐκ τοῦ χοινοῦ χρεῖττον ἐκείνου 
χομιξιται. 

ΒΙΑΙΕΠΎΡΟΣ. 

οὐδὲ χυβεύσουσ᾽ ἄρ᾽ ἄνϑρωποι; 
1ΠΡ4Ξ. 4. ΘΡῬΩ:- 

περὶ τοῦ γὰρ τοῦτο ποιήσει; 
Β.ΦΕΙΡΥΡΌΟΣΣ 

τὴν δὲ δίαιταν τίνα ποιήσεις; 

ΠΡΑΞΆΑΓΟΡἍ. 

χοινὴν πᾶσιν. τὸ γὰρ ἄστυ 
μίαν οἴχησίν φημι ποιήσειν συρρήξασ᾽ εἷς ἕν 

᾿ 
ἅπαντα, 

676 ὥστε βαδίζειν εἰς ἀλλήλους. 
Β.ΖΕΙΓΥΡΟΣ. 

τὸ δὲ δεῖπνον ποῦ παραϑήσεις; 

ΠΡΑΞΑΓΟΡΆ. 
τὰ δικαστήρια καὶ τὰς στοιὰς ἀνδρῶνας πώντα 

ποιήσω. 

ΒΑΈΠΎΥΡΟΣ. 

τὸ δὲ βῆμα τί σοι χρήσιμον ἔσται; 

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ. 
τοὺς χρατῆρας χαταϑήσω 

χαὶ τὰς ὑδρίας, καὶ ῥαψῳδεῖν ἔσται τοῖς παιδα-- 

ρίοισιν 

Θϑοτοὺς ἀνδρείους ἐν τῷ πολέμῳ, χεῖ τις δειλὸς 
γεγένηται, 

ἕνα μὴ δειπνῶσ᾽ αἰσχυνόμενοι. 
Β.ΑΕΠΎΡΟ Σ. 

γὴ τὸν ᾿ἀπόλλω χάριέν γε. 
τὰ δὲ χληρωτήρια ποῖ τρέψεις ; 

ΠΡΆΑΞΑΤΟΡΑ. 
εἷς τὴν ἀγορὰν χαταϑήσω" 

χᾷτα στήσασα παρ᾽ “Ἵρμοδίῳ κληρώσω πάντας, 
ἑως αν 

εἰδὼς ὃ λαχὼν ἀπίῃ χαίρων ἐν ὁποίῳ γράμματι 
δειπνεῖ" 

ἰἜΠΕΕΣ τ ....... Ξ 
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χαὶ χηρύξει τοὺς ἐχ τοῦ βὴϊ ἐπὶ τὴν στοιὰν" 

ἀχολουϑεῖν ] 
686 τὴν βασίλειον δειπνήσοντας" τὸ δὲ ϑῆτ᾽ ἐς τὴν 

παρὼ ταύτην, 
τοὺς δ᾽ ἐχ τοῦ χάπιπ ἐς τὴν στοιὰν χωρεῖν τὴν 

ἀλφιτόπωλιν. 
ΒΖΕΠΎΥΡΟΣ. 

ἵγα χάπτωσιν; 
ΠΡ.Ξ.4ΓΟΡ 4. 

μὰ «10, ἀλλ᾽ ἵν᾽ ἐχεῖ δειπνῶσιν. 
ΒΦ ΈΕΧΕΥΡΟΣ: 

ὅτῳ δὲ τὸ γράμμα 

μὴ ᾿ξελχκυσϑὴ καϑ' ὃ δειτινήσει, τούτους ἀπελῶ- 
σιν ἅπαντες. 

ΠΡΆΑΞΑΓΟΡ 4. 

ἀλλ᾽ οὐκ ἔσται τοῦτο παρ ἡμῖν. 

6090 πᾶσι γὰρ ἄφϑονα πάντα παρέξομεν" 
ὥστε μεϑυσϑεὶς αὐτῷ στεφάνῳ 

πᾶς τις ἄπεισιν τὴν δᾷδα λαβών. 

αἱ δὲ γυναῖχες κατὰ τὰς διόδους 

προσπίπτουσαι τοῖς ἀπὸ δείπνου 
696 τάδε λέξουσιν " δεῦρο παρ ἡμᾶς" 

ἐνϑάδε μεῖράξ ἐσϑ᾽ ὡραία. 
παρ᾽ ἐμοὶ δ᾽, ἑτέρα 
φήσει τις ἄνωϑ᾽ ἐξ ὑπερῴου, 
καὶ καλλίστη χαὶ λευχοτάτη " 

700 πρότερον μέντοι δεῖ σὲ καϑεύδειν 
αὐτὴς παρ᾽ ἐμοί. 

τοῖς εὐπρεπέσιν δ᾽ ἀχολουϑοῦντες 

χαὶ μειρακίοις οἱ φαυλότεροι 

τοιάδ᾽ ἐροῦσιν" ποὶ ϑεῖς οὗτος; 
πάντως οὐδὲν δράσεις ἐλϑών " 

706 τοῖς γὰρ σιμοῖς χαὶ τοῖς αἰσχροῖς 

ἐψήφισται προτέροις βινεῖν, 
ὑμῶς δὲ τέως ϑρῖα λαβόντας 

διφύρου συκῆς 
ἂν τοῖς προϑύροισι δέφεσϑαι. 

710 φέρε γυν, φράσον μοι, ταῦτ᾽ ἀρέσκει σφῷν; 

ΒΑΕΠΎΡΟΣ. ν 
πάνυ." 

ΠΡΑΞΑ͂ΓΟΡ 4. 

βαδιστέον τάρ ἐστὶν εἷς ἀγορὰν ἐμοὶ, 
ἕν ἀποδέχωμαι τὰ προσιόντα χρήματα, 

λαβοῦσα κηρύχαιναν εὔςφωνόν τινα. 
ἐμὲ γὰρ ἀνάγκη ταῦτα δρᾶν ἡρημένην 

716 ἄρχειν, χαταστῆσαί τε τὰ ξυσσίτια, 

ὅπως ἂν εὐωχῆσϑε πρῶτον τήμερον. 
ἘΖΦΈΕΙΡΥΧΡΟΣ. 

ἤδη γὰρ εὐωχησόμεσϑα; 
ΠΡΑΞΑ͂ΓΟΡ.«. 

φήιμ᾽ ἐγώ. 
ἔπειτα τὰς πόρνας χαταπαῦσαι βούλομαι 

ἁπαξαπάσας. 
ΒΑΕΠΎΡΟΣ. 

ἵνα τί; 

ΠΡΑΞ.΄4ΤΓΟΡ 4. 

; δῆλον τουτογί" 

720 ἵνα τῶν νέων ἔχωσιν αὗται τὰς ἀχμάς. 

χαὶ τάς γε δούλας οὐχὶ δεῖ κοσμουμένας 

τὴν τῶν ἐλευϑέρων ὑφαρπάζειν Κύπριν, 

Ὁ. 

ἀλλὰ παρὰ τοῖς δούλοισι χκοιμᾶσϑαι μόνον 
χκατωγνάχῃ τὸν χοῖρον ἀποτετιλμένας. 

Β.ΧΈΕΠΥΡΟΣ. 

725 φέρε νυν ἐγώ σοι παρακολουϑῶ πλησίον, 

ἵν ἀποβλέπωμαι χαὶ λέγωσί μοι ταδί" 

τὸν τῆς στρατηγοῦ τοῦτον οὐ ϑαυμάζετε; 
(ΧΟΡΟΥ.) 
ἘΣ ΕἾ Τὴ δ71. Φ7 6 

ἐγὼ δ᾽, ἵν εἷς ἀγοράν γε τὰ σχεύη φέρω, 
προχειριοῦμαι κἀξετάσω τὴν οὐσίαν. 

730 χώρει σὺ δεῦρο χιναχύρα χαλὴ καλῶς 

τῶν χρημάτων ϑύραζε πρώτη τῶν ἐμῶν, 

ὅπως ἂν ἐντετριμμένη χανηφορῆς, 
πολλοὺς κάτω δὴ ϑυλάκους στρέψαο᾽ ἐμούς. 

ποῦ ᾽σϑ' ἡ διφροφόρος; ἡ χύτρα δεῦρ᾽ ἔξιϑε, 
785 νὴ “]ἰα μέλαινά γ᾽, οὐδ᾽ ἂν εἰ τὸ φάρμακον 

ἕψουσ᾽ ἔτυχες ᾧ «1Τυσικράτης μελαίγεται. 

ἵστω παρ᾿ αὐτὴν, δεῦρ᾽ ἴϑ᾽ ἡ κομμώτρια" 
φέρε δεῦρο ταύτην τὴν ὑδρίαν, ὑδριαφόρε, 

ἐνταῦθα" σὺ δὲ δεῦρ᾽ ἡ κιϑαρῳδὸς ἔξιϑι, 

740 πολλάκις ἀναστήσασά μ᾽ εἷς ἐκχλησίαν 
ἀωρὶ νύκτωρ διὰ τὸν ὄρϑριον νόμον. 
ὁ τὴν σχάφην λαβὼν προΐτω, τὰ κηρία 

χόμιζε, τοὺς ϑαλλοὺς καϑίστη πλησίον, 
χαὶ τὼ τρίποδ᾽ ἐξένεγχε χαὶ τὴν λήχυϑον" 

745 τὰ χυτρίδ ἤδη καὶ τὸν ὄχλον ἀφίετε. 
ἉΛΝΠΡ 8. 

ἐγὼ χαταϑήσω τἀμά; καχοδαίμων ἄρα 
ἀνὴρ ἔσομαι καὶ νοῦν ὀλίγον κεχτημένος. 

μὰ τὸν Ποσειδῶ οὐδέποτέ γ᾽, ἀλλὰ βασανιῶ 

πρώτιστον αὐτὰ πολλάκις χαὶ σχέψομαι. 
750 οὐ γὰρ τὸν ἐμὸν ἱδρῶτα καὶ φειδωλίαν 

οὐδὲν πρὸς ἔπος οὕτως ἀνοήτως ἐχβαλῶ, 

πρὶν ἐχπύϑωμαι πᾶν τὸ πρᾶγμ ὅπως ἔχει. 
οὗτος, τί τὰ σχευάρια ταυτὶ βούλεται; 
πότερον μετοικιζόμενος ἐξενήνοχας 

756 αὔτ᾽, ἢ φέρεις ἐνέχυρα ϑήσων; 
ΝΗΡ 4. 

οὐδαμῶς. 
ΝῊΡ 8. 

τί δῆτ᾽ ἐπὶ στοίχου ᾽στὶν οὕτως; οὔ τι μὴ 
Ἱέρωνι τῷ κήρυκι πομπὴν πέμπετε; 

ΧὩ ΝΉΡ. 4. 

μὰ “1, ἀλλ ἀποφέρειν αὐτὰ μέλλω τῇ πόλει 
εἷς τὴν ἀγορὰν χατὰ τοὺς δεδογμένους νόμους. 

ΝΗΡ 8. 

700 μέλλεις ἀποφέρειν ; 
ΦΑΝΗΡ 4. 

πάνυ γε. 
“ΝῊΡ. 8. 

χαχοδαίμων ἄρ᾽ εἶ 
νὴ τὸν “ία τὸν σωτῆρα. 

ΝΗΡ 4. 

πῶς; 

ΝΗΡ 8. 

πῶς; ῥᾳδίως. 
ΑΝΠΡ ΔΑ. 

τί δ᾽; οὐχὶ πειϑαρχεῖν μὲ τοῖς νόμοισι δεῖ; 
ΝΗΡ 8. 

ΜᾺ ᾿ 

ποίοισιν, ὠ δύστηνε; 
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ΣΦ ΝῊΡ 4. 

τοῖς δεδογμένοις. 

ΤΠΊΝΡΕΒΣ ΤΕΣ 

δεδογμένοισιν; ὡς ἀνόητος ἦσϑ᾽ ἄρα. 
ΝΗΡ ΑἍΑ. 

7605 ἀνόητος; 
Χ5:Ν ΗΡ' 6: 

οὐ γάρ; ἠλιϑιώτατος μὲν οὖν 
ἁπαξαπάντων. 

ΦΝΈΓΡ 5: 

ὅτι τὸ ταττόμενον ποιῶ; 
ΝῊΡ Β. 

τὸ ταττόμενον γὰρ δεῖ ποιεῖν τὸν σώφρονα; 
ΝΗΡ Ἅ. 

μάλιστα πάντων. 
 ΝΈΓΘΣ ἘΣ 

τὸν μὲν οὖν ἀβέλτερον. 
ΝΗΡ 4. 

σὺ δ᾽ οὐ χαταϑεῖναι διανοεῖ; 

ΝΗΡ. 8. 

φυλάξομαι, 
770 πρὶν ἄν γ᾽ ἴδω τὸ πλῆϑος ὅ τι βουλεύεται. 

ΦΙΝΕΕΣ ΚΑΙ: 

τί γὰρ ἄλλο γ᾽ ἢ φέρειν παρεσχευασμένγοι 

τὰ χρήματ᾽ εἰσίν; 

ΖΦΝΗΡ 8. 

ἀλλ ἰδὼν ἐπειϑόμην. 
ΔΝΗΡ Α. 

λέγουσι γοῦν ἐν ταῖς ὁδοῖς. 

ΑΝΗΡ 8. ] 

λέξουσι γάρ. 
ΑΝΗΡ «Ἅ. 

καί φασιν οἴσειν ἀράμενοι. 

ΠΝ ΈΒΡΙΊΒΣ Ϊ 

φήσουσι γάρ. 
ΝΣ ΕΓΡ. «2. 

716 ἀπολεῖς ἀπιστῶν πάντ᾽. ͵ 
ΑΝῊΗΡ μβ. 

ἀπιστήσουσι γάρ. 
ΔΔΝΗΡ 4. 

ὁ Ζεύς σέ γ᾽ ἐπιτρέψειεν. 
ΝΗΡ 8. 

ἐπιτρίψουσι γάρ. 
οἴσειν δοχεῖς τιν᾽ ὅστις αὐτῶν νοῦν ἔχει; 
οὐ γὰρ πάτριον τοῦτ᾽ ἐστὶν, ἀλλὰ λαμβάνειν 
ἡμᾶς μόνον δεῖ νὴ “1(. χαὶ γὰρ οἱ ϑεοί" 

780 γνώσει δ᾽ ἀπὸ τῶν χειρῶν γε τῶν ἀγαλμάτων. 
ὅταν γὰρ εὐχώμεσϑα διδόναι τἀγαϑὰ, 
ἕστηκεν ἐχτείνοντα τὴν χεῖρ᾽ ὑπτίαν, 
οὐχ ὡς τι δώσοντ᾽, ἀλλ ὅπως τι λήψεται. 

ΖΦΦΝΗΡ 4. 

ὦ δαιμόνι᾽ ἀνδρῶν, ἔα με τῶν προὔργου τι δρᾶν. Ι 
786 ταυτὶ γάρ ἔστι συνδετέα. ποῦ μοὔσϑ᾽ ἱμάς; 

ΝΗΡ Β. 

ὄντως γὰρ οἴσεις ; 

“4. ΝῊ “4. 

γαὶ μὰ «Ἰία, καὶ δὴ μὲν οὖν 
τωδὶ ξυνάπτω τὼ τρίποδε. 

ΑΝΗΡ 8. 

τῆς μωρίας, 

τὸ μηδὲ περιμείναντα τοὺς ἄλλους ὅ τι 
δράσουσιν, εἶτα τηνικαῦτ᾽ ἤδη 

ἌΝΗΡ 4. 

τί δρᾶν; 
«Ὁ ΝΉΡΣΒΣ 

790 ἐπαναμένειν, ἔπειτα διατρίβειν ἔτι. 
ΝΗΡ «4. 

ἵνα δὴ τί; 
ΦΝΗΡ 8. 

σεισμὸς εἰ γένοιτο πολλάχις, 

ἢ πῦρ ἀπότροπον, ἢ διάξειεν γαλῆ, 
παύσαιντ᾽ ἂν εἰσφέροντες, ὠμβρόντητε σύ. 

ΝΞ Α: 
- , ΦΊΛΟΝ ἘΠ} 3 εξ 

χαρίεντα γοῦν πάϑοιμ᾽ ἂν, εἰ μὴ ᾽χοιμ᾽ ὅποι 
7196 ταῦτα χκαταϑείην. 

ἌΝΗΡ Β. 
ππκετ τ ον “ 

μὴ γὰρ οὐ λάβοις ὅποι. 

ϑάρρει, καταϑήσεις, κἂν ἔνης ἔλϑης. 
ΔΑΝΗΡ ἍΔ. 

τιή; 
“ΝῊΡ 8. 

ἐγῴδα τούτους χειροτονοῦντας μὲν ταχὺ, 
ἂν δὲ δόξῃ, ταῦτα πάλιν ἀρνουμένους. 

- ΝῊΓΡ Φ, 

ΓΕ ΕΓῚ 
αττ 

οἴσουσιν, ὦ τῶν. 
ΦΙΝΊΕΡ, 5 

ἢν δὲ μὴ χομίσωσι, τί; 

«Ὁ ΝΡ ΟἿΣ 

“800 ἀμέλει κομιοῦσιν. 

ΦΝῈΓΡ.8. 

ἢν δὲ μὴ χκομίσωσι, τί; 

ΧΦΌῸΝ ΕΟΥΟΙΙ. 

μαχούμεϑ᾽ αὐτοῖς. 
ΑἸΝΗΡ 8. 

ἢν δὲ χρείττους ὦσι, τί; 

ΦΝΙΡΡ Ἂς 

ἄπειμ᾽ ἐάσας. 

ΖΦ΄.Ί ΝΟΣ ΕΣ 

ἢν δὲ πωλῶσ᾽ αὐτὰ, τί; 

“ΝΗΡ 4. 

διαρραγείης. 

ΝΗΡ 8. 

ἣν διαρραγῶ δὲ, τί; 

ἌΝΗΡ Α4. 

καλῶς ποιήσεις. 

ἌΝΗΡ Β. 

σὺ δ᾽ ἐπιϑυμήσεις φέρειν; 

“ΦΝΈΕΡ ΟΣ 

806 ἔγωγε" καὶ γὰρ τοὺς ἐμαυτοῦ γείτονας 
ὁρῶ φέροντας. 

«Α((ΝᾺῈ Ψ. 

πάνυ γ᾽ ἂν οὖν ᾿Ἰντισϑένης 
αὔτ᾽ εἰσενέγχοι. πολὺ γὰρ ἐμμελέστερον 
πρότερον χέσαι πλεῖν ἢ τριάχκονϑ᾽ ἡμέρας. 

ΔΑΝΗΡ Α. 

οἴμωζε. 
ΝΗΡ Β. 

"Καλλίμαχος δ᾽ ὁ χοροδιδάσχαλος 
αὐτοῖσιν εἰσοίσει τί; 



ΧΕ ΡῈ “4: 

ΦΝῊΡ ". 

ἄνϑρωπος οὗτος ἀποβαλεῖ τὴν οὐσίαν. 
ΦΝΗΡ 4. 

δεινά γε λέγεις. 
ΝῊΡ 8. 

τί δεινόν; ὥσπερ οὐχ ὁρῶν 
ἀεὶ τοιαῦτα γιγνόμενα ψηφίσματα. 

οὐκ οἶσθ᾽ ἐκεῖν᾽ οὕδοξε, τὸ περὶ τῶν ἁλῶν; 
ΚΝ ΈΕΡΙΕ ΖΑ: 

815 ἔγωγε. 
«ΦὙἹΝΉΓΡ 8. 

τοὺς χαλχοῦς δ᾽ ἐχείνους ἡνίχα 

ἐψηφισάμεϑ᾽, οὐκ οἶσθα; 
ΖΦ ΙΝΕΠΡ' Χ. 

χαὶ χκαχόν γέ μοι 
τὸ κόμμι᾽ ἐγένετ᾽ ἐχεῖνο. πωλῶν γὰρ βότρυς 
μεστὴν ἀπῆρα τὴν γνάϑον χαλχῶν ἔχων, 

πλείω Καλλίου. 

| 

Ὑ, μέσο φεδ.. τ τι; Ἂν; Ξ 
χαπειτ᾽ ἐχώρουν εἷς ἀγορὰν ἐπ᾿ ἄλφιτα. 

820 ἔπειϑ᾽ ὑπέχοντος ἐρτι μου τὸν ϑύλακον, 
᾿ ἐγ εν υται : : 
ἀνέχραγ᾽ ὃ κήρυξ, μὴ δέχεσθαι μηδένα 

χαλκὸν τὸ λοιπόν " ἀργύρῳ γὰρ χρώμεϑα. 

ΚΝ ΈΕΠΡ 8. 

τὸ δ᾽ ἔναγχος οὐχ ἅπαντες ἡμεῖς ὥμνυμεν 
τάλαντ᾽ ἔσεσϑαι πενταχόσια τῇ πόλει 

82ὅ τῆς τετταραχοστῆς, ἣν ἐπόρισ᾽ Εὐριπίδης; 
κεὐϑὺς χατεχρύσου πᾶς ἀνὴρ Εὐριπίδην" 

ὅτε δὴ δ᾽ ἀνασχοπουμένοις ἐςφαίνετο 
ς ΟΌΙΝ ΕΣ, ἘΑΑΡΊΡΝΙΣ Ἐν γας το ,α, 
ὁ “ΤΠιὸς Κόρινϑος χαὶ τὸ πρᾶγμ᾽ οὐχ ἡρχέσεν, 

πάλιν χατεπίττου πᾶς ἀνὴρ Εὐριπίδην. 

ΝΗΡ «1. 
ΕἸ ν" ΝΡ - , ᾿ ε πρτς 739. 

880 οὐ ταυτὸν, ὦ τᾶν. τότε μὲν ἡμεῖς ἤρχομεν, 

γῦν δ᾽ αἱ γυναῖχες. 

ΝΗΡ Β: 
[᾿ νΝ - 
ἃς ἐγὼ φυλάξομαι 

νὴ τὸν Ποσειδῶ μὴ κατουρήσωσί μου. ] 

Ὁ ΝΕ. -Α. 

οὐχ οἶδ᾽ ὃ τι ληρεῖς. φέρε σὺ τἀνάφορον ὁ παῖς. 

ΚΗΡΎΞ. 
ἣΣ - τ’ - 
ὦ πάντες ἀστοὶ, νῦν γὰρ οὕτω ταῦτ᾽ ἔχει, 

8856 χωρεῖτ᾽, ἐπείγεσϑ᾽ εὐθὺ τῆς στρατηγίδος, 
ὅπως ἂν ὑμῖν ἡ τύχη χληρουμένοις 
φράσῃ καϑ᾽ ἕχαστον ἄνδρ᾽ ὅποι δειπνήσετε" 
«ς ς , Σον ᾿- ΕΞ 
ὡς αἱ τοάπεζαί γ᾽ εἰσὶν ἐπινενησμέναι 

“ΣΑΣ ΕΝ» 
ἀγαϑῶν ἁπάντων καὶ παρεσχευασμέναι, 

840 χλῖναί τε σισυρῶν καὶ δαπιίδων νενασμέναι. 
χρατῆρα συγκιρνᾶσιν, αἱ μυροπώλιδες, 
ς -- μι ᾿ , Ἂς ΄“, 

ἑστᾶσ᾽ ἐφεξῆς" τὰ τεμάχη ῥιπίζεται, 

λαγῷ᾽ ἀναπηγνύασι, πόπανα πέττεται, 
στέφανοι πλέχονται, φρύγεται τραγήματα, 

Η " , 
8416 χύτρας ἔτνους ἕψουσιν αἱ νεώταται" 

Σμοιὸς δ᾽ ἐν αὐταῖς ἱππιχὴν στολὴν ἔχων 

τὰ τῶν γυναιχῶν διακαϑαίρει τρυβλία. ] 
Τέρων δὲ χωρεῖ χλανίδα χαὶ χκονίποδα 
ἔχων, καχάζων μεϑ᾽ ἑτέρου νεανίου " 

850 ἐιιβὰς δὲ χεῖται χαὶ τρίβων ἐροιμμένος. 

Ε Καὶ τ ΗΓ Ξ ΙΒ ΑΣ Ζ  ΟΥὙΕΣΥ ἊΝ ΤῈ 

| ὍΣΣ, , 
᾿ 875 ὀρθῶς ἔμοιγε φαίνεται" βαδιστέον 

πρὸς ταῦτα χωρεῖϑ'᾽, ὡς ὁ τὴν μᾶζαν φέρων 
ἕστηχεν " ἀλλὰ τὰς γνάϑους διοίγνυτε. ἱ 

11 

ΧΦ ΝΕΈΡΙΑ: 

οὐχοῦν βαδιοῖμαι δῆτα. τί γὰρ ἕστηκ᾽ ἔχων 
ἐνταῦϑ᾽, ἐπειδὴ ταῦτα τῇ πόλει δοχεῖ; 

ΔΝΗΡ 4. 

865 χαὶ ποῖ βαδιεῖ σὺ μὴ χαταϑεὶς τὴν οὐσίαν; 
24ΝῊ ΒΒ Ἢ: 

ἐπὶ δεῖπνον. λ 
Φ ΝΗΡ. «ἂς 

οὐ δῆτ᾽, ἣν γ᾽ ἐκείναις νοῦς ἐνῆ, 
πρίν γ᾽ ἂν ἀπενέγκπης. 

Ζ.ΜΈῈΠΡ Ἐς 

ἀλλ᾽ ἀποίσω. 
ΔΔΝΗΡ 4. 

πηνίχα; 
ΚΦ ΧΨΈΊΠΡ Ἔ:-: 

οὐ τοὐμὸν, ὦ τᾶν, ἐμποδὼν ἔσται. 
ΝΗΡ Α. 

τί δή; 

ΝῊΡ Ἔ: 

ἑτέρους ἀποίσειν φήμ᾽ ἔδ᾽ ὑστέρους ἐμοῦ. 
ΖΦΝΉΗΡ “ΔΛ: 

8600 βαδιεῖ δὲ δειπνήσων ὅμως; 

ΦΝΈΓΡ Ἢ: 

τί γὰρ πάϑω; 
τὰ δυνατὰ γὰρ δεῖ τῇ πόλει ξυλλαμβάνειν 

τοὺς εὖ φρονοῦντας. 

ΑΔΝΠΡ 

ἢν δὲ χωλύσωσι, τί; 
ΦΟΝΈΓ ΘΕ ΒΕ 

ὁμόσ᾽ εἶμι κύψας. 
ΝΗΡ 4. 

ἣν δὲ μαστιγῶσι, τί; 
ΦΝΉΣΡΦῊΗΣ 

χαλούμεϑ'᾽ αὐτάς. 

ΞΟ ΝΡ ΕΡΣ ἯΣ 

ἣν δὲ χαταγελῶσι, τέ; 
ΦΝΗΡ 8. 

866 ἐπὶ ταῖς ϑύραις ἑστὼς 
ΨΓΝΉΡ: -ς 

τί δράσεις ; εἶπέ μοι. 
ΝΉΉΡΙ 8: 

τῶν εἰσφερόντων ἁρπάσομαι τὰ σιτία. 
ΑΛΝΠΡ Ἅ4. 

βάδιζε τοίνυν ὕστερος" σὺ δ᾽, ὦ Σίχων 
χαὶ Παρμένων, αἴρεσϑε τὴν παμπησίαν. 

«4. 

ΕΝ ΡΣ .:Β. 

φέρε νυν ἐγώ σοι ξυμφέρω. 
ΝΗΡ 4. 

μὴ. μηδαμῶς. 

870 δέδοιχα γὰρ μὴ καὶ παρὰ τῇ στρατηγίδι, 
ὕταν κατατιϑῶ, προσποιῇ τῶν χρημάτων. 

ΜᾺ, 8: 

νὴ τὸν “ία δεῖ γοῦν μηχανήματός τινος, 
ὅπως τὰ μὲν ὄντα χοήμαϑ᾽ ἕξω, τλῖσδε δὲ 
τῶν ματτομένων χοινὴ μεϑέξω πως ἐγώ. 

ὁμόσ᾽ ἐστὶ δειπνήσοντα χοὺ μελλητέον. 
ΤΡ ΥΌΣΝ Ἄς 

“ ἘΝ 
τί ποῦ ἅνδοες οὐχ ἥχουσιν; ὥρα δ᾽ ἦν πάλαι" 
ἐγὼ δὲ καταπεπλασμένη ψιμυϑίῳ 

- 



.742 Ἂ ῬΟΤ ΞΘ ΦΟΑ ΝΕΟ ὙΣΣΞ 

ἘΠ α χαὶ χροχωτὸν ἠμφιεσμένη, 

., 880 ἀργὺς, μινυρομένη τι πρὸς ἐμαυτὴν μέλος, 

παίζουσ᾽, ὅπως ἂν περιλάβοιμ᾽ αὐτῶν τινὰ 

παριόντα. Μιοῦσαι, δεῦρ᾽ ἴτ᾽ ἐπὶ τοὐμὸν στύμα, 

] μελύδϑριον εὑροῦσαί τι τῶν ᾿Ιωνικῶν. 

ΝΈΑΔΕΙΝΙΣ. 

νῦν μέν μὲ παραχύψασα προὔφϑης, ὦ σαπρά. 

885 ῴου δ᾽ ἐρήμας οὐ παρούσης ἐνθάδε 

ἐμοῦ τουγήσειν χαὶ προοσάξεσϑαί τινα 

δουσ᾽" ἐγὼ δ᾽ . ἢν τοῦτο δρᾷς, ἀντάσομαι. 

χεὶ γὰρ δι᾿ ὄχλου τοῦτ᾽ ἐστὶ τοῖς ϑεωμένοις, 

ὅμως ἔχει τερπνόν τι χαὶ χωμῳδιχόν. 

ΤΊΡΞΗΥ ΣΙ ΚΑ. 

890 τούτῳ διαλέγου χκἀποχώρησον" σὺ δὲ, 

φιλοττάριον αὐλητὰ. τοὺς αὐλοὺς λαβὼν 

ἄξιον ἐμοῦ χαὶ σοῦ προσαύλησον μέλος. 

Ἔζυσες ἀγαϑὸν βούλεται σα-- 

ϑεῖν τι, παρ᾽ ἐμοὶ χρὴ χαϑεύδειν. 

896 οὐ γὰρ ἐν νέαις τὸ σοφὸν ἔν-- 

ἐστιν, ἀλλ᾽ ἐν ταῖς πεπείροις " 

οὐδέ τις στέργειν ἂν ἐϑέλοι 

| μᾶλλον ἢ ̓ γὼ τὸν φίλον 

ᾧπερ ξυνείην " 

ἀλλ ἐφ᾽ ἕτερον ἂν πέτοιτο. 
ΝΕΑ͂ΝΙΣ. 

| 900 μὴ φϑόνει ταῖς νέαισι. 

τὸ τρυφερὸν γὰρ ἐμπέφυχε 

τοῖς ἁπαλοῖσι μηρο'ς, 

χἀπὶ τοῖς μήλοις ἐπαν- 

ϑεῖ" σὺ δ᾽, ὦ γραῦ, παραλέλεξαι χἀντέτριψαι; 

φρότῷ ϑαγάτῳ μέλημα. 

ΓΤΡΑῪΣ «4«. 

ἐχπέσοι σου τὸ τρῆμα, 

τὸ τ᾿ ἐπίχλιντρον ἀποβάλοιο, 
βουλομένη σποδεῖσϑαι, 

χἀπὶ τῆς χλίνης ὕφιν 

910 εὕροις καὶ προσελπύσαιο 

βουλομένη φιλῆσαι. 

ΝΕΑ͂ΝΙΣ. 

αἴᾶν, τί ποτε πείσομαι; 

οὐχ ἥχει μοὐταῖρος " 

μόνη δ᾽ αὐτοῦ λείπομ᾽" ἢ 

γάρ μοι μήτηρ ἄλλῃ βέβηχε 

χαὶ τλν οὐδέν με ταῦτα δεῖ λέγειν. 

915 ἀλλ, ὦ μαῖ᾽, ἱκετεύομαι, 

χάλει τὸν Ὀρϑαγόραν, ὅπως 

σαυτῆς κατόναι᾽, ἀντιβολῶ σε. 

ΤΡ ΧΟΣ “4. 

ἤϑη τὸν ἀπ᾽ ᾿Ιωνίας 

τρύπον τάλαινα χνησιᾷς" 

᾿. 920 δοχεῖς δέ μοι χαὶ λάβδα χατὰ τοὺς “Τεσβίους. 

ἀλλ οὐχ ὧν ποϑ᾽ ὑφαρπάσαιο 

τἀμὰ παίγνια" τὴν δ᾽ ἐμὴν 

οὐχ ἀπολεῖς οὐδ᾽ ἀπολήψει. 

ΝΕΑΝΙΣ. 
ζδ᾽ ὁπόσα βούλει καὶ παράκυφϑ᾽ ὥσπερ γαλῆ" 

926 οὐδεὶς γὰρ ὡς σὲ πρότερον εἴσεισ᾽ ἀντ᾽ ἐμοῦ. 

900 --- 906. -ΞΞ 906 --911. 

912 --- 917. ΞΞΞ 9!8 -- 938. 

πα. 

ὥοσαν Ὗ 

ΤΌΡΕΔΟΥΟΣΥ «(. 

οὔχουν ἐπ᾿ ἐχφοράν γε. 

ΝΕ“ΖΝΙῚΙΣ. 

χαινόν γ᾽, ὦ σάπρά. 

ΤΡΑΥΣ 4. 

οὐ δῆτα. 

ΜΕΊΝΕΙ 

τί γὰρ ἂν γραὶ χαινά τις λέγοι; 

ΤΡ ΤΟΧΕΣ, τᾶς 

οὐ τοὐμὸν ὀδυνήσει σε γῆρας. 

ΝΈ“ΙΝΙΣ 4- 

ΠΩΣ τὸς 
ἥγχουσα μᾶλλον καὶ τὸ σὸν ψιμύϑιον; 

ΤΡ ΎΣ, . 

930 τί μοι διαλέγει; 

ΝΕ.ΝΙΣ. 

σὺ δὲ τί διαχύπτεις; 

ΤΡΣΩΣ Οἷο 

ἐγώ; 
ζδω πρὸς ἐμαυτὴν ᾿Επιγένει τὠμῷ φίλῳ. 

ΣΕ ΟΝΕΣΣΣΕ 

σοὶ γὰρ φίλος τίς ἐστιν ἄλλος ἢ Γέρης; 

ΤΡ Χ ΣΝ ΚΣ 

δείξει γε καὶ σοί. τάχα γὰρ εἶσιν ὡς ἐμέ. 
ὁδὲ γὰρ αὐτός ἐστιν. 

ΝΕΟ“(ΝΙΣ. 

οὐ σοῦ γ᾽, ὦλεϑρε, 
936 δεόμενος οὐδέν. 

ΤῊ ΖΟΥ͂Ν 

γὴ “ὦ, ὦ φϑίνυλλα σύ. 

ΝΕΖΝΙΣ. 

δείξει τάχ᾽ αὐτὸς, ὡς ἔγωγ᾽ ἀπέρχομαι. 

ΤΥΧΌΝ Ἃὲ 

χἄγωγ᾽, ἵνα γνῷς ὡς πολύ σου μεῖζον φρονῶ. 

ΝΕΑἉΝΥΑ͂Σ. 

εἴθ᾽ ἐξὴν παρὰ τῇ νέᾳ χαϑεύδειν, 
χαὶ μὴ ᾽δει πρότερον διασποδῆσαι 

940 ἀνάσιμον ἢ πρεσβυτέραν" 

οὐ γὰρ ἀνασχετὸν τοῦτό γ᾽ ἐλευϑέρῳ. 

ΤΙΡΣΆΡΥΩΣ 

οἱμὠώζων ἄρα νὴ “Ἰκ σποδήσεις. 
οὐ γὰρ τἀπὶ Χαριξένης τάδ᾽ ἐστίν. 

χατὰ τὸν νόμον ταῦτα ποιεῖν 
9416 ἔστι δίχαιον, εἰ δημοχοατούμεϑα. 

ἀλλ εἶμι τηρήσουσ᾽ ὅ τι καὶ δράσει ποτέ. 

ΝΕ. ΝῚΑ4“Σ. 

εἴϑ᾽, ὦ ϑεοὶ, λάβοιμι τὴν καλὴν μόνην, 
ἐφ᾽ ἣν πεπωχὼς ἔρχομαι πάλαι ποϑῶν. 

ΝΕΑ“ΝΙΣ. 

ἐξηπάτησα τὸ χατάρατον» γρῴδιον" 
900 φρούδη γάρ ἐστιν οἱομένη μ᾽ ἔνδον μενεῖν 

ΤΟΡΟΜΟΥΟΣΟ ΚΩ͂. 

ἀλλ οὑτοσὶ γὰρ αὐτὸς οὗ μεμνήμεϑα, 
δεῦρο δὴ δεῦρο δὴ, 

938 - 9:1. 

991 --- 959. 

912.- 945. 

900 --- 968. 
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φίλον ἐμὸν, δεῦρό μοι 
πρόσελθε χαὶ ξύνευνός μοι 

τὴν εὐφοόνην ὅπως ἔσει. 

πάνυ γάρ τις ἔρως μὲ δονεῖ 

956 τῶνδε τῶν σῶν βοστρύχων. 

ἄτοπος δ᾽ ἔγκχειταί μοί τις πόϑος, 

ὅς μὲ διακναίσας ἔχει. 
μιέϑες, ἱκνοῦμαί σ᾽, Ἔρως, 
χαὶ ποίησον τόνδ᾽ ἐς εὐνὴν 

τὴν ἐμὴν ἱχέσϑαι. 

ΝΕ“ΖΜΝηΙῚ,4Σ. 

900 δεῦρο δὴ δεῦρο δὴ, 

χαὶ σύ μοι χαταδραμοῦ-- 

σα τὴν ϑύραν ἄνοιξον 
τήνδ᾽. εἰ δὲ μὴ, καταπεσὼν κείσομιαι. 
«ίλον, ἀλλ᾽ ἐν τῷ σῷ 
βούλομαι χόλπῳ 

σιληχτίζεσϑαι μετὰ τῆς σῆς πυγῆς. 

9660 Λύπρι, τί μ᾽ ἐχμαίνεις ἐπὶ ταύτῃ; 

μέϑες, ἱχνοῦμαί σ᾽, Ἔρως, 
χαὶ ποίησον τήνδ᾽ ἐς εὐνὴν 
τὴν ἐμὴν ἱχέσϑαι. 
χαὶ ταῦτα μέντοι μετρίως πρὸς τὴν ἐμὴν ἀνάγκην 

970 εἰρημέν᾽ ἐστίν. σὺ δέ μοι, φίλτατον, ὦ ἱχετεύω, 
ἄνοιξον, ἀσπάζου με" 

διά τοι σὲ πόνους ἔχω. 

ὦ χρυσοδαίδαλτον ἐμὸν μέλημα, Κύπριδος ἔρνος, 
μέλιττα Πιούσης, Χαρίτων ϑρέμμα, Τρυφὴς͵ 

πρόσωπον, 

976 ἄνοιξον, ἀσπάζου με" 

διά τοι σὲ πόνους ἔχω. 

ΕΣ 4. 

οὗτος, τί κόπτεις; μῶν ἐμὲ ζητεῖς ; 

ΝΕΑΆΑΝΙΑΣ. 
πόϑεν; 

ΡΤΥΣ Δ. 
χαὶ τὴν ϑύραν γ᾽ ἤραττες. 

ΝΕ.ΚΝΙΑ͂Σ. 

ἀποϑάνοιμ᾽ ἄρα. 

ΠΡ Σὰ Ζ: 

τοῦ δαὶ δεόμενος δᾷ δ᾽ ἔχων ἐλήλυθας; 

ΝΕΑἉΑΩ͂ΝΙ4Σ. 

᾿ιναφλύστιον ζητῶν τιν᾽ ἄνϑρωπον. 

ὙΌΣ Ἂς 

τίνα; 

ΝΕΔΑΝΤΙΑ͂Σ. 

980 οὐ τὸν Σεβῖνον, ὃν σὺ προσδοχᾷς ἴσως. 

ΠΡΤΥΣΞ Ἢ 
γὴ τὴν ᾿ἀφροδίτην, ἤν τὲ βούλῃ γ᾽ ἤν τε μή. 

ΝΕΛΑΝΙΑ͂Σ. 
ἀλλ᾿ οὐχὶ νυνὶ τὰς ὑπερεξηχοντέτεις 
εἰσάγομεν, ἀλλ᾽ εἰσαῦϑις ἀναβεβλήμεϑα, 
τὰς ἐντὸς εἴχοσιν γὰρ ἐχδιχάζομεν. 

Ῥ ρον ΤΩΡ ΑΟΥ, Συυβοσε ποσὶ 
986 ἐπὶ τῆς προτέρας ἀρχῆς γε ταῦτ᾽ ἡν, ὦ γλύχων " 

νυνὶ δὲ πρῶτον εἰσάγειν ἡμᾶς δοκεῖ. 

1010 ἐγὼ δὲ ταῖς γε τηλιχαύταις ἄχϑομαι, 

743 

ΝΕΑΝΙΑ͂Σ. 

τῷ βουλομένῳ γε, χατὰ τὸν ἐν πεττοῖς γόμον. 

] ΤΈΕΟΥΣ Ὁ: 

] ἀλλ οὐδὲ δειπνεῖς κατὰ τὸν ἐν πεττοῖς νόμον. 

ΝΕΚΖΝΙΑ͂Σ. 

οὐχ οἶδ᾽ ὅ τι λέγεις" τηνδεδί μοι κρουστέον. 

ἹΡΟΥ͂ Σ .Ζ.᾿ 

990 ὅταν» γε χρούσῃς τὴν ἐμὴν πρῶτον ϑύραν. 

ΝΕ4ΔΝ|,Α4Σ. 

ἀλλ οὐχὶ νυνὶ χρησέραν αἰτούμεϑα. 

ΠΟΣΟΥ͂ ἐὰν 738 

οἶδ᾽ ὅτι φιλοῦμαι" νῦν δὲ ϑαυμάζεις ὅτε 
ϑύρασί μ᾽ εὗρες - ἀλλὰ πρόσαγε τὸ στόμα. 

ΝΕΑΝΙΑΣ. 

ἀλλ, ὦ μέλ, ὀρρωδῶ τὸν ἐραστήν σου. 

ΤΡ ΎΟΣ ὟΝ 
τίνα; 

ΝΕΖΦΝΙΑΣ. 

996 τὸν τῶν γραφέων ἄριστον. 

ΤΎΡΟΣ ΚΣ 

οὗτος δ᾽ ἔστι τίς; 

ΝΗΕΜΖΦΝΙΖ4Σ. 

ὃς τοῖς γεχροῖσι ζωγραιεῖ τὰς ληχύϑους. 
ἀλλ ἄπιϑ'᾽, ὕπως μή σ᾽ ἐπὶ ϑύραισιν ὄψεται. 

ΤΟΥΣ. ΤΑ͂Σ 

δ᾽ οἱδ᾽ ὅ τι βούλει. 

ΝΕΜ“ΖΝΙ14Σ. 

χαὶ γὰρ ἐγώ σε γὴ “ἰα. 

ΤΡΞΖ ΎΣΙ ἂν 

μὰ τὴν ᾿Ἱφροδίτην, ἣ μ᾽ ἔλαχε κληρουμένη, 
1000 μὴ ᾽γώ σ᾽ ἀφήσω. 

ΝΕΜ“4ΝΙ4Σ. 

παραφρονεῖς, ὦ γράδιον. 

ΤΕΡΟΝ 2: 

ληρεῖς" ἐγὼ δ᾽ ἄξω σ᾽ ἐπὶ τἀμὰ στρώματα. 

ΝΕ“ΝΙΑ͂Σ. 

τί δῆτα χρεάγρας τοῖς χάδοις ὠνοίμεϑ᾽ ἂν, 
ἐξὸν χαϑέντα γρῴδιον τοιουτονὴὶ 
ἐχ τῶν φρεάτων τοὺς χάδους ξυλλαμβάνειν ; 

ἘΡΌΧΦΎΥΣ, -4: 

1006 μιὴ σχῶπτέ μ᾽, ὦ τάλων, ἀλλ ἕπου δεῦρ᾽ ὡς 

ἐμέ. 

ΝΕΖΝΙΑΣ. 

ἀλλ οὐχ ἀνάγχη μοὐστὶν, εἰ μὴ τῶν ἑτῶν 
τὴν πενταχοσιοστὴν χατέϑηχας τῇ πόλει. 

ΤΣ ΣΝ Ἢ, 

γὴ τὴν ᾿Ἱφροδίτην, δεῖ γε μέντοι σ᾽. ὡς ἐγὼ 
τοῖς τηλιχούτοις ξυγκαϑεύδουσ᾽ ἥδομαι. 

ΝΕ4Ν1.Σ. 

χοὐχ ἂν πιϑοίμην οὐδέποτ᾽. 

ἸΣΡΟΧΟΣΙ 25 

ἀλλὰ νὴ Δία 
ἀναγχάσει τουτί σε. 

ΝΕΔΑΝΙΑ͂Σ. 

969 --- 972. ---- 972 --- 976. τοῦτο δ᾽ ἔστι τέ; 
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ΤΡΑῪΣ «2. 

ψήφισμα, χαϑ᾽ ὅ σε δεῖ βαδίζειν ὡς ἐμέ. 

ΝΕΑΝΙΑ͂Σ. 

λέγ᾽ αὐτὸ τί ποτε χἄστι. 

ΓΙΡΝΥΕΣΝ : 

χαὶ δή σοι λέγω. 

1015 ἔδοξε ταῖς γυναιξὶν, ἢν ἀνὴρ νέος 

νέας ἐπιϑυμῆ, μὴ σποδεῖν αὐτὴν πρὶν ἄν 

τὴν γραῦν προχρούσῃ πρῶτον - ἢν δὲ μὴ ϑέλῃ 

πρότερον προχρούειν, ἀλλ᾽ ἐπιϑυμῇ τῆς νέας, 

ταῖς πρεσβυτέραις γυναιξὶν ἔστω τὸν νέον 

1020 ἕλχειν ἀγατὶ λαβομένας τοῦ παττάλου. 

ΝΕΑΝΙΑ͂Σ. 

οἴμοι" Προχρούστης τήμερον γενήσομαι. 

ΤΡΑῪΣ 4. 

τοῖς γαρ γόμοις τοῖς ἡμετέροισι πειστέον. 

ΝΕΆΑΝΙΑ͂Σ. 

τί δ᾽, ἢν ἀφαιρῆταί μ᾽ ἀνὴρ τῶν δημοτῶν 

ἢ τῶν φίλων ἐλϑών τις; 

ΤΡΖΦΥΣ 4. 

ἀλλ οὐ χύριος 

1026 ὑπὲρ μέδιμνόν ἐστ᾽ ἀνὴρ οὐδεὶς ἔτι. 

ΝΕΚΖΝΙΑΣ. 

ἐξωμοσία δ᾽ οὐκ ἔστιν; 

ΤΡ ΧΩΣΙ «(Ἄς 

οὐ γὰρ δεῖ στροφῆς. 

ΝΕΑΝΙΑ͂Σ. 

ἀλλ ἔμπορος εἶναι σχήψομαι. 

ΤΡΑΥῪΥΣ 8Β. 

χλάων γε σύ. 

ΝΕΑΝΙΑ͂Σ. 

τί δῆτα χοὴ δρᾶν; 

ΓΡΑῪΣ 4Ἅ. 
δεῦρ᾽ ἀχολουϑεῖν ὡς ἐμέ. 

ΝΕΑΝΙΑ͂Σ. 

χαὶ ταῦτ᾽ ἀνάγχη μούστί; 

ΤΡΏΧΩΣΥ «Ἂς 

“ιομήδειά γε. 

ΝΕΑΝΙΑ͂Σ. 

1030 ὑποστόρεσαί νυν πρῶτα τῆς ὀριγάνου, 

χαὶ χλήμαϑ᾽ ὑπόϑου συγκλάσασα τέτταρα, 

χαὶ ταινίωσαι, καὶ παράϑου τὰς ληκύϑους, 

ὕϑατός τε χατάϑου τοὔστραχον πρὸ τῆς ϑύρας. 

ΤΡΊΑ Σ, «4. 

ἢ μὴν ἔτ᾽ ὠνήσει σὺ καὶ στεφάνην ἐμοί. 

ΝΈΖΪἷΝΙΑΣ. 

1036 γὴ τὸν «1, ἤνπερ ἡ γέ που τῶν χηρίνων. 

οἴμαι γὰρ ἔνδον διαπεσεῖσϑαί σ᾽ αὐτίχα. 

ΝΕΑ͂ΝΙΣ. 

ποὶ τοῦτον ἕλκεις σύ; 

ΓΡΑῪΣ 4. 

τὸν ἐμαυτῆς εἰσάγω. 

ΝΕΑΝΙΣ. 

οὐ σωφρονοῦσά γ᾽. οὐ γὰρ ἡλικίαν ἔχει 
παρὰ σοὶ καϑεύδειν τηλικοῦτος ὧν, ἐπεὶ 

1040 μήτηρ ἂν αὐτῷ μᾶλλον εἴης ἢ γυνή. 

ὥστ᾽ εἰ χαταστήσεσϑε τοῦτον τὸν γόμον, 
ἘΡΜΣ ΜῈ ἢ , 

τὴν γῆν ἅπασαν Οἰδιπόδων ἐμπλήσετε. 

ΤΡΦΎΣ'. 4. 
τ - ᾿ 

ὦ παμβδελυρὰ, φϑονοῦσα τόνδε τὸν λόγον 
ξεῦ . ἀλλ᾿ ἐγώ ἠ ἐξεῦρες " ἀλλ᾿ ἐγώ σε τιμωρησομαι. 

ΝΕΑΝΙΑ4Σ. 

1045 »ὴ τὸν “Ἰία τὸν σωτῆρα, χεχάρισαί γέ μοι, 
᾿ τὰ τ ᾿ΑδέΣ τ 

ὦ γλυχύτατον, τὴν γραῦν ἀπαλλαξασὰ μου" 

ὥστ᾽ ἀντὶ τούτων τῶν ἀγαϑῶν εἰς ἑσπέραν 

μεγάλην ἀποδώσω χαὶ παχεῖάν σοι χάριν. 

ΤΡΑΎΥΣ “Ἐ: 

αὕτη σὺ, ποῖ παραβᾶσα τόνδε τὸν νόμον 

1060 ἕλκεις, παρ᾽ ἐμοὶ τῶν γραμμάτων εἰρηκότων 

πρότερον καϑεύδειν αὐτόν; 

ΝΕΑ͂ΝΙΑ͂Σ. 

οἴμοι δείλαιος. 
΄ - Ὁ ΄ 

πόϑεν ἐξέχυψας, ὦ χάκιστ᾽ ἀπολουμένη ; 

τοῦτο γὰρ ἐχείνου τὸ χαχὸν ἐξωλέστερον. 

ΤΡΖΦΖῪΣ Ἕ: 

βάδιζε δεῦρο. 

ΝΕΑΝΙΑ͂Σ. 

μηδαμῶς μὲ περιίδης 

1056 ἑλχόμενον ὑπὸ τῆσδ᾽, ἀντιβολῶ σ᾽. 

ΓΡΑῪΣ 8. 
ἀλλ οὐκ ἐγὼ, 

ἀλλ ὃ νόμος ἕλχει σ᾽. 

ΝΕΜΑΝΙΑΣ. 

οὐχ ἔμεγ᾽, ἀλλ᾿ ἔμπουσά τι: 

ἐξ αἵματος φλύχταιναν ἠμφιεσμένη. 

] ΓΡΑῪΣ Β. 

ἕπου, μαλακίων, δεῦρ᾽ ἀνύσας καὶ μὴ λάλει. 

ΝΈΕΈΟΜΦΝΙΑΩ͂Σ, ᾿ 

] ἴϑι νυν ἔασον εἰς ἄφοδον πρώτιστά μὲ 

1060 ἐλϑόντα ϑαροῆσαι πρὸς ἐμαυτόν" εἰ δὲ μὴ, 

αὐτοῦ τι δρῶντα πυρρὸν ὄψει μ᾽ αὐτίχα 
ὑπὸ τοῦ δέους. 

ΤΡΖΟἪΎΥΣ', ἬἯπς 

ϑάρρει, βάδιζ᾽" ἔνδον χεσεῖ. 

ΝΕΔΑΝΙΑΣ. 

δέδοιχα χἀγὼ μὴ πλέον ἤπερ βούλομαι. 

ἀλλ ἐγγυητάς σοι καταστήσω δύο 
1066 ἀξιόχρεως. 

ΤΡΧΦΎΣΣ. Ἢ: 

μή μοι χαϑίστη. 

ΤΡ ΎΣ ΣΝ 

Ν ΚΝ ποῖ σὺ, ποῖ 
χωρεῖς μετὰ ταύτης; 

ΝΕΑΝΙΑ͂Σ. 

οὐχ ἔγωγ᾽, ἀλλ ἕλκομαι. 
ἀτὰρ ἥτις εἶ γε, πόλλ ἀγαϑὰ γένοιτό σοι, 

] ὅτι μ᾽ οὐ περιεῖδες ἐπιτριβέντ᾽. ὦ Ἡράχλεις, 

] ὦ Πᾶνες, ὦ Κορύβαντες, ὦ «Ἱιοσχόρω, 
1070 τοῦτ᾽ αὖ πολὺ τούτου τὸ χαχὸν ἐξωλέστερον. 

ἀτὰρ τί τὸ πρᾶγμ᾽ ἔστ᾽, ἀντιβολῶ, τουτί ποτε; 

πότερον πίϑηχος ἀνάπλεως ψιμυϑίου, 
ἢ γραῦς ἀνεστηκυῖα παρὰ τῶν πλειόνων ; 

ΠΡ ΥΣ 1" 

μὴ σκῶπτέ μ᾽, ἀλλὰ δεῦρ᾽ ἕπου. 

..-.-.-.---- 
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ΤΡ ΎΣΟΒῚ 

δευρὶ μὲν οὗν. 
ΕΌΡΟΖΟΥΣ 

οὐδέποτέ σ᾽. 

ΤΡ ΎΥΣ ΠΣ 

οὐδὲ μὴν ἐγώ. 

ΝΙΕ.ΝΙΩ4Σ. 

διασπάσεσϑέ μ᾽, ὦ χαχῶς ἀπολούμεναι. 

ΤΡΥΣ 
ἐμοὶ γὰρ ἀκολουθεῖν σ᾽ ἔδει χατὰ τὸν νόμον. 

ΤΡ ΑΎΩΣ,, Τ. 
οὔκ, ἢν ἑτέρα γε γραῦς ἔτ᾽ αἰσχίων φανῆ. 

ΝΕΑΝΤΙΑ͂Σ. 
ἢν οὖν ὑφ᾽ ὑμῶν πρῶτον ἀπόλωμαι καχῶς, 

1080 φέρε, πῶς ἐπ᾿ ἐχείνην τὴν χαλὴν ἀφίξομαι; 

ἌΡ ΥΣΝ ΤΙ 

αὐτὸς σχύόπει σύ" τάδε δέ σοι ποιητέον. 

ΝΕΑΝΙΑ͂Σ. 
ποτέρας προτέρας οὖν κατελάσας ἀπαλλαγῶ; 

ἘΡΟΥ͂ΣΙΝ ἜΣ 

οὐκ οἶσϑα; βαδιεῖ δεῦρ᾽. 

ΝΕΑΝΤΙΑΣ. 
ἀφέτω νύν μ᾽ αὑτηί. 

ΤΡ ΤΣ Τ᾽ 
δευρὶ μὲν οὖν ἴϑ᾽ ὡς ἔμ᾽. 

ΝΕΑΝΙΑ͂Σ. 
ἣν ἡδέ μ᾽ ἀφῆ. 

ὭΡΤΩΣ Β' 
1085 ἀλλ᾿ οὐκ ἀφήσω μὰ “ία σ᾽. 

ἘΠ ΡΕΧΟΣ, 0. 

οὐδὲ μὴν ἐγώ. 

ΝΕΑ͂ΝΙΑΣ. 

χαλεπαί γ᾽ ἂν ἦτε γενόμεναι πορϑμῆς. 

ἸΣΡΩΖΟΥ ΣΙ: Ἐς: 

1076 ὡς οὐχ ἀφήσω 

τιή; 
ΝΕΩΖΝΙΑ͂Σ. 

ἕλχοντε τοὺς πλωτῆρας ἂν ἀπεχναίετε. 

ἘΡΕΖΓΥΣ, Ἐς: 

σιγῇ βάδιζε δεῦρο. 

ΠΡΟ ΥΣ ἋΣ 

μὰ “14 ἀλλ ὡς ἐμέ. 

ΝΕΆΑΝΙΑ͂Σ. 

τουτὶ τὸ πρᾶγμα χατὰ τὸ Καννώνου σαρῶς 
1090 ψήφισμα. βινεῖν δεῖ μὲ διαλελημμένον. 

πῶς οὖν διχωπεῖν ἀμφοτέρας δυνήσομαι; 

ὌΠ ΥΣ Ἃ: 

χαλῶς, ἐπειδὰν χατωράγῃς βολβῶν χύτραν. 

ΝΕΑΝΙΑ͂Σ. 

οἴμοι χαχοδαίμων,, ἐγγὺς ἤδη τῆς ϑύρας 

ἑλχόμενος εἴμ᾽. 
ΤᾺΡΟ ΣΝ Σ 

ἀλλ οὐδὲν ἔσται σοι πλέον. 

1096 ξυνεισπεσοῦμαι γὰρ μετὰ σοῦ. 

ΝΕΑΝΙΩΑ͂Σ. 

μὴ πρὸς ϑεῶν. 
ἑνὶ γὰρ ξυνέχεσϑαι χρεῖττον ἢ δυοῖν καχοῖν. 

ΡΟΣ. 

γὴ τὴν Ἑχάτην, ἐών τε βούλῃ γ᾽ ἤν τε μή. 
ΝΕΑ͂ΝΙΑ͂Σ. 

ὦ τρισκαχοδαίμων,, εἰ γυναῖχα δεῖ σαπρὰν 
βινεῖν ὅλην τὴν νύκτα καὶ τὴν ἡμέραν, 

1100 χἄπειτ᾽ ἐπειδὰν τῆσδ᾽ ἀπαλλαγῶ,, πάλιν 
ρύνην ἔχουσαν λήκυϑον πρὸς ταῖς γνάϑοις. 
ἀρ᾽ οὐ χαχοδαίμων εἰμί; βαρυδαίμων μὲν οὖν 
»νὴ τὸν “Τα τὸν σωτῆρ᾽ ἀνὴρ καὶ δυστυχὴς, 
ὅστις τοιούτοις ϑηρίοις συννήξομαι. 

1106 ὅμιως δ᾽ ἐών τε πολλὰ πολλάχις πάϑω 

ὑπὸ ταῖνδε ταῖν χασαλβάδοιν, δεῦρ᾽ εἰσπλέων, 

ϑώψαι μ᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ τῷ στόματι τῆς εἰσβολῆς " 
χαὶ τὴν ἄνωϑεν ἐπιπολῆς τοῦ σήματος 
ζῶσαν καταπιττώσαντας, εἶτα τὼ πόδε 

1110 μολυβδοχοήσαντας κύχλῳ περὶ τὰ σφυρὰ, 
ἄνω ᾿πιϑεῖναι πρόφασιν» ἀντὶ ληκύϑου. 

ΘΕΡΑ͂ΠΑΙΝ 4. 

ὦ μαχάριος μὲν δῆμος, εὐδαίμων δ᾽ ἐγὼ, 
αὐτή τέ μοι δέσποινα μαχαριωτάτη, 

ὑμεῖς δ᾽ ὅσαι παρέστατ᾽ ἐπὶ ταῖσιν ϑέραις, 

1116 οἱ γείτονές τε πάντες οἵ τε δημόται, 
ἐγώ τε πρὸς τούτοισιν ἡ διάχονος, 

ἥτις μεμύρωμαι τὴν κεφαλὴν μυρώμασιν 
ἀγαθοῖσιν, ὦ Ζεῦ" πολὺ δ᾽ ἑπερπέπαικεν αὖ 
τούτων ἁπάντων τὰ Θάσι᾽ ἀμφορείδια. 

1120 ἐν τῇ κεφαλὴ γὰρ ἐμμένει πολὺν χρόνον " 
τὰ δ᾽ ἀλλ᾽ ἀπανϑήσαντα πάντ᾽ ἀπέπτατο" 
ὥστ᾽ ἐστὶ πολὺ βέλτιστα, πολὺ δῆτ᾽, ὦ ϑεοί. 
χέρασον ἄχρατον, εὐφρανεῖ τὴν νύχϑ᾽ ὅλην 
ἐχλεγομένας ὅ τι ἂν μάλιστ᾽ ὀσμὴν ἔχη. 

1125 ἀλλ, ὦ γυναῖχες, φράσατέ μοι τὸν δεσπότην, 
τὸν ἄνδρ᾽, ὅπου ᾽στὶ, τῆς ἐμῆς χεχτημένης. 

ΜΟΡΌΟΣΣ. 

αὐτοῦ μένουσ᾽ ἡμῖν γ᾽ ἂν ἐξευρεῖν δοκεῖς. 

ΘΕΡΑ͂ΠΑ͂ΙΝ 4. 

μάλισϑ᾽. ὁδὲ γὰρ ἐπὶ τὸ δεῖπνον ἔρχεται. 
ὦ δέσποτ᾽, ὦ μαχάριε καὶ τρισόλβιε. 

“Φ“ἘΣΊΙΓΟΊΤΗΣ. 
1130 ἐγώ; 

ΘΕΡΑ͂ΠΑΙΝ 4. 

σὺ μέντοι νὴ «1 ὥς γ᾽ οὐδεὶς ἀνήρ. 
τίς γὰρ γένοιτ᾽ ἂν μᾶλλον ὀλβιώτερος, 
ὅστις πολιτῶν πλεῖον ἢ τρισμυρίων 
ὄντων τὸ πλῆϑος οὐ δεδείπνηχας μόνος; 

ΜΞΘΊΆΘΙΩΣ. 

εὐδαιμονιχόν γ᾽ ἄνσρωπον εἴρηκας σαφῶς. 

ΘΕΡΑΠΑ͂ΙΝ 4. 
1135 ποῖ ποῖ βαδίζεις ; 

ΖΦ ΕΞΣΙΠΟΤΉΣ. 

ἐπὶ τὸ δεῖπνον ἔρχομαι. 

ΘΕΡΑΠΑ͂ΙΝ ΔΑ. 

γνὴ τὴν ᾿Ἱφροδίτην, πολύ γ᾽ ἁπάντων ὕστατος. 
ὅμως δ᾽ ἐχέλευε συλλαβοῦσάν μ᾽ ἡ γυνὴ 
ἄγειν σὲ χαὶ τασδὶ μετὰ οοὔ τὰς μείρακας. 
οἶνος δὲ Χιός ἐστι περιλελειμμένος 

1140 καὶ τἄλλ᾽ ἀγαϑά. πρὸς ταῦτα μὴ βραδύνετε, 
χαὶ τῶν ϑεατῶν εἴ τις εὔνους τυγχάνει, 
χαὶ τῶν χριτῶν εἰ μή τις ἑτέρωσε βλέπει, 

ΡΟΕΤΑΕ ΒΟ0ΕΝΤΟΙ͂ς 9: 



140 ΑΡΙΞΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ἘΒΜΕΗΑΛΗΣΙΑΖΟΥΣΑΙ. 

ἔτω μεϑ᾽ ἡμῶν" πάντα γὰρ παρέξομιεν. ὦ φίλαι γυναῖχες, εἴπερ μέλλομεν τὸ χρῆμα 

οὔχουν ἅπασι δῆτα γενναίως ἐρεῖς δρῶν, 

1146 χαὶ μὴ παραλείψεις μηδέν᾽, ἀλλ᾿ ἐλευϑέρως 1106 ἐπὶ τὸ δεῖπνον ὑπανακινεῖν. Κρητιχῶς οὖν τὼ 
χαλεῖν γέροντα, μειράκιον, παιδίσχον; ὡς πόδε 
τὸ δεῖπνον αὐτοῖς ἔστ᾽ ἐπεσκευασμένον χαὶ σὺ χώνει. 
ἁπαξάπασιν; ἢν ἀπίωσιν οἴχαδε. ἩΜΠΙἊΧΟΡΙΟΝ. 

ΧΊΟΥΡΙ͂ΘΙΖ: τοῦτο δρῶ. 

ἐγὼ δὲ πρὸς τὸ δεῖπνον ἤδη ᾿πείξομαι, ΠΜΓΙΧΟΡΙΟΝ. 
1160 ἔχω δέ τοι καὶ δᾷδα ταυτηνὶ χαλῶς. χαὶ τάσδε νῦν λαγαρὰς 

τί δῆτα διατρίβεις ἔχων, ἀλλ οὐκ ἄγεις τοῖν σχελίσχοιν τὸν ῥυϑιιόν. τάχα γὰρ ἔπεισι 
τασδὶ λαβών; ἐν ὅσῳ δὲ χαταβαίνεις, ἐγὼ λεπαδοτεμαχοσελαχογάλεο-- 

ἐπάσομιαι μέλος τι μελλοδειπνιχόν. 1170 χρανιολειψανοδοιμυποτριμματο- 
σμικρὸν δ᾽ ὑποϑέσϑαι τοῖς χριταῖσι βούλομαι" σιλφιοπαραομελιτοκατακεχυμενο- 

1156 τοῖς σοφοῖς μὲν, τῶν σοφῶν μεμνημένοις χρί- χιχλεπιχοσσυίροι «ττοπεριστερί- 

γειν ἐμέ" λεχτρυονοτσιτεγχειαλοχιγκλοπε- 

τοῖς γελῶσι δ᾽ ἡδέως, διὰ τὸν γέλων χρίγνειν λειολαγωοσιραιοβαφητραγαγνοπτερύγων. 
ἐμέ: .1176 σὺ δὲ ταῦτ᾽ ἀχροασάμεγος 

σχεδὸν ἅπαντας οὖν χελεύω δηλαδὴ χρίνειν ἐμέ. ταχὺ καὶ ταχέως λαβὲ τρυβλίον. 
μηδὲ τὸν χλῆρον γενέσϑαι μηδὲν ἡμῖν αἴτιον, εἶτα χόνισαι λαβὼν 
ὅτι προείληχ᾽" ἀλλ ἅπαντα ταῦτα χρὴ μεμνη- λέχιϑον, ἵν᾽ ἐπιδειπνῆς. 

μένους ΠΜΊΙΧΟΡΙΟΝ. 

1100 μὴ ̓ ᾽πιορχεῖν, ἀλλὰ χρίνειν τοὺς χοροὺς ὀρϑῶς ἀλλὰ λαιμάιτουσί που. 
ἀεὶ, ΧΟΡΟΣ. 

μηδὲ ταῖς χαχαῖς ἑταίραις τὸν τρόπον προσει-- αἴρεσϑ᾽ ἄνω, Ἰαὶ, εὐαί. 
χέναι, 1180 δειπνήσομεν, εὐοῖ, εὐαὶ, 

ε μόνον μνήμην ἔχουσι τῶν τελευταίων ἀεί. εὐαὶ, ὡς ἐπὶ νίχῃ" 

ὦ ὦ ὥρα δὴ, εὐαὶ εὐκὶ εὐκὶ εὐαί. 



ἈΡΙΣΓΘΦΑΝΘΥΣΞ ΤΠ λῆτς- 

ΤᾺ, ΤΟΥ ΔΡΆΜΑΤΟΣ ΠΡΟΞΩΠΙᾺΑ 

ΚΑΡΙΩΝ. ΚΑ ΤΟΣΞ ΦΠΛΈΠΡ: 

ΧΡΕΔΜΥΟΟΣ. ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ. 
ΦΕΖΟΥ ΤΌΣ. ε τ 
ΧΟΡΟΣ «ἉΤΡΟΙΚΩΝ. Τ᾽ ΕΟ ΣΝ Ὲ 
ΒΑΞΚΨΙΔΗΉΜΟΣ. ΝΈΑΝΙΑΣ. 
ΠΕΝΙ 4. ΕΡΜΗΣ. 

ΤΥΝῊ ΧΡΕΜΥΜΟΎ. ΤΕΡΕῪΣ᾽ ΖΡΟΣ. 

0.6. ἘΠ ΣΣΞ 

«Βουλόμενος ᾿ἡριστοφάνης σχῶψαι τοὺς ᾿4ϑηναίους ἀδικίᾳ καὶ συχοφαντίᾳ καὶ τοῖς τοιούτοις συνόντας, καὶ 

διὰ τοῦτο πλουτοῦντας, πλάττει πρεσβύτην τινὰ γεωργὸν Χρεμύλον τοὔνομα, δίκαιον μὲν ὄντα καὶ τοὺς 

τρόπους χρηστὸν, πένητα δὲ ἄλλως. ὃς μετά τινος αὐτῷ ϑεράποντος ἐλθὼν εἷς ᾿Ἱπόλλω ἐρωτῷ περὶ τοῦ 

Ἰδίου παιδὸς, εἰ χρὴ τουτονὴ τρόπων χρηστῶν ἀμελήσαντα ἀδικίας ἀντιποιεῖσθαι χαὶ ταὐτὰ τοῖς ἄλλοις 

ἐπιτηδεύειν, ἐπειδήπερ οἱ μὲν τοιοῦτοι ἐπιλούτουν, οἱ δὲ τὰ ἀγαϑὰ πράττοντες πένητες ἦσαν, χαϑάπερ 

αὐτὸς οὗτος ὁ Χρεμύλος. ἔχρησεν οὖν αὐτῷ ὁ ϑεὸς σωρὲς μὲν οὐδὲν, ὅτῳ δὲ ἐξιὼν ἐντύχοι, τούτῳ ἕπε- 

σϑαι. χαὶ ὃς γέροντι ἐντυγχάνει τυφλῷ, ἦν δὲ οὗτος ὁ Πλοῦτος, χαὶ ἀχολουϑεῖ κατὰ τὰς μαντείας, μὴ 

εἰδὼς ὅτι ὁ Πλοῦτός ἐστι. δυσχεραίνων δὲ ἐπὶ τούτῳ χαϑ᾽ ἑαυτὸν ὁ ϑεράπων μόλις αὐτὸν ἐρωτᾷ τίνος 

ἕνεχα τούτῳ ἀκολουϑοῦσι. καὶ ὁ Χρεμύλος λέγει αὐτῷ τὴν μαντείαν. ἔπειτα μανϑάνουσι παρ᾽ αὐτοῦ τοῦ 

Πλούτου ὅστις ἐστὶ χαὶ ὅτου χάριν τυφλὸς ἐγεγόνει παρὰ τοῦ «1ιός. οἱ δὲ ἀκούσαντες ἥσϑησάν τε καὶ βου- 

[15 ἐβουλεύσαντο ἀπαγαγεῖν αὐτὸν εἰς ᾿Ἰσχκληπιοῦ καὶ τὴν τῶν ὀφθαλμῶν ϑεραπεῦσαι πήρωσιν. καὶ ἵνα 

τὰ ἐν μέσῳ παρῶ, τάς τε τοῦ Βλεψιδήμου ἀντιλογίας καὶ τῆς Πενίας αὐτῆς, ἀπήγαγόν τε αὐτὸν ὅ τε 
, τς , Ἔ ΣΑΣ ΕΡΝ ΠΡΕΙ ΚΕ ον τρις «“ ; 

τάχιστα καὶ ὑγιᾶ ἐπανήγαγον οἴχαδε, ἐπλούτησάν τε ἱκανῶς οὐκ αὐτοὶ μόνον, ἀλλὰ χαὶ ὅσοι βίου χρη- 

στοῦ πρόσϑεν ἀντεχόμενοι πένητες ἦσαν. 

᾿᾿Ἐδιδάχϑη ἐπὶ ἄρχοντος ᾿Ἱντιπάτρου, ἀνταγωνιζομένου αὐτῷ Νιχοχάρους μὲν «Ζάχωσιν, ᾿Δριστομένους 

δὲ δμήτῳ, Νικοφῶντος δὲ ᾿᾿δώνιδι, ᾿ἀλκαίου δὲ Πασιφάη. τελευταίαν δὲ διδάξας τὴν χωμῳδίαν ταύτην 
,᾿ μα - - ᾿ ν 

ἐπὶ τῷ ᾿δίῳ ὀνόματι, [χαὶ] τὸν υἱὸν αὑτοῦ συστῆσαι ᾿ἡραρότα [δι᾿ αὐτῆς] τοῖς ϑεαταῖς βουλόμενος, τὰ 

ὑπόλοιπα δύο δι᾽ ἐχείνου χαϑῆχε, Κώχαλον χαὶ .«Δ]Ἱολοσίκωγνα. 



ΓΘ Το ΟΞ 

ΚΑΡΙΩ Ν. 
« 

[Ως ἀργαλέον πρᾶγμ᾽ ἐστὶν, ὦ Ζεῦ χεὴὶ ϑεοὶ, 

δοῦλον γενέσϑαι παραφρονοῦντος δεσπύτου. 
ἢν γὰρ τὰ βέλτισϑ' ὁ ϑεράπων λέξας τύχη, 
δόξῃ δὲ μὴ δρᾶν ταῦτα τῷ χεχτημένῳ, 

ὅ μετέχειν ἀνάγκη τὸν ϑεράποντα τῶν καχῶγ. 
τοῦ σώματος γὰρ οὐχ ἐᾷ τὸν κύριον 
χρατεῖν ὁ δαίμων, ἀλλὰ τὸν ἐωνημένον. 
χαὶ ταῦτα μὲν δὴ ταῦτα. τῷ δὲ «“1οξίᾳ, 

ὃς ϑεσπιῳδεῖ τρίποδος ἐχ χρυσηλάτου, 
10 μέμιμιν δικαίων μέμφομαι ταύτην, ὅτι 

ἰατρὸς ὧν χαὶ μάντις, ὡς φασιν, σοφὸς, 
μελαγχολῶν ἀπέπεμιψέ μου τὸν δεσπότην, 
ὅστις ἀχολουϑεῖ κατόπιν ἀνθρώπου τυφλοῦ, 
τοὐναντίον δρῶν ἢ προσὴχ αὐτῷ ποιεῖν. 

16 οἱ γὰρ βλέποντες τοῖς τυφλοῖς ἡγούμεθα" 

οὗτος δ᾽ ἀχολουϑεῖ, χἀιιὲ προσβιάζεται, 

χαὶ ταῦτ᾽ ἀποχρινομένῳ τὸ παράπαν οὐδὲ γρῦ. 
ἐγὼ μὲν οὖν οὐχ ἔσϑ' ὅπως σιγήσομαι, 
ἢν μὴ φράσῃς ὅ τι τῷδ᾽ ἀκολουϑοῦμέν ποτε, 
ὦ δέσποτ᾽, ἀλλά σοι παρέξω πράγματα. 

20 οὐ γάρ μὲ τυπτήσεις στέφανον ἔχοντά γε. 
ΧΡΕΙΜΥ.ΟΣ. 

μὰ «10, ἀλλ ἀιρελὼν τὸν στέφανον, ἢν λυπῆς τέ με, 
ἵνα μᾶλλον ἀλγῆς. 

ἌΦΡΩΝ. 

λῆρος" οὐ γὰρ παύσομαι 
πρὶν ἂν φράσῃης μοι τίς ποτ᾿ ἐστὶν οὑτοσί" 

25 εὔνους γὰρ ὧν σοι πυνϑάνομαι πάνυ σφόδρα. 
ΧΡΕΜΎΥΣ“ΟΣ. 

ἀλλ οὔ σε χρύψω" τῶν ἐμῶν γὰρ οἱχετῶν 
πιστότατον ἡγοῦμαί σὲ χαὶ κλεπτίστατον. 

ἐγὼ θεοσεβὴς καὶ δίκαιος ὧν ἀνὴρ 
χαχῶς ἔπραττον χαὶ πένης ἦν. 

ἈΚΦΡΙΩΝ, 

οἶδά τοι. 

ΧΡΕΙΧΥΖΟΣ. 

80 ἕτεροι δ᾽ ἐπλούτουν. ἱεοόύσυλοι, ῥήτορες 
χαὶ συκοφάνται χαὶ πονηροί. 

ΚΑΡΊΩ Ν. 

πείϑομαι. 

ΧΡΕΠΜΥ.ΖΟΣ. 

ἐπερησόμενος οὖν ὠχόμην ὡς τὸν ϑεὸν, 
τὸν ἐμὸν μὲν αὐτοῦ τοῦ ταλαιπώρου σχεδὸν 
ἤδη νομίζων ἐκτετοξεῦσϑαι βίον, 

8ό τὸν δ᾽ υἱὸν, ὅσπερ ὧν μόνος μοι τυγχάνει, 
πευσόμενος εἶ χρὴ μεταβαλόντα τοὺς τρόπους 
εἶναι πανοῦργον, ἄδιχον, ὑγιὲς μηδὲ ἕν, 
ὡς τῷ βίῳ τοῦτ᾽ αὐτὸ νομίσας συμῳ ἔρειν. 

ΚΑΑΡ1Ι Ν. 

τί δῆτα «ρ»οἴβος ἔλαχεν ἐχ τῶν στεμμάτων; 

ΧΡΕΜΥ.ΖΟΣ. 

40 πεύσει. σαιῶς γὰρ ὁ ϑεὸς εἶπέ μοι τοδί" 
ὅτῳ ξυναντήσαιμι πρῶτον ἐξιὼν, 
ἐχέλευσε τούτου μὴ μεϑίεσϑαί μὶ ἔτι, 
πείϑειν δ᾽ ἐμαυτῷ ξυναχολουϑεῖν οἴχαδε. 

ΚΑΡΤΙΩ Ν. 

ξυναντῷς δῆτα πρώτῳ; 

ΧΡΕΙΤΥ.ΖΟΣ. 

τουτῳί. 
ΚΑΡΙΩΝ. 

ξυγνίης τὴν ἐπίνοιων τοῦ ϑεοῦ, 

χεὶ τῷ 

46 εἶτ᾿ οὐ 
φοάζουσαν ὦ σκαιότατέ σοι σαφέστατα 

ἀσχεῖν τὸν υἱὸν τὸν ἐπιχώριον τρόπον; 
ΧΡΕΜΎΥ.ΟΣ. 

τῷ τοῦτο χρίνεις; 

ΚΑΡΙΩΝ. 

δῆλον ὁτιὴ καὶ τυφλῷ 
γνῶναι δοχεῖ τοῦϑ᾽, ὡς σφόδρ᾽ ἐστὶ συμφέρον 

ὅ0 τὸ μηδὲν ἀσχεῖν ὑγιὲς ἐν τῷ νῦν βίῳ. 
ΣΧ ΡΡΕΥΓΣΟΩΦΟἜΣ. 

3: ΠΡ. τα τεῦ ς ς τῆς ΑΕ ΤΙΣ 
οὐχ ἔσϑ' ὕπως ὃ χρησμὸς εἷς τοῦτο ῥέπει, 
ἐλλ εἰς ἕτερόν τι μεῖζον. ἢν δ᾽ ἡμῖν φράσ ἄλὰὶ εἰς ἐτες ᾿ΑΠ 50. Ὁ) Ἰπεπ ροση 
ὅστις ποτ᾽ ἐστὶν οὑτοσὶ καὶ τοῦ χάριν 

χαὶ τοῦ δεόμενος ἦλϑε μετὰ νῷν ἐνθαδὶ, 

δδ πυϑοίμεϑ᾽ ἂν τὸν χρησμὸν ἡμῶν ὅ τι γοεῖ. 
ΚΑΡῚΙΩ Ν. 

ἄγε δὴ, σὺ πρότερον σαυτὸν ὅστις εἰ φράσον, 
ἢ τἀπὶ τούτοις δρῶ. λέγειν χρὴ ταχὺ πάνυ. 

ΤΟΥ͂ΤΟΣ. 
ἐγὼ μὲν οἱμώζειν λέγω σοι. 

ἊΚΦΡΥΩΣἝΝ. 

μαγνϑάνεις 
ὅς 4ησιν εἶναι; 

ΧΡΈΕΈΜΥΟ.ΟΣ.: 

σοὶ λέγει τοῦτ᾽, οὐχ ἐμοί. 
60 σχαιῶς γὰρ αὐτοῦ χαὶ χαλεπῶς ἐχπυνϑάνει. 

ἀλλ εἴ τι χαίρεις ἀνδρὸς εὐόρκου τρύποις, 
Ν ΠΕΣ ἐμοὶ φράσον. 

171 ΖΟΥ ΤΟΣ 

χλάειν ἔγωγέ σοι λέγω. 
ΚΖΦΡΙΩΝ. 

δέχου τὸν ἄνδρα χαὶ τὸν ὄρνιν τοῦ ϑεοῦ. 
ΧΡΕΜΥΟ.ΖΟΣ. 

" τ Ὁ ; : " 
οὐ τοι μὰ τὴν “«1ἡμητρα χαιρησεις ἔτι. 

ΚΑΡΙΩΝ.: 

65 εἰ μὴ φοάσεις γὰο, ἀπό σ᾽ ὀλῶ χαχὸν χαχῶ, μὴ φοάσεις γὰρ, ἀπὸ ὃ κῶς. 

ΠΟΥ ΤΟΣ: 
ἘΣ τ ΠΣ Γ  Τ ὶ- ἜΣ “- 
ὦ τῶν. ἀπαλλόχϑητον ἀπ᾽ ἐμοῦ. 

ΧΡΕΜΥ.0ΟΣ. 

πώμαλα. 
Ἂ ΡΎΥΎΩἝΝ - 

. “) δ 

χαὶ μὴν ὃ λέγω βέλτισιόν ἐστ᾽. ὦ δέσποτα" 

-- 5.0... ᾿ 



ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ. 

ἀπολῶ τὸν ἄνϑρωπον χκάχιστα τουτονί. | ΠΑΟΎΤΟΣ. 
ἀναϑεὶς γὰρ ἐπὶ χρημνόν τιν᾽ αὐτὸν καταλιπὼν ὦ φήμ ἐγώ. 

70 ἄπειιὐ, ἵν᾿ ἐχεῖϑεν ἐχτραχηλισϑὴ πεσών. 
ΧΡΕΜΎΥΜΖΟΣ: 

ἀλλ αἶρε ταχέως. 

ΤΠ ΠΟΣΌΤΕΟΣΣ. 

μηδαμῶς. 

ΧΡΕΜΥΖΟΣ. 

οὔχουν ἐρεῖς ; 
ΤΠ ΘΥΣ ΤΕΘΙΣ: 

ἀλλ ἣν πύϑησϑέ μὶ ὕστις εἴμ᾽, εὖ οἵδ᾽ ὅτι 
χαχόν τί μ᾽ ἐργάσεσϑε κοὐχ ἀφήσετον. 

ΚΣ ΠΤΩΥ “Ζ,ΟΙΣ. 

γὴ τοὺς θεοὺς ἡμεῖς γ᾽, ἐὰν βούλῃ γε σύ. 
ὙΠ ΖΊΟΝΥ ΤΟΣ. 

75 μέϑεσϑέ νύν μου πρῶτον. 
ΧΡΕΜΥΜΖΟΣ. 

ἣν. μεϑέεμεν. 

ΠΩΟΎΥΤΟΣ. 

ἀχούετον δή. δεῖ γὰρ ὡς ἔοιχέ μὲ 
λέγειν ἃ κρύπτειν ἡ παρεσχευασμένος. 
ἐγὼ γάρ εἶμι Πλοῦτος. 

ΧΡΕΜῪΖ,ΖΟΣ. 

ὦ μιαρώτατε 
ἀνδρῶν ἁπάντων, εἶτ᾽ ἐσίγας Πλοῦτος ὧν; 

Κ4Ρ1ΙΩ Ν. 

80 σὺ Πλοῦτος, οὕτως ἀδλίως διαχείμενος ; 
ΧΡΕΜΙΥ.ΟΣ. 

ὦ «Ροῖβ᾽ Ἤπολλον χαὶ ϑεοὶ χαὶ δαίμονες 
χαὶ Ζεῦ, τί φής; ἐχεῖνος ὄντως εἶ σύ; 

ΠΖΟΥΤΟ Σ. 

ψαί. 
ΧΡΕΜΜΥΟ.2ΟΣ. 

ἐχεῖνος αὐτός; 

ἸΠΙΘΟΣΧΊΤΟΣ. 

. αὐτότατος. 

ΧΡΕΜΙΥ.0ΟΣ. 

πόϑεν οὖν, φράσον, 
αὐχμῶν βαδίζεις ; 

ὙΠΚΟΥΥ ΤΟΣ. 

ἐχ Πατροχλέους ἔρχομαι, 
86 ὃς οὐχ ἐλούσατ᾽ ἐξ ὅτουπερ ἐγένετο. 

ΧΡΕΜΠΥΜ,ΖΟΣ. 

τουτὶ δὲ τὸ χαχὸν πῶς ἔπαϑες ; χάτειπέ μοι. 
ΓΕ ΘΧΤΌΟΣ: 

ὁ Ζεύς μὲ ταῦτ᾽ ἔδρασεν ἀνθρώποις φϑονῶν. 
ἐγὼ γὰρ ὧν μειράχιον ἠπείλησ᾽ ὅτι 
ὡς τοὺς δικαίους χαὶ σο(υὺς χαὶ χοσμίους 

90 μόνους βαδιοίμην" ὁ δέ (ἡ ἐποίησεν τυφλὸν, 
ἵνα μὴ διαγιγνώσχοιμι τούτων μηδένα. 
οὕτως ἐκεῖνος τοῖσι χρηστοῖσι φ ϑονεῖ. 

ΡΕΤΓΥΦΖΟΣ. 

χαὶ μὴν διὰ τοὺς χρηστούς γε τιμᾶται μόνους 
χαὶ τοὺς δικαίους. 

Γ ΓΦ ΟΥΤΊΟΙΣΣ. 

ὁμολογῶ σοι. 
ΧΡΕΠΜΙΥ.20 Σ. 

φέρε, τί οὖν; 

96 εἰ πάλιν ἀναβλέψειας ὥσπερ χαὶ πρὸ τοῦ, 

«φεύγοις ἂν ἤδη τοὺς πονηρούς; 

ΧΡΈΜΤΥΟ.-ΟΟΣ. 

ὡς τοὺς διχαίους δ᾽ ἄν βαδίζοις ; 
ἹΓΖΖΊΟΥΧΕΓΟΣ. 

πάνυ μὲν οὖν" 
πολλοῦ γὰρ αὐτοὺς οὐχ ξόραχά πω χρόνου. 

ΧΡΕΜΎῪ.ΖΟΣ. 

χαὶ ϑαῦμά γ᾽ οὐδέν - οὐδ᾽ ἐγὼ γὰρ ὁ βλέπων. 
ΓΟ ΟἿΣ. 

100 ἄφετόν μὲ νῦν. ἔστον γὰρ ἤδη τἀπ ἐμοῦ. 
ἘΡΈΜΠΘΖΌΟΣΝΣ: 

μὰ “1, ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον ἑξόμεσϑά σου. 
17-Φ ΟΣ ἼΟΣΣ,. 

οὐχ ἠγόρευον ὅτι παρέξειν πράγματα 
ἐμέλλετόν μοι; 

ΧΡΕΠΜΙΤΥΖΟῸΟΣ: 

χαὶ σύ γ᾽, ἀντιβολῶ, πιϑοῦ, 

χαὶ μή μὶ ἀπολίπῃς" οὐ γὰρ εὑρήσεις ἐμοῦ 
106 ζητῶν ἔτ᾽ ἄνδρα τοὺς τρόπους βελτίονα " 

μὰ τὸν «Ἷ - οὐ γὰρ ἔστιν ἄλλος πλὴν ἐγώ. 
ΠΑΟΎΤΟΣ. 

ταυτὶ λέγουσι πάντες " ἡνίχ ἂν δέ μου 
τύχωσ᾽ ἀληϑῶς χαὶ γένωνται πλούσιοι, 

ἀτεχνῶς ὑπερβάλλουσι τῇ μοχϑηρίᾳ. 
ΧΡΕΊΙΙΤΥ.Ζ20 Σ. 

110 ἔχει μὲν οὕτως, εἰσὶ δ᾽ οὐ πάντες καχοί. 
ΧΙ ΟΣ ΠΝ ΣΣ 

μὰ “0, ἀλλ᾽ ἁπαξάπαντες. 

ΚΑΡΙΩΝ. 
οἱμώξει μαχρά. 

ΧΡΕΜΎΆΖΟΣ. 
σοὶ δ᾽. ὡς ἂν εἰδῆς ὅσα, παρ᾿ ἡμῖν ἢν μένης, 

γενήσετ᾽ ἀγαϑαὰ, πρόσεχε τὸν γοῦν, ἵνα πύϑη. 
οἶμαι γὰρ, οἶμαι, σὺν ϑεῷ δ᾽ εἰρήσεται, 

115 ταύτης ἀπαλλάξειν σε τῆς ὀφϑαλμίας, 

βλέψαι ποιήσας. 

ΤΕ ΟΣΣ. 

μηδαμῶς τοῦτ' ἐργάσῃ. 
οὐ βούλομαι γὰρ πάλιν ἀναβλέψαι. 

ΧΡΕΠΜΥΖΟΣ. 

τί φής; 
ΚΑΡΙΩ Ν. 

ἅνϑρωπος οὗτός ἔστιν ἄϑλιος φύσει. 

ΠΆΑΟΥΤΟΣ,. 
ὁ Ζεὺς μὲν οὖν οἶδ᾽ ὡς τὰ τούτων μῶρ᾽ ἔκ εἰ 

120 πύϑοιτ ἂν ἐπιτρίψειε. 
ΧΡΕΙΗΥ͂ΖΟΣ. 

γὺν δ᾽ οὐ τοῦτο δρῷ, 
ὅστις σε προσπταίοντα περινοστεῖν ἐᾷ; 

1.΄ΖΟΥΊΎ ΟἿΣ. 

οὐχ οἶδ᾽ " ἐγὼ δ᾽ ἐκεῖνον ὀρρωδῶ πάνυ. 
ΧΡΕΙΜΧΥΖΟΣ. 

ἄληϑες, ὦ δειλότατε πάντων δαιμόνων ; 
οἴει γὰρ εἶναι τὴν “Τιὸς τυραννίδα, 

12ὅ χαὶ τοὺς χεραυνοὺς ἀξίους τριωβόλου, 

ἐὰν ἀναβλέψης σὺ χἂν μιχρὸν χρόνον ; 
ΠΦΟΧΤΟΣ. 

ὦ, μὴ λέγ;, ὦ πονηρὲ, ταῦτ΄. 

πασσσνπσον ὁὍὁὍΘὍοἭἝἫ[ᾷ[: ὁ ὃ5’.Σ.Σ.ὁ7. 96 Ὸ τ ὃ 9 Ὁ  5Ξ- Ξ “  ---- -  - 
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ΧΡΕΜΥ,Ζ0Ο Σ. 

ἔχ᾽ ὕσυχος. 

ἐγὼ γὰρ ἀποδείξω σε τοῦ «1ιὸς πολὺ 

μεῖζον δυνάμενον. 
ΠΦΟΎΤΟΣ. 

ἐμὲ σύ; 
ΧΡΕΜΎΥΟ.ΟΣ, 

γὴ τὸν οὐρανόν. 

130 αὐτίχα γὰρ ζρχει διὰ τίν ὁ Ζεὺς τῶν ϑεῶν; 

ΚἍΑΡΤΙΩ Ν. 

διὰ τἀργύριον" πλεῖστον γάρ ἐστ αὐτῷ. 
ΧΡΕΜΎΥ,ΖΟΣ. 

φέρε, 
τίς οὖν ὁ παρέχων ἐστὶν αὐτῷ τοῦϑ᾽ ; 

ΚΩΞ10 Ν. 

ὁδέ. 
ΧΡΕΜΎΥΜΖΟΣ. 

ϑύουσι δ᾽ αὐτῷ διὰ τίν; οὐ διὰ τουτονί; 
ΚΑΡΙΩ Ν. 

χαὶ νὴ 4 εὔχονταί γε πλουτεῖν ἄντιχρυς. 

᾿ ΧΡΕΜΎΥ.ΟΣ. 
1356 οὔχουν ὅδ᾽ ἐστὶν αἴτιος, χαὶ ὑὁᾳδίως 

παύσεὶ ἂν, εἰ βούλοιτο, ταῦϑ' ; 
ΠΧ ΟΎΥΤΨΟΣ: 

ὁτιὴ τί δή; 

ΧΡΕΜΙΥΖΟΣ. 

ὅτι οὐδ᾽ ἂν εἷς ϑύσειεν ἀνϑοώπων ἔτι, 

οὐ βοῦν ἂν, οὐχὶ ψαιστὸν, οὐκ ἄλλ οὐδεὲν, 

μὴ βουλομένου σοῦ. 
ὩΠΟΤΌΟΣ. 

πῶς; 

ΧΡΈΕΠΤΥΖΟΣ. 

ὕπως; οὐκ ἔσϑ' ὅπως 

140 ὠνήσεται δήπουϑεν, ἢν σὺ μὴ παρὼν 
αὐτὸς διδῷς τἀργύριον, ὥστε τοῦ “Τιὸς 
τὴν δύναμιν, ἢν λυπῇ τι, καταλύσεις μόνος. 

ΤΕ ΟἾΣ ΣΘΕΣ: 

τί λέγεις; δι᾿ ἐμὲ ϑύουσιν αὐτῷ; 
ΧΡΕΙΤΥΜ.ΖΟΣ. 

«ήιμ᾿ ἐγώ. 

χαὶ νὴ “10 εἴ τί γ᾽ ἔστι λαμπρὸν χαὶ καλὸν 
146 ἢ χάριεν ἀνθρώποισι, διὰ σὲ γίγνεται. 

ἅπαντα τῷ πλουτεῖν γάρ ἐσϑ᾽ ὑπήχοα. 

ΚΑΡΙΩ Ν, 

ἔγωγέ τοι διὰ μιχρὸν ἀογυρίδιον 

δοῦλος γεγένημαι, διὰ τὸ μὴ πλουτεῖν ἴσως. 

ΧΡΕΜΥ.ΖΟΣ. 
χαὶ τάς γ᾽ ἑταίρας φασὶ τὰς Κορινϑέας, 

150 ὅταν μὲν αὐτάς τις πένης πειρῶν τύχη, 
οὐδὲ προσέχειν τὸν νοῦν, ἐὰν δὲ πλούσιος, 
τὸν πρωχτὸν αὐτὰς εὐθὺς ὡς τοῦτον τρέπειν. 

ἈΔΑΡΙΩ Ν, 

χαὶ τούς γε παῖδας φασὶ ταὐτὸ τοῦτο δρᾶν, 
οὐ τῶν ἐρασιῶν, ἀλλὰ τἀργυρίου χάριν. 

ΧΡΕΜΎΥΖΟΣ. 
156 οὐ τούς γε χρηστοὺς, ἀλλὰ τοὺς πόργους" ἐπεὶ 

αἰτοῦσιν οὐκ ἀργύριον οἵ χρηστοί. 

ΚΑΡΙΩ Ν. 

τί δαί; 

Ϊ 

ΧΡΕΜΎΥ ΟΣ. 
ὁ μὲν ἵππον ἀγαθὸν, ὁ δὲ χύνας ϑηρευτιχούς. 

ΚΑΡΙ͵ΙΩΝ. 

αἰσχυνόμενοι γὰρ ἀργύριον αἰτεῖν ἴσως 
ὀνόματι περιπέττουσι τὴν μοχϑηρίαν. 

ΧΡΕΜΜΎΥΟ.ΟΣ. 

100 τέχναι δὲ πᾶσαι διὰ σὲ καὶ σοφίσματα, 
ἂν τοῖσιν ἀνϑοώποισίν ἐσθ᾽ εὑρημένα. 
ὁ μὲν γὰρ αὐτῶν σχυτοτομεῖ χαϑήμενος, 
ἕτερος δὲ χαλχεύει τις, ὁ δὲ τεχταίνεται. 

δὲ χρυσοχοεῖ γε, χρυσίον παρὰ σοῦ λαβὼν, 

λωποϑυτεῖ γε νὴ ΑἹ. ὃ δὲ τοιχωρυχεῖ, 
γναφεύει γ᾽, ὁ δέ γε πλύνει χώδια, 
βυρσοδειμεῖ γ᾽, ὁ δέ γε πωλεῖ χρόμμυα, 
ἁλούς γε μοιχὸς διὰ σέ που παρατίλλετιι. 

ΠΕΡΟΣΥΞΊΝΟΙΣΣ: 

οἴμοι τάλας, ταυτί εὐ ἐλάνϑανεν πάλαι. 
ΚΆἌΡΙΩ Ν. 

μέγας δὲ βασιλεὺς οὐχὶ διὰ τοῦτον χομᾷ ; 

ἐχχλησία δ᾽ οὐχὶ διὰ τοῦτον γίγνεται; 
τί δέ; τὰς τριήρεις οὐ σὺ πληροῖς; εἶπέ μοι. 
τὸ δ᾽ ἐν Κορίνθῳ ξενιχὸν οὐχ οὗτος τρέφει; 

ΘΟ. 

110 

ὁ Πάμφᾳιλος δ᾽ οὐχὶ διὰ τοῦτον κλαύσεται; 
ὁ Βελονοπώλης δ᾽ οὐχὶ μετὰ τοῦ Παμφίλου; 

᾿ἡγύρριος δ᾽ οὐχὶ διὰ τοῦτον πέρδεται; 
«Ριλέψιος δ᾽ οὐχ ἕνεχα σοῦ μύϑους λέγει; 
ἡ ξυμμαχία δ᾽ οὐ διὰ σὲ τοῖς ϊγυπτίοις ; 

ἐρᾷ δὲ “Ταὶς οὐ διὰ σὲ «ριλωνίδου ; 

180 ὁ Τιμοθέου δὲ πύργος 
ΧΡΕΜΤΥ.ΖῸΟΣ. 

ἐμπέσοι γέ σοι. 

τὰ δὲ πράγματ᾽ οὐχὶ διὰ σὲ πάντα πράττεται; 

170 

μονώτατος γὰρ εἶ σὺ πάντων αἴτιος. 
χαὶ τῶν χαχῶν χαὶ τῶν ἀγαϑῶν,, εὖ ἴσϑ' ὅτι. 

ΚΑΡΙΏΩΝ. 

κρατοῦσι γοῦν χἀν τοῖς πολέμοις ἑκάστοτε 
186 ἐφ᾽ οἷς ἂν οὗτος ἐπιχαϑέζηται μόνον. 

Π.ΦΟΥΤΟΣ. 

ἐγὼ τοσαῦτα δυνατός εἰιὐ εἰς ὧν ποιεῖν; 
ΧΡΕΙΓΥ.Ζ.ΟΣ. 

χαὶ ναὶ μὰ «Τί τούτων γε πολλῷ πλείονα " 

ὥστ᾽ οὐδὲ μεστὸς σοῦ γέγον᾽ οὐδεὶς πώποτε. 
τῶν μὲν γὰρ ἄλλων ἐστὶ πάντων πλησμογή" 

190 ἔρωτος 

ΚΑΡΙΩΝ. 

ἄρτων 
ΧΡΕΜΎΥΜΟΣ. 

μουσιχῆς 

ΚΑΡ7Ω Ν. 

τραγημάτων 
ΧΡΕΙΜΥ.ΖΟΣ, 

τιμῆς 
ΚΑΡΙΩΝ, 

πλαχούντων : 

ΧΡΕΜΎΥ.ΟΣ, ἰ 

ἀνδραγαθίας , 

ΚΑΡΙ1ΙΩ Ν. 
ἰσχάδων 

ΧΡΕΙΥΜΟΣ. 

«φιλοτιμίας 



ἸΡΟΣΝΕ 

μάζης 
ΧΡΕΙΜΥ.ΖΟΣ. 

στρατηγίας 

ἈΚΑΡΙΩΝ. 

φακῆς. 

ΧΡΕΜΜΥ.ΖΟΣ. 

σοῦ δ᾽ ἐγένετ οὐδεὶς μεστὸς οὐδεπώποτε. 
ἀλλ ἣν τάλαντά τις λάβη τριαχκίδεχα, 

196 πολὺ μᾶλλον ἐπισζυμεῖ λαβεῖν ἑκκαίδεκα " 

κἂν ταῦτ᾽ ἀνύσηται, τετταράκοντα βούλεται, 
ἤ φησιν οὐ βιωτὸν αὑτῷ τὸν βίον. 

ΧΟ ΤΙΟΣΣ 

εὖ τοι λέγειν ἔμοιγε φαίνεσϑον πάνυ" 
πλὴν ἕν μόνον δέδοιχα. 

ΧΡΈΜΥ.0Ο Σ. 

φοάζε τοῦ πέρι. 
ΓΖ ΟΧΥΓΙΟΟΣΣ: 

200 ὅπως ἐγὼ τὴν δύναμιν ἣν ὑμεῖς «φατὲ 
ἔχειν με, ταύτης δεσπότης γενήσομαι. 

ΧΡΕΙΗΥ.0Ο Σ. 

νὴ τὸν “10 - ἀλλὰ χαὶ λέγουσι πάντες ὡς 

δειλότατόν ἐσθ᾽ ὁ πλοῦτος. 
ΠΠΧΦΟΎΥΤΌΟΣ. 

ἥκιστ᾽, ἀλλά με 
τοιχωρύχος τις διέβαλ. εἰσδὺς γάρ ποτε 

206 οὐχ εἶχεν εἷς τὴν οἰχίαν οὐδὲν λαβεῖν, 
εὑρὼν ἁπαξάπαντα καταχεχλειμένα " 

εἶτ ὠνόμασέ μου τὴν πρόνοιαν δειλίαν. 
ΧΡΕΜΙΤΎΥ.Ζ0Ο Σ. 

μὴ νῦν μελέτω σοι μηδέν" ὡς, ἐὰν γένῃ 

ἀνὴρ πρόϑυμος αὐτὸς εἷς τὰ πράγματα, 
210 βλέποντ᾽ ἀποδείξω σ᾽ ὀξύτερον τοῦ .1υγχέως. 

ΤΙΣ ΟΕ ΤΊ ΟΣΣΣ 

πῶς οὖν δυνήσει τοῦτο δρῶσαι ϑνητὸς ὦν; 
ΧΡΈΜΕΥΚ.ΖΟΣ. 

ἔχω τιν ἀγαϑὴν ἐλπίδ᾽ ἐξ ὧν εἶπέ μοι 
ὁ «Φοῖβος αὐτὸς Πυϑιχὴν σείσας δάφνην. 

ΤΕ. ΘΥΤΟΣ. 

χἀχεῖνος οὖν σύνοιδε ταῦτα; 
ΧΡΕΙΧΥ.ΟΣ. 

φήιμ ἐγώ. 
ΓΟ ΠΟΙΣ: 

215 δρᾶτε. 
ΧΡΈΜΥΛΜΖΟΣ. 

μὴ φρόντιζε μηδὲν, ὠγαϑέ. 
ἐγὼ γὰρ, εὖ τοῦτ᾽ ἔσϑι, κἂν δὴ μὐ ἀποθανεῖν, 
αὐτὸς διαπράξω ταῦτα. 

ΚΑΡΙΩ Ν. 

χἂν βούλῃ γ᾽, ἐγώ. 
ΧΡΕΜΜΥ.ΖΟΣ. 

πολλοὶ δ᾽ ἔσονται χἄτεροι νῷν ξύμμαχοι, 
ὅσοις δικαίοις οὖσιν οὐχ ἦν ἄλφιτα. 

ΠΟΥ ΤΟΣΣ: 

220 παπαῖ, πονηρούς γ᾽ εἶπας ἡμῖν συμμάχους. 
ΧΡΕΈΜΙΥ.ΖΟΣ. 

οὔχ, ἤν γε πλουτήσωσιν ἐξ ἀρχῆς πάλιν. 
ἀλλ ἴϑι σὺ μὲν ταχέως δραμὼν 

ἊΖΡΤΩ Ν. 

τί δρῶ; λέγε. 
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ΧΡΕΜΎΟ.ΖΟΣ. 

τοὺς ξυγγεώργους χάλεσον, εὑρήσεις δ᾽ ἴσως 
ἐν τοῖς ἀγροῖς αὐτοὺς ταλαιπωρουμένους, 

225 ὅπως ἂν ἴσον ἕχαστος ἐνταυϑὲ παρὼν 
ἡμῖν μετάσχῃ τοῖδε τοῦ Πλούτου μέρος. 

ΚΑΡΙΩΝ. 

χαὶ δὴ βαδίζω" τουτοδὶ χρεάδιον 
τῶν ἔνδοϑέν τις εἰσενεγκάτω λαβών. 

ΧΡΕΜΥΥΖΟΣ. 

ἐμοὶ μελήσει τοῦτό γ᾽ " ἀλλ: ἀνύσας τρέχε. 
280 σὺ δ᾽, ὦ χράτιστε Πλοῦτε πάντων δαιμόνων, 

εἴσω μετ ἐμοῦ δεῦρ᾽ εἴσιϑ᾽ - ἡ γὰρ οἴχία 
αὕτη ᾽στὶν ἣν δεῖ χρημάτων σε τήμερον 
μεστὴν ποιῆσαι χαὶ δικαίως χἀδίχως. 

1 ΧΟΎΤΟ Σ. 

ἀλλ ἄχϑομαι μὲν εἰσιὼν νὴ τοὺς ϑεοὺς 
288 εἰς οἰχίαν ἑχάστοτ᾽ ἀλλοτρίαν πάνυ" 

ἀγαϑὸν γὰρ ἀ ̓ έλαυσ᾽ οὐδὲν αὐτοῦ πώποτε. 
ἢν μὲν γὰρ εἰς φειδωλὸν εἰσελϑὼν τύχω, 
εὐθὲς χατώρυξέν μὲ χατὰ τῆς γῆς κάτω" 

χἄν τις προσέλϑῃ χρηστὸς ἄνϑρωπος φίλος 
240 αἰτῶν λαβεῖν τι μικρὸν ἀογυρίδιον, 

ἔξαρνός ἐστι μηδ᾽ ἰδεῖν μὲ πώποτε. 
ἢν δ᾽ ὡς παραπλῆγ᾽ ἄνϑρωπον εἰσελϑὼν τύχω, 
πόρναισι χαὶ κύβοισι παραβεβλημένος 

γυμνὸς ϑύραζ᾽ ἐξέπεσον ἐν ἀχαρεῖ χρόνῳ. 

ΧΡΕΜΜΥ.ΖΟΣ. 

245 μετρίου γὰρ ἀνδρὸς οὐχ ἐπέτυχες πώποτε. 
ἐγὼ δὲ τούτου τοῦ τρόπου πώς εἰμ ἀεί. 
χαίρω τε γὰρ φειδόμενος ὡς οὐδεὶς ἀνὴρ 
πάλιν τ' ἀναλῶν, ἡνίχ᾽ ἂν τούτου δέῃ. 
ἀλλ εἰσίωμεν, ὡς ἰδεῖν σε βούλομαι 

280 χαὶ τὴν γυναῖχα χαὶ τὸν υἱὸν τὸν μόνον, 

ὃν ἐγὼ φιλῶ μάλιστα μετὰ σέ. 
ΤΙΣ ΤΌΣΣ: 

πείϑομαι. 

ΣΡΕΜΙΥΟ.“ΟΣ. 

τί γὰρ ἄν τις οὐχὶ πρὸς σὲ τἀληϑῆ λέγοι; 
ΚΩΡΙΩΝ. 

ὦ πολλὰ δὴ τῷ δεσπότῃ ταυτὸν ϑύμον φα- 
γόντες, 

ἄνδρες φίλοι καὶ δημόται καὶ τοῦ πονεῖν ἐρασταὶ, 
266 τ ἐγχονεῖτε, σπεύδεϑ', ὡς ὁ καιρὸς οὐχὶ 

μέλλειν, Ὄ 

ἀλλ ἔστ ἐπ αὐτῆς τῆς ἀχμῆς, ἡ δεῖ παρόντ᾽ 
ἀμύνειν. 
ΝΕ ΟΡΌΟΣ. 

οὔχουν ὁρᾷς ὁρμωμένους ἡμᾶς πάλαι προϑύμως, 
ὡς εἰχός ἐστιν ἀσϑενεῖς γέροντας ἄνδρας ἤδη; 
σὺ δ᾽ ἀξιοῖς ἴσως μὲ ϑεῖν, πρὶν ταῦτα χαὶ 

φράσαι μοι 

260 ὅτου χάριν μὲ ὁ δεσπότης ὃ σὸς χέχληχε δεῖρο. 

ΚΑΡΙ1ΙΩ Ν. 

οὔκουν πάλαι δήπου λέγω; σὺ δ᾽ αὐτὸς οὐκ 
ἀχούεις. 

ὁ δεσπότης γάρ φησιν ὑμᾶς ἡδέως ἅπαντας 
ψυχροῦ βίου καὶ δυσχόλου ζήσειν ἀπαλλαγέντας. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἔστιν δὲ δὴ τί χαὶ πόϑεν τὸ πρᾶγμα τοῦϑ᾽ ὅ 

φῆσιν; " 
Ἴ 

τι͵ ΄ΠΠΠΠ’’ῤ’’'’'''''΄'----΄-------οο-ος-ς------ 
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ΚΑΡΙΩ Ν. ἡγούμενον τοῖς προβατίοις, 

206 ἔχων ἀςῖχται δεῦρο ποεσβύτην τινὶ, ὦ πονηροὶ, 3800 εἰχῆ δὲ χαταδαρϑόντα που, 

ῥυπῶντα, χυφρὸν, ἄϑλιον, δυσὸν, μαδῶντα,, μέγαν λαβόντες ἡμμένον σφηχίσχον ἐχτυφλῶσαι. 
νωδόν" ΚΑΡΤΙΏΩΏΝ. 

. " Φ᾿ τ ΝΕ Ϊ Η ᾿ 

οἴμαι δὲ νὴ τὸν οὐρανὸν καὶ ψνωλὸν αὐτὸν εἶναι. ἐγὼ δὲ τὴν Κίρχην γε τὴν τὰ φάρμακ ἀνάχυ: 

ΔΟΣΡΙΟΙΣ: ] χῶσαν, 

ὦ χρυσὸν ἀγγείλας ἐπῶν, πῶς φής; πάλιν φοά- ἣ τοὺς ἑταίρους τοῦ «Ῥιλωνίδου ποτ᾽ ἐν Κοοίνϑῳ 
σον μοι. ἔπεισεν ὡς ὄντας χάπρους 

δηλοῖς γὰρ αὐτὸν σωρὸν ἥχειν χρημάτων ἔχοντα. 806 μεμαγμένον σχῶρ ἐσϑίειν, αὐτὴ δ᾽ ἔματτεν. 

ΚΑΡΙΩΝ. αὐτοῖς, ; 
» δι - » » ΄ ΄ ΄ 

270 πρεσβυτιχῶν μὲν οὐν χαχῶν ἔγωγ᾽ ἔχοντα σωρόν. μιμήσομαι πάντας τρόπους" 
ΧΟΡΟΣ. ὑμεῖς δὲ γρυλίζοντες ὑπὸ «ιληδίας 

ἘΑΙ ἘΣ ΤΟῚ ἜΠΕΩ δε 
μῶν ἀξιοῖς φεναχίσας ἡμᾶς ἀπαλλαγῆναι 

ἀζήμιος, καὶ ταῦτ᾽ ἐμοῦ βαχτηρίαν ἔχοντος ; 

ΚΑΡΙΩ Ν. 

πάντως γὰρ ἄνθρωπον φύσει τοιοῦτον εἷς τὰ] 

πάντα ] 

ἡγεῖσϑέ μὴ εἶναι κοὐδὲν ἂν γνομίζεϑ' ὑγιὲς εἰπεῖν; 

ΧΟΡΟΣ. 

276 ὡς σεμνὸς οὑπίτριπτος " αἱ κνῆμαι δέ σου βσῶσιν 

ἰοὺ ἰοὺ, τὰς χοίνιχας χαὶ τὰς πέδας ποϑοῦσαι. 

ΚΑΡΙΩ Ν. 

ἂν τὴ σορῷ νυνὶ λαχὸν τὸ γράμμα σου διχάζειν, 

σὺ δ᾽ οὐ βαδίζεις; ὁ δὲ Χάρων τὸ ξύμβολον 

δίδωσιν. 

ΧΟΡΟΣ. 

διαροαγείης. ὡς μόϑων. εἶ χαὶ φύσει χόβαλος, ] 

280 ὅστις φοάσαι δ᾽ οὔπω τέτληκας φ εναχίζεις,, Ι 

ἡμῖν 

ὅτου χάριν μὐ ὁ δεσπότης ὁ σὸς χέχληχε δεῦρο". 

οἱ πολλὰ μοχϑήσαντες, οὐκ οὔσης σχολῆς, προ-᾿ 

ϑύμως 

δεῦρ᾽ ἤλθομεν, πολλῶν ϑύμων δίζας διεχπε- 
ρῶντες. | 
ΚΑΡΙΩΝ. 

ἀλλ᾽ οὐκέῤ ἂν χρύψαιμι. τὸν Πλοῦτον γὰρ, ὦν-" 

δρες, ἥκει | 
286 ἄγων ὁ δεσπύτης, ὃς ὑμᾶς πλουσίους ποιήσει. ὦ 

ἘΧΘΘΙΒΙΟῚΣ: 

ὄντως γὰρ ἔστι πλουσίοις ἅπασιν ἡμὶν εἶναι; 
ΚΑΡΤΙΩ Ν. 

γὴ τοὺς ϑεοὺς, Μίδας μὲν οὖν, ἢν ὧν ὄνου 
λάβητε. | 

ΧΟΡΟΣ. ] 
ὡς ἥδομαι χαὶ τέρποιιαι καὶ βούλομαι χορεῦσαι 
ὑφ᾽ ἡδονῆς, εἴπερ λέγεις ὄντως σὺ ταῦτ᾽ ἀληϑῆ. 

ἘΖΡΙΩΝ. 

290 χαὶ μὴν ἐγὼ βουλήσομαι ϑρεττανελὸ τὸν Κύ- 
χλωπᾷ ] 

μιμούμενος χαὶ τοῖν ποδοῖν ὡδὲ παρενσαλεύων ὦ 

] ὑμᾶς ἄγειν. ἀλλ εἴα τέχεκ ϑαμίν ἐπαναβοῶντες 
Ι βληχώμενοί τε προοβατίων 
] αἰγῶν τὲ κιναβοώντων μιέλη, 

] 296 ἕπεσϑ᾽ ἀπεψωλημένοι" τράγοι δ᾽ ἀκρατιεῖσϑε. 
] ΧΟΡΟΣ. 

ἡμεῖς δέ γ᾽ αὖ ζητήσομεν ϑρειτανελὸ τὸν Κύ- 
χλωπα 

β)ληχώμενοι, σὲ τουτονὶ πινῶντα χαταλαβόντες, 

πήραν ἔχοντα λάχανά τ ἄγρια δροσερὰ, χραι- 

παλῶντα, 

ἕπεσϑε μητρὶ χοῖροι. 

ΘΒ ΘΩΞΩ 

οὐχοῦν σὲ τὴν Κίρχην γε τὴν τὰ φάρμωξ ἀνα- 
χυχώσεν 

8310 χαὶ μαγγανεύουσαν μολύνουσάν τε τοὺς ἑταίρους, 
λαβόντες ὑπὸ «ιληδίας 

τὸν «Ἱκρτίου μιμούμενοι τῶν ὄρχεων χρεμῶμεν, 
μινϑώσομέν ϑ᾽ ὥσπερ τράγου 
τὴν ῥῖνα " σὺ δ᾽ ᾿Ἱρίστυλλος ὑποχάσκων ἐρεῖς " 

316 ἕπεσϑε μητρὶ χοῖροι. 
ΚΑΡΙΩ Νὸς 

ἀλλ΄ εἶα νῦν τῶν σχωμμάτων ἀπαλλαγέντες ἤδη, 
ὑμεῖς ἐπ᾿ ἄλλ᾽ εἶδος τρέπεσϑ᾽, 
ἐγὼ δ᾽ Ἰὼν ἤδη λάϑρα 

βουλήσομαι τοῦ δεσπότου 

320 λαβών τιν ἄρτον χαὶ χρέας 
μασώμενος τὸ λοιπὸν οὕτω τῷ χόπῳ ξυνεῖναι. 

ΧΡΕΜΓΥΜΖΟΣ. 

χαίρειν μὲν ὑμᾶς ἐστιν, ὦνδρες δημόται, 

ἀρχαῖον ἤδη προσαγορεύειν χαὶ σαπρόν" 
ἀσπάζομαι δ᾽, ὁτιὴ προϑύμως ἥκετε 

826 χαὶ συντεταμένως χοὺ χατεβλαχευμένως. 

ὅπως δέ μοι χαὶ τἄλλα συμπαραστάται 

ἔσεσϑε χαὶ σωτῆρες ὄντως τοῦ ϑεοῦ. 
ΧΟΡΟΣ. 

ϑάρρει" βλέπειν γὰρ ἄντιχρυς δόξεις μ᾽ Ἴρη. 
δεινὸν γὰρ, εἰ τριωβόλου μὲν οὕνεχει 

8330 ὠστιζόμεσϑ᾽ ἑχάστοτ᾽ ἐν τὐἠκκλησίᾳ, 
αὐτὸν δὲ τὸν Πλοῦτον παρείην τῷ λαβεῖν. 

ΧΡῈΕΜΓΥΞΖῸΟΣ. 

χαὶ μὴν δρῶ χαὶ Βλεψίδημον τουτονὲ 
προσιόντα" δῆλος δ᾽ ἐστὶν ὅτι τοῦ πράγματος 
ἀκήκοέν τι τὴ βαϑδίσει χαὶ τῷ τάχει. 

ΒΑΕΜΙΖΔΗΜΟΣ. 

386 τί ἂν οὖν τὸ πρᾶγμ εἴη; πόϑεν καὶ τίνι τρόπῳ 
Χρεμύλος πεπλούτηκ ἐξαπίνης; οὐ πείϑομαι. 

χαίτοι λόγος γ᾽ ἦν νὴ τὸν “Πραχλέα πολὺς 

ἐπὶ τοῖσι χουρείοισι τῶν χαϑημένων, 

ὡς ἐξαπίνης ἁνὴρ γεγένηται πλούσιος. 

840 ἔστιν δέ μοι τοῦτ᾽ αὐτὸ ϑαυμάσιον., ὅπως 
χρηστόν τι πράττων τοὺς φίλους μεταπέμπεται, 
οὔχουν ἐπιχώριόν γε πρᾶγμ᾽ ἐργάζεται. 

ΧΡΕΜΎΥΟ.ΖΟΣ. 

ἀλλ οὐδὲν ἀποχρύψας ἐρῶ νὴ τοὺς ϑεούς. 
ὦ Βλεψίδημὐ, ἄμεινον ἢ χὲς πράττομεν, 

845 ὥστε μετέχειν ἔξεστιν " εἴ γὰρ τῶν φίλων. 
ΒΙΕΨΙΖΙΗΜΜΟΣ. 

γέγονας δ᾽ ἀληϑῶς, ὡς λέγουσι, πλούσιος; 
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ΧΡΕΙΖΧῪΥ Ζ,ΟΣ. 

ἔσομαι μὲν οὖν αὐτίχα μάλ, ἢν ϑεὸς ϑέλῃ. 
ἔνι γάρ τις, ἔνι κίνδυνος ἐν τῷ πράγματι. 

ΒΑΙΕΨΙΖΗΜῈΟΣ. 
ποῖός τις; Ἶ 

ΧΡΕΙΙΤΥ.2ΟΣ. 

οἷος, 
ΒΧΕΨΊΙΖΕΜΙΟΣ. 

λέγ᾽ ἀνύσας ὅ τι φῇς ποτε. 
ΧΡΕΠΕΥΣΟΣ. 

860 ἢν μὲν χατορϑώσωμεν,, εὖ πράττειν ἀεί" 

ἢν δὲ σφαλῶμεν,, ἐπιτετρίφϑαι τὸ παράπαν. 
Β4ΕΌΤΖΗΜὯΟ Σ. 

τουτὶ πονηρὸν «αἰνεται τὸ «ορτίον, 

χαί μὲ οὐχ ἀρέσχει. τό τε γὰρ ἐξαίφνης ἴίγαν 
οὕτως ὑπερπλουτεῖν τό τ᾽ αὖ δεδοιχέναι 

8665 πρὸς ἀνδρὸς οὐδὲν ὑγιές ἐστ᾽ εἰργασμένου. 
ΧΡΕΠΜΜΥ.ΖΟΣ. 

πῶς δ᾽ οὐδὲν ὑγιές; 

Β.ΖΕΨΙΖΔΗΙΚΜΟΣ. 

᾿ εἴ τι χεχλοιρὼς νὴ “Τἰα 
ἐχεῖϑεν ἥχεις ἀργύριον» ἢ χρυσίον 

παρὰ τοῦ ϑεοῦ, χἄπειτ᾽ ἴσως σοι μεταμέλει. 
ΧΡΕΙΤΓΥΖΟΣ. 

[Ἵπολλον ἀποτρόπαιε, μὰ «1 ἐγὼ μὲν οὔ. 
ΒΦ“ ΕΨΊΖΗΜΟ Σ. 

860 παῦσαι φλυαρῶν, ὠγάϑ᾽ - οἶδα γὰρ σαφῶς. 
ἈΓΡΕΤΥ ΖΟΣ. 

᾿ σὺ μηδὲν εἰς ἔμ᾽ ὑπονόει τοιοῦτο. 

Β.ΦΈῈΜΨΙΊΙΖΕΗΙΜΟΣ. 

φεῦ" 

ὡς οὐδὲν ἀτεχνῶς ὑγιές ἔστιν οὐδενὸς, 
ἀλλ εἰσὶ τοῦ χέρδους ἅπαντες ἥττονες. 

ΧΡΕΜΎΥ.ΖΟΣ. 

οὔ τοι μὰ τὴν “1ἡμητρ᾽ ὑγιαίνειν μοι δοκεῖς. 
ΒΖΕΨΙΖΗΜΜὯΟΣ. 

8065 ὡς πολὺ μεϑέστηχ ὧν πούότερον εἶχεν τρόπων. 
Ὁ ΡΡΓΥΏΦΧΟΣ. 

μελαγχολᾷς, ὦνθρωπε, νὴ τὸν οὐρανόν. 
ΖΕ. ΙΖΔΉΗἙΟ Σ. 

ἀλλ οὐδὲ τὸ βλέμιὐ αὐτὸ χατὰ χώραν ἔχει, 
ἀλλ ἐστὶν ἐπίδηλόν τι πεπανουργηκότι. 

ὶ ΧΡΕΠΜΙΥ.ΖΟΣ. 
σὺ μὲν οἶδ᾽ ὃ χρώζεις" ὡς ἐμοῦ τι χεχλοφότος 

370 ζητεῖς μεταλαβεῖν. 

Β..ΕΜΨΙΖΗΠΟΣ. 

μεταλαβεῖν ζητιῦ; τίνος ; 

ΧΡΕΛΜΙΥ.40Σ. 

τὸ δ᾽ ἐστὶν οὐ τοιοῦτον, ἀλλ᾽ ἑτέρως ἔχον. 
Β,ΕΜΨΙΖΉΗΙΙΟΣ. 

μῶν οὐ χέχλοφας. ἀλλ ἥρπαχας; 

ΧΡΕΣΓΥΕΤΟΣΣ: 

χαχοδαιμονᾷς. 
Β..ἘΕΜΜηχᾶΖΠΗΠΙΤΟΣ. 

ἀλλ οὐδὲ μὴν ἀπεστέρηχάς γ᾽ οὐδένα; 
ΡῈ ΤΎΖΟΣ. 

οὐ δὴτ' ἔγωγ᾽. 
ΒΊΠΨΙΠΗΜΟΣ. 
ὦ Ἡράχλεις, φέρε, ποῖ τις ἂν 

875 τράποιτο; τἀληϑὲς γὰρ οὐχ ἐϑέλεις φοάσαι. 

ΧΡΕΙΜΥ.ΖΟΣ. 

χατηγορεῖς γὰρ πρὶν μαϑεῖν τὸ πρῶγμά μου. 
ΒΖΕΜ.ΜΙΖΔΉΗΉΟ Σ. 

ὦ τῶν, ἐγώ τοι τοῦτ᾽ ἀπὸ σμιχροῦ πάνυ 
ἐϑέλω διαπρᾶξαι πρὶν πυϑέσϑαι τὴν πόλιν, 

τὸ στόμ ἐπιβύσας κέρμασιν τῶν ῥητόρων. 
ΧΊΡΕ ΠΠ ΧΈΔΙΟΣ: 

᾿ 380 χαὶ μὴν φίλως γ ἄν μοι δοχεῖς νὴ τοὺ ϑεοὺς 
τρεῖς μνᾶς ἀναλώσας λογίσασθαι δώδεχα. 

Β4ΈΕΨΙΖΜΗΜΟΣ. 

ὁρῶ τιν ἐπὶ τοῦ βήματος χαϑεδούμενον, 
ἱχετηρίωαν ἔχοντα μετὰ τῶν παιδίων 

χαὶ τῆς γυναιχὸς, χοὐ διοίσοντ᾽ ἔντιχρυς 

8386 τῶν ᾿Πραχλειδῶν οὐδ᾽ ὁτιοῦν τῶν Παμιρίλου. 
ΧΡΕΜΙΥ.0ΟΣ. 

οὔκ, ὦ χαχόδαιμον, ἀλλὰ τοὺς χρηστοὺς μόνους 
ἔγωγε χαὶ τοὺς δεξιοὺς καὶ σώφρονας 

ἀπαρτὶ πλουτῆσαι ποιήσω. 
Β.ΕΜΨΙΖΔΗΜΟ Σ. 

τί σὺ λέγεις; 

οὕτω πάνυ πολλὰ χέχλοιφας; 

ΧΡΕΙΜΥ.ΟΣ. 

οἴμοι τῶν χαχῶν, 
390 ἀπολεῖς. 

ΒΖ“ΕΨΙΖΗΜ ΟΣ. 

σὺ μὲν οὖν σεαυτὸν, ὡς γ᾽ ἐμοὶ δοκεῖς. 

ΧΡΕΜΜΥΖ ΟΣ. 

οὐ δῆτ᾽, ἐπεὶ τὸν Πλοῦτον, ὦ μοχϑηρὲ σὺ, 
ἔχω. 

ΒΖΕΨΊΙΊΖΠΗΜΟ Σ. 

σὺ Πλοῦτον; ποῖον ; 

ΧΡΕΜΜΥΖΟΣ. 

αὐτὸν τὸν ϑεόν. 

ΒΑΕΧΨΙΖΗ,1Ο Σ, 

χαὶ ποῦ στιν; 

ΧΡΕΙΜΎΥΟΜ.ΟΣ. 

ἔνδον. 

ΒΖ“ΕΨΙΖΉΗΉΠΙΤΟΣ, 

ποῦ; 

ΧΡΕΜΜΥ.ΖΟΣ. 

παρ᾽ ἐμοί. 
ΒΖΕΨΙΖΔΕΗΙΙΟΣ. 

παρὰ σοί; 
ΧΡΕΠΜΎΜΖΟΣ. 

πάνυ. 
Β,ΖΕΧΙΖΗΜΟ Σ. 

οὐχ ἐς χύραχας; Πλοῦτος παρὰ σοί; 

ΧΡΕΜΜΥ.“0ΟΣ. ] 

γὴ τοὺς ϑεοίς. 

5" 1ΕΨΙΖΙΙΖΩΟΣ. 

396 λέγεις ἀληϑῆ; 

ΧΡΕΜΜΎΥ.ΖΟ Σ. 

«ημί. 

Β,ΖΕ.ΨΙΖΦΗ7ΤΟΣ. 

πρὸς τῆς Τστίας; 

Ἐκ ΕΠ ΧΌΖΧΟΣΣ. 

νὴ τὸν Ποσειδῶ. 

ΒΙΕΨΙΖΗΜἝΟΣ. 

τὸν ϑαλάττιον λέγεις ; 

ῬΟΕΤΑΕ Β6ΕΈΝΤΙΟΙς 9ὅ 
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ΧΡΕΜΙΥ.ΖΟΣ. 

εἰ δ᾽ ἔστιν ἕτερός τις Ποσειδῶν, τὸν ἕτερον. 
Β4ΕΨΙΖΗΔΙῈΟΣ. 

εἶτ᾽ οὐ διαπέμπεις καὶ πρὸς ἡμᾶς τοὺς φίλους; 

ΧΡΕΜΎΥΟ.ΟΣ. 

οὐχ ἔστι πω τὰ πράγματ᾽ ἐν τούτῳ. 

ΒΙΕΨΙΠΗΜΜΟΣ. 
τί φής; ᾿ 

400 οὐ τῷ μεταδοῦναι; ] 

ΧΡΕΙΧΞΖΦΟΣ. 

μὰ Δία. δεῖ γὰρ πρῶτα 
ΒΙΕΧΨΊΙΔΗΛΜῈΟΣ. 

ΧΡΕΜΥ.ΖΟΣ. 

βλέψαι ποιῆσαι γὼ 
ΒΑΕΜΨΙΔΗΜΟΣ. 

τίνα βλέιναι ; φοάσον. 
ΧΡΕΜΥΜΟΣ. 

τὸν Πλοῦτον ὥσπερ πρότερον ἑνί γέ τῳ τρόπῳ. 

ΒΛΙΕΡΜΙΖΙΗΜἜΟ Σ. 

τυφλὸς γὰρ ὄντως ἐστί; 

ΧΡΕΙΜΜΥ.ΖΟΣ. 

γὴ τὸν οὐρανόν. 

ΒΙΕΜΙΖΠΉΜἜΟΣ. ᾿ 

οὐκ ἐτὸς ἄρ᾽ ὡς ἔμ᾽ ἦλθεν οὐδεπώποτε. 
ΧΡΕΜΙΎΥ.ΤΟΟΣ. 

406 ἀλλ: ἢν ϑεοὶ ϑέλωσι, νῦν ἀφίξεται. 

Β4ΕΧΨΙΖΈΕΜΙΟ Σ. Ϊ 

οὔχουν Ἰατρὸν εἰσαγαγεῖν ἐχρῆν τινά; ] 

ΧΡΕΜΎΚ.ΟΣ. 

τίς δῆτ᾽ ἰατρός ἐστι νῦν ἐν τῇ πόλει; 

οὔτε γὰρ ὁ μισϑὸς οὐδὲν ἔστ᾽ οὔϑ᾽ ἡ τέχνη. ] 

ΒΙΙΕΨΙΜΗΜΜΟΣ. 

σχοπῶμεγ. 
ΧΡΕΜΜΥ.ΖΟΣ. 

ἀλλ οὐχ ἔστιν. 
ΒΙΕΜΨΙΔΗΜἝΟΣ. 

οὐδ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ. 
ΧΡΕΙΜΜΥ.ΖΟΣ. ] 

410 μιὰ «1, ἀλλ ὅπερ πάλαι παρεσχευαζόμην 
ἐγὼ, χαταχλίνειν αὐτὸν εἰς ᾿᾿σχληπιοῦ 

χράτιστόν ἔστι. 
ΒΑΕΜΨΊΙΔΗΜἝΟΣ. 

πολὺ μὲν οὖν νὴ τοὺς ϑεούς. 

μή νυν διάτριβ᾽, ἀλλ᾿ ἄνυε πράττων ἕν γέ τι. 
ΧΡΕΜΜΥΖΟ Σ. 

χαὶ μὴν βαδίζω. 
ΒΙΕΜΙΖΗΜΟΣ. 

σπεῦδέ νυν. 

ΧΡΕΜΙΥΜΖΟΣ. 

τοῦτ᾽ αὐτὸ δρῶ. 
ΠΕΝῚ 4. 

416 ὦ ϑερμὸν ἔργον χἀνόσιον χαὶ παράνομον 
τολμῶνιε δρᾶν ἀνϑρωπαρίω χαχοδαίμονε, ] 
ποῖ ποῖ; τί φεύγετ᾽ ; οὐ μενεῖτον ; 

ΒΖ4Ε.ΖΗΜΜΟΣ. 

Ἡράκλεις. 
ΠΕΝΙἍ. 

ἐγὼ γὰρ ὑμῶς ἐξολῶ χαχοὺς χαχῶς" 

τόλμημα γὰρ τολμᾶτον οὐκ ἀνασχετὸν, 
. 

Α.Ρ αὐ ΟΦ ἌΥΝΙΟ ΤΣ 

᾿ 4λ5 χαὶ μὴν λέγω, δεινότατον ἔργον παρὰ πολὺ 

“». ᾿  . 

.. 420 ἀλλ οἷον οὐδεὶς ἄλλος οὐδεπώποτε 

οὔτε ϑεὸς οὔὐ ἄνϑρωπος" ὥστ᾽ ἀπολώλατον. 
ΧΡΕΠΜΤΥ.ΟΣ. 

σὺ δ᾽ εἶ τίς; ὠχρὰ μὲν γὰρ εἶναί μοι δοκεῖς. 
ΒΙΙΕΨΜΙΖΙΗΜΟΣ. 

ἴσως ᾿Ερινύς ἔστιν ἐκ τραγῳδίας" 

βλέπει γέ τοι μανικόν τι καὶ τραγῳδιχόν. 
ΧΡΕΜΙΥ.ΖΟΣ. 

426 ἀλλ᾿ οὐχ ἔχει γὰρ δᾷδας. 

ΒΖΕΜΙΖΗΜἜΟΣ. 

οὐχοῦν χλαύσεται. 
ΠΕΝῚ.Ὶ«Ἅ. 

οἴεσϑε δ᾽ εἶναι τίνα με; 
ΧΡΕΜΜΎΥΟ.ΟΣ.: 

πανδοχεύτριαν, 

ἢ λεκιϑόπωλιν. οὐ γὰρ ἂν τοσουτονὶ 
ἐνέχραγες ἡμῖν οὐδὲν ἠδιχημένη. 

ΠΕΝΙ. 

ἄληϑες; οὐ γὰρ δεινότατα δεδράχατον, 
480 ζητοῦντες ἐχ πάσης μὲ χώρας ἐχβαλεῖν; 

ΧΡΕΜΥ.ΖΟΣ. 
", το ὙΤΣ Ν δι 

οὐχουν ὑπόλοιπον τὸ βάραϑρόν σοι γίγνεται; 

ἀλλ ἥτις εἶ λέγειν σ᾽ ἐχρὴν αὐτίχα μάλα. 
ΠΕΝῚ.14. 

ἢ αφὼ ποιήσω τήμερον δοῦναι δίκην 
ἀνθ ὧν ἐμὲ ζητεῖτον ἐνθένδ᾽ ἀφανίσαι. 

ΒΙΕΜΙΖΔΗΔΙΟΣ. 

435 ἀφ᾿ ἐστὶν ἡ χαπηλὶς ἡκ τῶν γειτόνων, 
ἢ ταῖς χοτύλαις ἀεί μὲ διαλυμαίνεται; 

ΠΕΝ͵Ι «4. 

Πενία μὲν οὖν, ἣ σιρῷν ξυνοιχῶ πόλλ᾽ ἔτη. 
ΒΑΕΥΠΙΔΉΜΟΣ. 

ἄναξ ἼἽπολλον καὶ ϑεοὶ, ποῖ τις φύγῃ; 
ΧΡΕΜΓΥΖΟΣ. 

οὗτος, τί δρῷς; ὦ δειλότατον σὺ ϑηρίον, 
440 οὐ παραμενγεῖς ; 

ΒΙΕΧΊΙΔΗΜΟΣ. 

ἥκιστα πάντων. 
ΧΡΕΜΎΥ ὍΣΣ 

οὐ μενεῖς; 

ἀλλ ἄνδρε δύο γυναῖχα φεύγομεν μίαν; 
ΒΑΕΨΙΖ“ΗΜΙΟΣ. 

Πενία γάρ ἐστιν, ὦ πονήρ᾽, ἧς οὐδαμοῦ 

οὐδὲν πέρυκε ζῶον ἐξωλέστερον. 

ΧΡΈΜΕΥΧΚΦΟΘΣ, 

στῆϑ᾽, ἀντιβολῶ σε, στῆϑι. 

ΒΙΕΧΙΖΙΗΜΟΟΣ. 

μὰ «1 ἐγὼ μὲν οὔ. 

ΧΡΕΙΜΥ.ΖΟΣ. 

ἔργων ἁπάντων ἐργασόμεϑ᾽, εἰ τὸν ϑεὸν 
ἔρημον ἀπολιπόντε ποι φευξούμεϑα 
τηνδὲ δεδιότε, μηδὲ διαμαχούμεθα. 

ΒΑΙΕΧΊΙΖΔΗΠΤΟΣ. 
΄ Ἂ, ΄ ΄ ποίοις ὅπλοισιν ἢ δυνάμει πεποιϑότες; 

440 ποῖον γὰρ οὐ ϑώραχα, ποίαν δ᾽ ἀσπίδα 
οὐκ ἐνέχυρον τέϑησιν ἣ μιαρωτάτη; 

ΧΡΕΜΙΥΖΟΣ. 

ϑάρρει" μόνος γὰρ ὁ ϑεὸς οὗτο:; οἷδ᾽ ὅτι 
Ἂν ΘΠ , Ξ ᾿ 

τροπαῖον ὧν στήσαιτο τῶν ταύτης τρόπων. 



Ἣ 

πολ ΟΡ ΤΕ ὍΝ Σ Ἴ55 

ΠΕΝῚΤ.“. 

γρύζξειν δὲ καὶ τολμᾶτον, ὦ χαϑάρματε, 

456 ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ δεινὰ δρῶντ᾽ εἰλημμένω; 
ΧΡΕΙΓΥΖΟΣ. 

σὺ δ᾽, ὦ χάκιστ᾽ ἀπολουμένη., τί λοιδορεῖ 

ἡμῖν προσελϑοῦσ᾽ οὐδ᾽ ὁτιοῦν ἀδιχουμένη; 

ΠῈΝΙ.. 

οὐδὲν γὰρ, ὦ πρὸς τῶν ϑεῶν, νομίζετε 

ἀδιχεῖν μὲ τὸν Ππ)λοῦτον ποιεῖν πειρωμένω 
400 βλέψαι πάλιν; 

ΧΡΕΙΜΥ.ΟΣ. 

τί οὖν ἀδικοῦμεν τοῦτό σε, 
εἰ πᾶσιν ἀνθρώποισιν ἐχπορίζομεν 
ἀγαϑόν; 

ΠΕΝῚ.ῚἍ. 

τί δ᾽ ἂν ὑμεῖς ἀγαϑὸν ἐξεύροιϑ᾽ ; 

ΧΡΕΜΤΥΖΟΣ. 

ὅ τι; 
σὲ πρῶτον ἐχβαλόντες ἐκ τῆς “Πλλάδος. 

10ἘΝ]... 

ἔιμὐ ἐχβαλόντες; χαὶ τέ ἂν νομίζετον 

406 χαχὸν ἐργάσασϑαι μεῖζον ἀνθρώπους; 

ΧΡΕΜΜΥΖΟΣ. 

ὅ τι; 

εἰ τοῦτο δοῶν μέλλοντες ἐπιλαϑοίμεϑα. 
ΠΕΝΙἍ. 

| 
᾿ 

| 
] | 
] 

καὶ μὴν περὶ τούτου σφῷν ἐθέλω δοῦναι λόγον. 
τὸ πρῶτον αὐτοῦ" χἂν μὲν ἀποφήνω μόνην 
ἀγαθῶν ἁπάντων οὖσαν αἰτίαν ἐμὲ 

470 ὑμῖν δὲ ἐμέ τε ζῶντας ὑμᾶς εἰ δὲ μὴ, 
ποιεῖτον ἤδη τοῦϑ᾽ ὅ τι ἂν ὑμῖν δοχῇ. 

ΒΡ ΠΤ ΎΖΖΟΣ. 

ταυτὶ σὺ τολμᾷς, ὦ μιαρωτάτη, λέγειν; 
1ῈΜΝΊΙΜΖ. 

χαὶ σύ γε διδάσχου" πάνυ γὰρ οἴμαι ῥᾳδίως 
ἅπανϑ' ἁμαρτάνοντά σ᾽ ἀποδείξειν. ἐγὼ, 

476 εἰ τοὺς διχαίους «ἣς ποιήσειν πλουσίους. 

Β.ΙΕΜΨΙΖΗΜῸΟΣ. 

ὦ τύμπανα καὶ χύφωνες οὐκ ἀρήξετε; 

ΠΕῈΝῚΙ.Ἅ4. 

οὐ δεῖ σχετλιάζειν χαὶ βοᾶν πρὶν ἂν μάϑης. 

ΒΑΕΨΙΔΗΜΠΙΟΣ. 

χαὶ τίς δύναιτ᾽ ἂν μὴ βοᾶν Ἰοὺ Ἰοὺ 

τοιαῦτ᾽ ἀκούων; 
ΠΕΝῚ«“. 

ὅστις ἐστὶν εὖ φρονῶν. 

ΧΡΕΜΥ.ΖΟΣ. 

480 τί δῆτά σοι τίμημ᾽ ἐπιγράψω τῇ δίχη, 

ἐὰν ἁλῷς; 
ΠΕΝΙῚ «. 

ὅ τι σοι δοχεῖ. 
ΧΡΕΜΙΥ.ΖΟΣ. 

χαλῶς λέγεις. 

ΠΕΝΙῚ4. 

τὸ γὰρ αὔτ᾽, ἐὰν ἡττᾶσϑε, χαὶ σφὼ δεῖ παϑεῖν., 

ΒΙΑΕΜΊΙΖΔΗΠΜΈἝΟΣ. 

ἱχανοὺς γομίζεις δῆτα ϑανάτους εἴχοσιν; 

ΧΡΕΜΥ.0Ο Σ. 

ταύτη γε" νῷν δὲ δύ᾽ ἀποχρήσουσιν μόνω. 

πὶ πὰ ιν νὰ  ὖὅΘΦΘὅΌἝΣἜἝ. πὶ. “ς᾽. τς.» τεουευλεξεσοθϑα.» τ. Ξ ΞΘΞΘ 

ΠΕΝΙ.. 

Α8ὅ οὐχ ἂν φϑάνοιτον τοῦτο πράττοντ᾽ " ἢ τί γὰρ 
ἔχοι τις ἂν δίχαιον ἀντειπεῖν ἔτι; 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ ἤδη χρῆν τι λέγειν ὑμᾶς σοφὸν ᾧ νιχήσετε 
τηνὲ 

ἂν τοῖσι λόγοις ἀντιλέγοντες " μαλαχὸν δ᾽ ἐνδώ- 

σετε μηϑέν. 

ΧΡΕΜΓΈΞΠΟΣ. 

φανερὸν μὲν ἔγωγ οἶμαι γνῶναι τοῦτ᾽ εἶναι 
πῶσιν ὁμοίως, 

᾿ ἢ ᾿ ν μὲ τ 
490 ὅτι τοὺς χρηστοὺς τῶν ἀνθρώπων εὖ πράττειν 

ἐστὶ δίχαιον, 

τοὺς δὲ πονηροὺς χαὶ “τοὺς ἀϑέους τούτων τὰἀν- 
αντία δήπου. 

τοῦτ᾽ οὖν ἡμεῖς ἐπιϑυμοῦντες μόλις εὕρομεν ὥστε 
γενέσϑαι 

βούλημα καλὸν χαὶ γενναῖον χαὶ χρήσιμον εἷς 

ἅπαν ἔργον. 

ἢν γὰρ ὁ Πλοῦτος νυνὶ βλέψη χαὶ μὴ τυφλὸς 
᾿ 
ὧν» περιψοστὴ), 

496 ὡς τοὺς ἀγαϑοὺς τῶν ἀνθοώπων βαδιεῖται χοὺκ 
ἀπολείψει, 

τοὺς δὲ πονηροὺς χαὶ τοὺς ἀϑέους φευξεῖται" 

χῴτα ποιήσει 

πάντας χρηστοὺς καὶ πλουτοῦντας δήπου τά τε 

ϑεῖα σέβοντας. 
᾿ ἔρον κτν, ναν ας ΥΣΡᾺΣ 

χαίτοι τούτου τοῖς ἀνθρώποις τίς ἂν ἐξεύροι 

ποτ᾿ ἄμεινον; 
Β4ΕΜΙΠΙΖΠη1ηΙΟΣ. 

ΠΑΝ Σ εῇ : , ᾿ . 
οὐδεὶς ἄν" ἐγὼ τούτου μάρτυς" μηδὲν ταύτην 

γ᾽ ἀνερώτα. 
ΧΡΕΜΧΎΥΖΟΣ, 

800 ὡς μὲν γὰρ νῦν ἡμῖν ὃ βίος τοῖς ἀνθρώποις 

διάχειται, 

τίς ἂν οὐχ ἡγοῖτ᾽ εἶναι μανίαν, καχοδαιμονίαν 
τ ἔτι μᾶλλον; 

οὐδε; μλλρῆς ΣᾺΣ κον τ ἐς Ὑν ᾽ Ξ 
πολλοὶ μὲν γὰρ τῶν ἀνθρώπων ὄντες πλουτοῖ- 

σι πονηροὶ, 

ἀδίχως αὐτὰ ξυλλεξάμενοι" πολλοὶ δ᾽ ὄντες πά-᾿ 
᾿ 

γυ χρηστοὶ 

πράττουσι χαχῶς χαὶ πεινῶσιν μετὰ σοῦ τε τὰ 

πλεῖστα σύνεισιν. 

ὅ05 οἰκοῦν εἶναί φημὐ, εἰ παύσαι ταύτην βλέννας ποϑ᾽ 

ὁ Πλοῦτος, 

ὁδὸν ἥντιν ἰὼν τοῖς ἀνθρώποις ἀγάϑ' ἂν μείζω 
σιορίσειεν. 

ΓΕ Ν 1.3. 

ἀλλ ὦ πάντων ῥᾷστ ἀνθρώπων ἀναπεισϑέντ᾽ 
οὐχ ὑγιαίνειν 

δύο πρεσβύτα, ξυνϑιασώτα τοῦ ληρεῖν χεὺ πα- 
᾿ ραπαίειν, 

εἰ τοῦτο γένοιϑ' ὃ ποϑεῖϑ᾽ ὑμεῖς, οὔ φημ’ ἂν 
λυσιτελεῖν σφῷν. 

510 εἰ γὰρ ὁ Πλοῦτος βλέψειε πάλιν διανείμειέν τ᾽. 
Ὗ 

ἴσον αὑτὸν, 
3 τε Γωμδέσλες,, ὙΠΝΝΣ : 

οὔτε τέχνην ἂν τῶν ἀνθρώπων οὔτ᾽ ἂν σοφίαν 
μελετῴη 

οὐδείς" ἀμφοῖν δ᾽ ὑμῖν τούτοιν ἀφαγισϑέντοιν 
ἐϑελήσει 
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τίς χαλχεύειν ἢ ναυπηγεῖν ἢ ῥάπτειν ἢ τροχο-᾿ 

ποιεῖν 
ΕΝ ἽΦ Ο 5ν Ξ- τ , γι 
ἢ σχυτοτομεῖν ἢ πιλινϑουργεῖν ἢ πλύνειν ἢ σχυ- 

λοδειμεῖν 

δ1ὅ ἢ γῆς ἀρότροις ῥήξας δάπεδον καρπὸν «1ηοῦς 

ϑερίσασϑαι, 

ἢν ἐξῇ ζὴν ἀργοῖς ὑμῖν τούτων πάντων ἀμε- 
λοῦσιν; 

ΧΡΕΜΙΥΖΟΣ. 

λῆρον ληρεῖς. ταῦτα γὰρ ἡμῖν πάνϑ' ὅσα νῦν δὴ 
χατέλεξας 

οἱ ϑεράποντες μοχϑήσουσιν. 
ΠΕῈΕΝΤΙ.2. 

πόϑεν οὖν ἕξεις ϑεράποντας 

ΧΡΕΜΜΎΥ.Ζ0Ο Σ. 

ὠνησόμεϑ' ἀργυρίου δήπου. 
ΠΕΝΙ “4. 

τίς δ᾽ ἔσται πρῶτον ὁ πωλῶν, 
ὅ230 ὅταν ἀργύριον χἀχεῖνος ἔχη; 

ΧΡΕΜΎΥΟ.ΟΣ. 

χερδαίνειν βουλόμενός τις 

ἔμπορος ἥχων ἐκ Θετταλίας παρὰ πλείστων ἀν-- 
δραποδιστῶν. 

ΠΕΝΤΙΑ. 

ἀλλ οὐδ᾽ ἔσται πρῶτον ἁπάντων οὐδεὶς οὐδ᾽ 
Ν ἶ 
ἀνδοκποδιστὴς 

5 ΡΥ ΝΩ ᾿ Ὁ ναὸ ὅν, , Σ 
χατὰ τὸν λόγον ὃν σὺ λέγεις δήπου. τίς γὰρ 

πλουτῶν ἐϑελήσει 
χιγδυνεύων περὶ τῆς ψυχῆς τῆς αὑτοῦ τοῦτο 

ποιῆσαι; 

ὅ26 ὥστ᾽ αὐτὸς ἀροῦν ἐπαναγχασϑεὶς χαὶ σχάπτειν 

τίίλλα τε μοχϑεῖν 
᾿ , 4. Ἢ - “ 
ὀδυνηρότερον τρίϊνεις βίοτον πιολὺ τοῦ νῦν. 

ΧΡΕΜΎΥΣΤΟΣ: ς 
ἐς χεφαλὴν σοί. 

ΠΕΝΙ.Ι«Ἅ. 

γὰρ ἔσονται" 

χουσίου ὄντος; 
- , ᾿ ἀρ νὴ φὰς ἀρονν , ] 

ουτὲξ μυροισιν μύυρίσαι στάχτοις,ς ποτῶν γυμῳ ἣν 

ἀγάγησθϑον" 
- τ ; - 

580 οὔϑ' ἱματίων βαπτῶν δαπάναις κοσμῆσαι ποισι-- 
λομόρων. 

χαίτοι τέ πλέον πλουτεῖν ἔστιν πάντων τούτων 

ἀποροῦντα; 
» ᾿ ΒΟ. ͵ τῇ παρ᾿ ἐμοῦ δ᾽ ἔστιν ταῦτ εὔπορα πάνϑ᾽ ὑμῖν 

ὧν δεῖσϑον ἐγὼ γὰρ 
ν᾿ ν ᾿Ξ 

τὸν χειροτέχνην ὥσπερ δέσποιν ἐπαναγκάζουσα, 
χαϑημαι 

διὰ τὴν χρείων χαὶ τὴν πενίαν ζητεῖν ὁπόϑεν 
βίον ἕξει. 

ΧΡΕΙΤΥ.ΟΣ. 
5 ᾿ ΕΝ ᾿ ἘΩᾺΣ ᾽ ᾿ . Δ 

ὅ86 σὺ γὰρ ὧν πορίσαι τί δύνα ἀγαθὸν, πλὴν φῴῷ- 

δὼν ἐχ βαλανείου 
χαὶ παιδαρίων ὑποπεινώντων χαὶ γραϊδίων χο- 

λοσυριόν; 
φϑειρῶν τ΄ ἀριϑμιὸν χαὶ χωνώπων χαὶ ψυλλῶν, 

οὐδὲ λέγω σοι 
θα ἐνὶ τον, Ξ ᾿ 
ὑπὸ τοῦ σπιλήϑους, εὖ βομιιβοῦσαι πεοὶ τὴν χεφα-! 

ἔτι δ᾽ οὐχ ἕξεις οὔτ᾽ ἐν χλίνη καταδαρϑεῖν" οὐ 

οὔτ᾽ ἐν δάπισιν" τίς γὰρ ὑφαίνειν ἐϑελήσει. 

ἔνα ἀξ τ ἰκῖ τα 
λὴν ἀνιῶσιν, 

ἐπεγείρουσαι χαὶ φράζουσαι, πεινήσεις, ἀλλ᾽ 
ἐπανίστω. 

᾿ μος μονας ῖδ. " ς᾽ 
610 πρὸς δέ γε τούτοις ἐν ἱματίου μὲν ἔχειν δά- 

᾿ 
χος" ἀντὶ δὲ χλίνης 

᾿ ΄ ᾿ ν ΡΕΡ 
στιβάδα σχοίνων χύρεων μεστὴν, ἣ τοὺς εὕδον-- 

τας ἐγείρει" 
" 3» δ Ν , Ξ᾿ Ἂ 3 ᾿ 

χαὶ φορμὸν ἔχειν ἀντὶ τάπητος σαπρόν" ἀντὶ 
δὲ προσχειαλαίου, 

9 » ΕΥ̓ -" ᾿ λὴ" -" δ᾽ 

λίϑον εὐμεγέϑη ποὺς τὴ πείραλῇ σιτεῖσϑαι 

ἀντὶ μὲν ἄρτων 

μαλάχης πτόρϑους, ἀντὶ δὲ μάζης φυλλεῖ ἰσχνῶν 
ῥαφανίδων, 

ὅ46 ἀντὶ δὲ ϑράνους στάμνου χεφαλὴν κατεαγότος, 
ἀντὶ δὲ μάχτρας 

- Ἷ ΝΣ 
πιϑάχνης πλευρὰν ἐρρωγυῖαν χαὶ ταύτην. ἀρά 

γε πολλῶν 
. Ἔ : ἐὐνοχὲ ; , » 
ἀγαϑῶν πᾶσιν τοῖς ἀνθρώποις ἀποφαίνω σ᾽ 

αἴτιον οὖσαν; 

ΠΕΝῚ «4: 

σὺ μὲν οὐ τὸν ἐμὸν βίον εἴρηκας, τὸν τῶν πτω- 
χῶν δ᾽ ὑπεχρούσω. 

ΧΡΈΜΠΥ ΖΟΣ. 

οὐχοῦν δήπου τῆς πτωχείας πενίαν (φαμὲν εἶναι 
ἀδελφήν. 
1Ὲ ΝΊΞ-Α. 

δῦ0 ὑμεῖς γ᾽ οἵπερ χαὶ Θρασυβούλῳ «Ἰιονύσιον εἶναι 
ὅμοιον. 

ἀλλ οὐχ οὑμὸς τοῦτο πέπονθεν βέος οὐ μὰ «1, 
οὐδέ γε μέλλει. 

πτωχοῦ μὲν γὰρ βίος, ὃν σὺ λέγεις, ζῆν ἔστιν 
μηδὲν ἔχοντα" 

ἜΑ τι , -- 
τοῦ δὲ πένητος ζὴν «φειδόμενον καὶ τοῖς ἔργοις 

ποοσέχοντω, 

περιγίγνεσθαι δ᾽ αὐτῷ μηδὲν, μὴ μέντοι μηδ᾽ 
ἐπιλείπειν. 

ΧΡΕΜΥ ΖΟΣ. 
, ἢ ὅτε, 

“Ἰάματερ, τὸν βίον αὐτοῦ 
χατέλεξας, 

μοχϑήσας χαταλεέψει μηδὲ 
ται ἤναι. 

ΝΥ 

δῦ ὡς μαχαρίτην, ὦ 

εἰ φεισάμενος καὶ 

ΤΠῈΝΙῚ 4. 

σκώπτειν πειρῷ χαὶ κωμῳδεῖν τοῦ σπουδάζειν 
ἀμελήσας, 

οὐ γιγνώσχων ὅτι τοῦ Π]λούτου παρέχω βελτίο--Ἰ 
γας ἄνδρας Ι 

ΚΝ : κὐν τ τα ἮΝ Ὡρο κ 
χαὶ τὴν γνώμην χαὶ τὴν ἰδέαν. παρὰ τῷ μὲν] 

γὰρ ποδαγρῶντες 
ὅ00 χαὶ γαστρώδεις καὶ παχύκνημοι χαὶ πέονές εἰσιν) 

ἀσελγῶς, 
ΕῚ Ν γ ΝΥ ἰσχνοὶ χαὶ σφηχκώδεις καὶ 

ΡΞ ᾿ 
ἐχϑοοῖς ἀνεκροί. 

ΧΡΕΜΨΧΨΥΣΖΟΣ. 

ἀπὸ τοῦ λιμοῦ γὰρ ἴσως αὐτοῖς τὸ σφηχῶϑες 
σὺ πορίζεις. 

: ΠῈΝΤΙΤ4Ζ. 

περὶ σωφροσύνης ἤδη τοίνυν περαγῶ σφῷν χἀ- 
ψαδιδάξω ᾿ 

ὅτε χοσμιότης οἴχεῖ μετ᾽ ἐμοῦ, τοῦ Πλούτου ὃ 
ἐστὶν ὑβρίζειν. 

παρ ἐμοὶ δ᾽ τοῖς] 
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ΧΡΕΠΤΥΟ.ΟΟΣ: 

ὅθὅ πάνυ γοῦν χλέπτειν χόσμιόν ἔστιν χαὶ τοὺς τοί- 

χους διορύττειν. 

ΓΕ ΝΤ4. 

σχένψαι τοίνυν ἂν ταῖς πόλεσιν τοὺς δήτορας, ὡς 
ὁπόταν μὲν 

ὦσι πένητες, περὶ τὸν δῆμον χαὶ τὴν πόλιν εἰσὶ 
δίχαιοι, 

πλουτήσαντες δ᾽ ἀπὸ τῶν χοινῶν παραχρῆμ᾽ 
ἄδιχοι γεγένηνται, 

ὅ70 ἐπιβουλεύουσί τε τῷ πλήϑει καὶ τῷ δήμῳ πολε- 
μοῦσιν. 

ΧΡΕΠΜΤΥΖΟΣ. 

ἀλλ᾽ οὐ ψεύδει τούτων γ᾽ οὐδὲν, χαίπερ σφόδρα 
βάσχανος οὖσα. 

ἀτὰρ οὐχ ἧττόν γ᾽ οὐδὲν χλαύσει, μηδὲν ταύτη 
: 

γὲ χομησῆς, 

ὁτιὴ ζητεῖς τοῦτ᾽ ἀναπείσει» ἡμᾶς, ὡς ἔστιν 
ἀμείνων 

πενία πλούτου. 
ΠΕΝΙΦἍ“Ζ. 

χαὶ σύ γ᾽ ἐλέγξαι μ᾽ οὔπω δύνασαι 
περὶ τούτου, 

ὅ76 ἀλλὰ φλυαρεῖς καὶ πτερυγίζεις. 

ΧΡΕΜΥΖΟΣ. 

χαὶ πῶς φεύγουσέ σ᾽ ἅπαντες; 

ἹΓῈ Ν ΤΑ. 

ὅτι βελτίους αὐτοὺς ποιῶ. σχέψασϑαι δ᾽ ἔστι 
Ὶ μάλιστα 

ἀπὸ τῶν παίδων" τοὺς γὰρ πατέρας φεύγουσι, 
4 τ 

φρονουντας αριστο 

αὐτοῖς. οὕτω διαγιγνώσκειν χαλεπὸν πρᾶγμ᾽ 
ἐστὶ δίκαιον. 

ΧΡΕΜΖΥ.ΖΟΣ. 

τὸν “Δία φήσεις ἄρ᾽ οὐχ ὀρϑῶς διαγιγνώσχειν 
τὸ χράτιστον " 

ὅ80 χἀχεῖνος γὰρ τὸν πλοῦτον ἔχει. 

ΒΑΕΝΨΙΖΔΗΜΟΣ: 
ταύτην δ᾽ ἡμῖν ἀποπέμπει. 

1ΠΕΝῚ 4. 

ἀλλ ὦ Κρονιχαῖς λήμαις ὄντως λημῶντες τὰς 
φρένας ἄμφω, 

ὁ Ζεὺς δήπου πένεται, χαὶ τοῦτ᾽ ἤδη φανερῶς 
σε διδάξω. 

εἰ γὰρ ἐπλούτει, πῶς ἂν ποιῶν τὸν Ὀλυμπιχὸν 
αὐτὸς ἀγῶνα, 

ἕνα τοὺς Ἕλληνας ἅπαντας ἀεὶ δι᾿ ἔτους πέμπτου 

ξυναγείρει, 

585 ἀνεχήρυττεν τῶν ἀσχητῶν τοὺς γιχῶντας στεα- 
γώσας 

χοτινῷ στειράνῳ; χαίτοι χρυσῷ μᾶλλον ἐχρῆν, 
εἴπερ ἐπλούτει. 

ΧΡΕΙΜΜΥΖΟΣ. 

οὐχοῦν τούτῳ δήπου δηλοῖ τιμῶν τὸν πλοῦτον 
ἐχεῖνος " 

Ῥοϑβί νυ. ὅδ. “Οαιοβαίπ' 

Β... γὴ τὸν “10 εἰ δεῖ λαϑεῖν αὐτὸν, πῶς 
οὐχὶ χόσμιόν ἔστιν; 

φειδόμενος γὰρ χαὶ βουλόμενος τούτου μηδὲν 
δαπανᾶσϑαι, 

λήροις ἀναδῶν τοὺς νικῶντας τὸν πλοῦτον ἐξ 

παρ᾽ ἑαυτῷ. 
ΠΗΝΙ 4. 

ὅ90 πολὺ τῆς πενίας πρᾶγμ᾽ αἴσχιον ζητεῖς αὐτῷ 
περιάινμαι, 

εἰ πλούσιος ὧν ἀνελεύϑερός ἐσϑ᾽ οὑτωσὶ καὶ 
φιλοχερδής. 

ΧΡΕΜΙΥΖ0ΟΣ. 
ἀλλὰ σέ γ᾽ ὁ Ζεὺς ἐξολέσειεν χοτινῷ στειράνῳ 

στεφανώσας. 
ΤΡΕῈΨῈ-. 

τὸ γὰρ ἀντιλέγειν τολμῶν ὑ 
ἔσε᾽ ἀγάϑ' 

μᾶς ὡς οὐ πάντ᾽ 
᾿ ὑμῖν 

διὰ τὴν Πενίαν. 

ΟΧΡΕΜΥΖΟΣ. 
παρὰ τῆς Ἑχάτης ἔξεστιν τοῦτο πυϑέσϑαι, 

ὅ96 εἴτε τὸ πλουτεῖν εἴτε τὸ πεινῆν βέλτιον. φησὶ 
λων, κι 

γὰρ αὕτη 

τοὺς μὲν ἔχοντας χαὶ πλουτοῦντας δεῖπνον χατὰ 

μῆν᾽ ἀποπέμπειν, 
τοὺς δὲ πένητας τῶν ἀνθρώπων ἁρπάζειν πρὶν 

χαταϑεῖναι. 

ἀλλὰ φϑείρου χαὶ μὴ γρύξης 

ἔτι μηδ᾽ ὁτιοῦν. 

000 οὐ γὰρ πείσεις, οὐδ᾽ ἢν πείσης. 

ΠΕΝΙΑ͂. 

ὦ πόλις ἴἄργους, χλύεϑ'᾽ οἷα λέγει. 

ἌΡΙΡΥΟΥΣΝ 

Παύσωνα κάλει τὸν ξύσσιτον. 
ΠΕΝῚ4“Ζ. 

τέ πάϑω τλήμων; 

ΧΡΕΙΤΥ.0Ο Σ. 

ἐς χόραχας ϑᾶττον ἀφ᾽ ἡμῶν. 

ἢ ΠΕΝΙΑ. 
606 εἶμ δὲ ποῖ γῆς; 

ΧΡΕΜΜΨΥ.ΖΟΣ. 

ἐς τὸν χύφων᾽- ἀλλ᾽ οὐ μέλλειν 
χρή σ᾽, ἀλλ᾿ ἀνύειν. 

ΠῈΝΙΗΙ. 

ἢ μὴν ὑμεῖς γ᾽ ἔτι εὖ ἐνταυϑὲ 

μεταπέμινεσθϑον.- 

ΧΡΕΙΤΥΖΟΣ. 

Θ10 τότε γοστήσεις " νῦν δὲ «φϑείρου. 

χρεῖττον γάρ μοι πλουτεῖν ἐστὶν, 

σὲ δ᾽ ἐᾶν κλάειν μαχρὰ τὴν χειαλήν. 
ΒΙΕΨΙΖΔΗΙΤΟ Σ. 

γὴ “1 ἔγωγ᾽ οὖν ἐϑέλω πλουτῶν 
εὐωχεῖσθαι μετὰ τῶν παίδων 

616 τῆς τε γυναικὸς, χαὶ λουσάμενος 

λιπαρὸς χωρῶν ἐκ βαλανείου 

τῶν χειροτέχνων 

χαὶ τῆς Πενίας καταπαρϑδεῖν. 

ΧΡΕΜΓΥ.ΖΟΣ. 

αὕτη μὲν ἡμῖν ἡπέτριστιτος οἴχεται. 
620 ἐγὼ δὲ χαὶ σύ γ᾽ ὡς τάχιστα τὸν ϑεὸν 

ἐγχαταχλινοῦντ᾽ ἄγωμεν εἰς ᾿᾿σχληπιοῦ- 
ΒΑΕΒΌΥΊΙΖΔΕΗΙΈΕΟΣ. 

χαὶ μὴ διατρίβωμέν γε, μὴ πάλιν τις αὖ 
ἐλθὼν διακωλύσῃ τι τῶν προὔργου ποιεῖγ- 
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ΧΡΕΜΎΥΟ.ΟΣ. χαϑωσιώϑη, πέλανος ἫἩ [αἰστου φλογὶ, 

παῖ Καρίων, τὰ στρώματ᾽ ἐκφέρειν σ᾽ ἐχρῆν, χατεχλίναμεν τὸν Πλοῦτον, ὥσπερ εἰχὸς ἦν" Ἷ 
» " - « τὰ Φ΄’. τς γ κ ΄ Η 625 αὐτὸν τ᾿ ἄγειν τὸν Πλοῦτον, ὡς νομίζεται, ἡμῶν δ᾽ ἕχαστος στιβάδα παρέεχαττυετο. 

χαὶ τλλ ὅσ᾽ ἐστὶν ἔνδον ηὐτρεπισμένα. ΤΎ ΝΗ. 
Α: τ , ᾿ μ μὲ 
Κ.4Ρ]1Ω Ν. ἦσαν δέ τινες χίλλοι δεόμενοι τοῦ δεοῦ; 

ὦ πλεῖστα Θησείοις μεμυστιλημένοι ΚΑΡΙΩ Ν. 
γέροντες ἄνδρες ἐπ᾿ ὀλιγίστοις ἀλφίτοις, ᾿ 666 εἰς μέν γε Νεοχλείδης, ὅς ἐστι μὲν τυφλὸς, 

ὡς εὐτυχεῖϑ᾽, ὡς μαχαρίως πεπράγατε, ] κλέπτων δὲ τοὺς βλέποντας ὑπερηχόντικεν " 

680 ἄλλοι ϑ᾽ ὅσοις μέτεστι τοῦ χρηστοῦ τρύπου. ἕτεροί τὲ πολλοὶ παντοδαπὰ νοσήματα 
ΧΟΡΟΣ. | ἔχοντες" ὡς δὲ τοὺς λύχνους ἀποσβέσας 

τί δ᾽ ἔστιν ὦ βέλτιστε τῶν σαυτοῦ (φίλων; ] ἡμῖν παρήγγειλεν χαϑεύδειν τοῦ ϑεοῦ 
ὃ - ε , ΡΣ ᾿ , 

φαίνει γὰρ ἥκειν ἄγγελος χρηστοῦ τινος. , Ο70 ὁ πρόπολος, εἰπὼν, ἣν τις αἴσϑηται ψόφου, 

Κ4Ρ12Ω Ν. σιγᾶν, ἅπαντες χοσμίως χατεχείμεθα. , 

ὁ δεσπότης πέπραγεν εὐτυχέστατα, χἀγὼ χαϑεύδειν οὐκ ἐδυνάμην, ἀλλά με 
μᾶλλον δ᾽ ὁ Πλοῦτος αὐτός" ἀντὶ γὰρ τυφλοῦ ἀϑάρης χύτρα τις ἐξέπληττε χειμένη 

θ86 ἐξωμμάτωται καὶ λελάμπρυνται χύρας, ] ὀλίγον ἄπωϑεν τῆς χεφαλῆς του γρᾳδέου, 

᾿ἀσχληπιοῦ παιῶνος εὐμενοῦς τυχών. 076 ἐφ᾽ ἣν ἐπεθύμουν δαιμονίως ἐφερπύσαι. 
ΧΌΟΡΘΌΝΣ. ἔπειτ᾽ ἀναβλέιννας δρῶ τὸν ἱερέα 

λέγεις μοι χαρὰν, λέγεις μοι βοάν. ] τοὺς (φϑοῖς ἀξφαρπάζοντα καὶ τὰς ᾿Ἰσχάδας 

ΚΑΡΙΩ Ν. ἀπὸ τῆς τραπέζης τῆς ἱερᾶς. μετὰ τοῦτο δὲ 

πάρεστι χαίρειν, ἤν τε βούλησϑ᾽ ἢν τε μή. περιῆλθε τοὺς βωμοὺς ἅπαντας ἐν κύχλῳ, 
᾿ ΧΟΡΟΣ. 680 εἴ που πόπανον εἴη τι χαταλελειμ μένον " 

ἀναβοάσομαι τὸν εὔπαιδα χαὶ ἔπειτα ταῦϑ᾽ ἥγιζεν εἷς σάχταν τινά. 
640 μέγα βροτοῖσι φέγγος ᾿Ἰσκληπιόν. χἀγὼ νομίσας πολλὺν ὁσίαν τοῦ πράγματος 

ΤΧΕΝΟΗ͂. ἐπὶ τὴν χύεραν τὴν τῆς ἀϑάρης ἀνίσταμαι. 

τίς ἡ βοή ποτ᾽ ἐστίν; ἄρ᾽ ἀγγέλλεται ΓΥΝῊ. 
χοηστόν τι; τοῦτο γὰρ ποϑοῦσ᾽ ἐγὼ πάλαι ταλάντατ᾽ ἀνδρῶν, οὐχ ἐδεδοίχεις τὸν ϑεόν; 
ἔνδον χάϑημαι περιμένουσω τουτονί. ] ΚΑΡΊΙΩ Ν. 

Κ.ΑΡ1.2 Ν. ᾿ 685 γὴ τοὺς ϑεοὺς ἔγωγε μὴ φϑάσειέ μὲ ] 
ταχέως ταχέως φέρ᾽ οἶνον, ὦ δέσποιν", ἵνα ἐπὶ τὴν χύτραν ἐλϑὼν ἔχων τὰ στέμματα. 

θ46 χαὐτὴ πίης " φιλεῖς δὲ δρῶσ᾽ αὐτὸ σφόδρα" ] ὁ γὰρ ἱερεὺς αὐτοῦ μὲ προὐδιδάξατο. 
ὡς ἀγαϑὰ συλλήβδην ἅσιαντά σοι φέρω. τὸ γρῴδιον δ᾽ ὡς ἠσϑάνετό μου τὸν ψόφον, ἢ 

ΓΥΝΗ. ] τὴν χεῖρ᾽ ὑκφήρει" χᾷτα συρίξας ἐγὼ 
ἐτῶν ἘΠΕῚ ΣΕ ΣΙΩΝ 690 ὀδὰξ ἐλαβόμην, ὡς παρείας ὧν ὄφις. 

ΚΑΡΙΩ Ν. ἡ δ᾽ εὐθέως τὴν χεῖρας πάλιν ἀνέσπασε, 

ἐν τοῖς λεγομένοις εἴσει τάχα. χατέχειτο δ᾽ αὑτὴν ἐντυλίξασ᾽ ἡσυχῆ, 
ΤΟΈΧΕΝΕΗΙΣ ὑπὸ τοῦ δέους βδέουσα δριμύτερον γαλῆς. 

πέραινε τοίνυν ὅ τι λέγεις ἀνύσας ποτέ. χἀγὼ τότ᾽ ἢδὴ τῆς ἀϑάρης πολλὴν ἔφλων" 
ΚΑΡΙΩΝ. ᾿ θ96 ἔπειτ᾽ ἐπειδὴ μεστὸς ἦν, ἀνεπαυόμην. 

ἄκουε τοίνυν, ὡς ἐγὼ τὰ πράγματα ] ΤΣ ΝΈΕΣ 
660 ἐκ τῶν ποδῶν ἐς τὴν χεφαλήν σοι πάντ᾽ ἐρῶ. ὁ δὲ ϑεὸς ὑμῖν οὐ προσήειν; 

ΓΎΝΗ, | ΚΆΑΡΙΩΝ. 
μὴ δῆτ᾽ ἔμοιγ᾽ ἐς τὴν χεφαλήν. | οὐδέπω. 

ΚΑΡΙΩ Ν. ] μετὰ τοῦτο δ᾽ ἤδη χαὶ γελοῖον δῆτά τι 
μὴ τἀγαϑὰ ἐποίησα. προσιόντος γὰρ αὐτοῦ μέγα πάνυ 

ἃ νῦν γεγένηται; ] ἀπέπαρδον" ἡ γαστὴρ γὰρ ἐπεφύσητό μου. 
ΤΙΝ, ΤᾺ ΝῸῺΝΣ 

μὴ μὲν οὖν τὰ πράγματα, 700 ἡ πού σε διὰ τοῦτ᾽ εὐθὺς ἐβδελύττετο. 
Ἂ ΦΡΊΓΙΣΙΝ:, 5 ΚΑΡΙΩ Ν. 

ὡς γὰρ τάχιστ᾽ ἀφιχόμεϑα πρὸς τὸν ϑεὸν οὔχ, ἀλλ᾿ Ἰασὼ μέν τις ἀχολουϑοῦσ᾽ ἅμα 
] ἄγοντες ἐνδρα τότε μὲν ἀϑλιώτατον, ὑπηρυϑοίασε χὴ Πανάχει᾽ ἀπεστράη 

θδὅ γῦν δ᾽ εἴ τιν᾽ ἄλλον μαχάριον χεὐδαίμονα, τὴν ὁῖν᾽ ἐπιλαβοῦσ᾽- οὐ λιβανωτὸν γὰρ βδέω. 
πρῶτον μὲν αὐτὸν ἐπὶ ϑάλατταν ἤγομεν, ΤΥΝΩΖΕ 

] ἔπειτ᾽ ἐλοῦμεν. αὐτὸς δ᾽ ἐχεῖνος; , 
ΓΥΝΗ. , ΚΑΡΙΩΝ. ! 

νὴ «εὐδαίμων {ρ᾽ ἣν ] οὐ μὰ «10 οὐδ᾽ ἐφρόντισεν. 
ἀνὴρ γέρων ψυχρᾷ ϑαλάττῃ λούμενος. Ι ΤῪ ΝΗ. 

ΚΆΑΡΙΩ Ν. 706 λέγεις ἄγροικον ἄρα σύ γ᾽ εἶναι τὸν ϑεόν. 
ἔπειτα πρὸς τὸ τέμενος ἦμεν τοῦ ϑεοῦ. ΚΆΑΡΙΩ Ν. 

. 660 ἐπεὶ δὲ βωμῷ πόπανα χαὶ προϑύματα μὰ “0 οὐκ ἔγωγ᾽, ἀλλὰ σχατοςάγον. ἕ 

ΞΘ 6 6ὋΦὋΦΦ  νς αι θαιν. 
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ΤΌΥΆΝΈΗ: 

αἢ τάλαν. 
ΚΑΡΙΩΝ. 

μετὰ ταῦτ᾽ ἐγὼ μὲν εὐθὺς ἐνεχαλυιννάμην 
δείσας, ἐχεῖνος δ᾽ ἐν χύχλῳ τὰ νοσήματα 
σχοπῶν περιήει πάντα χοσμίως πάνυ. 

710 ἔπειτα παῖς αὐτῷ λίϑινον ϑυείδιον 
παρέϑηκε χαὶ δοίδυχα καὶ κιβώτιον. 

ΤΥ ΝΉ. 
λέϑινον ; 

ΚΑΡΙΩ Ν. 

μὰ “1 οὐ δῆτ᾽, οὐχὶ 
ΟΝ ΉΗΣ 

σὺ δὲ πῶς ἑώρας, ὦ χάχιστ᾽ ἀπολούμενε, 
ὃς ἐγχκεχαλύφϑαι φής; 

ΚΑΡΙΩ Ν. 

διὰ τοῦ τριβωνίου. 
7156 ὀπὰς γὰρ εἶχεν οὐχ ὀλίγας μὰ τὸν «Τία. 

πρῶτον δὲ πάντων τῷ Νεοκλείδῃ φάρμακον 
χκαταπλαστὸν ἐνεχείρησε τρίβειν, ἐμβαλὼν 
σχορύδων χειαλὰς τρεῖς Τηνίων. ἔπειτ᾽ ἔφλα 
ἐν τῇ ϑυείᾳ συμπαραμιγνύων ὀπὸν 

720 χαὺὶ σχῖνον" εἶτ᾽ ὄξει διέμενος Σιρηττίῳ, 
χατέπλασεν αὐτοῦ τὰ βλέ αρ᾽ ἐχστρέιψας, ἵνα 
ὀδυνῷτο μᾶλλον. ὁ δὲ χεχραγὼς καὶ βοῶν 
ἔφευγ᾽ ἀνάξας " ὁ δὲ ϑεὸς γελάσας ἔφη" 

ἐνταῦϑα νῦν χκάϑησο χαταπεπλασμένος, 
726 ἵν᾽ ἐπομνύμενον παύσω σε τῆς ἐχχλησίας. 

ΓΎΥΔΗ. 

ὡς φιλόπολίς τίς ἐσύ ὁ δαίμων χαὶ σοφός. 

Κ4ΡΙ1ΩΝ. 

μετὰ τοῦτο τῷ Πλούτωνι παρεχαϑέζετο, 
χαὶ πρῶτα μὲν δὴ τῆς κεφαλῆς ἐφήψατο, 
ἔπειτα καϑαρὸν ἡμιτύβιον λαβὼν 

780 τὰ βλέφαρα περιέψησεν " ἡ Πανάκεια δὲ 

χατεπέτασ᾽ αὐτοῦ τὴν κειραλὴν φοινιχίδε 

χαὶ πᾶν τὸ πρόσωπον" εἶϑ᾽ ὁ ϑεὸς ἐπόππυσεν. 
ἐξηξάτην οὖν δύο δροάχκοντ᾽ ἐκ τοῦ γεὼ 

ὑπερφυεῖς τὸ μέγεϑος. 
ἘΎΧΝΗ: 

ὦ φίλοι ϑεοί. 

Κ.4Ρ10. Ν. 

ϑδο τούτω δ᾽ ὑπὸ τὴν «φοινιχίδ᾽ ὑποδύνϑ᾽ ἡσυχῆ 
τὰ βλέφαρα περιέλειχον, ὥς γ᾽ ἐμοὐδόκχει " 
χαὶ πρίν σὲ χοτύλας ἐκπιεῖν οἴνου δέχα 
ὁ Πλοῦτος, ὦ δέσποιν᾽, ἀνεστήχει βλέπων" 
ἐγὼ δὲ τὼ χεῖρ᾽ ἀνεχρότησ᾽ ὑφ᾽ ἡδονῆς, 

7ά0 τὸν δεσπότην τ᾽ ἤγειρον. ὁ ϑεὸς δ᾽ εὐθέως 
ἠφάνισεν αὑτὸν οἵ τ᾿ ὄφεις εἷς τὸν νεών. 
οἱ δ᾽ ἐγχαταχείμενοι παρ᾿ αὐτῷ πῶς δοχεῖς 
τὸν Πλοῦτον ἠσπάζοντο χαὶ τὴν νύχϑ᾽ ὅλην 
ἐγρηγόρεσαν, ἕως διέλαμιψεν ἡμέρα. 

745 ἐγὼ δ᾽ ἐπήνουν τὸν ϑεὸν πάνυ σφόδρα, 
ὅτι βλέπειν ἐποίησε τὸν Πλοῦτον ταχὺ, 
τὸν δὲ Νεοκλείδην μᾶλλον ἐποίησεν τυφλόν. 

ΤῪ ΝΊΕΣ 

ὅσην ἔχεις τὴν δύναμιν, ὦναξ δέσποτα. 
ἀτὰρ φράσον μοι, ποῦ ᾽σθ᾽ ὁ Πλοῦτος; 

ΚΌΆΑΡΤΙΩ Ν. 

τό γε χιβώτιον. 

ἔρχεται. 

᾿. 780 ἀλλ ἦν περὶ αὐτὸν ὄχλος ὑπερφυὴς ὅσος. 
οἱ γὰρ δίκαιοι πρότερον ὄντες χαὶ βίον 
ἔχοντες ὀλίγον αὐτὸν ἠσπάζοντο καὶ 

ἐδεξιοῦνϑ'᾽᾽ ἅπαντες ὑπὸ τῆς ἡδονῆς" 

ὅσοι δ᾽ ἐπλούτουν οὐσίαν τ᾽ εἶχον συχνὴν 
105 οὐχ ἐκ δικαίου τὸν βίον χεχτημένοι, 

ὀφρῦς συνῆγον ἐσχυϑρώπαζόν ϑ᾽ ἅμα. 
οἱ δ᾽ ἠχολούϑουν χατόπιν ἐστεφανωμένοι, 
γελῶντες, εὐφημοῦντες " ἐχτυπεῖτο δὲ 
ἐμβὰς “γερόντων εὐρύϑμοις προβήμασιν. 

760 ἀλλ᾽ εἰ ἁπαξάπαντες ἐξ ἑνὸς λόγου 

ὀρχεῖσϑε χαὶ σχιρτᾶτε χαὶ χορεύετε" 
τον κδμ πος ὁ γε ηδετ ὩΣ τς τς Ξ 

οὐδεὶς γιφῷ ἄραι εἰσιοῦσιν ἀγγελεῖ, 

ὡς ἀλφιτ᾽ οὐχ ἔνεστιν ἐν τῷ ϑυλάχῳ. 

ΤΎΝΗ. 

νὴ τὴν Ἑχάτην, χἀγὼ δ᾽ ἀναδῆσαι βούλομαι 
706 εὐαγγέλιά σὲ χριβανωτῶν ὁρμαϑῷ, 

τοιαῦτ᾽ ἀπαγγείλαντα. 
ΚΑΡΙΩΝ. 

μή νυν μέλλ ἔτι, 
ὡς ἅνδρες ἐγγύς εἶσι» ἤδη τῶν ϑυρῶν. 

ΤῸ ΜΗ: 

φέρε νυν Ἰοῦσ᾽ εἴσω χομίσω χαταχύσματα 

ὥσπερ νεωνήτοισιν ὀιρϑαλμοῖς ἐγώ. 
ΚΑΡΙΩ Ν. 

7710 ἐγὼ δ᾽ ἀπαντῆσαί γ᾽ ἐκείνοις βούλομαι. 
ἹΤΦΖΟΥ͂ΤΟΣ. 

χαὶ προσχυνῶ γε πρῶτα μὲν τὸν ἽΠλιον, 
ἔπειτα σεμνῆς Παλλάδος χλεινὸν πέδον, 

χώραν τὲ πᾶσαν Κέχροπος, ἥ μ᾽ ἐδέξατο. 
αἰσχύνομαι δὲ τὰς ἐμαυτοῦ συμιρορὰς, 

775 οἵοις ἄρ᾽ ἀνθρώποις ξυνὼν ἐλάνθανον, 

τοὺς ἀξίους δὲ τῆς ἐμῆς ὁμιλίας 

ἔφευγον, εἰδὼς οὐδέν " ὦ τλήμων ἐγώ. 
ὡς οὔτ᾽ ἐχεῖν᾽ ἄρ᾽ οὔτε ταῦτ᾽ ὀρϑῶς ἔδρων" 
ἀλλ αὐτὰ πάντα πάλιν ἀναστρέψας ἐγὼ 

780 δείξω τὸ λοιπὸν πᾶσιν ἀνθρώποις ὅτι 
ἄχων ἐμαυτὸν τοῖς πονηροῖς ἐνεδίδουν. 

ΧΡΕΜΜΥ.ΖΟΣ. 

βάλλ᾽ ἐς χόραχας" ὡς χαλεπόν εἶσιν οἱ (λοι 

οὗ φαινόμενοι παραχρῆμ᾽ ὅταν πράττῃ τις εὖ. 
ψίττουσι γὰρ χαὶ φλῶσι τἀντιχνήμια, 

785 ἐνδειχνύμενος ἕχαστος εὔνοιών τιν. 

ἐμὲ γὰρ τίς οὐ προσεῖπε; ποῖος οὐχ ὄχλος 

περιεστες ἄάνωσεν ἐν ἀγορᾷ πρεσβυτιχός ; 
ΕΥΝΉ.: 

ὦ «φίλτατ᾽ ἀνδρῶν, καὶ σὺ καὶ σὺ χαίρετον. 
φέρε νυν, νόμος γέρ ἔστι, τὰ καταχύσματε, 

790 ταυτὶ χαταχέω σου λαβοῦσα. 

1 ΦΟΥΤΌΙΣΣ. 

μηδαμῶς. 

ἐμοῦ γὰρ εἰσιόντος εἷς τὴν οἰχίαν 
πρώτιστα χαὶ βλένψαντος οὐδὲν ἐχερέρειν 
πρεπῶδές ἐστιν, ἀλλὰ μᾶλλον εἰσᾳέφειν. 

ἘΎ ΝΕ. 

οὐχὶ δέξει δῆτα τὰ καταχύσματα; 
ΠΧΟΥ͂ΤΟΣ. 

795 ἔνδον γε παρὰ τὴν ἑστίαν, ὥσπερ νόμος" 
ἔπειτα καὶ τὸν «όρτον ἐχᾳύγοιμεν ἄν. 

ς ττὸς ΞΞ , 
οὐ γὰρ πρεπῶϑδές ἐστι τῷ διδασχάλῳ 

τ» 
εετ 
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Ἰσχάδια καὶ τρωγάλια τοῖς ϑεωμένοις 

προβαλόντ᾽, ἐπιὶ τούτοις εἶτ᾽ ἀναγκάζειν γελαν. 
ΤΟΎ ΜΝΞΕΣ 

800 εὖ πάνυ λέγεις" ὡς «Ἰεξίνικος οὑτοσὶ 

ἀνίσταϑ᾽ ὡς ἁρπασόμενος τὰς ᾿Ἰσχάδας. 
ΚΡΊΤΩΝ. 

ὡς ἡδὺ πράττειν, ὦνδρες. ἔστ᾽ εὐδαιμόνως, 
, χαὶ ταῦτα μηδὲν ἐξενεγχόντ᾽ οἴχοϑεν. 
Α Σ 

Ι ἡμῖν γὰρ ἀγαθῶν σωρὸς εἷς τὴν οἰχίαν 
806 ἐπεισπέπαιχεν οὐδὲν ἠδικηχόσιν. 

ἡ μὲν σιπύη μεστή ᾽στι λευχῶν ἀλφίτων, 
οἱ δ᾽ ἀμιορῆς οἴνου μέλανος ἀνϑοσμίου. 
ἅπαντα δ᾽ ἡμῖν ἀργυρίου χαὶ χρυσίου 

τὰ σχευάρια πλήρη ᾽στὶν, ὥστε ϑαυμάσαι. 
ϑΙ0τὸ φρέαρ δ᾽ ἐλαίου μεστόν" αἱ δὲ λήχυϑοι 

μύρου γέμουσι, τὸ δ᾽ ὑπερῷον ἰσχάδων. 
ὀξὶς δὲ πᾶσα χαὶ λοπάδιον χαὶ χύτρα 
χαλχὴ γέγονε" τοὺς δὲ πιναχίσχους τοὺς σαπροὺς 

τοὺς ἰχϑυηροὺς ἀργυροῦς πάρεσϑ᾽ δρῶν. 
81ὅ ὁ δ᾽ ἐπνὸς γέγον᾽ ἡμῖν ἐξαπίνης ἐλειάντινος. 

στατῆρσι δ᾽ οἱ ϑεράποντες ἀρτιάζομεν 
χουσοῖς, ἀποψώμεσθα δ᾽ οὐ λίϑοις ἔτι, 

ἀλλὰ σχοροδίοις ὑπὸ τρυφῆς ἑχάστοτε. 

χαὶ νῦν ὁ δεσπότης μὲν ἔνδον βουϑυτεῖ 

820 ὑν χαὶ τράγον χαὶ χριὸν ἐστεφανωμένος, 

ἐμὲ δ᾽ ἐξέπεμψεν ὃ χαπνός. οὐχ οἷός τε γὰρ 
ἔνδον μένειν ἦν. ἔδαχνε γὰρ τὰ βλέφαρά που ἐ γ»- ΤῊΝ ἐφαρα βου. 

ΖΓΚ.ΤΤΙ0ΟΣ. 
᾿ : Ξ Ἢ Ξ ἐρυες, : 
ἕπου μετ᾽ ἐμοῦ παιδάριον, ἵνα πρὸς τὸν ϑεὸν 

ἴωμεν. 

ΧΡΕΜΤΥ.ΟΣ. 
3 ΤΣ ΣΡ ἌΡ ΤῈΣ 
ἕω, τίς ἔσθ᾽ ὁ προσιὼν οὑτοσί; 

ΖΔΙΚΑ͂ΤΟ Σ. 

82ὅ ἀνὴρ πρότερον μὲν ἄϑλιος, νῦν δ᾽ εὐτυχής. 
ΧΡΕΙΓΥ.ΟΣ. 

δῆλον ὅτι τῶν χρηστῶν τις, ὡς ἔοικας, εἷς 
ἽΙΚΆΙΟΣ. 

, ᾽ 

μάλιστ᾽. 

ΧΡΕΜΎΥΖΟ Σ. 
ΕΙ ἘΠΕ 
ἔπειτα τοῦ δέει; 

ΑἸΙΚΑ͂ΙΟΣ. 

πρὸς τὸν ϑεὸν 
ἥχω" μεγάλων γάρ μοὐστὶν ἀγαθῶν αἴτιος. 

ἀνδοι ἡ Ὁ τ ΚΣ : 
ἐγὼ γὰρ ἱχανὴν οὐσίαν παρὰ τοῦ πατρὸς Ι 

880 λαβὼν ἐπήρχουν τοῖς δεομένοις τῶν (φίλων, Ϊ 
εἶναι νομίζων χρήσιμον πρὸς τὸν βίον. 

ΧΡΕΜΙΥΖΟΣ. 
τ , ΄ ᾿ ΄ 
ἢ πού σὲ ταχέως ἐπέλιπεν τὰ χρήματα. 

ΤΙΚΑ͂ΙΟΣ. 
- Η ΣΥ 

χομιδὴ μὲν οὖν. 

ΡΥ ΤΥ ΖΟΣ. Ϊ 
οὐχοῦν μετὰ ταῦτ᾽ ἦσϑ᾽ ἄϑλιος. 
ΖΙΚΑΙΟΣ. 

Ρ - ᾿ ἈῈ 3.- ὦ ᾧ ν ΕΣ [Ὁ κομιδὴ μὲν οὐν. χἀγὼ μὲν ᾧμην οἵς τέως 
886 εὐηργέτησα δεομένους ἕξειν (ίλους ὅ, 

ὄντως βεβαίους, εἰ δεηϑείην ποτέ" Ϊ ἘΣ λένε ἀν τς , ἜΤΟΣ οἱ δ᾽ ἐξετρέποντο χοὐχ ἐδύχουν ὁρῶν μ᾽ ἔτι. ὦ 

Ῥοκε 805. Ξοαποθαίαν 
“ ι εἰπῆς ἔτους ͵ ουτώ τὸ πλουτεῖν ἐστιν ἡδὺ πρᾶγμα δή. 

Αὶ ῬΕῚ ΞΡ Τ᾽ ΦΑἿΝ Ὁ ΣΞ 

ΧΡΈΜΓΤΥ.Ζ0Ο Σ. 

χαὶ κατεγέλων δ᾽, εὖ οἶδ᾽ ὅτι. 
ΖΔΙΚΑ͂ΙΟΣ. 

χομιδὴ μὲν οὖν. 
αὐχμὸς γὰρ ὧν τῶν σχευαρίων μ᾽ ἀπώλεσεν. 

ΧΡΕΙΜΜΥΟ.ΟΣ. 

840 ἀλλ᾿ οὐχὶ γῦν. 
7. ἈΣΑΣΠΟΙΣ, 

ἀνϑ᾽ ὧν ἐγὼ πρὸς τὸν ϑεὸν 
προσευξόμενος ἥχω διχαίως ἐνθάδε. 

ΧΡΕΜΎΥ.ΟΣ. 

τὸ τριβώνιον δὲ τί δύναται πρὸς τὸν ϑεὸν, 
ὃ φέρει μετὰ σοῦ τὸ παιδάριον τουτί; φράσον. 

ΖΦΙΚΑ͂ΙΟΣ. 

καὶ τοῦτ᾽ ἀναϑήσων ἔρχομαι πρὸς τὸν ϑεόν. 
ΧΡΕΜΎΜΖΟΣ. 

845 μῶν ἐνεμυήϑης δῆτ᾽ ἐν αὐτῷ τὰ μεγάλα; 
ΜΠ ΚΑΊΎΟΣ,. 

οὔχ, ἀλλ ἐνερρίγωσ᾽ ἔτη τριαχαίδεχα. 
ΚΡ ἘΠΜΣΕΖΊΘΙΩΣΣ 

τὰ δ᾽ ἐμβάδια; 
ΔΙΚΑ͂[1ΟΣ. 

χαὶ ταῦτα συνεχειμάζετο. 
ἈΡΕΜΥΧΌΖΧΟΙΣΙ: 

χαὶ ταῦτ᾽ ἀναϑήσων ἔφερες οὖν; ᾿ 
ΖΙΚΑ͂ΙΟΣ. 

γὴ τὸν “1]ία. 
ΧΡΕΜΧ.ΖΖΟΣ. 

χαρίεντά γ᾽ ἥχεις δῶρα τῷ ϑεῷ φέρων. 
ΣΥΚΟΦΑΝΤῊΣ. 

850 οἴμοι χαχοδαίμων, ὡς ἀπόλωλα δείλαιος, 

χαὶ τρὶς χαχοδαίμων χαὶ τετράχις καὶ πεντάχις 
χαὶ δωδεχάχις χαὶ μυριάχις " Ἰοὺ ἰού. 
οὕτω πολυφόρῳ συγχέχραμαι δαίμονι. 

ΧΡΕΜΥΟ.ΖΦΟΣ. 

Ἄπολλον ἀποτρόπαιε χαὶ ϑεοὶ φίλοι, 

865 τί ποτ᾽ ἐστὶν ὃ τι πέπονϑεν ἅνθρωπος χαχόγν; 

ΣΥΚΟΦΑΝΤῊΣ. 

οὐ γὰρ σχέτλια πέπονθα νυνὶ πράγματα, 
ἀπολωλεχὼς ἅπαντα τὰκ τῆς οἱχίας 

διὰ τὸν ϑεὸν τοῦτον, τὸν ἐσίμενον τυφλὸν 
πάλιν αὖϑις, ἤνπερ μὴ ᾿λλίπωσιν αἱ δίχαι; ] 

ΖΦ ΙΖ ΟΩΣΩΣ.: 

860 ἐγὼ σχεδὸν τὸ πρᾶγμα γιγνώσχειν δοχῶ. 
προσέρχεται γάρ τις καχῶς πράττων ἀνὴρ, 
ἔοιχε δ᾽ εἶναι τοῦ πονηροῦ χόμματος. 

ΧΡΕΜΥ.ΖΟΣ. 

γὴ «“Ἰἰκ, καλῶς τοίνυν ποιῶν ἀπόλλυται. 

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ. 
ποῦ ποῦ ᾿σϑ᾽ ὁ μόνος ἅπαντας ἡμᾶς πλουσίους 

8605 ὑποσχόμενος οὗτος ποιήσειν εὐθέως, 
εἰ πάλιν ἀναβλέινειεν ἐξ ἀρχῆς; ὃ δὲ 
πολὺ μᾶλλον ἐνίους ἐστὶν ἐξολωλεχώς. 

ΧΡΕΜῪ «ὍΣ. ᾿ 
χαὶ τίνα δέδρακε δῆτα τοῦτ᾽; 

ΣΥΚΟΦΔΑΝΤΗΣ. 

ἐμὲ τουτονί; 

ΧΡΕΜῪ ΟΣ. 
ἢ τῶν πονηρῶν ἦσθα καὶ τοιχωρύχων; 



ἀρ τὰ ΘΟ ΟὙΓ ΟῪΥΣ 

ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ. 

870 μιὰ “1(᾿, οὐ μὲν οὖν ἔσϑ᾽ ὑγιὲς ὑμῶν οὐδενὸς, 
κοὐχ ἔσϑ' ὅπως οὐκ ἔχετέ μου τὰ χρήματα. 

ΚΆΑΡΙΩ Ν. 

ὡς σοβαρὸς, ὦ “Ιάματερ, εἰσελήλυϑεν 
ὁ συκοφάντης. δῆλον ὅτι βουλιμιᾷ. 

ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ. 

σὺ μὲν εἷς ἀγορὰν Ἰὼν ταχέως οὐχ ἂν φϑάνοις; 906 τέ δαί; τέχνην τιν᾽ ἔμαϑες ; ν 
876 ἐπὶ τοῦ τροχοῦ γὰρ δεῖ σ᾽ ἐχεῖ στρεβλούμενον 

εἰπεῖν ἃ πεπαγούργηκας. 
ἈΚΑΡΙΩ Ν. 

οἰμώξαάρα σύ. 

ΖΙΚΑ͂ΙΟΣ. 

νὴ τὸν “ία τὸν σωτῆρα, πολλοῦ γ᾽ ἄξιος 
ἅπασι τοῖς “Ελλησιν ὃ ϑεὸς οὗτος, εἰ 
τοὺς συχοφάντας ἐξολεῖ χαχοὺς χαχῶς. 

ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ. 

880 οἴμοι τάλας" μῶν καὶ σὺ μετέχων χαταγελᾷς; 
ἐπεὶ πόϑεν ϑοϊμάτιον εἴληφας τοδί; 

ἐχϑὲς δ᾽ ἔχοντ᾽ εἶδόν σ᾽ ἐγὼ τριβώνιον. 
ΦΔΙΚΑ͂ΙΟΣ. 

οὐδὲν προτιμῶ σου. φορῶ γὰρ πριάμενος 
τὸν δαχτύλιον τονδὶ παρ Εὐδήμου δραχμῆς. 

ΧΡΕΜΜΥ.ΖΟΣ. 

8865 ἀλλ οὐκ ἔνεστι συχοιξάντου δήγματος. 
ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ. 

ἀρ᾽ οὐχ ὕβρις ταῦτ᾽ ἐστὶ πολλή; σκώπτετον, 
ὅ τι δὲ ποιεῖτον ἐνθάδ᾽ οὐχ εἰρήχατον. 
οὐκ ἐπὶ ἀγαϑῷ γὰρ ἐνθάδ᾽ ἐστὸν οὐδενί. 

ΧΡΕΜΙ͂.ΖΟΣ. 

μὰ τὸν 4 οὔχουν τῷ γε σῷ, σάφ᾽ ἴσϑ᾽ ὅτι. 
ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ. 

890 ἀπὸ τῶν ἐμῶν γὰρ ναὶ μὰ “Πα δειπνήσετον. 
ΧΡΕΜΜΧΥΖΟΣ. 

ὡς δὴ ᾽π᾿ ἀληϑείᾳ σὺ μετὰ τοῦ μάρτυρος 

διαρραγείης, μηδενός γ᾽ ἐμπλήμενος. 
ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ. 

ἀρνεῖσϑον; ἔνδον ἐστὶν, ὦ μιαρωτάτω, 
πολὺ χρῆμα τεμαχῶν καὶ κρεῶν ὠπτημένων.- 

δε υνα ἐν 

θοῦ ὑ ὃ ὑ ὃ ὃ ὃ ὺὑ ὃ ὺ ὃ ὗ. 
ΧΡΕΜΥ.ΟΣ. 

χαχόδαιμον, ὀσφραίνει τι; 

ΙΚΑΙΟΣ. 

τοῦ ψύχους γ᾽ ἴσως, 

ἐπεὶ τοιοῦτόν γ᾽ ἀμιπέχεται τριβώνιον. 

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗ͂Σ. 

ταῦτ οὖν ἀνασχέτ᾽ ἐστὶν, ὦ Ζεῦ χαὶ ϑεοὴὶ, 

τούτους ὑβρίζειν εἰς ἔμ᾽; οἴμ᾽ ὡς ἄχϑομαι 
900 ὅτι χρηστὸς ὧν χαὶ φιλόπολις πάσχω χαχῶς. 

ΧΡΈΜΎΥ.ΟΣ. 

σὺ φιλόπολις καὶ χρηστύς; 

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗ͂Σ. 

ὡς οὐδείς γ᾽ ἀνήρ. 
ΧΡΕΜΥ.ΖΟΣ. 

χαὶ μὴν ἐπερωτηϑεὶς ἀπόκριναί μοι, 

ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ. 

τὸ τί; 

ΧΡΕΜΜΨΥΟ.ΟΣ. 

γεωργὸς εἶ; 

ῬΟΕΤΔΕ ΒΟΕΝΙΟΙς 

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ. 

μελαγχολᾶν μ᾽ οὕτως οἴει; 
ΧΡΕΜΥ.1Ο Σ. 

ἀλλ ἔμπορος; 

ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ. 

γαὶ, σχήπτομαί γ᾽, ὅταν τύχω. 
ΧΡΕΠΙΥ.ΟΣ. 

ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ. 
οὐ μὰ τὸν “έα. 

ΧΡΕΜΜΥ.ΖΟΣ. 

πῶς οὖν διέζης ἢ πόϑεν μηδὲν ποιῶν; 

ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ. 

τῶν τῆς πόλεώς εἰμἡ ἐπιμελητὴς πραγμάτων 
χαὶ τῶν Ἰδίων πάντων. 

ΧΡΕΙ͂ Υ4 ΘΣ. 
σύ; τί μαϑών; 

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ. 

βούλομαι. 
ΧΡΕΜΥ.ΖΟΣ. Ἢ 

πῶς οὖν ἂν εἴης χρηστὸς, ὦ τοιχωρύχε, 
910 εἴ σοι προσῆχον μηδὲν εἶτ᾽ ἀπεχϑάνει; 

ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ. 

οὐ γὰρ προσήχει τὴν ἐμαυτοῦ μοι πόλιν 

εὐεργετεῖν, ὦ χέπφε, χκαϑ' ὅσον ἂν σϑένω; 
ΧΡΕΜΤΥΖΟΣ. 

εὐεργετεῖν οὖν ἐστι τὸ πολυπραγμονεῖν; 
ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ. 

τὸ μὲν οὖν βοηϑεῖν τοῖς νόμοις τοῖς χειμένοις 
916 χαὶ μὴ ᾿πιτρέπειν ἐάν τις ἐξαμαρτάνῃ. 

ΧΡΕΜΎΥ.0ΟΣ. 

οὔχουν διχαστὰς ἐξεπίτηδες ἡ πόλις 

ἄρχειν καϑίστησιν; 
ΣΥΚΟΦΩΑΝΤΗ͂Σ. 

κατηγορεῖ δὲ τίς; 

ΧΡΕΜΜΥΟ.ΌΟΣ: 

ὁ βουλόμενος. 
ΣΥΚΟΦΑ͂ΝΤΗΣ. 

οὐκοῦν ἐκεῖνός εἰμὲ ἐγώ. 
ὥστ᾽ εὃς ἔμ᾽ ἥκει τῆς πόλεως τὰ πράγματα. 

ΧΡΕΜΜΥ.ΖΟΣ. 

920 νὴ “Πα, πονηρόν τἄρα προστάτην ἔχει. 
ἐχεῖνο δ᾽ οὐ βούλο ἂν, ἡσυχίαν ἔχων 

ζὴν ἀργός; 
ΣΥΚΟΦΑΝΤΗ͂Σ. 

ἀλλὰ προβατίου βίον λέγεις, 

εἰ μὴ φανεῖται διατριβή τις τῷ βίῳ. 

ΧΡΈΕΈΜΙΥ.ΖΟΣ. 

οὐδ᾽ ἂν μεταμάϑοις ; 
ΣΥΚΟΦΑΝΤΉΗΣ. 

οὐδ᾽ ἂν εἰ δοίης γέ μοι 
925 τὸν Πλοῦτον αὐτὸν χαὶ τὸ Βάττου σίλφιον. 

ΧΡΕΠΜΗΥ ΟΣ. 

κατάϑου ταχέως ϑοὶϊμάτιον. 

ΚΑΡΙΩ Ν. 

οὗτος, σοὶ λέγει. 
ΧΡΕΜΥΖΟΣ. 

ἔπειϑ᾽ ὑπόλυσαι. 
ΚΑΡΊΙΩ Ν. 

πάντα ταῦτα σοὶ λέγει. 

θ0 
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ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ. 

χαὶ μὴν προσελϑέτω πρὸς ἔμ᾽ ὑμῶν ἐγθαδὴ 
ὁ βουλόμενος. 

ΚΑΡΙΩΝ. 
ἜἜἜΕΤΣΕ τ ΘΠ ΝΗ 

οὐχοῦν ἐχεῖνός εἰμὐ ἐγώ. 

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ. 

930 οἴμοι τάλας, ἀποδύομαι μεϑ' ἡμέραν. 
ΚΆΡΙΩ Ν. 

σὺ γὰρ ἀξιοῖς τἀλλότρια πράττων ἐσϑέειν. 
ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ. 

ὁρᾷς ἃ ποιεῖ; ταῦτ ἐγὼ μαρτύρομαι. 
ΧΡΕΙΠΥΜΖΟΣ. 

ἀλλ οἵ ἥγων ὃν εἶ; ί ἀλλ᾽ οἴχεται φεύγων ὃν εἶχες μάρτυρα. 
ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ. 

οἴμοι περιείλημμαι μόνος. 
ΚΑΡΙΩΝ. 

γυνὴ βοῷς ; 

ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ. 

936 οἴμοι μάλ᾽ αὖϑις. 
ΚΆΑΡΙΤΙΩΝ.: 

δὸς σύ μοι τὸ τριβώνιον, 
ἕν ἀμφιέσω τὸν συκοφάντην τουτονί. 

ΖΦΙΚΑΙΟΣ. 

κιὴ δῆϑ' " ἱερὸν γάρ ἔστι τοῦ Πλούτου πάλαι. 
ΚΑΡΤΩ Ν. 

ἔπειτα ποῦ κάλλιον ἀνατεϑήσεται 
ἢ περὶ πονηρὸν ἄνδρα χαὶ τοιχωρύχον; 

940 Πλοῦτον δὲ χοσμεῖν ἱματίοις σεμνοῖς πρέπει. 
ΖΦ ΠΚΓΟΊΣΣ: 

τοῖς δ᾽ ἐμβαδίοις τί χρήσεταί τις; εἶπέ μοι. 

ΡΩΝ: 
ΕΣ ΣΕ ΥΣ ἢ ἄτα 

καὶ ταῦτα πρὸς τὸ μέτωπον αὐτίχα δὴ μάλα 

ὥσπερ κοτίνῳ προσπατταλεύσω τουτῳί. 

ΣΥΚΟΘΙΡΧΝ ΤῊΣ. 

ἄπειμι" γιγνώσχω γὰρ ἥττων ὧν πολὺ 
915 ὑμῶν - ἐὰν δὲ σύζυγον λάβω τινὰ 

χαὶ σύχινον, τοῦτον τὸν ἰσχυρὸν ϑεὸν 
ἐγὼ ποιήσω τήμερον δοῦναι δίχην, 
᾿ὠκα : ΚΑ 
ὁτιὴ καταλύει περιφανῶς εἷς ὧν μόνος 

τὴν δημοχρατίαν, οὔτε τὴν βουλὴν πιϑὼν 
960 τὴν τῶ» πολιτῶν οὔτε τὴν ἐχχλησίαν. 

ΖΦΙΚΑ͂ΙΟΣ. 

χαὶ μὴν ἐπειδὴ τὴν πανοπλίαν τὴν ἐμὴν 
᾿ ἣξ Ὁἢ ΖΙΤΗΕΟΣ -.: 
ἔχων βαδίζεις, εἰς τὸ βαλανεῖον τρέχε" 

ἔπειτ᾽ ἐχεῖ κορυιξαῖος ἑστηχὼς ϑέρου. 
χἀγὼ γὰρ εἶχον τὴν στάσιν ταύτην ποτέ. 

ΧΡΕΜΙΥΟΣ. 

966 ἀλλ ὁ βαλανεὺς ἕλξει ϑύραζ᾽ αὐτὸν λαβὼν 

τῶν ὀρχιπέδων " ἰδὼν γὰρ αὐτὸν γνώσεται 
ὅτι ἔστ᾽ ἐκείνου τοῦ πονηροῦ χόμματος. 
ΝΣ ΝΣ ΄ , ς ; 

γὼ δ᾽ εἰσίωμεν, ἵνα προσεύξη τὸν ϑεόν. 
ΠΡΟ ΖΟΥΣ, 

τ τ ." 
αρ᾽, ὦ φίλοι γέροντες, ἐπὶ τὴν οἰχίαν 

960 ἀφίψμεϑὶ ὄνιως τοῦ νέου τούτου ϑεοῦ, 

ἢ τῆς ὁδοῦ τὸ παράπαν ἡμαρτήχαμεν; 
ΧΟΡΟΣ. 

τὸ ἘΣ γῆν, Ὦ ΕΣ ᾿ ν ΒΞ ἥ Ξ “ ἀλλ ἔσϑ' ἐπ᾿ αὐτὰς τὰς θύρας ἀφιγμένη, 

ω μειραχίσχη " πυνϑάνει γαο ὠριχῶς. 

ΤΡΌΏΥΣ. 

φέρε νυν ἐγὼ τῶν ἔνδοϑεν χαλέσω τινά. 

ΡΙΡΤΕΧΌΣΤΟΙΣ. 

906 μὴ δῆτ᾽ " ἐγὼ γὰρ αὐτὸς ἐξελήλυϑα. 
ἀλλ ὅ τι μάλιστ᾽ ἐλήλυϑας λέγειν σ᾽ ἐχρῆν. 

ΕΒΟΖΦ(ΥΣ. 

πέπονθα δεινὰ χαὶ παράνοιμ᾽, ὦ φίλτατε" 
ἀφ᾽ οὗ γὰρ ὁ ϑεὸς οὗτος ἤρξατο βλέπειν, 

ἀβίωτον εἶναί μοι πεποίηχε τὸν βίον. 
ΧΡΕΜΜΥΟ.ΟΣ. 

970 τί δ᾽ ἔστιν; ἢ που χαὶ σὺ συχοφάντρια 

ἐν ταῖς γυναιξὶν ἦσθα; 

ΤΡ.ΎΥΣ. 

μὰ “Ὁ ἐγὼ μὲν οὔ. 
ΧΡΕΜΜΥ.ΖΟΣ. 

ἀλλ οὐ λαχοῦσ᾽ ἔπινες ἐν τῷ γράμματι; 
ΤῊ ΧΕΣΣ 

σχώπτεις " ἐγὼ δὲ χαταχέχνισμαι δειλάχρα, 

ΧΡΕΜΥΖΟΣ. 

οὔχουν ἐρεῖς ἀνύσασα τὸν χνισμὸν τίνα; 
ΤΙΡΟΧΩΣΕ 

976 χουέ νυν. ἦν μοί τι μειράχιον «ίλον, 

χαὶ χρηστόν " εἰ γάρ του δεηϑείην ἐγὼ, 
ἅπαντ᾽ ἐποίει χοσμίως μοι χαὶ χαλῶς " 

ἐγὼ δ᾽ ἐχείνῳ ταὐτὰ πάνϑ' ὑπηρέτουν. 
ΧΡΕΜΥΎΥ.ΟΣ. 

980 τί δ᾽ ἦν ὅ τι σου μάλιστ ἐδεῖυ ἑχάστοτε; 
ΤΡ. ΩΣ 

οὐ πολλά: χαὶ γὰρ ἐχνομίως εὐ ἠσχύνετο. 
ἀλλ ἀργυρίου δραχμὰς ἂν ἤτηο᾽ εἴχοσιν 
εἷς ἱμάτιον, ὀχτὼ δ᾽ ἂν εἷς ὑποδήματα" 

χαὶ ταῖς ἀδελφαῖς ἀγοράσαι χιτώνιον 

986 ἐχέλευσεν ἄν, τῇ μητρί ϑ' ἱματίδιον " 
πυρῶν τ᾽ ἂν ἐδεήϑη μεδίμνων τεττάρων. 

ΧΡΕΜΙΥΖΟΣ. 

οὐ πολλὰ τοίνυν μὰ τὸν ᾿Δπόλλω ταῦτά γε 
εἴρηχας, ἀλλὰ δῆλον ὅτι σ᾽ ἠσχύνετο. 

ΓΦ: 

χαὶ ταῦτα τοίνυν οὐχ ἕνεχεν μισητίας 

990 αἰτεῖν μἡ ἔφασχεν, ἀλλὰ φιλίας οὕνεχα, 

ἵνα τοὐμὸν ἱμάτιον φορῶν μεμνῆτό μου- 
ΧΡΕΜΙΥΖΟΣ:. 

λέγεις ἐρῶντ᾽ ἔνϑρωπον ἐχνομιώτατα. 
ΤΊΉΚΑ Σ, 

ἀλλ οὐχὶ υὖῦν ἔδ' ὁ βδελυρὸς τὸν νοῦν ἔχει 
τὸν αὐτὸν, ἀλλὰ πολὺ μεϑέστηχεν πάνυ. 

995 ἐμοῦ γὰρ αὐιῷ τὸν πλακοῖντα τουτονὶ 
χαὶ τἄλλα τἀπὶ τοῦ πίνακος τραγήματα 

ἐπόντα πεμινάσης ὑπειπούίσης 8' ὅτι 
εἰς ἑσπέραν ἥξοιμι, 

ΧΡΕΜΎΜΖΟΣ. 

τί σ᾽ ἔδρασ᾽ ; εἰπέ μοι. 
ΤΡΊΏΥΟΣΣ 

ἄμητα προσαπέπεμψεν ἡμῖν τουτονὶ, 

1000 ἐφ᾽ ᾧ τ᾽ ἐχεῖσε μηδέποτέ μὐ ἐλϑεῖν ἔτι, 
χαὶ πρὸς ἐπὶ τούτοις εἶπεν ἀποπέμπων ὅτι 

πάλαι ποτ ἦσαν ἄλκιμοι ΠΤιλήσιοι. 
ΧΡΕΜΧΨΥΚ.ΖΟΣ. 

δῆλον ὅτι τοὺς τρόπους τις οὐ μοχϑηρὸς ἦν. 
ἔπειτα πλουτῶν οὐχέϑ᾽ ἥδεται φαχῇ " 

1000 πρὸ τοῦ δ᾽ ὑπὸ τῆς πενίας ἅπανι᾽ ἐπήσϑιεν. 

πενιχρὸν μὲν, ἄλλως δ᾽ εὐπρόσωπον καὶ καλὸν 
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ἘΠ ΡΨΎΩΣ,. 

χαὶ μὴν πρὸ τοῦ γ᾽ ὁσημέραι νὴ τὼ ϑεὼ 
ἐπὶ τὴν ϑύραν ἐβάδιζεν ἀεὶ τὴν ἐμήν. 

ΧΡΕΜΎΜΖΟΣ. 
ἐπ᾿ ἐχφοράν; 

ΠΡ ΒΕΑΡΎΟΣΣ. 

μὰ “10, ἀλλὰ τῆς φωνῆς μόνον 
ἐρῶν ἀκοῦσαι. 

ΧΡΕΜΥ.ΖΟΣ. 

τοῦ λαβεῖν μὲν οὖν χάριν. 

ἜΣΕΣ  ὟΣΣ 

1010 χαὶ γὴ “1. εἰ λυπουμένην αἴσϑοιτό με, 
γηττάριον ἂν χαὶ φάττιον ὑπεχορίζετο. 

ΧΡΕΜΥ.Ζ0ΟΣ. 

ἔπειτ᾽ ἴσως ἤτησ᾽ ἂν εἰς ὑποδήματα. 

ΤΡ, ὙΣ. 

μυστηρίοις δὲ τοῖς μεγάλοις ὀχουμένην 

ἐπὶ τῆς ἁμάξης ὅτι προσέβλεψέν μέ τις, 

1016 ἐτυπιτόμην διὰ τοῦϑ᾽ ὅλην τὴν ἡμέραν. 
οὕτω σφόδρα ζηλότυπος ὃ νεανίσχος ἢν. 

ΧΡΕΜΜΥ.ΖΟΣ. 

μόνος γὰρ ἥδεϑ᾽, ὡς ἔοιχεν, ἐσϑίων. 

Τ᾿ ΖῪ Σ: 

χαὶ τάς γε χεῖρας παγκάλους ἔχειν μ᾽ 

ΧΡΕΜΎ.720Σ. 

ὁπότε προτείνοιέν γε δραχμὰς εἴχοσιν. 

ΠΡ ΦΟΥΣ, 

1020 ὄζειν τε τῆς χρύας ἔφασχεν ἡδύ μου, 

ΧΡΕΙΜΥ.ῸΟΣ. 

εἰ Θάσιον ἐνέχεις, εἰχότως γε γὴ “Τα. 

ΤΡΧΦῸΥΣ: 

τὸ βλέμμα ϑ᾽ ὡς ἔχοιμι μαλακὸν χαὶ καλόν. 

ΧΡΈΕΜΥΥΜΖ0ΟΣ. 

οὐ σχαιὸς ἣν ἅνϑρωπος, ἀλλ᾿ ἠπίστατο 
γραὸς χαπρώσης τἀφόδια κατεσϑίειν. 

ΠΡΟ ΜῪ Σ, 

1025 ταῦτ᾽ οὖν ὁ ϑεὺς, ὦ φίλ ἄνερ, οὐκ ὀρϑῶς ποιεῖ, 
φάσχων βοηϑεῖν τοῖς ἀδιχουμένοις ἀεί. 

ΧΡΕΙΜΥ.ΖΟΣ. 

τί γὰρ ποιήσει ; φράζε, καὶ πεπράξεται. 

ΤΡ Σ σ᾽ ς 
ἀναγκάσαι δίκαιόν ἔστι νὴ “α 
τὸν εὖ παϑόνϑ' ὑπ᾽ ἐμοῦ πάλιν μ᾽ ἀντευποιεῖν " 

1080 ἢ μηδ᾽ ὁτιοῦν ἀγαϑὸν δίχαιός ἐστ᾽ ἔχειν. 

ΧΡΕΜῪΥ.Ζ0ΟΣ. 

οὔχουν χαϑ᾽ ἑχάστην ἀπεδίδου τὴν νύκτα σοι; 

ΓᾺΡ ΦὙ Σ. 

ἀλλ οὐδέποτέ με ζῶσαν ἀπολείιψνειν ἔφη. 

ΧΡΕΜΎΜΟΣ. 
ὀρϑῶς γε" νυνδί σ᾽ οὐκέτι ζῆν οἴεται. 

ἔφη. 

Τ᾽ ῬΟΔΟΥΩΣν 
ες - " 32, ᾽ Μν 
ὑπὸ τοῦ γὰρ ἄλγους κατατέτηχ᾽, ὦ φίλτατε. 

ΧΡΕΛΤΥ.ΖΟΣ. 
1086 οὔχ, ἀλλὰ χατασέσηπας, ὥς γ᾽ ἐμοὶ δοκεῖς. 

] ΤΡΑΎΣ. 
διὰ δακτυλίου μὲν οὖν ἔμεγ᾽ ἂν διελχύσαις. 

ἘΡΈΠΖΕΥΖΖΦΟΣ. 

εἰ τυγχάνοι γ᾽ ὃ δακτύλιος ὧν τηλία. 

ΤΦΡΕΑ͂Ο ΩΣ: 

“αὶ μὴν τὸ μειράκιον τοδὺὴ προσέρχεται, 
οὗπερ πάλαι κατηγοροῦσα τυγχάνω " 

1040 ἔοικε δ᾽ ἐπὶ κῶμον βαδίζειν. 

ΧΡΕΠΙΥΜΖΟΣ. 
φαίνεται. 

στεφάγους γέ τοι καὶ δᾷδ᾽ ἔχων πορεύεται. 

πδδοι ΝΕΆΑΝΙΑΣ. 
ἀσπάζομαι. 

ΤΡ ΖΦΖΎΥΣ. 
τί φησιν; 

ΜΝΕΚ“ΝΙΑΣ. 

ἀρχαία φίλη, 
πολιὰ γεγένησαι ταχύ γε νὴ τὸν οὐρ ανόν. 

ΖΑ ΩΣΣΣ 

τάλαιν᾽ ἐγὼ τῆς ὕβρεος ἧς ὑβρίζομαι. 

ΧΡΕΜΥ.ΖΟΣ. 

1046 ἔοιχε διὰ πολλοῦ χρόνου σ᾽ ἑορακέναι. 

δὰ ΡΥ ΩΣΩΣ 

ποίου χρόνου, ταλάνταϑ᾽, ὃς παρ᾽ ἐμοὶ χϑὲς ἦν 

ΧΡΕΙΜΥΖΟΣ. 

τοὐναντίον πέπονϑε τοῖς πολλοῖς ἐρα" 
μεϑύων γὰρ, ὡς ἔοιχεν, ὀξύτερον βλέπει. 

ΤΥ 

οὔχ, ἀλλ ἀκόλασειός ἔστιν ἀεὶ τοὺς τρόπους. 

ΝΕΑΩΑΝΙΑ͂Σ. 

1060 ὦ Ποντοπόσειδον καὶ ϑεοὶ πρεσβυτιχοὶ, 

ἐν τῷ προσώπῳ τῶν ῥυτίδων ὅσας ἔχει. 

ΤΡΑῪΥΣ. 
ἘΜ ΤῊΝ 
ἃ ἃ, 

τὴν δᾷδα μή μοι πρόσφερ᾽. 

ΧΡΕΜΜΎΥΟΖΟΣ. 

εὖ μέντοι λέγει. 
ἐὰν γὰρ αὐτὴν εἷς μόνος σπινϑὴρ λάβῃ, 

ὥσπερ παλαιὰν εἰρεσιώνην χαύσεται. 

ΝΕΑΚΑΝΊΙΔΑΣ. 

1065 βούλει διὰ χρόνου πρός μὲ παῖσαι; 

ΤΡ ΧΩ. 
ποῖ, τάλαν; 

ΝΕΖ“ΝΙΩ4Σ. 

αὐτοῦ, λαβοῦσα κάρυα. 

ΤΡΩ“,ΥΣ. 

παιδιὰν τίνα; 

ΝΕΑΝΙΑ͂Σ. 

πόσους ἔχεις ὀδόντας. 

ΧΡΕΙΤΥ.ΖΟΣ. 

ἀλλὰ γνώσομαι 

χἄγωγ᾽" ἔχει γὰρ τρεῖς ἴσως ἢ τέτταρας. 

ΝΕΑΩ“ΝΙΑ͂Σ. 

ἀπότισον " ἕνα γὰρ γόμφιον μόνον φορεῖ. 

ΤΡ ΎΟΣ. 

1060 ταλάντατ᾽ ἀνδρῶν, οὐχ ὑγιαίνειν μοι δοκεῖς, 

πλυνόν μὲ ποιῶν ἐν τοσούτοις ἀνδράσιν. 

ΝΕΑΝΙΑ͂Σ. 

ὄναιο μέντἂν, εἴ τις ἐχπλύνειέ σε. 
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ΧΡΕΜΥΟΟΣ. 

οὐ δῆτ᾽, ἐπεὶ νῦν μὲν χαπηλιχῶς ἔχει, 

εἰ δ᾽ ἐχπλυνεῖται τοῦτο τὸ ψιμύϑιον, 

1006 ὕψει χατάδηλα τοῦ προσώπου τὰ ῥάχη. 

ΤΡ: 

γέρων ἀνὴρ ὧν οὐχ ὑγιαίνειν μοι δοχεῖς. 

ΝΕΑΝΙ4“Σ. 

πειρᾷ μὲν οὖν ἴσως σε καὶ τῶν τιτϑίων 

ἐφ ἀπτεταί σου λανϑάνειν δοχῶν ἐμέ. 

ΓΡΑΎΥΣ. 
μὰ τὴν ᾿ἡφροδίτην, οὐκ ἐμοῦ γ᾽, ὦ βδελυρὲ σύ. 

ΧΡΕΜΥΎΥ.ΟΣ. 

1010 μὰ τὴν Ἑχάτην, οὐ δῆτα: μαινοίμην γὰρ ἄν. 

ἀλλ, ὦ νεανίσχ᾽, οὐκ ἐῶ τὴν μείρακα 

μισεῖν σὲ ταύτην. 

ΝΕΑΝΙΑ͂Σ. 
ἀλλ ἔγωγ᾽ ὑπερφιλῶ. 

ΧΡΕΜΎΥΜΟΣ. 
καὶ μὴν κατηγορεῖ γέ σου. 

ΝΕ. ΝΙ1Α.Σ. 

τί χατηγορεῖ; 

ΧΡΕΜΥΔἍΟΣ. 
εἶναί σ᾽ ὑβριστήν φησι χαὶ λέγειν ὅτε 

1076 πάλαι ποτ᾿ ἦσαν ἄλκιμοι Μιλήσιοι. 

ΝΕΑΝΙΑ͂Σ. 
ἐγὼ περὶ ταύτης οὐ μαχοῦμαί σοι. 

ΧΡΕΜΎΥΟΟΣ. 
τὸ τί; 

ΝΕΑΝΙΑ͂Σ. 

ΝΕΑΝΙΑ͂Σ. 

πάνυ χαλῶς τοίνυν λέγεις. 

ἱχανὸν γὰρ αὐτὴν πρότερον ὑπεπίττουν χρόνον. 

ΤΓΡΑΎΣ. 

βάδιζ᾽. ἐγὼ δέ σου κατόπιν εἰσέρχομαι. 

ΧΡΕΜῪ ΟΣ. | 

1096 ὡς εὐτόνως, ὦ Ζεῦ βασιλεῦ, τὸ γράδιον 

ὥσπερ λεπὰς τῷ μειρακίῳ προσίσχεται. 

ΚΑΡΙ Ν. 

τίς ἔσϑ᾽ ὁ κόπτων τὴν ϑύραν; τουτὶ τί ἦν; 

οὐδεὶς ἔοιχεν" ἀλλὰ δῆτα τὸ ϑύριον 

φϑεγγόμενον ἄλλως χλαυσιᾷ. 

ἘΡΜΗΣ. 

σέ τοι λέγω, 

1100 ὦ Καρίων, ἀνάμεινον. 

ΚΑΡΙΩΝ. 
οὗτος, εἰπέ μοι, 

σὺ τὴν ϑύραν ἔχοπτες οὑτωσὶ σφόδρα; 

ἜΡΤΗΙ ἘΣΣ 

μὰ «1, ἀλλ᾿ ἔμελλον" εἶτ᾽ ἀνέῳξάς με φϑάσας. 

ἀλλ ἐχχάλει τὸν δεσπότην τρέχων ταχὺ, 

ἔπειτα τὴν γυναῖκα χαὶ τὰ παιδία, 

1105 ἔπειτα τοὺς ϑεράποντας, εἶτα τὴν χύνα, 

ἔπειτα σαυτὸν, εἶτα τὴν ὗν. 

ΚΑΡΙΩ Ν. 
εἰπέ μοι, 

τί δ᾽ ἔστιν; 
ἙΡΜΗ͂Σ. 

ὁ Ζεὺς, ὦ πονηρὲ, βούλεται 

αἰσχυνόμενος τὴν ἡλικίαν τὴν σὴν, ἐπεὶ 

οὐκ ἄν ποτ᾿ ἄλλῳ τοῦτό γ᾽ ἐπέτρεπον ποιεῖν" 

γῦν δ᾽ ἄπιϑι χαίρων συλλαβὼν τὴν μείρακα. 

ΧΡΕΜΎ.ΟΣ. 

1080 οἱἷδ᾽ οἶδα τὸν νοῦν" οὐχέτ᾽ ἀξιοῖς ἴσως 

εἶναι μετ᾽ αὐτῆς. 

ΦΊΡ.Ά. ΤΩΣ: 

ὁ δ᾽ ἐπιτρέψων ἐστὶ τίς ; 

ΝΕΜΖΝΙΔΑ͂Σ. 

οὐχ ἂν διαλεχϑείην διεσπλεχωμένῃ 

ὑπὸ μυρίων ἐτῶν τε χαὶ τρισχιλέων. 

ΧΡΕΜΥ.ΖΟΣ. 

ὕμως δ᾽ ἐπειδὴ καὶ τὸν οἶνον ἠξίους 

1086 πίνειν, συγεχποτέ᾽ ἐσιί σοι χαὶ τὴν τρύγα. 

ΝΕΑΝΤΙΑ͂Σ. 

ἀλλ ἔστι κομιδῆ τρὺξ παλαιὰ χαὶ σαπρά. 

ΧΡΕΜΎΥΜ.Ζ0ΟΣ. 

οὐχοῦν τρύγοιπος ταῦτα πάντ᾽ ἰάσεται. 
ΝΕΑΝΙΑ͂Σ. 

ἀλλ εἴσιθ᾽ εἴσω" τῷ ϑεῷ γὰρ βούλομιι 

ἐλθὼν ἀναϑεῖναι τοὺς στεφάνους τούσδ᾽ οὃς ἔχω. 

ΤΡΥΣ. 

1090 ἐγὼ δέ γ᾽ αὐτῷ καὶ φράσαι τι βούλομαι. 
ΝΕΛΝΙΑ͂Σ. 

ἐγὼ δέ γ᾽ οὐχ εἴσειμι. 
ΧΡΕΜΥ.ΟΣ. 

μαι ᾿ ϑάρρει, μὴ φοβοῦ. 
οὐ γὰρ βιάσεται. 

ἐς ταυτὸν ὑμᾶς συγκυκήσας τρυβλίον 

ἁπαξάπαντας εἰς τὸ βάραϑρον ἐμβαλεῖν. 

Ι ΚΑΡΙΩ Ν. 

“πποὴ Ὑδοττο τῷ χήρυχι τούτων τέμνεται. 

ἀτὰρ διὰ τί δὴ ταῦτ᾽ ἐπιβουλεύει ποιεῖν 

ἡμᾶς; 
ἘΡΜΗΣ. 

ὁτιὴ δεινότατα πάντων πραγμάτων 

εἴργασϑ᾽. ἀφ᾽ οὗ γὰρ ἤρξατ᾽ ἐξ ἀρχῆς βλέπειν 

ὃ Πλοῦτος, οὐδεὶς οὐ λιβανωτὸν, οὐ δάφνην, 

1116 οὐ ψαιστὸν, οὐχ ἱερεῖον, οὐκ ἀλλ οὐδεὲν 

ἡμῖν ἐπιϑύει τοῖς ϑεοῖς. 

ΚΑΡΙΩΝ. 
μὰ Δ), οὐδέ γε 

ϑύσει. χαχῶς γὰρ ἐπεμελεῖσϑ᾽ ἡμῶν τότε. 

ἙΡΜΗ͂Σ. 

χαὶ τῶν μὲν ἄλλων μοι ϑεῶν ἧιτον μέλει, 

ἐγὼ δ᾽ ἀπόλωλα χἀποτέτριμμαι. 

ΚΑΡΙΩ Ν. 

σωφρονγεῖς. 

ΕΡΜΗΣ. 

1120 πρότερον γὰρ εἶχον μὲν παρὰ ταῖς χαπηλίσιν 

πάντ᾽ ἀγάϑ' ἕωϑεν εὐθὺς, οἱνοῦτταν, μέλι, 

ἰσχάδας, ὅσ᾽ εἰχός ἐστιν Ἑρμῆν ἐσϑίειν " 

γυνὶ δὲ πεινῶν ἀναβάδην ἀναπαύομαι. 

ΚΑΡΙΩ Ν. 

οὔχουν δικαίως, ὅστις ἐποίεις ζημίαν 

1126 ἐνίοτε τοιαῦτ᾽ ἀγάϑ᾽ ἔχων; 



ΠΡ ΘΟ ΤΟΥ ΊΣΩΝ 

ἘΝΒΎΜΕΠΕΣΣ 

οἴμοι τάλας, 
οἴμοι πλακοῦντος τοῦ ᾽ν τετράδι πεπεμμένου. 

ΚΑΡΙΩ Ν. , 

ποϑεῖς τὸν οὐ παρόντα χαὶ μάτην καλεῖς. 

Ν ἘΡΜΗΣ. 

οἴμοι δὲ χωλῆς ἧς ἐγὼ χατήσϑιον " 

ἐλ ΠΥ ΡΙΤ ΟΝ. 

ἀσχωλίαζ᾽ ἐνταῦϑα πρὸς τὴν αἰϑρίαν. 

ἜἘΡΜΣ. 

1180 σπλάγχνων τε ϑερμῶν ὧν ἐγὼ κατήσϑιον. 

Γ ἈΚΑΡΙ]ΙΩ Ν. 

ὀδύνη σὲ πρὸς τὰ σπλάγχν᾽ ἔοικ᾽ ἐπιστρέφειν. 

ΕΡΜΗΣ. 

οἴμοι δὲ κύλικος ἴσον ἴσῳ χεχραμένης. 

ΚΆΡΤΩ Ν. 

ταύτην ἐπιπιὼν ἀποτρέχων οὐκ ἂν φϑάνοις; 

ἙΡΜΗ͂Σ. 

ἄρ᾽ ὠφελήσαις ἄν τι τὸν σαυτοῦ φίλον; 

ΚΑΡΙΩ Ν. 

1186 εἴ του δέει γ᾽ ὧν δυνατός εἰμί σ᾽ ὠφελεῖν. 

ἘΡΜΗ͂Σ. 

εἴ μοι πορίσας ἄρτον τιν᾽ εὖ πεπεμμένον 
δοίης καταιαγεῖν καὶ κρέας γεαγιχὸν 
ὧν ϑύεϑ᾽ ὑμεῖς ἔνδον. 

ΚΑΡΊΙΩ Ν. 

ἀλλ οὐκ ἔχφορα. 

ἙΡΜΗΣ. : 
χαὶ μὴν ὁπότε τι σχευύόριον τοῦ δεσπότου 

1140 ὑφέλοι᾽, ἐγώ σὲ λανϑάνειν «ἐποίουν ἀεί. 

ΚΆΑΡ7]Ω Ν. 

ἐφ᾽ ᾧ τε μετέχειν χαὐτὸς, ὦ τοιχωρύχε. 
ἧκεν γὰρ ἄν σοι γαστὸς εὖ πεπεμμένος. 

ἙΡΜΗ͂Σ. 

ἔπειτα τοῦτόν γ᾽ αὐτὸς ἂν κατήσϑιες. 

ΚΆΑΡΊΤΙΩ Ν. 

οὐ γὰρ μετεῖχες τὰς ἴσας πληγὰς ἐμοὶ, 
1145 ὁπότε τι ληφϑείην πανουργήσας ἐγώ. 

ἙΡΜΗ͂Σ. 

μὴ μνησικαχήσης, εἰ σὺ «Ῥυλὴν κατέλαβες. 
ἀλλὰ ξύνοικον πρὸς ϑεῶν δέξασϑέ με. 

ΚΑΡΤΙΩ Ν. 

ἔπειτ᾽ ἀπολιπὼν τοὺς ϑεοὺς ἐνθάδε μενεῖς ; 

ἘΡΜΗΣ. 

τὰ γὰρ παρ᾽ ὑμῖν ἔστι βελτίω πολύ. 

ΚΆΑΡΙΩ Ν. 

1180 τί δέ; ταὐτομολεῖν ἀστεῖον εἶναί σοι δοκεῖ; 

ἙΡΜΗ͂Σ. 

πατρὶς γάρ “ἔστι πῶσ᾽ ἵν᾽ ἂν πράττῃ τις εὖ. 

ΚΑΡΙΩ Ν. 

τί δῆτ᾽ ἂν εἴης ὄφελος ἡμῖν ἐνθάδ᾽ ὧν; 

ἙΡΜΗ͂Σ. 

παρὰ τὴν ϑύραν στροφαῖον ἱδρύσασϑέ με. 

ΚΑΡΙΩ Ν. 

στροφαῖον ; ἀλλ οὐκ ἔργον ἔστ᾽ οὐδὲν στροφῶν. 

ἙΡΜΗΣ. 
1165 ἀλλ᾿ ἐμπολαῖον. 

ΚΑΡ7Ω Ν. 

ἀλλὰ πλουτοῦμεν " τέ οὖν 
Ἑρμῆν παλιγχάπηλον ἡμᾶς δεῖ τρέφειν; 

ἙΡΜΗ͂Σ. 

ἀλλὰ δόλιον τοίνυν. 

ΚΑΡΙΩ Ν. 

δόλιον; ἥκιστά γε" 
οὐ γὰρ δόλου νῦν ἔργον, ἀλλ ἁπλῶν τρόπων. 

ἙΡΜΗ͂Σ. 
ἀλλ ἡγεμόνιον. 

ΚΑΡ7Ω Ν. 

ἀλλ ὁ ϑεὸς ἤδὴ βλέπει, 
1160 ὥσϑ᾽ ἡγεμόνος οὐδὲν δεησόμεσϑ᾽ ἔτι. 

ἙΡΜΗ͂Σ. 

ἐναγώνιος τοίνυν ἔσομαι. χαὶ τί ἔτ᾽ ἐρεῖς ; 

Πλούτῳ γάρ ἔστι τοῦτο συμφορώτατον, 
ποιεῖν ἀγῶνας μουσιχοὺς χαὶ γυμνιχούς. 

ΚΑΡΙΩ Ν. 

ὡς ἀγαϑόν ἐστ᾽ ἐπωνυμίας πολλὰς ἔχειν" 

1106 οὗτος γὰρ ἐξεύρηκεν αὑτῷ βιότιον. 

οὐχ ἐτὸς ἅπαντες οἱ διχάζοντές ϑαμὰ 

σπεύδουσιν ἐν πολλοῖς γεγράφϑαι γράμμασιν. 

ἘΡΊΤΗΣ. 

οὐχοῦν ἐπὶ τούτοις εἰσίω ; 

Κ.4Ρ1Ω Ν. 

χαὶ πλῦνέ γε 

αὐτὸς προσελϑὼν πρὸς τὸ φρέαρ τὰς κοιλίας, 

1170 ἵν᾽ εὐθέως διακονιχὺς εἶναι δοκῆς. 

ΤΕΡΈῈΎΥΣ. 

τίς ἂν φράσειε ποῦ ᾽στι Χρεμύλος μοι σαφῶς; 

ΧΡΕΠΙΥ.ΖῸΟΣ. 

τί δ᾽ ἔστιν, ὦ βέλτιστε; 

ἹΕΡΕΎΣ: 

τί γὰρ ἀλλ᾿ ἢ κακῶς; 
ἀφ᾽ οὗ γὰρ ὁ Πλοῦτος οὗτος ἤρξατο βλέπειν, 
ἀπόλωλ ὑπὸ λιμοῦ. χαταφαγεῖν γὰρ οὐκ ἔχω, 

1176 χαὶ ταῦτα τοῦ σωτῆρος ἱερεὺς ὧν “Ιιός. 

ΧΡΕΜΥΖΟΣ. 

ἡ δ᾽ αἰτία τίς ἐστιν, ὦ πρὸς τῶν ϑεῶν; 
ΤΈΡΙΕΥΣ: 

ϑύειν ἔτ᾽ οὐδεὶς ἀξιοῖ. 
ΧΡΕΜΜΥ.ΟΣ. 

τίνος οὕνεχα; 

ΤΕΡΕΎΥΣ. 

ὅτι πάντες εἰσὶ πλούσιοι " χαίτοι τότε, 
ὅτ᾽ εἶχον οὐδὲν, ὁ μὲν ἂν ἥκων ἔμπορος 

1180 ἔϑυσεν ἱερεῖόν τι σωϑεὶς, ὁ δέ τις ἂν 

δίκην ἀποφυγών" ὁ δ᾽ ἂν ἐχαλλιερεῖτό τις, 
χἀμέ γ᾽ ἐχάλει τὸν ἱερέα" νῦν δ᾽ οὐδὲ εἰς 
ϑύει τὸ παράπαν οὐδὲν, οὐδ᾽ εἰσέρχεται, 
πλὴν ἀποπατησόμενοί γε πλεῖν ἢ μυρίοι. 

ΧΡΕΜΜΥΟ.ΌῸΣ. 

118ὅ οὔχουν τὰ νομιζόμενα σὺ τούτων λαμβάνεις ; 
ΤΕΡΕΎΣ. 

τὸν οὖν “ία τὸν σωτῆρα χαὐτός μοι δοχῶ 
χαίρειν ἐάσας ἐνθάδ᾽ αὐτοῦ χαταμενεῖν. 



.106 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ 

ΧΡΕΜΤΥ.ΟΣ. 

ϑάρρει" χαλῶς ἔσται γὰρ, ἢν ϑεὸς ϑέλη. 

ὁ Ζεὺς ὁ σωτὴρ γὰρ πάρεστιν ἐνθάδε, 

1190 αὐτόματος ἥκων. 
ἹΕΡΕῪΣ. 

πάντ᾽ ἀγαϑὰ τοίνυν λέγεις. 

ΧΡΕΙΜΜΥ.ΤΟΣ. 

ἱδρυσόμεϑ᾽ οὖν αὐτίχα μάλ, ἀϊλὰ περίμενε, 

τὸν Πλοῦτον, οὗπερ πρότερον ἦν ἱδρυμένος, 

τὸν ὀπισϑόδομον ἀεὶ φυλάττων τῆς ϑεοῦ. 
ἀλλ ἐχδότω τις δεῦρο δᾷδας ἡμμένας, 

1196 ἵν᾿ ἔχων προηγῇ τῷ ϑεῷ σύ. 
ΤΕΡΕΎΣ. 

πάνυ μὲν οὖν 
δρᾶν ταῦτα χρή. 

ΧΡΕΙΜΥ.0ΟΣ. 
τὸν Πλοῦτον ἔξω τις κάλει. 

ΤΕΡΞΑΎΥΣ: 

ἐγὼ δὲ τί ποιῶ; 
ΧΡΕΛΙΥΖΟΣ. 
τὰς χύτρας, αἷς τὸν ϑεὸν 

1200 ὧν δ᾽ οὕνεχ᾽ ἦλθον; 

.1206 αὗται ποιοῦσι" ταῖς μὲν ἄλλαις γὰρ χύτραις 

β 

ἱδρυσόμεϑα,, λαβοῦσ᾽ ἐπὶ τῆς χεφαλῆς φέρε 

σεμνῶς " ἔχουσα δ᾽ ἦλθες αὐτὴ ποικίλα. 

ΤΈΕΎΥΣ. 

ΧΡΕΙΜΜΥ.ΖΟΣ. 

πάντα σοι πεπράξεται. 
ἥξει γὰρ ὃ νεανίσχος ὥς σ᾽ εἰς ἑσπέραν. 

ΤΒΧΩΣΣ 

ἀλλ εἴ γε μέντοι νὴ 4 ἐγγυᾷ σύ μοι 
ἥξειν ἐχεῖνον ὡς ἔμ᾽, οἴσω τὰς χύτρας. 

ΧΡΕΜΥ.ΟΣ. 

χαὶ μὴν πολὺ τῶν ἄλλων χυτρῶν τἀναντία 

ἡ γραῦς ἔπεστ᾽ ἀνωτάτω, ταύτης δὲ νῦν 

τῆς γραὸς ἐπιπολῆς ἔπεισιν αἷ χύτραι. 

ΣΧ ΘΡΙΟἿΣΣ 

οὐχ ἔτι τοίνυν εἰχὸς μέλλειν οὐδ᾽ ἡμᾶς, ἀλλ 
ἀναχωρεῖν 

εἰς τοὔπισϑεν " δεῖ γὰρ χατόπιν τούτων ἄδοντας 
ἕπεσϑαι. 
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Α΄ς ἄρας, ΤΡ Δι ΘΥΥΣ 

4ΘΑΛΠΙΑΣ. 
1 

Αἰμοπαοας 11. ῥ. 37 ἢ. δὲ Ἐπριδιηΐας Ρ- 740, 10. Ὅτι 
τὸ ἀρχαῖον δύο γένη τριπόδων ἦσαν, οἱ καὶ λέβη- 
τες. --- Αἰσχύλος 

Τὸν μὲν τρίπους ἐδέξατ᾽ οἰκεῖος λέβης 
ἀεὶ φυλάσσων τὴν ὑπὲρ πυρὸς στάσιν. 

Αἰμβοπᾶρις ὙΠ. Ρ. 816 "». Καὶ τρίπουν δὲ λέβητα 

«Τϊσχύλος εἴρηχεν ἐν ᾿ϑάμαντι ἀπὸ ἁπλοῦ τοῦ πούς. 
Οὐδθ γϑρϑεῖς Εἰπιϑίδί μῖιβ Ρ. 1541, 29. 

2 

Ἡδβγομῖπβ, ᾿Πήτους: μεγάλας. «ΑἹσχύλος ᾿419ά- 
μαντι. Οράοχ ἀϑάμαντας. 

3 

Ἡδεγομίπα, ἤπαρτί: ἀπηρτισμένως, ἀχριβῶς. 
«Αϊσχύλος ᾿ϑάμαντι. Οοοχ ἀπαρτιᾶ. 

Ἡρδγομΐι., Βρυ αζούσης λεαίνης: ἂν ᾿194- 
μίαντε ( ΑΘΘΘΒΥΙ δὲ ϑορμοοιία ἢ) ἀχμαζούσης, ἢ ἐγκύ-- 
μονος. 

«ΑΙΤΝΑΙΑ1. 

Ε 

ἹῬΜαοτνορίπς Βαίατσπαι. Ψ, 19. “2.5ελυ 7 ἐτασοοῆία οο!, 
μας ἐπϑογίδίίι" οίπα,. 1π λας, σφιιπι 6 Ῥαϊϊοῖ8 

οηιονοίτεν", δὲς ατἱξ: 

Τί δῆϑεν αὐτοῖς ὄνομα ϑήσονται βροτοί; 

σεμνοὺς Παλίχους Ζεὺς ἐφίεται καλεῖν. 

ἣ καὶ Παλίκων εὐλόγως μένει φάτις " 

πάλιν γὰρ ἵκουσ᾽ ἐκ σχότους τόδ᾽ ἐς φάος. 

Βιορμαπιβ Βγζαηί. Π]ωλιχής: πόλις Σικελίας. -τα 

πλησίον δὲ αὐτῆς ἱερὸν Παλικῶν, οἵ εἰσι δαίμονές 
τινες, οὗς αΑϊσχύλος ἐν Αἴτνᾳ γενεαλογεῖ «Τιὸς 
καὶ Θαλείας τῆς Πφαίστου" ---- χληϑῆναι δὲ αὐτοὺς 
ΠΠαλιχοὺς διὰ τὸ ἀποθανόντες πάλιν εἰς ἀνϑρώ- 

πους ἱκέσθαι. Οοπῖ. Ηδεόγοῖ. Κ. νυ. 

6 

ΒΟΒΟΙΙαβία Ἡοπιουὶ Πα. π, 188. Τὸν κάλαμον 
τῶν βελῶν φασι καὶ «ΑἹσχύλος ἐν Αἴτναις τοὺς 
ποταμοὺς πολυηλαχάτους φησί. 

7 

Ἡδργομῖπβ, Αρείττονας: τοὺς ἥρωας οὕτω 

λέγουσι, δοχοῦσι δὲ χακότυχοί τινες εἶναι. διὰ 
τοῦτο καὶ οἱ παριόντες τὰ ἡρῷα σιγὴν ἔχουσι, μή 
τι βλαβῶσι. καὶ οἱ ϑεοὶ δέ, «Αϊσχύλος «ἀϊτναίαις. 
Οοάοχ αϊτναίας. 

8 
Ἡδργομίνα, «Αἱ μοί: δρυμοί, «ΑἸσχύλος ἰτναίαις 

(οοάθχ αἐτεναίαϊς ). Οουτιηρία Επρίαι μῖπα Ρ. 1851, 27. 

«ἵμους τοὺς δρόμους ΑΑϊσχύλος λέγει. δὲ Βαϊδας 

Αἵμους τὰς δρόσους φησὶν ὁ «Αἰσχύλος. Ἐπιοη-- 
ἀαίο βταιηπιδίϊοιι5 ΒοΚΚοτὶ 1. ρ. 8600, 80. 

9 

Ἡρογοδία5, “ναξίαν: 

«Αἰτναίαις. Οοάοχ λιαγνοίαις. 

10 

Τγᾶπς ἀ6 πιθηβῖθιβ Ρ. 274. οα. Ηδϑὶϊ, Καὶ βασι- 
λεῦσαι δὲ αὐτὸν (τὸν Κρόνον) ἡ ἱστορία παραδίδω-- 
σι --- κατά τε τὴν -«Τιβύην χαὶ «Σικελίαν, ἘΞΈΞῈ 
πους (οἰχίσαι τε τοὺς τόπους Ἠα51.5) καὶ πόλιν κτί- 

σαι, ὡς ὁ Χάραξ φησὶ, τὴν τότε μὲν λεγομένην 
Κρονίαν, νῦν δὲ Ἱερὰν πόλιν, ὡς ̓ Ισίγονος περὶ ἙΔλ- 
ληνιχῶν ϑεῶν χαὶ Πολέμων καὶ «Αϊσχύλος ἐν τῇ 
«Αἴτνη (οοὐθχ ἐτρη) παραδιδόασιν. 

βασιλείαν. «Αϊσχύλος 

ΜΠΥΜΏ ΝΗ. 

11 

-“Απιπιοηΐιβ ἱπ γῆμαι ν. 87. «ΑἹσχύλος ἐν ᾿“μυμώνῃ 
“Σοὶ μὲν γαμεῖσϑαι. μόρσιμον, γαμεῖν δ᾽ ἐμοί. 

ψιεο γαμεῖν δὲ μή. Ἐπιοπάδίιπι 6χ Βδομπμαππὶ Απϑοᾶ. 
ΤΙ. ν. 875, 9. Αρπὰ Ἡροτγοάϊαπυπι Μ5. περὲ ἀκυρολο-- 
γίας 651 ἐμοὶ δὲ γαμεῖν. 

12 

Αἰμοπαθπβ ΧΥ͂. ν. 690 ο. «4ϊἹσχύλος ἐν ᾿“μυμώνῃ 
Ἀάγωγε τὰς σὰς βαχκάρεις τε καὶ μύρα. 

12 

Ἡρεγομίπα, Θρώσκων κνώδαλα: ἐχκϑορίζων 
καὶ σπερματίζων, γεννῶν. «Αἀϊσχύλος ᾿Φμυμώνῃ. 

ΔΡΓΕΙΟΙ. 

14 

Ηανροοναιῖο, Χλῆδος: --- «Αϊσχύλος ᾿Δργείοις 
(ἀργίαις οοάοχ Ψταῖ51.}) 

«Καὶ παλτὰ κἀγκυλητὰ χαὶ χλῆδον βαλών. 
16 

Ἑϊτπιοῖος. Μ.ο ν. 341, ὅ. Ἐνηλύσιας: εὐκένητα. 
καὶ ἤλυσιν τὴν ἔλευσιν. «ΑἹσχύλος ἐν “ργείοις .,Κα- 
πανεύς μου καταλείπεται λοιποῖς ἀκέραυνος ἀρούρων 

ἐπηλυσίων (ἐνηλυσέίων ϑιαδη!οῖπς) ἀπέλιπεν," οἱ δὲ 

τὰ κατασχηφϑέντα. Ἡραγομίυ5, Ἐνηλύσιας: τὰ 

χατασχηφϑέντα χωρία ἐνηλύσια λέγεται. ἔνιοι δὲ 
εὐκίνητα, παρὰ τὴν ἔλευσιν. 

16 

Ἡρβγομίπς, πόσκημμας ἀπέρεισμα. «Αἱσχύ- 
λος ᾿Δργείοις. Οοάοχ ἀργίας. 

17 

Ἠδεγομῖια, Ἐμμέλεια: εἶδος ὀρχήσεως. καὶ 
Πλάτων ἐπαινεῖ τὴν ὄρχησιν χαί φησιν (δχοϊδονππι 
ῬΙαίοπῖς σοῦρὰ 46 165. ὙΠ. γ. 816 ».}). ἢ ἀπὸ τοῦ 
μέλους ὠνομάσϑη ἢ ἀπὸ τοῦ πρὸς τὰ μέλη γίνεσϑαι. 
τραγικὴ δὲ ἡ ὄρχησις. ᾿Δργείοις (οοὰοκ ἀργυρίοις) 
δὲ «Αἰσχύλος ἀντὶ τοῦ σατυρικὴ, ἣ ἔστε σίκινις (οο- 
ἄοχ σιχήνης). 
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ΒΑ͂ΣΣΡΙΖΕΣ. 

Ἑαὶε τοιγαϊορίαθ Πυουγσθδο: υἱάθ ἰηΐγα δα Το σαγρτιπι. 

Ἐτατοκίμοπος οαἴασῖ. ο. 34. Ὃς (Οτρπθις) τὸν μὲν 
“ιόνυσον οὐκ ἐτίμα, τὸν δὲ ἽΠλιον μέγιστον τῶν ϑεῶν 
ἐνόμιζεν εἶναι, ὃν καὶ ᾿ἡπόλλωνα προσηγόρευσεν " 
ἐπεγειρόμενός τε τῆς νυχτὸς κατὰ τὴν ἑωθινὴν ἐπὶ 
τὸ ὄρος τὸ καλούμενον Πάγγαιον, προσέμενε τὰς 
ἀνατολὰς, ἵνα ἴδη τὸν Ἥλιον πρῶτον. ὅϑεν ὃ «1ιό- 
νυσος ὀργισϑεὶς αὐτῷ ἔπεμψε τὰς Βασσαρίδας, ὡς 

φησιν Αἰσχύλος ὁ ποιητὴς, «ὕτινες αὐτὸν διέσπασαν, 

χαὶ τὰ μέλη διέρριψαν χωρὶς ἕχαστον " αἱ δὲ Μοῦσαι 

συναγαγοῦσαι ἔϑαψαν ἐπὶ τοῖς χαλουμένοις “Τειβή-- 

ϑροις. Π6 ψιοὸ Ιοοο ἀϊχογιπε Ὑ ἀἸΟΚοπδγῖς. δ ΟΔ}1- 

τὴδο δὶ ἔγαρπι. Ρ. 186. οἱ Οαϊδίογαιις δὰ ΤΠ ορμδθϑιίοπ. 
Ρ- 71. 

18 
Ἡδογομίπς, Εὐλλόμενον: εἰργόμενον. Αϊσχύ- 

λος Βασσαρίσι. Οοάοχ βάσσαοες. 
19 

Β0Β0]. δὲ Νιοαδπανγὶ Τβογίαοα νυ. 288. 

αΑϊσχύλος ἐν Βασσαοίσι 

Σχάρφει (κάρφει) παλαιῷ κἀπιβωμίῳ ψόλῳ. 

πόλον --- καὶ 

Ὑ δε ο΄ δ τ’ αἰ Δ» 

Π6 ΟἸδιιοῖς ἀϊκδογίαιο Ἡθυπαπηὶ ἴῃ ΟΡ οι} 5. γὙ0]. 

Π. γν. 59. 

ΤΖΦΥΚΟΣ ΤΟΝ ΤΙΤΟΘΙΣ, 

20 

Ῥαπϑμδηΐας ΓΧ. 22, 6. Τούτων τε δή ἐστι τῇ ̓ (ν- 
ϑηδόνι μνήματα, καὶ ἐπὶ τῇ ϑαλάσση χαλούμενον 

Γλαύχου πήδημα. εἶναι δὲ αὐτὸν ἁλιέα, καὶ ἐπεὶ 

τῆς πύας ἔφαγε, δαίμονα ἐν ϑαλάσση γενέσϑαι χαὶ 

ἀνθρώποις τὰ ἐσόμενα ἐς τόδε προλέγειν οἵ τε ἄλ- 
λοι πιστὰ ἥγηνται χαὶ οἱ τὴν ϑάλασσαν πλέοντες 

πλεῖστα ἀνθρώπων ἐς τὴν Γλαύχου μαντικὴν χατὰ 

ἔτος ἕχαστον λέγουσι. Πινδάρῳ δὲ χαὶ «ϊσχύλῳ 

πυνϑανομένοις παρὰ ᾿νϑηδονίων τῷ μὲν οὐχ ἐπὶ 
πολὺ ἐπῆλθεν ᾧσαι τὰ ἐς Γλαῦχον, «Αἰσχύλῳ δὲ 
χαὶ ἐς ποίησιν δράματος ἐξήρχεσε. 

21 

ῬΒγυπΐομυ5 ΒΟΚΚοῦὶ 1. Ρ. 5,21. νθϑρωποει- 

δὲς ϑηρίον ὕδατι συζῶν: ἐπὶ τοῦ Γλκαύχου 

ἀνκαφανέντος ἐκ τῆς ϑαλάσσης. «Δϊσχύλος. 
22 

Αἰβοπαθις ΠΙ. Ρ. 87 ἃ. ᾿Ἱρσενιχῶς (χόγχοι) δ᾽ 
«Ἱἱσχύλος ἐν Ποντίῳ Γλαύχῳ 

Αύγχοι, μύες χὠστρεια. 
23 

γα Ατδεὶ ἰπ Ῥριανιὶ {γὰποιοσίο Ρ. 269 ἃ. (ρπὰ 

ΒαΒΙΐαπι ν0]. 11. ρ. 430.) Εἰσὶ δὲ χαὶ τῆς Εὐβοίας 

᾿ϑῆναι «Ἰιάδες, ὧν μέμνηται ἐν Γλαύχῳ Ποντίῳ 

«ἀϊσχύλος 
Κἄπειτ᾽ ᾿ϑήνας “ιάδας παρεχπερῶν. 

24 

Βίγαθο Χ. γ. 447. Ὑπὸ τοιοῦδε πάϑους (σεισμοῦ) 
χαὶ ἡ ὁμώνυμος τῇ νήσῳ (Εὐβοίᾳ) πόλις χαταποϑῆναι 
λέγεται, ἧς μέμνηται χὰ Αἰσχύλος ἐν τῷ Ποντίῳ 
Γλαύχῳ 

ἈΡΤΣΧ ὙΑ θὲ 

Εὐβοῖδα χαμπὴν ἀμφὶ Κηναίου “Πὸς 
ἀχτὴν., κατ᾽ αὐτὸν τύμβον ἀϑλίου «Τίχα. 

26 

ΒοΒοΙ βία Ρίπαανὶ Ῥυιμ. 1, 152. Ἱμέρας ποταμὸς 

Σικελίας, περὶ οὗ καὶ «Τσχύλος φησὶν ἐν Γλαύχῳ 

Καλοῖσι λουτροῖς ἐχλέλουμαι δέμας 

εἷς ὑψίχρημινον Ἱμέραν δ᾽ ἀφιχόμην. 
Ἡργηΐας ἐχλελουμέγος,, ἀρ]οίο δ΄. 

20 

5680]. ΤΠοοον. ΤΥ, 62. Τοὺς Σατύρους (ἀχρατεῖς" 
ΘΧ 56Π0110 ἰηΐογίογο δά αϊάϊε Οαϑαιθοπιια ἀθ καίγσ. ρΡοθϑὶ 

Ι, ὅ.) οἱ πλείονές (φασιν, ὡς χαὶ τοὺς Σειληνοὺς καὶ 

Πᾶνας, ὡς Αἰσχύλος μὲν ἐν Γλαύκῳ, Σοφοκλῆς δὲ 
᾿νδρομέδᾳ. 

ΦΧ 

Ετγπιο]. Μ.ο ρ. 260, 1. “Ταυλές: πόλις ἐν τῷ 

Παρνασῷ κειμένη. μῦϑος δὲ ἐχεῖ γέγονε τὰ χατὰ 
τὸν Τηρέα χαὶ τὰς ἀδελφὰς Πρόχνην καὶ «φιλομή- 
λάψ. εἴρηται δὲ διὰ τὸ πολὺ δάσος ἔχειν. δαῦλον 
γὰρ τὸ δασύ. Αἱσχύλος 

“αὔλος ὑπήνη καὶ γενειάδος πυϑμήν. 
Βουῖθο «]1καὔλος δ᾽ οχ Επδίδιμῖο Ρ. 274, 24. “1αὖλον 

γὰρ τὸ δασὺ ἔλεγον προπερισπωμένως, ὡς δηλοῖ 

Παυσανίας, εἰπὼν δαῦλον τὸ δασύ. ἡ προτέρα πε- 
ρισπᾶται. «Αϊσχύλος .. Παῦλος δ᾽ ὑπήνη.““ Ῥαυ- 

καπίας Χ. 4, 7. Τοῖς δέ ἐστιν εἰρημένον ὡς τὸ χω- 
ρίον, ἔνϑα ἡ πόλις φκίσϑη, παρείχετο συνεχῆ δέν-- 
δρα, χαλεῖσϑαι δὲ τὰ δασέα ὑπὸ τῶν πάλαι δαῦ- 
λα" ἐπὶ τούτῳ δὲ καὶ Αἰσχύλον τοῦ Γλαύχου τοῦ 

ὑπήνην ὠνομαχέναι δαῦλον. 
28 

Οταμπιπιαίίοις ΒΟΚΚοῦὶ 1. Ρ. 347. 22. -- Καὶ χατὰ 
σύνϑεσιν ἀείζων. ὡς «ἀϊσχύλος Γλαύχῳ Ποντίῳ 
Ὁ τὴν ἀείζων ἔφϑιτον πόαν φαγών. 

᾿ἀνϑηδονίου γένει 

-- -- - ζωὸς --- ἧς ἡ γενιχὴ ζωοῦ, ἣν «Αϊσχύλος κατὰ 
σύνϑεσιν προάγει εἰπὼν 

Καὶ γεύομαί πως τῆς ἀειζώου πόας. 

6 Βούβα {Πα Τασορεῖης Ατμθπδθὶ Ἰοοος πιριοταὶ ὟΥ. 

ν- 679 ἃ. ΥἹ11. γ. 296 [. 

ΤΧΑΔΎΚΟΣ ΠΟΤ ΔΝ ΕΙΣ 

Ῥμίηθυς, Ῥοῦθαθ, ΟἸαϊοις Ῥοίηϊοποῖς,, Ῥυοπιθίμοιις 

(πυρφόρος ) ἀπὰ τοιγαϊορία σομρυθηθηδαθ: υἱᾶθ ἀγρι- 

πιθηΐα πὶ ῬΘΥΚΔΥΉΠ. 
29 

ΘΌΠΟΙ. Ἐπνὶρί αἷς ῬΒοθηῖ. 1198. ΜΔ. Ἄ ξονές 

τ᾿ ἐπ᾽ ἄξοσι: χαὶ παρὰ τῷ «Αἰσχύλῳ ἐν Γλαύχῳ 
Ποτνιεῖ 

Ἔφ᾽ ἅρματος γὰρ ἅρμα καὶ νεχρῷ γεχρὸς, 
ἵπποι δ᾽ ἐφ᾽ ἵπποις σαν ἐμπειυρμένοι. 

Ῥείογθπι υϑύδιπι αἰζοτί Αὐὶϑορμαπος. ἱπ Βαπὶς νυ. 1408. 

(1447.}) δὲ βομοιασία, τὸ δὲ, ἐφ᾽ ἅρματος γὰρ 

ἅρμα, ἐκ Γλαύχου Ποτνιέως τοῦ «Αϊσχύλου. 

80 

ΒΟΒοΙαςία Ηοπιοτὶ Πίαα. ». 198. (Ἐποιαιπῖας. Ρ. 927, 

39.) ““ϊσχύλος περὶ Γλαύχου 

Εἴλχον δ᾽ ἄνω λυχκηδὸν, ὥστε διπλόοι 
λύχοι νεβρὸν φέρουσιν ἀμᾳὶ μασχάλαις. 

δ᾽ αἀαϊαῖς Ηθεπιδππβ Ρ. 68. 

-...-. τ ρ..«-ρ..-.-...αΣ Σἣς.-Ἐ-Ἐος.-ς-  :--΄΄.---.-.---- --ς-ς-ςςἘ--- 



ΑΙ ΤΟΣ  Χ ΘΎΜΛΙ ΟΣ Ἐξ δ 

831 

ΒΟΒο Ιαοία Αὐἱβίορη. ἤδη. σ. 

εὐχολίαν περὶ τὴν ὁδόν. ταῦτα δὲ παρὰ τὰ ἐν 

Γλαύχῳ Ποτνιεῖ ϊσχύλου .. Εὐοδίαν μὲν πρῶτα 
(πρῶτον Βίοις) ἀπὸ στόματος χέομεν."" 

32 

Ηρογομῖας, μφρίσωπον: περίωπον, πάντοϑεν 
ἀναπεπταμένον. «ϊσχύλος Γλαύχῳ Ποτνιεῖ. 

33 

Ησογομῖια, Πὐφρήμοις γόοις: δυσφήμοις, 
χατὰ ἀντίφρασιν. ΑἸσχύλος Γλαύχῳ Ποτνιεῖ. 

834 

Ἡρογοίυς, Ἴτηλον: τὸ ἔμμονον χαὶ οὐχ ἐξίτη-- 
λον. «Αϊσχύλος Γλαύχῳ ΠῸοτνιεῖ. Ῥμοῖίας. Ρ. 118, 3. 
ἼἼτηλον: τὸν οὐχ ἐξίτηλον, ἀλλ᾽ ἀνεξάλειπιτον. 

οὕτως «Αἰσχύλος. 

1576θ. Εὐοδίαν: 

36 

Ἡρογομῖας, Ξερέίρου λιμήν: Ἵϊσχύλος Γλαύ- 
χῳ ΠΟοτνιεῖ ( Ποντίῳ ἩΓΘυπιάπηις Ρ. 69.). ὁ πορϑμός. 
ταῦτα γὰρ πάντα τὰ περὶ Ῥήγιον ὡρείων. τῶν περὶ 
Ῥήγιον ὁρίων αϊοοῖια. τῶν --- νεωρίων ΑἸΒΘνΐ. 

86 

ΒΟΒοΙ σία ῬΙαίοπῖς ρ. 16. Ἀπμπε. (970. ΒΟΚΚον.) 

᾿ἡγὼν πρόφασιν οὐχ ἀναμένει. -- Αἱσχύλος δέ (ησι 
Γλαύχῳ ΤΙοτνιεῖ 

᾿᾿γὼν γὰρ ἄνδρας οὐ μένει λελειμμένους. 

Ζ44ΝΆΑΙΔΕΣ. 

ῬΙπβογίατίο Ηρυπιαπηξ ἴθ Ορηβο. Ὑ0]. ΠΠ. Ρ. 319. 

37 

ΒΟΠοΙ βία Ρίπᾶατὶ Ῥσαι. ΠῚ, 27. Τὺ ὑποχουρίζε-- 

σϑαι ἀοιδαῖς εἶπε διὰ τὸ τοὺς ὑμνοῦντας ἐπευφημι-- 
ζομένους λέγειν σὺν χόροις τε χαὶ χύραις. 

λος “Ιεναίσιε 

«Ἱἰσχύ- 

Κἄπειτα δ᾽ εἴσι λιμποὺν ἡλίου «φάος, 

ἕως ἐγείρω πρευμενεῖς τοὺς νυμᾳίους 

γόμοισι ϑέντων σὺν χύροις τε χαὶ χύραις. 

38 

Αἰδβοπαθας ΧΠΙ. ρΡ. 600 «. Καὶ ὁ σεμνότατος δ᾽ 

Αἱσχύλος ἐν ταῖς «Ἰανεἴσιν αὐτὴν παράγει τὴν ̓ Τφοο-- 
δίτην λέγουσαν 
ας εαὐμὐνα, »ς Ξ ᾿ 
Ἑρᾷ μὲν ἁγνὸς οὐρανὸς τρῶσαι χϑονα, 

5 , , Ξ 
ρως δὲ γαῖαν λαμβάνει γάμου τυχεῖν" 

βρος δ᾽ ἀπ᾽ εὐνάεντος οὐρανοῦ πεσὼν 
ἔχυσε γαῖαν " ἡ δὲ τίχτεται βροτοῖς 

΄ , ν᾽ ᾿, ᾿" 

μήλων τὲ βοσχᾶς χαὶ βίον «1ημήτριον " 

δενδρῶτις ὥρα δ᾽ ἐκ νοτίζοντος γάμου 
᾽ ἊΝ Δ Θ᾽ ; 

τέλειός ἔστι. τῶν δ᾽ ἐγὼ παραίτιος. 

39 

Ηρογομῖις, Καϑθϑαίρομαι γῆρας: ἐχϑδύομιαι. 
«Αϊσχύλος “Ιαναΐσι. Οοάοχ δαίσι. 

ΖΦΖΙΚΤΎΟΥΖΚΟΙ. 

40 

᾿Αοἰΐαπας Ν. Α. ΨΙ, 47. Τῶν δὲ ὑστρίχων καὶ 
τῶν τοιούτων ἀγρίων τὰ ἔχγονα ὄβρια χαλεῖται. καὶ 

' 
Ἰ 

μέμνηται Πὐριπίδης ἂν ΤΙελιάσι τοῦ ὀνόματος χαὶ] 
«Αἱσχύλος ἐν ᾿ἡγαμέμνονι (143.) χαὶ «1ιχτυουλχοῖς. 

Ῥμοῖίις Ρ. 314, 23. Ὄβρια καὶ ὀβρίχαλα: τὰ 
τῶν λεόντων χαὶ λύχων σχύμνια. Αϊσχύλος «1ι- 
χτυουλχοῖς. Οοάθχ ἃ μγ. πι. αὐ νἱάθίν διχτυουλιχοις. 

41 
ΗἩρογομίπς, Θῶσϑαι: δαίνυσθαι (οοὔοχ δύνα- 

σϑαι). ϑωνᾶσθϑαι (ϑωρᾶσθϑαι οχ Ετγποῖορ. Ῥανίκἷπο 

Βαδίῖας δῇ Ονόρουῦ, μ. 358.), εὐωχεῖσϑαι. ΑΑἸϊσχύλος. 
“Ἰιχτυουλχοῖς. 

42 

Ῥο]μακ ΨῈ, 86. Ὕτασμα δέ ἐστι λεπτὸν, εὐυφὲς,. 
ἰσχνὸν, εὐήτριον, εὔπλοζον. τὸ δὲ εὐήτριον ἐν᾿ 

“Ἰιχτυουλχοῖς “Αἰσχύλος εἰ χαὶ μὴ ἐπὶ ἐσθῆτος, ἀλλ᾽ 

οὖν εἴρηκε «»“Ἱιχτύου δ᾽ εὐήτοια.““ Ψυϊρο διχευουρ- 
γικοῖς. Οοντθοίππι οχ οοθϊοθ ΑΙ ΚΘΗ αῖῖ. «Τιχτυουο- 

γοὶ πουποῖταν ἴθ Οαίδ]οβο. 

ΔΙἋἜΟΝΥΣΟῪ ΤΡΟΦΟΙ. 

43 

5.801. Ατίφίορῃ. Ἐφ. ν. 1318. Ὥσπερ ἡ Μιήδεια 
λέγεται, ὡς μὲν Αἰσχύλος ἱστορεῖ, τὰς τροφοὺς τοῦ 

“ιονύσου ἀφεινήσασια ἀνανεάσαι ποιῆσαι μετὰ τῶν 
ἀνδρῶν αὐτῶν. ϑονῖρίοι: ἀγριπποπιῖ Μοάθαρ Ἐπί ρΙ 5, 
«Ἱϊσχύλος δ᾽ ἐν ταῖς τοῦ «Ἱιονύσου Τροφ οἷς ἱστορεῖ 

ὅτι χαὶ τὰς “Ἰονύσου τροφοὺς μετὰ τῶν ἀνδρῶν 
αὐτῶν ἀνεψήσασα ἐνεοποίησε. 

44 

Ἡρογοδίας, ἡέχρα ὄψις: ἡ διπλῆ. ΑἸσχύλος 

Τροιροῖς. 
45 

Ἡρογοῖις, Πεδοίχου χελιδόνος: συνοίχου. 
«Ἵϊσχύλος Τρου οἷς. 

46 
Ῥμοῖϊης Ρ. 47, 10. Ἑ᾿Ψψιοῦσα: τροφὰς διδοῦσα 

χόνδρου χαὶ τὰ ἑινητά. Αἰσχύλος Τροφοῖς ., Βιοτὴν 
αὔξιμον ἑιψιοῦσει."" Ἱππῶναξ. 

ἘΜΕΎΥΣΙΝΤΙΟΙῚ. 

47 

Ἡδογοδῖις, Ζοζήσω (οοάοχ ἀοξήσω): διαχο- 

γνήσω, ὑπουργήσω. «Ἵἰσχύλος ᾿Ελευσινίαις. 

48 

ῬΙΜίανο 5 ἴῃ ΤῆθθοΟ ο. 29. Ρ. 14 ἃ. “Συνέπραξε 
δὲ (Θησεὺς) χαὶ ᾿δράστῳ τὴν ἀναίρεσιν τῶν ὑπὸ 

τῇ Καδμείᾳ πεσόντων, οὐχ, ὡς Εὐριπίδης ἐποίησεν 

ἐν τραγῳδίᾳ, μάχη τῶν Θηβαίων χρατήσας, ἀλλὰ 

πείσας χαὶ σπεισάμενος" οὕτω γὰρ οἱ πλεῖστοι λέ- 
γουσι" «βΡιλόχορος δὲ χαὶ σπονδὰς περὶ νεχρῶν 

ἀνκιρέσεως γενέσϑαι πρώτας ἐχείνας. ὅτι δὲ “Πρα- 

χλῆς πρῶτος ἀπέϑωχε γεχροὺς τοῖς πολεμίοις ἐν 

τοῖς περὶ ᾿Πριιχλέους γέγραπται. ταραὶ δὲ τῶν μὲν 
πολλῶν ἐν Ἐλευϑεραῖς δείχνυνται, τῶν δὲ ἡγεμό-- 

γων περὶ ᾿Βλευσῖνα, χαὶ τοῦτο Θησέως ᾿δοάστῳ 

χαρισαμένου. χαταμαρτυροῦσι δὲ τῶν Εὐριπίδου 

“Ιχετίδων οἱ Ασχύλου ᾿Ελευσίνιοι, ἐν οἷς χεὰ ταῦτα 

λέγων ὃ Θησεὺς πεποίηται. 
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ἘΠΙΓΟΝΟΙ. 

49 

ΘΟΒΟΙαςία Ῥίπάανὶ Τσππι. ΨΙ, 10. Τὸν δὲ τρίτον 
χρατῆρα “Ἰὸς σωτῆρος ἔλεγον. --- τὸν μὲν γὰρ πρῶ- 
τον “]ιὸς Ὀλυμιπίου ἐχκίρνασαν, τὸν δὲ δεύτερον 
ἡρώων, τὸν δὲ τρίτον «1Τιὸς σωτῆρος. χαϑὰ καὶ 
«Αἰσχύλος ἐν ᾿Επιγόνοις 

«Τοιβὰς “ιὸς μὲν πρῶτον ὡραίου γάμου 
“Βρας τε. 

εἶτα 
τὴν δευτέραν γε χρᾶσιν ἥρωσιν νέμω. 

εἶτα 
τρίτον Ζ]Πιὸς σωτῆρος εὐχταίαν λίβα. 

49 

Ἡοεγομίια, Τιμ αλφής: ἔντιμος, τιμὴν ἀλφά- 
γουσα, διὰ τιμῆς ἀγομένη. --τ «Αϊσχύλος δὲ ἐν 
᾿ἘἘπιγόνοις ἐπὶ τοῦ ἐντίμου. 

51 

Ἀγρπᾶ Αἰβοπδοιπὶ ΧἼΠ. γμ. ὅ88 4. Απάνοπϊοπ Βἴ5- 

«το σούσπὶ οχ Ερίσοηϊς τϑοϊίαϑθθ πιθιη Γι τ' 

Ὀλόμενε παίδων, ποῖον εἴρηκας λόγον; 
Ῥυλϊταίατ ταὐτιιπι ΔΟΘΘΒΥ ἂπ ΒΟΡΒΟΟΙ 5 Ερίβοποβ ἤϊοαῖ. 

᾿Απάτοπίοιιβ δαΐθηι ΠΘιποϑίμοηΐς Ογαίουῖα δοίαϊθ υἰχῖϊ. 

ΕἙΥΡΩΠῊ ΠΗ ΚΑΡΕΣ. 

52 

Βίοραοις ΓΠ, 26. «Δσχύλου Καρῶν 
᾿1λλ᾽ Ἄρης φιλεῖ 

ἀεὶ τὰ λῷστα πάντα τἀνϑοώπων στρατοῦ. 
Ἑτγγαγατιβ. δὰ Βορμοοις ΡΙΙΙοοῖ. 437. ρ. 2283 παντὸς 
ἀνατρέπων. Ῥοίοται ποὺ δοι!τι5 πάντ᾽ ἀνατρέπων. 
5 πη] ἀθ Μανίο ἡϊοίᾳ μοθίαταπι ΘΟ] σὴς Ὑ ΔΙΟΚΘπαυῖμ5 

ίαῖγῖυ. Επεὶρ. Ρ 225. 
58 

Βίθρβαπις ΒγΖ., Π͵ύλασα: πόλις Καρίας, ἀπὸ 
Μυλάσου --- λέγεται καὶ Μύλας, ὡς «Αἱσχύλος 

ἐν Καρσὶν ἢ Εὐρώπη. Ἠαθδο ποιιϊηῖθ ἴοτμια Του ία556 

τοσττποπα ΜΔΟΒΟπὶ ἀραὶ Ατποπαθαμπι ὙΠΠ. Ρ. 336 ο. 

πΡὶ ππης Αοσυρίίαθ πυρὶ ποιηθὴ ἤϊύλωνα ἱπ {πο τιῖ- 

πιρῖνὶ Ἰϑρίτανῦ : πἰδὶ δαξ οἱ ἰδίοπθιι αἰ πηΐοῖτ, απ Π͵ύλων 

βουίρεῖι. Π͵ύλασσα πια]8 βου θίταν 1914. ν. 848 ἀ. Οοτ- 

τῖρο Μύλασα. 

ἩΖΔΩΝΟΙ.Σ. 

Ἑαπίε (οἰγαϊοσίαθ Τ᾿γοῦγσθδο : τυἱάθ ἰηΐτα δὰ Γγσπτρτπι. 

ὅ4 
Θίγαρο Χ, ν. 470. Τούτοις δ᾽ ἔοιχε χαὶ τὰ παρὰ 

᾿ γ τοῖς Θρᾳξὶ τά τε Κοτύττια χαὶ τὰ Βενδίδεια, παρ 
οἷς χαὶ τὰ Ὀρφιχὰ τὴν καταρχὴν ἔσχε. τῆς μὲν οὖν 
Κότυος τῆς ἐν τοῖς ᾿Ηδωνοῖς «“ἰσχύλος μέμνηται 
χαὶ τῶν περὶ αὐτὴν ὀργάνων. εἰπὼν γὰρ 

“Σεμνὰ Κότυς ἐν τοῖς ᾿Ηδωνοῖς, 
" ἜΞΣΣ 
ὁρεια δ᾽ ὄργαν᾽ ἔχοντας (ΑΘΘΟΝΥΙ ἰρίτπτ σϑυρθὰ ἔπο- 

᾿ Ἶ ᾿ ᾿ ; 
ταπὶ ὁρει᾽ ὄργαν᾽ ἔχοντες) τοὺς περὶ τὸν “]Πόνυσον, 

εὐθέως ἐπιφέρει 
ς 
Ὁ μὲν ἐν χερσὶν 

βόμβυχας ἔχων, τόρνου χάματον, 

δακτυλόδειχτον πίμπλησι μέλος, 

μανίας ἐπαγωγὸν ὁμοχλάν " 
ὁ δὲ χαλχοδέτοις κοτύλαις ὀτοβεῖ. 

χαὶ πάλιν 
ἱΡαλμὸς δ᾽ ἀλαλάζει" 

ταυρόφϑογγοι δ᾽ ὑπομηκῶνταε 
ποϑὲν ἐξ ἀφανοῦς φοβεροὶ μῖμοι, 
τυπάνου δ᾽ εἰχὼν ὥσϑ᾽ ὑπογείου 
βροντῆς φέρεται βαρυταρφβής. 

ΒΟΠΟΙαςία Ὑ ποίας Πία, τν, 84. Καϑόλου δὲ χοτύλας 
ἐχάλουν πάντα τὰ κοῖλα. καὶ «Αἰσχύλος ἐν ᾿Ηδωνοῖς 

τὰ χύμβαλα .. Ὁ δὲ χαλχοδέτοις χοτύλαις στοβεῖ."" 
Οοννῖρο ὀτοβεῖ οχ Ευβίαιμῖο Ρ. 1282, 16. «πὶ ποπιθπ 

Τα θι]α6 Οἰΐοῖῖ, Αἰτταλς πὰϊπο Ὑθύδιπὶ Αἰμθπαθὰβ Χ7Τ. Ρ. 

479 Ρ. 
δ 

ΒΟΒΟΙ δία Αὐἱϑορμδηῖβ ΤΉ ΘΘΙΟΡ ΒΟΥ. τ. 135. “Ζ2έγει 
δὲ (Τυκοῦργος) ἐν τοῖς ᾿Ηδωνοῖς πρὸς τὸν συλ-- 
ληφϑέντα “Ἰιόνυσον ., Ποδαπὸς ὁ γύννις; ““ 

ὅ6 

Αὐϊβίορμαπος ἴῃ Αυΐθις νυ. 277. 

Τίς ποτ᾽ ἔσϑ᾽ ὁ μουσόμαντις ἄτοπος ὄρνις ὀριβάτης; 

ΠῚ 5ομοΙακία, Τοῦτο εἶπεν εἷς τὸ τερατῶδες τοῦ 

ὄρνιϑος ἀφορῶν, οὐδὲν πρὸς τὸ προσχείμενον. παρὰ 
τὸ ἐξ Ηδωνῶν «Αἰσχύλου ., Τί ποτ᾽ ἔσται ὃ μουσό- 
μάντις ἄλαλος ἀβρατεὺς ὃν σϑένει.“ς Βυϊάας, ἥΐου- 

σόμαντις: κομπώδης. τοιοῦτοι γὰρ οἱ μάντεις 

καὶ οἱ ποιηταί. παρὰ τὸ ἐξ᾿ ΠΙδωνῶν «ΔἹσχύλου,, Τίς 
ποτ᾽ ἔσται ὃ μουσόμαντις ἄλλος ἀβρατεύς."“ 

57 

Ἑτοιίαπις Ρ. 190. Ἴχταρ: ἐγγὺς, παρὰ τοῖς .4τ- 
τιχοῖς, ὡς καὶ σχύλος ἐν Εὐμενίσι φησί ---ς μέ- 
μνηται ὁ αὐτὸς τῆς λέξεως χαὶ ἐν ᾿Ηδωνοῖς. 

58 

Ἡδεγομίας, ἤδασμος: οὐδένα δασμὸν ἐχτελοῦ-- 
σα, οἷον τελοῦσα ἐνοίχιον. «ϊσχύλος ᾿Ηϑωνοῖς (εο- 

ἀοχ ἡδονήν). Ῥμοιίι Ρ. 8, 4. δασμος: οὐδένα 
δασμὸν ἐχτίνουσα, οὐδὲ μερίζουσα δασμὸν τῆς οἱκή- 
σεως. οὕτως «ΑἹσχύλος. 

59 

Ἡδογομίπς οὲ ϑυῖΐδας, «1) γέζειν: διασπῶν. ἔχ 
μεταφορᾶς, παρ᾽ ὃ χαὶ τὸ αἰγίζεσϑαι ἀπὸ τῶν 
αἰγίδων. «Αἱσχύλος. ὁ δ᾽ αὐτὸς ἐν ᾿Ηδωνοῖς (ἡδονῇ 

οοἴθχ Ηδογομῖ, ) καὶ τὰς νεβρίδας οὕτω λέγει. Ἡδδο 

Ῥανεῖπη τϑρριπῃίαν ἰηΐτα ἀρὰ Βυΐϊάαπ, Πδωνὶς 

Ηδωνέδος: χώρα οὕτω λέγεται. καὶ Ηδωνοὶ ὄνο- 
μα ἔϑνους. «Αἱσχύλος. ὁ δ᾽ αὐτὸς ἐν ᾿Ηδωνοῖσι χαὶ 
τὰς νεβοίδας οὕτως καλεῖ. χαὶ ἔστιν ἐν τῷ αἰγίζειν. 

60 

Ἡδεγομίις, ““μρίδρομος: «ΑἹἸσχύλος “ΣΣεμέλῃ 
ἔπλασε δαίμονα καινὸν περὶ τὰ ᾿μφιδρόμια, ὡς εἰ 

ἔλεγες τὸν γενέϑλιον. δηλοῖ δὲ χαὶ ἐξ ἑχατέρου 

μέρους ϑεώμενον ἢ προηγούμενον, ἢ δρμᾶν δυνάμε-- 
γον, ὡς ΑΑϊσχύλος ᾿Ηδωνοῖς (εοᾶοχ ἡδωνές). 

6Ι 

Ἡροτ δίς, “σσιστας ἔγγιστα. «Αϊσχύλος ᾿Ηδω- 
γοῖς (οοὔοχ ἡδωνῶν) . 

Υ 62 

ΘΟΒΟΙ σία Ηοιπουῖ Πίδα. ε, ὅ356., Ξενοφῶντα δὲ 
γένος τι ᾿Ινδῶν φάναι τὸν χλούνην εἶναι, καϑάπερ 
καὶ παρ᾽ «Δἱσχύλῳ ἐν ᾿Ηδωνοῖς 



ΑΕ ῊΣ ἡ Ὁ Δ Ὁ Ὑ. 

ἸΠαχροσχελὴς μὲν ἄραμα χλούνης τις εἶ, 

ΨοοαΡυαπι χλούνης ΘΧ ΑΘΘΟΙΥ]Ο πιοπιοναί Ἐπιβτδί τς 
Ρ. 772, 58. Ὅτι δὲ χαὶ ἐντομίαν ὃ χλούνης δηλοῖ οὐ 
μόνον «ΑἹσχύλος δίδωσι χρῆσιν ---- . χλοῦνις Ἰορίταν ἴπ 
Ἑσμιθη. Υ. 188. 

Π.211..4Ὲ Σ. 

Ὁ ̓ 5βουίαίϊο Ἡυϊηδηπὶ ἵπ Ορα5ο. γ0]. ΠῚ. Ρ. 130. 

63 

Οταπηπιδίϊοιι ῬΟΚΚουὶ 1. τ. 846, 9. “δριαναὶ 
γυναῖκες: «Αϊσχύλος ἐν ᾿Ηλιάσιν 

᾿ἀδριαναΐί τε γυναῖκες τρόπον ἕξουσι γόων. 
᾿ἀδριηναί Ἡδυπιδππας Ρ. 138. 

θά 

Αἰμοπδοις ΧΥ. γΡ. 469 Γ. Ὅτι ὁ ἥλιος ἐπὶ ποτηρίου 
διεχομίζετο ἐπὶ τὴν δύσιν --- φησὶν --- ΑἹσχύλος ἐν 
ἩἩλιάσιν., , Ἔνϑ᾽ ἐπὶ δυσμαῖς ἴσου πατρὸς Ἥφαιστο- 

τευχὲς δέπας ἐν τῷ διαβάλλει πολὺν οἰδματόεντα 
φέρει δρόμου πόρον οὐδ᾽ εἷς μελανίππου προφυ- 
γὼν ἱερᾶς νυχτὸς ἀμολγόν.“ς Θαδο Ἡθγπιᾶππὰδ Ρ. 187. 
18 οουτῖρῖε Μῃ 

Ἔνϑ᾽ 
ἐπὶ δυσμαῖσι τεοῦ 
πατρὸς “ΗἩφαιστοτυχὲς 
δέπας, ἐν τῷ διαβάλλει 

πολὺν οἰδματόεντ᾽ ἀμφίδρομον 
πόρον, εἷς μελανίππου 
προφυγὼν ἱερᾶς νυκτὸς ἀμολγόν. 

θὅ 

Αἰμοπαθας Χ. μ. 424. ἃ. Τούτῳ ὅμοιόν ἔστι τὸ 
ἀγνιηρέστερον καὶ τὸ ἐν “Ἡλιάσιν Αἰσχύλου ...21φϑο- 
νέστερα λίβα.“ Ἐρίζοιιθ ἀφρϑονέστερον λίβα. Βθοῖο 
Οαβαυρβοππς ἀφϑονεστέραν λίβα. 515 εὐχταίαν λίβα 

ἔγαρτα. 49, 
66 

ΒΟΒΟΙΪ σα ΘΌΡΒΟΟΙ 5. Οδα. ΟΟ]. 1248. “πὸ 
διπᾶν: τὰ ἀπὸ τῶν ὀρῶν φησι τῶν προσαγορευο-- 
μένων Ῥιπῶν. τινὲς δὲ οὕτω καλοῦσι Ῥίπαια ὄρη. --- 
μέμνηται καὶ ἐν Ἡλιάσιν «Αἰσχύλος ,Ῥίπαι μὲν δὴ 
πατρός.“ “ 

ν. 

ἩΡ4ΚΟ.Ε14.41. 

67 

ΒΊΟΡαοπβ ΟΧΧΊΙ, 2. “ἰσχύλου “Πρακχλειδῶν 
Οὐ γάρ τι μεῖζον ἄλλο τοῦδε πείσομαι. 

68 

Ηδεγομῖπθ, μριμήτορες: οἱ ἐκ πολλῶν 
μητέρων γεγονότες ἀδελφοί. «Αἱσχύλος Πραχλείδαις. 
ϑυῖα5, ἀμφιμήτωρ: ὁ ἑτερομήτωρ. «Αϊσχύλος. 

69 

Ἡδσγομῖπ5, Ἐπιγλωσσῶ : ἐποιωγίζου διὰ γλώτ-- 
της. «Αἰσχύλος Ἡρακλείδαις. 

ΘΑ Δ ΑΜΟΠΟΙΟΙ. 

᾿ το 

ῬΟΙῸχ ΤΠ, 122. Καὶ “έσβιον δὲ χαὶ ἐχφατνώ- 
ματα χαὶ κῦμα μέρη ἔργων ἐν «Αϊσχύλου Θαλαμο- 
ποιοῖς 

᾿4λλ᾽ ὁ μέν τις ““έσβιον 

χῦμ᾽ ἐν τριγώνοις ἐχπεραινέτω ῥυϑμοῖς. 
τάχα δὲ καὶ οἱ ϑαλαμοποιοὶ εἶδος τέχνης. ῬοΙονὶ 
ψποά μοσὲ “ΤΖέσβιον Ἰοποβαίις φάτνωμά τι, ἴθπιθγθ ἐπ 
γϑυρθὰ ροθίδθ ᾿Π]Πδίτηι » αἱ ( κσγάνῳ ἴκ σϑύϑιηι ΕΠ ρῚ 415 
Χ, 146. 

ΘΕΩΡΟΙ Ἢ ΙΣΘΙΜ]ΔΑΣΤ πεΟαΑ4)Ι. 

71 

Διβοπαριβ ΧΙΨ.. Ρ. 629 ἢ. «Δσχύλος ἐν Θεωροῖς 

Καὶ μὴν παλαιῶν τῶνδέ σοι σκωπευμάτων. 

Ἡρογομῖις, Σκωπευμάτων: σχῆμα τῆς χειρὸς πρὸς 
τὸ μέτωπον τιϑεμένης, ὥσπερ ἀποσχοπούντων. ῬΒο- 
τἰιβ Ρ. 627, 6. Σχώπευμα: σχῆμα σατυριχὸν, ὡς 

χαὶ ὁ σχωπός. οὕτως «Τἱσχύλος. Ἠρογομῖα5., Ὑπό- 

σχοπον χέρα: «Αἰσχύλος. ὥσπερ οἱ ἀποσχοποῦν-- 
τες οὕτω κελεύει σχηματίσαι τὴν χεῖρα, καϑάπερ 
τοὺς Πᾶνας ποιοῦσι. σχῆμα δέ ἐστιν ὀρχηστικὸν ὃ 
σχοπός. 

72 

Ἡρσγομῖας, Γαμ βές: «ΑϊἹσχύλος Θεωροῖς ἢ ̓Ισϑμια- 

σταῖς. τοῖς κιϑαρίζουσιν ὃ αὐλὸς συνήει, καὶ αἵ τοι- 

αὕται χκιϑαρίσεις ἐλέγοντο παριαμβίδες. 

173 

Ἡοογομῖπ5, ἥποστάς: φυγών. «Αἰσχύλος ᾿Ισϑμια- 
σταῖς (οοὔοχ ἐσϑάσταις ) καὶ ᾿Δλχμήνῃ- 

74 

ῬΠοίϊπα Ρ. 655, 12. --- Πλέω γράσου γε καὶ ψο- 
ϑοίου καὶ ῥύπου. «ΑϊἹσχύλος Θεωροῖς. Τα πο Ὑουβι8 

ϑιιθπάδπαιβ υἱάθίασ, 46 0 αἰχὶ δὰ ὐ]βίορηδηῖβ 

ἔγαρτη. 706. 

ΘΡΗΙΣΣΑ͂Ι. 

75 

Ἡοβγομῖπα, .4..γ αἷς: ζηλώσεσιν. «Αϊσχύλος Θρήσ- 

σαις. 

16 
ΒοΒοΙαβία ΘΟΡΠΟΟΙ 8. Αἴαο, νυ. 134.4ἁ0. Τὸ δὲ τῶν 

αἰχμαλώτων κηδεμονιχὸν μὲν, ὡς Αἰσχύλος ἐν Θρήσ- 

σαις, οὐ μὴν εὐπρόσωπον. 

71 
Αὐἰςίορμαποβ βάπαᾶν. συ. 1329. Τὸ συγχλινὲς ἐπ᾽ 

«ἄἴαντι. τθὶ βομοιαοία, Τιμαχίδας φησὶ τοῦτο ἐν 
ἐνίοις μὴ γράφεσϑαι. ᾿Δπολλώνιος δέ φησιν ἔκ Θρῃσ- 

σῶν αὐτὸ εἶναι. 
78 

ΒΟΠΟΙ δία ΒΟΡΒΟΟΙ9. Αἴαο, συ. 815. Μετάκειται ἡ 
σκηνὴ ἐπὶ ἐρήμου τινὸς χωρίου, ἔνϑα ὁ «Αἴας εὖτρε- 

πίσας τὸ ξίφος ῥῆσίν τινα πρὸ τοῦ ϑανάτου προ- 

φέρεται, ἐπεὶ γελοῖον ἦν κωφὸν εἰσελϑόντα περιπε- 
σεῖν τῷ ξίφει. ἔστι δὲ τὰ τοιαῦτα παρὰ τοῖς πα- 
λαιοῖς σπάνια " εἰώϑασι γὰρ τὰ πεπραγμένα δι᾿ ἀγ- 
γέλων ἀπαγγέλλειν. τί οὖν τὸ αἴτιον; φϑάνει «Αϊ- 

σχύλος ἐν Θρήσσαις τὴν ἀναίρεσιν Αἴαντος δι᾿ 
ἀγγέλου ἀπαγγείλας. ἴσως οὖν καινοτομεῖν βουλό- 

μενος (ὁ “Σοφοχλῆς) χαὶ μὴ χατακολουϑεῖν τοῖς 

ἑτέρου τινὸς ὑπ᾽ ὄψιν ἔϑηχε τὸ δρώμενον- ἢ μᾶλ- 
λον ἐχπλῆξαι βουλόμενος" εἰχῆ γὰρ κατηγορεῖν ἀν- 
δρὸς παλαιοῦ οὐχ ὅσιον. Τάθπι δ γ. 883. Παραδε- 

δομένου δὲ καϑ᾽ ἱστορίαν ὅτι κατὰ τὸ ἄλλο σῶμα 



8 ἈΝ ΞΦΎΥ ΑΝ Θ ἃ. 

ἄτρωτος ἦν ὃ Ἵϊας. κατὰ δὲ τὴν μασχάλην τρωτὸς, 

διὰ τὸ τὸν Ποαχλέκ τῇ λεοντῇ αὐτὸν σχεπάσαντα 

χατὰ τοῦτο τὸ μέρος ἀσχέπαστον ἐᾶσαι διὰ τὸν 
γωρυτὸν ὃν περιέχειτο. (φησὶ δὲ περὶ αὐτοῦ Αϊσχύ-- 
λος ὅτι χαὶ τὸ ξίφος ἐχάμπτετο οὐδαμῆ ἐνδιδόν-- 
τος τοῦ χρωτὸς τῇ σφαγὴ" τόξον ὥς τις ἐντείνων, 
πρὶν δή τις. «φησὶ, παροῦσα δαίμων ἔδειξεν αὐτῷ 
χατὼ ποῖον μέρος δεῖ χρήύσασϑαι τῇ σφαγῇ. 

ΤῊΕΛΡ ΘΙ 1: 

19 
Μδουορῖις. ϑαίαγπα. Ὑ, 22, 71η ἰογίϊο “οποίος ζἰδτο 

ομγοῖρι ἰορέξν. ποζπο πιπῖο ἐγανιϑήαίτιρι δὲ σιαουίμεν' 

Ὁ» Ὅπαο Ῥλοοῦο μαίον ογιιίροί οη5., τῖλιὶ Ῥμοοῦι5 Αροῖο 

γγαραέχηι"". - δοα ἀὔ[ίνηιο ἀοοι ἐςοίπεσα. υαίοηι οἰΐαπι 

ὧν πος “2οποληζενε δρεϊμ οι  ἐςούπιμνι στα σοοαίΐαγιπι δοτίρίο-- 

τορι δοομίμη, φιὶ ἐμ Ταδμῖα πα Παὐΐπα Πμσα 5.Δ-- 

ΟΕΒΌΘΤΕΝ ὠιδογίνιεμο" οἷς αὐ 

Στέλλειν ὅπως τάχιστα " ταῦτα γὰρ πατὴρ 

Ζεὺς ἐγχαϑίει «Ἱοξίᾳ ϑεσπίσματα. 

Ατταπς θεΐαπη ΞΟ ΒΟ] ασία ΒΟΡΠΟοΙ 5 Οραϊρ. Ο0]. νυ. 799, 

Ομΐδ50 ϑεσπίσματα,. 
80 

Ηδογοιας, Κασωλάβα: οἱ μὲν πόλις, οἱ δὲ 

χώμη. υἀἹσχύλος ἹΙερείαις. 

81 

Αὐϊοιοίοιος Επλο. Νίοοιι. ΠῚ, 2. Ὃ δὲ πράττει 
Ι ἀγνοήσειεν ὥν τις, οἷον λέγοντές φασιν ἐχπεσεῖν αὐ- 

- εν 9, τ, ΠΑΡ Ὁ “ ΝΡ ν 
τοῖς, ἢ οὐχ εἰδέναι ὅτι ἀπόροητα ἣν, ὥσπερ «Αϊσχύ- | ᾿ 
λος τὰ μυστιχά. αὶ Ἐποίνατίας. ρ. 40 ἃ. “οχεῖ γὰρ 
«ἀἱσχύλος λέγειν μυστιχά τινα ἔν τε ταῖς Τοξότισι 

χαὶ Ἱερείαις χαὶ ἐν Σισύφῳ πετροχυλιστῇ χαὶ ἐν φι- 

γενείᾳ χαὶ ἐν Οἰδίποδι. ἐν γὰρ τούτοις πᾶσι περὶ 

“Ἰημήτρας λέγων τῶν μυστιχωτέρων περιεργότερον 

ἡ ἀπτεσθαι ἔοιχε. λέγει δὲ χαὶ περὶ «Αϊσχύλου καὶ 
“Ηραχλείδης ὁ Ποντιχὸς ἐν τῷ πρώτῳ περὶ Ὁμήρου 

᾿ ὡς κινδυνεύοντος ἐπὶ σχηνῆς ἀναιρεϑῆναι ἐπὶ τῷ τῶν 
μυστιχῶν περι έρειν τινὰ δοχεῖν, εἰ μὴ προαισϑόμε- 
νος χατέφυγεν ἐπὶ τὸν τοῦ “Ἰιονύσου βωμόν. οοι. Αρ]1ὰ- 

μὰς ΗΟ, 19. «“ΤΠσχύλος ὁ τραγῳδὸς ἐχρίνετο ἀσε- 
»“"» - ᾿ ΟΜΝ ἀν ἘΜ ᾽ ἷ- 
βείας ἐπί τινι δράματι, ἑτοίμων οὖν ὄντων ᾿ϑηναίων ᾿ θά; ᾿ 5 "ἢ ΕΌΡΩΥ, ς 
βάλλειν «αὐτὸν λίϑοις “1μεινίας ὃ νεώτερος ἀδελιρὸς δια- ἐ ΐ 9 
χαλυιννάμενος τὸ ἱμάτιον ἔδειξε τὸν πῆχυν ἔρημον τῆς 
χειρός. ἔτυχε δὲ ἀριστεύων ἂν Σαλαμῖνι ὁ ̓ μεινίας, 
ἀποβεβληχὼς τὴν χεῖρα, καὶ πρῶτος ᾿ϑηναίων τῶν 
3 ΄ ᾿ " τ ς ν - 

ἀριστείων ἔτυχεν. ἐπεὶ δὲ εἶδον οἱ διχασταὶ τοῦ 

᾿ἀνδοὺς τὸ πάϑος, ὑπεμνήσϑησαν τῶν ἔργων αὐτοῦ 

χαὶ ἀφῆχαν τὸν “ΑἹσχύλον. ΟἸοιιθης ΑἸθχαπάν. ϑέγοπι. 

Π. ν. 387. Ὡς Δϊσχύλος τὰ μυστήρια ἐπὶ σχηνῆς 

ἐξειπὼν ἐν᾿Ἱρείῳ πάγῳ χριϑεὶς οὕτως ἀφείϑη, ἐπι- 

δείξας αὑτὸν μὴ μεμνημένον, Ὑ 146 Τ ΟΡ ΟΚΙΪ ΑΡΊΔοΡΕ. 

Ρ. 77. 

ΓΤΓΞΙΩ Ν. 

82 

Βίοβαθις ΟΥ̓ΧῚ, 16. ““ἰσχύλου ᾿Ιξίονος 

Βίου πονηροῦ ϑάνατος εὐχλεέστερος. 

83 

Ἡδογ οι, Ἱερῖτεν: χαϑαομοῦ δεομέγην, ἱχέ- 
τιν. «Ἱϊσχύλος ᾿Ιξίονι. Οοάθχ ἱερείτην. 

84 

ΒΟΒΟΙΪασία Ριπᾶαυὶ Ῥγίμ. Π, 39. Τὸν ᾿Ιξίονα οἱ 

μὲν ᾿Αντίονος γενεαλογοῦσιν, ὡς «Αϊσχύλος. 

80 

Αἰβοπᾶθις ΕΥ̓͂. Ρ. 182 ο. Οἴδαμεν δὲ χαὶ τοὺς 

ἡμιόπους (αὐλοὺς) χαλουμένους. --- εἰσὲ δ᾽ οἱ 
αὐλοὶ οὗτοι ἐλάσσονες τῶν τελείων. «Αϊσχύλος γοῦν 
χατὰ μεταφορὰν ἐν Ἰξίονί (φησι 

Τὸν δ᾽ ἡμίοπον καὶ τὸν ἐλάσσονα 
ταχέως ὁ μέγας καταπίνει. 

χαὶ τὸν ἐλάσσω Ῥοτδοπι5. Ηδθο υϑῦρα ἄοῖθε Βοιίμῖι5. 

ἡμίοπον αὐλὸν οχ ΑΘΡΟΒΥΙΟ πιριιογαΐ ῬΟΠαχ ΥἹ, 161. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙ͂Ζ. 

ΤῈ ρῬυοΐαπαις τυ ϑίθυῖῖς ἔγαρτη. 81. 

86 

ΒΟΠΟΙακία ΒΟΡΒΟΟΙς Αἴαο. ν᾿ 722. Κυδάζεται: 
λοιδορεῖται, ὑβοίζεται ὑπὸ πάντων. --- κεὼ «Αἰσχύλος 
ἂν ᾿Ιφιγενείᾳ 

Οὐ τοι γυναιξὶ δεῖ χυδάζεσϑαι" τί γάρ; 

Ἐχοονῖροῖς παρὸ ϑιυιίάας, ἀρὰ ποῖ Οὔτοι γυναιξὶ 

κυδάζεται ταπΐαπι 16 αἴτατ, 

87 

ΑΥἸΝΟΡΒαπος Βδπαν. συ. 1302. 

Αὐδιστ᾽ ᾿χαιῶν, ᾿“τρέως 
πολυχοίρανε μάνϑανέ μοι παῖ. 

αἰ κομο σία, ᾿Τρίσταρχος χαὶ ᾿Ἰπολλώνιος, ἐπισχέ- 
ψασϑε πόϑεν εἰσί: Τιμαχίδας δὲ ἐκ Τηλέφου «41-- 
σχύλου, ᾿Ἰσχληπιιάδης δὲ ἐξ ᾿Ιφιγενείας. 

ΚΑΒΕΊΡΟΙ. 

88 

Αἰβοπαθυς ΤΧ. ν. 378 ἃ. θονιϑα ἐπὶ τοῦ ἀρσενι-- 
χοῦ --- Αἰσχύλος Καβείροις 

ὍὌρνιϑα δ᾽ οὐ ποιῶ σε τῆς ἐμῆς ὁδοῦ. 
89 

ΒΟΒΠΟΙ σία Ῥίπάατὶ Ῥυίι. ΤΥ, 3038. Πάντας “ΖΣοφο- 

χλῆς ἐν ταῖς «Τημνιάσι τῷ δράματι χαταλέγει τοὺς 
εἰς τὸ ᾿Τργῶον εἰσελϑόντας σχάφος, χαὶ «Αἰσχύλος 
Καβείροις. Ἰαρτὶ χιβήραις. 

90 

Αἰβοπᾶθις Χ. Ρ. 428 1. Καὶ τὸν «4ϊσχύλον ἐγὼ 
«φαίην ἂν τοῦτο διαμαρτάνειν" πρῶτος γὰρ ἐκεῖνος 

χαὶ οὐχ, ὡς ἔνιοί φασιν, Εὐριπίδης παρήγαγε τὴν 
τῶν μεθυόντων ὕψιν εἷς τραγῳδίων. ἐν γὰρ τοῖς 
Καβείροις εἰσάγει τοὺς περὶ τὸν Ιάσονα μεϑύοντας. 

91 

ῬοΙμχ ΥἹ, 28. Οἰνηρὺὸς --- χαὶ «Αϊσχύλος 

Μηδὲ χρωσσοὺς 

μήτ᾽ οἱνηροὺς μήϑ᾽ ὑδατηροὺς 
λείπειν ἀφνεοῖσι δόμοισι. 

ῬΒνυυπίομας ΒοΚκοιὶ 1. ν. 115, 3. Ὑδρηροὺς πί- 

ϑους χιὼ οἱνηρούς: «Αἰσχύλος χαιείροις. ῬΙατατοα5 
Μοταὶ. ρ. 682 {- Εἴ τις ἀντιστρέψας αἰτιῷτο τοὺς 

«Αἱσχύλου Καβείρους ὄξους σπανίζειν δῶμα ποιήσαν- 



 ΞΞ Ξ Ξξε ς 
ἊΣ ΕΠ ἘΞ Ἢ τ ἴὉ ΤΥ: 9 

τάς, ὥσπερ αὐτοὶ παίζοντες ἠπείλησαν. ὙιάΘ 10- ΑΙ οοαΐοος χατὰ ΡτῸ χαὶ δὲ λεοντίμς. δορῶς ἀὐάομαι 
θθοκ. Αβίδορι. ρ. 1207. 

ΧΑΖΩΖΙΣΤΩ. 

92 

Ἡδογοΐι5, Πανίας βήσσας: ὡς ἀπὸ τοῦ 
Πανός. «Αἱϊσχύλος Καλλιστοῖ. Οοάοχ ὡς ἐπὶ τοῦ. ῬΒο- 
{{π|5 Ρ, 577, 17. Πανιὰς «ἴσα: ἀπὸ τοῦ Πανός. 

ΚΕΡΚΎῪ Ν. 

99 

Ἡσδγομίυα, μβωνες: αἱ προσαναβάσεις τῶν 
ω 

«Ἱἱσχύλος Κερχύονι (οοάοχ χερχύονι) χαὶ 
“Σισύφῳ. Ἑ τοιίαπι5 ν. 86. χαὶ γὰρ οἱ Ῥύδιοι ἄμβω-- 
γας χαλοῦσι τὰς ὀφουώδεις τῶν ὀρῶν ἀναβάσεις. 

μέμνηται τῆς λέξεως χαὶ υἹσχύλος. 

ὀρῶν. 

94 

ῬΟΙχ Χ, 176. Εὶεν δ᾽ ἂν καὶ ἀμιζωτίδες ἂχ 
τῶν σχευῶν --- εἰπόντος -- ὃν Κερχύονι Αἱσχύλου 

ἀἠμφωτίδες τοι τοῖς ἐνωτίοις πέλας. 
9 

ΤΕΥ οἰπ5, ἤπεινύχη: ἀπεπνευματίσϑη. «Ἅ4]- 

σχύλος Κερχύονε σατυριχῷ. Οοάοκ χερχυύνη σατυ-- 
ρικῷ- 

96 

Ἡρεογολίιβ, ἡ τέσεις: ἀτιμάσεις. Ασχύλος Κερ-- 
χύονι. 

97 

Ἡουγολιο, Ἐὐληματεῖ: λήματος χαὶ ἀνδρείας 

εὖ ἔχει. «ἀἹσχύλος Κερκύονι (οοάοχ χερχυόνῃ) σατυ-- 

ρικῷ- 

98 
᾿ς ρ ΕΝ Ζ , 

Ἡανυροονδίῖο, Ὅρον : σχεῦός τι γεωργισον --- μη-- 
ἴο κ ; ᾿ παλ ἢ 

ποτὲ μέντοι τὸ ὅρον παρά τε Αϊσχύλῳ ἐν “Κερχύονι 
ΠΕ" χεραυγῶνι) χαὶ παρὰ Πενάνδρῳ σημαίνει 
ξύλον τι, ᾧ τὴν πίε πατημένην σταιφυλὴν πιέζουσιν. 

ἴ ἢ Ἐδρυ]ὰθ ποπιθὴ Ομ θου ΩΣ Βη ας, ἀρ ποῖ θοὸν 7 ἂν ᾿ Ν 
βου] ρέμα, οἱ ῬΠοΙΐα 5 ̓. 349, 18. 

ἌΊΡΡΥ ΚΣ: 

99 

Ρο]χ ΓΧ, 186. «Ῥαῦλον τὸ λογγάζειν ἐν τοῖς 
Κήρυξι τοῖς Αϊσχύλου. 6 ποὺ γνοσᾶλι]ο αἰχὶ αὐ 

ΓΙ ΟρΗσπιΝ ἔναστα. 681. νυ. 238. Ῥμοῖίϊις ρ. 228, 22, 

-Ζογγάσω: σιραγγεύσομαι- ὃ ἡμεῖς λαγγάσω χεὼ 
λαγ' γογεύσω λέγομεν. «ἀἱἹσχύλος. Ουΐρις ψιαθ αὐδιη- 

τὰν δὲ ἐξ ὧν τὰ ἀπύγεια δοῦσιν λογγάσια αἰῖυς 51ο5- 

586 ΤνρΠἸΘηΐ}} σαηΐ, πὰ 46 γοοῦθι!ο λογγωώγὲς 6χ- 

ΡΙϊοαίιπὶ ἔαϊι. 
100 

ῬοΙκ Χ, 68. Π7]ήποτ᾽ οὖν βέλτιον στενόστοιμιον 

αὐτὸ καλεῖν. εἴρηται δὲ τοὔνομα ἐπὶ ἀμφορέως ἐν 
σατυριχῷ δράματι Κήρυξι τοῖς «ἀϊσχύλου,, Στενί- 
στόμιον τὸ τεῦχος." 

101 

ῬΟΙΧ Χ, 186. «Ῥαέης δ᾽ ἂν χαὶ σισύονων» «4ἴ-- 

σχύλου ἂν Κήρυξ! ὁ σατύροις λέγοντος 

Καὶ τῆς σισύρνης τῆς λεοντείξς. 

ΕἘΆΛΑΘΜΈΕΝΤᾺς 

Τουρίιο, Ἐπιθπ]. σγο]. 1. ν. 160. ΘοΙμραγαῖῖς ΕΙΘΟΥ ΟΠ] 
δὲ διυϊίδο β!οϑοἷ5 -ἀΠεόντειος δορά δὲ. Ζεοντείω δορά, 

102 
Ἀπεϊαιοἰσία ΒΟΚΚονὶ 10 

ποιεῖγε αΙϊσχύλος Κήρυξιν. 
103 

“Ἀπεϊαι οἰκία ΒΟΙΚΚονὶ 1. ρ. 109, 22. 
χωρὶς τοῦ ε «ϊσχύλος Κήρυξιν. 

104 
ῬΒοίζις Ρ. 477, 11. Τυρσοχόρσου λέοντος: 

«Τἰσχύλος ἐν Κάρυξ, Ξε σατύροις. Του μῖυς, 7ν ρσο- 
κόρσου λέοντος: ΤΙῈυρροκειράλου, ξαγϑοτρίχου. 

Ρ- 102, 14. κΚαχο- 

Νοσσόν: 

ΚΎῬΥΚΛΗ: 

10ὅ 
Ηρογομίις, Ζὐτό φορβος: αὐτοφάγος. αἀἹσχύ- 

λὸος Κίρχῃ. 

100 
Ἡρογομῖι5, Ζυγώσω: δαμάσω, χἡ εἰσω, χαϑέξω. 

«ἀἱσχύλος “Κίρκη σατυριχῇ. ῬΒοιίπ5 Ρ. 55, 8. Ζυγώ- 
σω: χαϑέξω, δαμάσω. 

ΟΡ ΎΓΙΣΥΣΣ ΧῚς 

107 

Αἰβοπδοιια 11. ἢ. 651 ἃ. Π]όρα-- ἐν δὲ Κρήσσαις 
( ΔϊἹσχύλου) χαὶ τὰ τῆς βάτου 

-Πευχοῖς τὲ γὰρ μόροισι χαὶ μελαγχίμοις 
χαὶ μιλτοπρέπτοις βοίϑεται ταὐτοῦ χρόνου. 

ΝΟΡΊβθηεπι5. πᾶθο σοροε τ ἘΠιδια μΐπ9 ν. 1264, 24. Ῥο]- 
1κ ΥἹ, 49. Συχώμινα. ταῦτα δὲ χαὶ μόρα «ἀϊσχύλος 
ὠνόμαχε, τὰ ἄγρια οὕτως ὀνομάσας τὰ ἐκ τῆς βάτου. 

108 
᾿ γ , » Ζ. ΄- Ἡρογοβῖια, ἡἡτόπαστον: ἀνείχαστον. τοπάζειν 

γὰρ το εἰχάζειν. χαὶ τὸ ὑποτοπῆσαι δὲ ἐνθένδε λέγε- 
«ἀσχύλος Κρήσσαις. 

109 

ται. 

Το Ομ, Ἐπιξενοῦσθϑαι: μαρεύρεσϑαι, 
πορευέσϑαι. 

109 " 

Ἡρογομῖισ, Τὐτορέγμονος πότμου: ὃν 
τ 

ἑαυτῷ ἔρεζε. --- Αἰσχύλος χρή. Οουιῖσο Κρήσσωις. 

110 
Ῥμοίίις. νυ. 430, 24. 

τῷ εὐχαύτῳ- ἐπεὶ τὰ καιόμενα πίσσῃ χρίεται. 41-- 
Ἡρογομίις, Κωνῆσαι: πισσο- 

χοπῆσαι, καὶ χύχλῳ περιενεγχεῖν. χαὶ πισσοχώνητον 

Πισσοκωνήτῳ πυρί: 

σχύλος Κρήσσαις. 

μόρον λέγουσιν, ὅτων πίσσῃ χαταχρισϑέντες τινὲς 
ὑπὸ πυρὸς ἀποϑάνωσιν. «Αἰσχύλος Κρήσσαις καὶ 

Κρατῖνος. Οὐάοχ αἰσχύλος χαὶ χρατῖνος χρύσαις. 

ΚΖ ΣΑΙ ΝΟΣ: 

111 
᾿Ἰράχνου: Ἡ 5 ΟΒἶπς., ἀπὸ εὐθείας ἀράχνης. 

«ἀϊἹσχύλος «1αΐῳ. 
112 

ἩΥΡοογραιο, Π͵Ιαλχιῶμεν:-- ὅπερ δηλοῖ τὸν 
ο» φρίττειν. «Ἱἰσχύλος ἐν -1ωίῳ (οοαῖοος ἑλλαδίῳ) 

3, 

ὄρρ 

ὡ 



10 Ἂν ὐ Σ Χο ἃν ΑΘ Ὸ ἢ. 

τ Κεχμῆτι μαλχιῶν (εοαϊοο5 μαλακίων) ποδί.“ 1)6 πιοὸ 

γοῦρθο αἴχῖς Βυτπιαμπις δτ, Οτ, Ὑ0], 1, ν. 508. 

113 

ΦΟΒοΙαςία Αὐἱδίορμδηῖς Ὑ Θορατ, τ. 288, 

ψϑιοῖο, πγχυτριεῖς: ἀπὸ τῶν ἐχτιϑεμένων παι- 

δίων ἐν χύτραις. διὸ καὶ Σοφοκλῆς ἀποκτεῖναι χυ- 

τρίζειν ἔλεγεν ἐν Πριάμῳ καὶ «ἹἹσχύλος «1κίῳ (εοάοχ 

λάξω) καὶ «Ῥερεχράτης. 

ἦπ οοὔϊοο 

“4. ΩΝ. 

114 

ΘΙορμαπις Βυσαηῖ, Χώρας: ----- ὅϑεν τὸ χωρί- 
τῆς -- καὶ «Αϊσχύλος ἐν «Τέοντι σατυριχῷ 

Ὁδοιπόρων δήλημα χωρίτης δράχων. 

“ΜΥΚΟΎΥΡΓΟΣ. 

116 

Αὐἰϑοθ απος ΤΒΟΘΙΟΡΒΟτ. υ. 136. 

Καί σ᾽, ὦ νεανίσχ᾽, ὕστις εἴ χατ᾽ «ΑἹσχύλον 
ἐχ τῆς «Τυχουργείας ἐρέσϑαι βούλομαι. 

ὉΡῚ ΒΟ μο]αρία Πανθηηαθ, τὴ» τετραλογίαν λέγει «1υ-- 

χουργίαν, ᾿Ηδωνοὺς, Βασσαρίδας, Νεανίσχους, «1υ-- 

χοῦργον τὸν σατυριχόν. λέγει δὲ ἐν τοῖς ᾿ΠΙδωνοῖς 
πρὸς τὸν συλληφϑέντα “ἹΠόνυσον «, Ποδαπὸς ὁ γύν- 
γις; “" Ἐχ Βἷς. ἀρρᾶγοῖ π]]απι ΔΡ ΑΘΡΟΒΎ]Ο οαὐϊίαπι 6556 

«ταροραϊαη ΓΤ οαγσὶ ποιμῖπθ ἱπδουϊρίαπι, 5 7Τυχούρ-- 

γειαν υθίθυθς αἰχίθθθ ἴγθα 1Π85.. {πᾶς Βομο δία ποιηιῖ- 

παΐ, ἰγαροθϊας,, φαοπιαδιπούιμι Ασαπιθιῖπο ΟΠΟΘΡΙΟΓΟΘ 

δὲ Ἐππιθηΐθος Ὀρέστεις ἀρρΡο]Π]δηίατ, 

110 

Αἰβοπδθις Χ, ῥ. 447 οβ. Τὸν δὲ χρίϑινον οἶνον 
χαὶ βοῦτον τινὲς χαλοῦσιν. --- μνημονεύει τοῖ πώ- 

ματος «Αἰσχύλος ἐν “Τυχούργῳ 

κὰκ τῶνδ᾽ ἔπινε βρῦτον ἰσχναίνων χρόνῳ, 

χἀσεμνοχόμπει τοῦτ᾽ ἐν ἀνδρείᾳ στέγη. 

117 

5080]. Αὐἱδίορη. Ἐφχαϊπι στ. 1147, «ἡἹσχύλος ἐν 
«Τυχούργῳ ἀλληγοριχῶς τοὺς δεσμοὺς χκημοὺς εἴρηχε 

πϑνξο 
διὰ τούτων 

Καὶ τούσδε χημοὺς στόματος. 

118 

500]. ΒορΠοο 5 Οοα, ΟοΙοπ. νυ. 674. Τυέχουσα: 
ἄνω ἔχουσα. ὡς ἐν «Τυχούργῳ Αἰσχύλος ἤἥχουε δ᾽ 
ἀν᾽ οὖς ἔχων.“ Βυϊάας, 1 ν᾽ οὖς ἔχων: ἀντὶ 

τοῦ ἄνω τὸ οὖς ἔχων. Απἰ ἱπ {πὸ συ ροβίζαιπι 

ταὶ ἥχουε δὲ, ἀὰΐ οὐπὶ ΒυΠοτο ἄχου᾽ ἀν᾽ οὖς ἔχων 

5ουθοπά πηι. 

119 

ἩεγοΝι5, γούτατος: ἰίτρωτος ἂχ χειρός. 

«ΑἱἹσχύλος “Τυχούργῳ. 

120 

Τοηρίπις στεοὺ ὕψους ΧΥ͂, 6. Καὶ παρὰ μὲν 4Ἱ- 

σχύλῳ παραδόξως τὰ τοῦ “1υχούργου βασίλεια χατὰ 
τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ “]Πιονύσου ϑεοςφορεῖται, 

᾿Ενϑουσιᾷ δὴ δῶμα, βαχχεύει στέγη. 

121 

ΒΟΒΟΙασία ΤΉΡΟΟΥΙ Χο, 18, ἐἹρίσταρχος γὰρ ἐν 
ὑπομνήματι «Τυχούργου .Τσχύλου (.4ϊσχύλου αἰΐψιοι 
εοάϊοος οπιϊταηι.}) τὴν ἀχρίδα φησὶ ταύτην ( μάντιν), 

εἰ προσβλέψει τινὶ τῶν ζώων, ἐχείγῳ χακὸν γενέσϑαι. 

ΜΥΡΜΙΖΟΝΕΣ. 

122 

Ἡατγροογαῖο, Προπεπωκότες: ἀντὶ τοῦ προ-- 
δεδωχότες " ἐκ μεταφορᾶς δὲ λέγεται. ---- ἐν ἀρχὴ δὲ 
τῶν Πυρμιδόνων «σχύλος 

Τάδε μὲν λεύσσεις, «ταίδιμ᾽ ᾿ἡχιλλεῦ, 
δοριλυμάντους “1αναῶν μόχϑους, 

οὕς ἘῈ εἴσω χλισίας. 

Ῥυίπηπι σὑούϑαπι Αἰ} Αὐἱρίορ απο Ῥδπαν, συ. 1023. 

ὉΠ] 5. μο αοία, Ἔστι δὲ ἀρχὴ Μυρμιδόνων Αἰσχύλου. 
Υ. 3. σὺ προπίνεις κ“αρρίοε ]οΙαΠΙάτς. ἱπ Ῥγαθίαι πὸ 

δὰ Ῥουβὰς ν. ΧΗΥ͂, Δὰ πᾶπο [ἀθυ] δὴν ΑΙ ΡΒ απῖς. Το οι πι 

ἴῃ Βαπὶς ν, 982. πιὰ] γϑίμ!ξ βοΒοΙανία,, οἷας Ὑογθα 

πέτα δὰ ῬΠΡΥ 565 ἀρροποηΐατ, 

123 

Αὐἱδίορβαπθς Αυΐππι ν, 808, 

Ταυτὶ μὲν ἠχάσμεσθα χατὰ τὸν «ΑϊἹσχύλον, 
τάδ᾽ οὐχ ὑπ᾿ ἄλλων, ἀλλὰ τοῖς αὑτῶν πτεροῖς. 

ὉΡῚ βοΒοΙ σία, ϊσχύλον: ἐχεῖνος γὰρ «1ιβυστι- 

χὴν αὐτὴν χαλεῖ παροιμίαν, 

Ὡς δ᾽ ἐστὶ μύϑων τῶν «Τιβυστιχῶν λόγος 

πληγέντ᾽ ἀτράχτῳ τοξιχῷ τὸν αἰετὸν 
εἰπεῖν ἰδόντα μηχανὴν πτερώματος, 
τάδ᾽ οὐχ ὑπ᾿ ἄλλων, ἀλλὰ τοῖς αὑτῶν πτεροῖς 
ἁλισκόμεσϑα. 

πεποίηκε γὰρ ὁ «Αἰσχύλος ἀετὸν τρωννύμενον καὶ 
λέγοντα ταῦτα, ἐπειδὴ εἶδε τὸ βέλος ἐπτερωμένον 
καὶ ἐμπεπαρμένον αὐτῷ, χαὶ ἡμεῖς οὖν, φησὶν, οὐχ 
ὑπ᾽ ἄλλων πάσχομεν ταῦτα, ἀλλὰ τῇ ἑαυτῶν γνώ- 
μη. τοῖς αὑτῶν πτεροῖς: ὅλον τοῦτο ἐχ Μῖυρ- 
μιδόνων «Αἰσχύλου. ϑομοιμακίαπι Θχϑοῦῖροῖε βι] 488. ἱπ 

ταυτὶ μὲν, ΝΡ γν. 1. ὁ δὲ γιὸ ὡς δ᾽ ποτῖρίυπι, οἱ 

ἵπ οὐχ ὑπ᾿ ἄλλων, ἀδὶ ρεῖπια μοθίαθ υϑῦρα οπιϊοὶξ, 
Ῥοπίγοιπα σϑῦρα Τάδ᾽ --- πτεροῖς ἵπ Ῥτονθυθίππι ἀΡῖ6- 

σαπῖ, 410 ΡΠ Ὸ 5. ΒΟΥ ΡΙΟΥΘ5. πὐὐπιμάιτ', «αοσιιπι θο05 Ο- 

βδαΒοπι5. δὰ Αἴμοη, ΧΙ], Ρ. 49Έ Ρ. οἱ Ῥογβοπις δα Επτὶ- 

Ρἰ ας ΜΙ ράραμι 139. ὙΠΠ|. ἱπάϊοαγιπῖ, Αὐιδεάθαι Πρ. 

15, 10. 60}. πιθιπουανὶί ιδη]θῖι5. 
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Οταπιπιαίίοις ΒΟΚΚονὶ 1. Ρ. 321, 19. ϑυϊάας, ᾿1β δέ- 

λυχτα: ἀμύσαχτα, ἀμίαντα, τὰ μὴ μιαίνοντα, ἃ 
οὐχ ἄν τις βδελυχϑείη χαὶ δυσχεράνειε. τραγικω-- 
τέρα δὲ ἡ λέξις. αΑσχύλος Μυρμιδόσι ( Ἀυρμιδόσι 

ὁπι. βσταπιπιδίϊοιις ΒΟΚΚΟΡΙ) 

Καὶ μὴν φιλῶ γε χἀβδέλυχτά μοι τάδε. 

Οοαϊοῖς σα δὲ δυϊάδθ κογίρπιραπι γὰρ ἀβδέλυχτ᾽ ἐμοὶ 

οΟΥνοχῖ ΒΟΚΚοΓιδ. 
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Αὐϊδίορμαπος Πδπᾶν, ν, 1296. 

«Ὀϑιῶτ᾽ ᾿Ιχιλεῦ, τί ποτ᾽ ἀνδροδάϊκχτον ἀχούων 
Ἰήχοπον οὐ πελάϑεις ἐπ᾿ ἀρωγάν; 

πὶ βομο Ποία, Τοῦτο μὲν ἀπὸ τῶν πρέσβεων πρὸς 
᾿ἠχιλλέα Αἱσχύλος πεποίηχεν. ἔστι δὲ ἐχ ΔΙυρμιϑδό- 



ἌΡ ΜΙ 5 «- ος νι πο κον 11 

νων. προφέρει χαὶ Εὐριπίδης εἰς γέλωτα ἄλλα ἐξ Ϊ 

ἄλλων δραμάτων συναγαγών. διὸ καὶ ἀσαφῆ μίαν 
ἁρμονίαν οὐκ ἔχοντα. οὐχ ἄρα τὰ μὴ ξυνετὰ ζητη- 
τέον. ἘῚ «ἢ νυ. 1297. προφέρει δὲ οὐχ ἐφεξῆς τὰ 
αὐτὰ μέλη αὐτοῦ, ἀλλ᾽ ὡς ἔτυχεν ἄλλο ἄλλοθεν, 
χαὶ ἐπιλέγει τὸ Ἰήχοπον, κυρίως ἐχείνων τῶν στίχων 

ὃν, τοῦ,, «Ῥϑιῶτ᾽ ᾿Αχιλεῦ."" 
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ΑΑὐἱβίορμαπος Παπαν, νυ. 1447. 

Βέβληκ᾽ ᾿ἡχιλλεὺς δύο χύβω χαὶ τέτταρα. 
ὉΠῚ βομοιίαρία, Ἔχ Π͵υρμιδόνων. πεποίηχε γὰρ αὖ-- 
τοὺς χυβεύοντας. ἔϑος δὲ τοῖς χκυβεύουσιν οὕτω λέ- 
γειν " β΄, δ΄, γί, ε΄. τοῦτο δὲ λέγει ὃ «Διόνυσος, δει-- 

“νὺς ὡς Δἰσχύλος νενίχηχε. Ἐπ αἴας Ξοπο!αοίαθ δη- 
ποίαεϊοπθ ἱπίθ! Π σίτιν 41105 μππσ ὑθύϑι χα Ἐπεὶρ 1 ϊ5 

ἜΔΙΘΡΒΟ . 1109 αἰϊιπθ σαπιρίπμι ονθ 1155. 
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Αὐἱϑέορμαπος Ἐδοϊοσίαζ. νυ. 392. 

᾿ντίλοχ᾽, ἀποίμωξόν μὲ τοῦ τριωβόλου 
τὸν ζῶντα μᾶλλον " τἀιιὰ γὰρ διοίχεται. 

ὉΔῚ βομο ασία οἱ ϑιυΐάας ἴπ ἀποίμωξον, Παρὰ τὰ ἐξ 
«Τἰσχύλου Μυρμιδόνων 

᾿Αντίλοχ᾽, ἀποίμωξόν μὲ τοῦ τεϑνηχότος 
τὸν ζῶντα μᾶλλον. 

οὗ ουΡθα 6556 ΔΘΒΠΠς γϑοροπθπεῖς9. ΑπίΠ]Ποο πο, «πΐ Ρτῖ- 

ππι5 οἱ Ῥδίγοοι ἱπίουθοιὶ πιιηάλ πὶ αἰτ]ουαῖ., πξ οίΐαιπ 

ἃΡ. Ηοπιου. ἢ]. σι, 18. πιοππῖξ Ῥουβθοπ. δα Μοᾶ. Επτὶρ. 

υ. 7690.“ Βυτον. 
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ΑΙἰβοπαθις ΧΙ. Ρ. 602 6. Παρὰ δὲ Σπαρτιάταις 

- πρὸ τῶν γάμων ταῖς παρϑένοις ὡς παιδικοῖς 

νόμος ἐστὶν ὁμιλεῖν. --- ΑἹσχύλος Μυρμιδόσι 
Σέβας δὲ μηρῶν ἁγνὸν οὐκ ἐπῃδέσω, 
ὦ δυσχάριστε τῶν πυχνῶν φιλημάτων. 

ῬΙμίατ μι Μοταὶ. Ρ. 751 ο. Πρύσλαβε δὲ τῷ Σόλωνι 

χαὶ τὸν «Αϊσχύλον λέγοντα ., Σέβας δὲ μηρῶν οὐ 
χατηδέσω, ὦ δυσχάριστε τῶν πιχρῶν φιλημάτων." 
ΑἸτθσιπι ὑϑυϑαπὶ δἰζ! ἰάθπι Ρ. ΘΙ ἃ. ΔΟΒΙΠΪ5 δα Ρὰ- 

ΤΟΙΣ οαάανθι Ὑοῦρα 6556. υἱᾶϊέ Ῥουβοπις δῇ Νράθαπι 

γ. 750 οἱ γϑοίθ 60 στϑίμ] πο υἱοί υϑυϑιπι Δ} Γπιοΐδηο 

γ01. Π. Ρ. 457. δἹ]αΐπι, Σιένων γοῦν ᾿Αχιλλεὺς τὸν 
Πατρόκλου ϑάνατον ἀταμιεύτῳ πάϑει πρὸς τὴν ἀλή- 
ϑειαν ἀπερράγη; 

Μιηρῶν τε τῶν σῶν εὐσεβὴς ὁμιλία. 
πθὶ φιοᾶ μοϑὲ ὁμιλία. ἵπ Πρεῖς δἀὐάίταν. χαλλέων τοὶ 

χαλλίω πΙ} απ 6556. υἱάθίαν ἀπα χλαίων. Ἐπτ 

1τὰ σοΥυῖροθαΐ οἐΐαπι ΠΟΡΡΆθις ἴθ Αρρομημήϊοθ δὲ Αὐὶ- 

βίορῃ. ν. (129). αἀἀὰ ΑΒ 5. οὐ ῬαίνοοιἹ ἃπιούθηι 

ἴπ πᾶσ ἔαθια ἀθβουῖρίιπι δρθοίαί Αἰ πθπαθὶ Ἰοοις ΧἼΠ. 

Ρ- 601 «. Καὶ «Τἰσχύλος μέγας ὧν ποιητὴς χαὶ Σο- 

φοχλῆς ἦγον εἰς τὰ ϑέατρα διὰ τῶν τραγῳδιῶν τοὺς 
ἔρωτας, ὁ μὲν τὸν ᾿ἡχιλλέως πρὸς Πάτροχλον, ὁ δ᾽ 
ἐν τὴ Νιόβη τὸν τῶν παίδων. ῬΙαίο, ἱπ Οοηνίνίο ρΡ. 
180 4. «Αϊσχύλος δὲ φλυαρεῖ φάσχων ᾿Αχιλλέα 17α- 
τρόχλου ἐρᾶν, ὃς ἦν καλλίων οὐ μόνον Πατρόχλου, 
ἀλλὰ χαὶ τῶν ἡρώων ἁπάντων καὶ ἔτι ἀγένειος, 
ἔπειτα νεώτερος πολὺ, ὡς (φησιν Ὅμηρος. 
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ΒοΒο!αεία Αὐἱβίορη. Ανίππι νυν. 1256. Τ᾽ ριέμβο- 

λον: πολλάκις ἐμβαλεῖν δυνάμενον. μήποτε δὲ χαὶ 
πλοίου τις ἦν χατασχευή. καὶ γὰρ δεχέμβολον 41-- 

σχύλος εἶπε τὴν τοῦ Νέστορος ναῦν ἐν ΠΙυρμιδόσιν. 

130 

ΒΟΒΟΙ δία ΑὙἸϑορμαπῖς Ῥαοὶβ τ. 1177. Ὥ σπερ 

ξουϑὸς ἱππαλεχτρυών: ὡς φοινιχᾷ πτερὰ 

ἔχοντα δηλοῖ. ὅτι τοῦ παρ᾽ «Αϊσχύλῳ πολλάκις χλη- 
ϑέντος ἱππαλεχτρυόνος, ὃν ἀεὶ χωμῳδοῦσιν, ἐν Δ1υ0- 
μιδόσι μέμνηται. Ἴἥλλως. ὁ Αἱσχύλος,, ἀπὸ δ᾽ αὖτε 
ξουϑὸς ἱππαλεχτρυὼν στάζει χὴρ ἢ ϑέντων φαρμέ- 
κων πολὺς πόνος. Ουᾶθ ἀπογιμι. σθύϑιτπι Γγαρ-- 
πιθηΐᾷ 5ιπί. Αὐἱδίορβαποα Ανΐππι ν. 800. χἄστι ψιυν 

ξουϑὸς ἱππαλεκτρυών. τὶ 5οΠο!αοία, Παρὰ τὰ γρω- 
φέντα ἐκ Π͵υρμιδόνων «Αἱσχύλου. Αὐϊοίορμαπο5 Βα- 
μὰν, συ. 969, (920.) 

ΖΔΖΙΟΝΎΣΟΣ. 

“Μὴ τοὺς ϑεοὺς, ἐγὼ γοῦν 
: αν; ; 
ἤδη ποτ᾽ ἐν μαχρῷ χρόνῳ νυχτὸς διηγρύπνησα 

τὸν ξουϑὺν ἱππαλεχτρυόνα ζητῶν τίς ἔστιν ὄρνις. 

ἘΣ ΧΦΥ ΞΟ Σ: 

σημεῖον ἐν ταῖς ναυσὶν, ὠμαϑέστατ᾽, ἐνεγέγραπτο. 
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Ἡ ΒΥ ὁΠῖπ5, γρέμονα:Ἵ τὸν χάμαχα, ἀπὸ τοῦ 
αἱρεῖν καὶ λαμβάνειν, ἤγουν ἀγρεύειν. ἢ λαμπάδα, 
ἢ δόρυ. Αἱσχύλος δὲ ἐν Πυρμιδόσιν ἀγρέμονα τὸν 
ἐπιμήνιον. 
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ἩρογοΙῖις, Κουράς: ἡ ἐν τοῖς ὀροφήμασι γρα- 
φὴ, ὀροφικὸς πίναξ. παρὰ δὲ Αἰσχύλῳ ἐν Μυρμι- 

δόσιν ἀμφιβάλλει ἐγκουράϑδι. ἔστι δὲ ἐγχουρὰς ὁρο-- 

φιχὸς πίναξ. Τάρπι, Ἐγ κου ράδες:-- οἱ ἐν ταῖς 

ὀροφαῖς γραφιχοὶ προσώπων πίνακες. ἔστι γὰρ χου- 
ρὰς ἡ χορυςφὴ (ὀροφὴ ϑΒιγανίις ἰπ Βα ρΡΙΘιμθπεῖς Βομποῖ- 
ἄουὶ Ρ. 117.) χαὶὺ ὁ γραπτὸς πίναξ, ἐγκουρὰς δὲ 
γεγραμμένος. «Ἱἱϊσχύλος Δυρμιδόσιν. 
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ΒοΒοΙασία Αὐἱκίορη. Ανΐππι ν. 1420. Πτερῶν 

πτερῶν δεῖ: παρὰ τὸ Αϊσχύλου ἐκ Μυρμιδόνων 
Ὅπλων ὅπλων δεῖ." 

ΤΣ ΣΚΟ 
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Βίταμο ΧἼΠ. Ρ. 616. Ῥεῖ δ᾽ ἐχ τοῦ Τήμνου ποτιι- 
μὸς Πύσιος, ἐμβάλλων εἷς τὸν Κάϊκον ὑπὸ ταῖς 

πηγαῖς αὐτοῦ - ἀφ᾽ οὗ δέχονταί τινες εἰπεῖν Αἰσχύ- 
λὸν χατὰ τὴν εἰσβολὴν τοῦ ἐν ΠΙυρμιδόσε (τοοία 
Ῥαιυννῖι5 Π͵υσοῖς ) προλόγου 

᾿Ιὼ Κάϊχε Μηύσιαί τ᾿ ἐπιρροαί. 

ΜΜδΔοΡοΡ 5 ϑαίανπαι. Υ, 20. που ἐμ ἴοςο απ ζίϊοθηι δοριδιεὶ 

“Ζαοίοπαηι, φιιοαῖ εἴϊρίιοσα οἰμέ πον ἐαπίπηι αἀανσανα 

Ὀγο υἱοίμία πιοριεϊς., 5064] οἱ τριυογδα ΠΙ͵ οίαθ αγυὰ, αὐ- 

Ἀἰδονὶ ροίοδέ ἐοδιΐ9 Αοροληῖιδ, [ὼ Κάϊχε Μηίσιαί τ᾿ 
ἐπιρροαί. 
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Ῥμοῖίης Ρ. 344, οἱ διίάας, Ὀργεῶνες: --- ἤδη 
δὲ μεταφέροντες καὶ τοὺς ἱερέας οὕτω χαλοῦσιν. --- 



12 ΑἸ ῸΣ ΧΟ ΑΘ ΕΎΥ. 

«Ἵσχύλος ἐν Π]υσοῖς, τὸν ἱερέα τοῦ Ἱαΐχου προσα-- 

γορεύων, 
Ποταμοῦ Καΐχου χαῖρε πρῶτος ὀργεών" 
εὐχαῖς δὲ σώζοις δεσπότας παιωνίαις. 

Αρια δυιίδαπι οοὲ σώσεις --- παιιονίας. ΑΔ παπο Ἰοοῦτα 

ὁρθοίαι οἰἴαα ΠαΡροοναιο ἴθ ὀργεῶμες. 

180 

Βίορπαηις ΒΥ Ζδηῖ, Οἷος: πολίχνιον Τεγέας. 

υἹἹσχύλος ΠΊυσοῖς. 
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Αὐϊοίοίοιος 46 Ῥοθέῖο. ο. 44. νυ. 98. Τσννι. (ΧΧΥ͂. 

ν- 09. Πουα.) Ὥσπερ ἐν ΤΠλέχτρῳ οἱ 1Πύὑϑια ἀπαγ- 

γέλλοντες ἢ ἐν Μιυσοῖς ὁ ἄφωγος ( Τήλειος) ἐκ ΤῈὲ- 
γέας εἰς τὴν ]υσίων ἥχων, 

ΝΕΑΝΙΣΚΟΙ. 

Ἐπὶ τοιγα]ο σία ΤΠ γουσσθαθ: Ὑἱὰο δα Τιγ οι στιπι. 
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Αἰβοπδοῦς. ΧΙ. ῃ. 503 ο. Νέχανδοος δ᾽ ὁ Θυατει- 
ρηνὸς χαλεῖσϑαί φησι ψυχτῆρας χαὶ τοὺς ἀλσώδεις 
χαὶ συσχίους τόπους τοὺς τοῖς ϑεοῖς ἀνειμένους ἐν 

οἷς ἐστιν ἀναψῦξαι. Αἱσχύλος Νεανίσχοις 
Σαύρας ὑποσχίοισιν ἐν τϑυχτηρίοις. 

» Ε ! 
«“Τυρας Υ ἀἸοκοπανπι5. δα ΠΠρΡΡοΙγίαπι Ρ. 184. }». 

139 
ἐΆ ΜΕΥ, ᾿ - ᾿ δ ΒΑ 

᾿ ἩΡΣΥΟΝΙαΝ »“Φ41ρὲ ἐρααον λῆμει : ἰσχυρὸν, ἀντὶ, 

“4ρει ἐοικύς. αἀἰσχύλος Νεανίσκχοις. 
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᾿Ἡφοίβαντον: ἀχάϑαρτον. «Αἱσχύ- 
λος Νεκνίσχοις. 

Ἡρογοδῆις, 
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Ῥμοῖῖις Ρ. 320, 15, Ὀχτώπαν» ποταμὸν «ΑἹσχύλος 

διαπέτιλευχε Νεαγίσχοις. Ἡρδτοϊῆια, Ὀχτώπας: 

σιοταμός. 

ΝΗΡΗΙΖΈΕΣ. 
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ϑοΒοΙακία ἘαΡΙ] αἷς ῬΙοΘπῖ55. ν᾿ 209, οαϊσχύλος 
Νηρεΐσι 

«Ἱελφινοςόρον πόντου πεδίον 
διαμδιάμεναι. 
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Νρηι. ΥΙ, 895. 

ὥστε δύο ἀκμὰς ἔχειν, χαὶ μιῷ βολὴ ὥστε δισσὰ 

᾿ 
ΞΟΠΟΙ] αςία ῬΙπαανὶ “Ἰΐίχρουν γὰρ 

τὰ τραύματα ἀπεργάζεσθαι. χαὶ «ΔἹσχύλος ἐν Νηρεΐσι 
ο χάμαχος εἶσι διπλάσιον." 
ΑΘΒΟΒΥ ὑθυδιις υἱάθίμν ἔπῖ556 

Κάμαχος δ᾽ εἶσι γλώσσημα διπλοῦν. 

απ Πὶσιν χάμαχος γλ. ὁ. 

114 
ἜΑ, Ὁ ᾿ ; 

Ἡρογομῖις, Παρ αςφόρος: σχυλοςφόρος" ἔναρο- 
" ; ἐν ΧΓΕ 3 ; 

χταντας δὲ (,907γγ... κότος ὑψοῦ τέλος ἀϑανάτων 

ἀπολέψει ( ἀπολείινει Μασατι5.) «Δσχύλος ἐν Νηρεῖ- 

σιν. οἱ ὑπομνηματισταὶ παρὰ τὸ (Ογ55. χ» 412.) 
ΣΤΗ͂Σ: Ξ 5 ᾿ ἘΣ ΤΩΣ 

Οὐχ ὁσίη φϑιμένοισιν ἐπ᾿ ἀνδράσιν εὐχετάασϑαι" 

χάμαχος γλώσσημα 

« ΜΡ ς - ΄ ἵνα ἢ ὁ νοῦς, ὁ δὲ ἐναροχτάντας ϑάνατόν μοι ( μὴ 
οοάθχ.}) ἐπιχαυχώμενος τὸ ἐκ τῶν ϑεῶν τέλος ὑψοῦ : Η ᾿ . 
ἀπολείψει, τὰ τῶν ἀθανάτων ὕψη, καὶ ἐπὶ τοὺς 

ἐχϑροὺς ἥξει. Ἐποιαιλῖυς ν. 487, 20. ᾽Εχ τοῦ ἐναίρειν 
χαὶ χτείγειν ἐναροχτάντας ὁ θάνατος. 
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ἸΠοογομΐας, ᾿1ϑ ἡ ρ: ἐπιδορατίς. μεταροριχῶς. 
«Ἱἱσχύλος Νηρεῖ. 

ΝΙ Ὼ.8Β 7]. 

ΠΙοδουίατίο θυ πιδηηὶ ἴῃ Οριι5ο. το]. ΠῚ, γ. 37. 
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ϑίθθο ἈΠ, γν. ὅ80. .Τ]σχύλος δὲ συγχεῖ ἐν τῇ 
Διόβη" φησὶ γὰρ ἐχείνη μγησϑήσεσθιι τῶν περὶ 
Τάνταλον ε 

Οἷς ἐν ᾿Ιδκίῳ πάγῳ 

“«Τιὸς πατρῴου βωμός ἔστι. 

χαὶ πάλιν, Σίπυλον ᾿Ιδαίαν ἀνὰ } χϑόνα."“ 
Τάνταλος λέγει 

“Σπείρω δ᾽ ἄρουραν δώδεχ᾽ ἡμερῶν ὁδὸν, 

χαὶ ὁ 

Τερέχυντα χῶρον, ἔνϑ᾽ ᾿Ιδροαστείας ἕδος 

ἤϊδης τὲ μυχηϑμοῖσι καὶ βουχήιϊιασιν 

ἕρπουσι μήλων πᾶν δ᾽ ὀρεχϑεὶ πέδον. 

Ῥυΐπαμπι Ἰοοῖπ ΔΙ} ῬΊαῖο 46 ἌΘΡΙΡΙ. ΠῚ, ν. 391 6. 

Πᾶς γὰρ ἑαυτῷ συγγνώμην ἕξει χαχῷ ὅντι, πεισϑεὶς 

ὡς ἄρα τοιαῦτα πράττουσί τε χαὶ ἔπραττον χαὶ 

Οἱ ϑεῶν ἀγχίσποροι 

οἱ Ζηνὸς ἐγγὺς, ὧν χατ᾽ ᾿Ιϑαῖον πάγον 
«Ἱιὸς πατρῴου βωμιός ἐστ᾽ ἐν αἰϑέρι, 
χοὔπω (Ἰἰννὶ χαὶ οὔπω) σφιν ἐξίτηλον αἷμα δαι- 

μόνων. 
Τλιοίαπιις. γ01]. ἘΠῚ. ῥ. 501. Π͵ανίᾳ σώφρονι τῶν ψυ-- 
χῶν, ὅσαι Ζηνὸς ἐγγὺς χαὶ ϑεῶν ἀγχίσποροι, φησὶν 
ὃ τραγιχός. ῬΙΜτάγομ 5. ΔΊΟναΙ. Ρ. 608 ἃ. Τί γὰρ ἡ 

πλατεῖα χώρα πρὸς τὸν ἄλυπον βίον; οὐκ ἀκούεις 
τοῦ Ταντάλου λέγοντος ἐν τὴ τραγῳδίᾳ 

Σπείρω δ᾽ ἄρουραν δώδεχ᾽ ἡμερῶν ὁδὸν, 
Μερέχυντα χῶρον. 

(πάθος σουα ἀττ1: οὐἴαπι Ρ. 778 ».) εἶτα μετ᾽ ὀλίγον 
λέγοντος 

Οὑμὸς δὲ πότμος οὐρανῷ χυρῶν ἄνω 
ἔραζε πίπτει χαί μὲ προσηωνεῖ τάδε, 
γίγνωσχε τἀνϑοώπεια μὴ σέβειν ἄγαν. 

Τα δηΐηι Ῥουδομς ἵπ ΝΕΦ061]. γ. 3132, ΤΡ Ο γα πὶ σουῖραι- 

τᾶπι οουγοχῖς ϑυμὸς δὲ ποϑ᾽ ἁμὸς οὐρανῷ ---. ΝΙΝ 
ἰφίταν ἵπ Ησς γουα Ἴθι 5. ἀσϑησιιηι ἘΠ ΡΟ ΓΟσ᾽ ἐπιᾶπι αἰ μοσίτο- 

πλς ἀρ ΒΕΡΆΡΟΉΘ ἢ Ὑούδι5 ΘΠ δέιτ, 0] δ᾽ ἴῃ ππὸ 

ἶθνο ὁπιΐδδιιηι, ἴῃ ἀπ θιι. ἀπίθπι ἐρέχύ 0» βουϊρίιπι δϑῖ. 
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ΒΊΟΡαουα ΟΧΥ ΤΙ, 1. «Ζσχύλου Νιόβης 

ΔΙόνος ϑεῶν γὰρ Θάνατος οὐ δώρων ἐρᾷ, 
οὔτ᾽ ἄν τι ϑύων οὔτ᾽ ἐπισπένδων ἄνοις, 

οὐ βωμός ἔστιν οὐδὲ παιωνίζεται. 

μόνου δὲ Πειϑὼ δαιμόνων ἀποστατεῖ. 

Ῥυϊπιπι σουσπὶ αἰΐου ΑΥϊφΟρπαπος απαν. στ. 1392. 

50 ΒΟ Παοία ΒΌΡΒΟΟΙς ΕἸΘοῖν. ν. 139. ϑυΐάας. ἴὰ σεώγχοι-- 

γος, 5οβο!ασίαᾳ Ἐπ τ ρας ΑἸοθσί. ν. ὅ6. τὰθς Ῥυΐηιο5 

ὙΘΥΜΙΣ. ΟΠ] ϊασία Ποιονὶ ΕΠ. ἐ. 159, οἱ Επιοιατμ ας 

ν. 714, 2. υἱὲ ν. 8. βουίρειαῃ οὐδ᾽ ἔστι βωμος. οἵ ν- 
2. λάβοις. Ἄρα 5ιοράθαπι γοῖς : ππρ ΠΟΡγᾶους 

ἄνοις. Ῥυῖπο νϑυσαὶ ἀρ πο ΟἹ αοίϑν ΒΟΡΠΟΟΙ.. οἱ 

ϑαΐαπὶ αἱ οϊαπτι νοῦθὰ Πόνος οὐ δέχετας γλυχερᾶς 

μέρος ἐλπίδος, ἀιὰθ ἀπο σαπρία αἷπί πθϑοϊζανς 



Ϊ 

ΠΕΡῚ ΞοΠοΙ δία. σουτιρίθ., 

ΡΣ ᾿2 Ι Χ ΛΟ. 13 
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ΑὙἸϑΌΡμαπος Ανΐππ γν. 1240, 
ΔῸ δα εν ν ν » 
τἴρ᾽ οἷσθ᾽ ὅτι Ζεὺς εἴ μὲ λυπήσει πέρα, 
μέλαθρα μὲν αὐτοῦ χαὶ δόμους ᾿μφίονος 
χαταιϑαλώσω πυρ(όροισιν αἰετοῖς; 

Καὶ δόμους ᾿κμῳίο- 
»ος: ἐχ Νιόβης “ἱσχύλου. ἐξέρριτιται δέ τ᾿ Ἡμφίο- 
γος ἐκ μονῳδίας. 
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Ἡρογομῖ, Ἐπώζειν: ἐπιχαϑῆσϑαι τοῖς 
υἹἹσχύλος Νιόβη μεταφοριχῶς 

»χν ΄ ’ 
Ἐφημένη τάφον 

τέχνοις ἔπωζε τοῖς τεϑνηχόσιν. 

Ὧς ΝΙΟ»6 5θρι]οῦο ΠΡΟΡΟτπὶ ἀοοἰΠθηΐο υἰδο χααθ ἱπῦνα 

" 
ὠοῖς. 

ἡ ῬΒνΥσοα. ΑἰΓου θη" δὲ βοΒΟ]ασίαιν Ῥυομιοίμοὶ νυ. 438. 

Ἑπιοίαιμί. νυ. 1319, 62. 1940, 64. 

Ἐν αππι5. ἢ. 432. 43. 

1)6 αιῖθιις. αἰχῖϊ 

1500 

ο΄. Θαϊοῖ. 

ἀϊρμη ποιὸ ας, Πσχύλος ἐν Νιόβη 
ἩΘρμαθσῖο ῥ. 7. ὙΒῚῈ ἄς οοττορία 

ἢ Ὲ Ξ ν ᾽ 
Ἴστρος τοιαύτας παρϑένους λοχευξται- 

ἈΠονμΣ Οἰπῖδδο ἔαθι]αθ ποιιῖπο Ῥυϊσοίαππης Ρ, 502. (1. 

Ρ.- 47. ΚυδἈ}.} οὐ Ἐπιβίδι ας Ρ. 1686, 38, Αρυα Επεία- 

«απ ἐν ηστεύεται. 
151 

ῬΙαίο ἄθ Ἰορα}]. ΤΠ. ν. 380 «. Οὐδ᾽ αὖ, ὡς ἱσχύ- 

λος λέγει, ἐατέον ἀχούειν τοὺς νέους ὅτι 

Θεὺς μὲν αἰτίαν φύει βοοτοῖς, 
ὅταν χαχῶσαι δῶμα παμπήδην ϑέλῃ. 

ἀλλ᾽ ἐάν τις ποιῇ, ἐν οἷς ταῦτα τὰ ἰαμβεῖα ἔνεστι 
τὰ τῆς Νιόβης πάϑη ---. Οπιῖπ5ο. γΡορίαο οἱ [αι] θ πο- 

τπΐπθ αἰτα]ους ῬΙΠίανομις ΝΙΌναΙ. μΡ. 17 Ρν. 10θῦ ο. 

ΒιΌΡάθιις ΤΙ, 7. 
152 

Ἡογομῖια, Κάχαλα: τείχη. «ΑἹσχύλος Νιόβῃ. 
Ῥιιοίΐις ν. 126, 4, Κάχαλονε τεῖχος. 

1598 

Ἡοογοδίας, ἸΓμοοίς: κενὴ, ἐστερημένη. «ἱσχύ- 
λος Μιόβη. 
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ΞΟΒΟΙ βία Ἐπτίρίαϊς ῬΗοοπίεσατ. στ. 159. Περὶ δὲ 

τοῦ πλήϑους τῶν Νιοβιδῶν αὐτὸς Εὐριπίδης ἐν 
Κρεσιόντῃ φησὶ ., Καὶ δὲς ἕπτ᾽ αὐτῆς τέχνες Νιόβης 
ϑανόντα -Τοξίου τοξεύμασιν." ὁμοίως χαὶ «Ἱσχύλος 

ἐν Νιόβη καὶ ᾿Ἱριστοφάνης δὲ ἐν δοάματι Νιόβης 
Ξ ΠΕΡ ΕΝ οὐκᾶρ, 

(ἴπ “ράμασιν ἢ Νιόβῳ ἔνασπι. 272. ν. 181.) διιοίως 
᾿ τ ἄρνας ᾿ 

ζ΄ αὐτὰς λέγουσιν, εἶναι δὲ ἑπτὰ χαὶ τοὺς ἄρρενας. 

ΞΑΝΊΤΡΙΖ1. 

᾿Αα Πᾶπο ἔαβυ!αμ ΕἸ Πισ] τς. αὐ αν ρας. Δ σομ ας 

Ῥ: 16. τοῦτ ῬΗΠοσίνατὶ Ιοοπὶ ᾿παρὶπ. 1. γ. 790. 

«Αἱ δὲ ξαίνουσι τὸ ϑήραμα, μήτηρ ἐχείνη χαὶ ἀδελ-- 
φαὶ μητρὺς, αἱ μὲν ἀπορρηγνῦσαι τὰς χεῖρας, ἡ δὲ 
ἐπισπῶσα τὸν υἱὸν τῆς χαίτης. 

155 

ῬΙιοίτις. ν. 320, 19. οἱ δυῖϊθας, Ὀχτώπουν: 
Κρατῖνος Θροῴτταις . Ὀχτώπουν ἀνεγείρεις ““ ἀντὶ 
τοῦ σχορπίον. παροιμία γὰρ, “Σχορπίον ὀχτώπουν 
ἀνεγείρεις. ἐν δὲ ταῖς “ἰσχύλου Ξαντρίαις ἡ -Τύσσα 

ἐπιϑειάζουσι ταῖς Βάχχαις φησὶν 

Ἔχ ποδῶν δ᾽ ἄνω 
ὑπέρχεται σπαραγμὸς εἰς ἄχρον κάρα 
“έντημα γλώσσης, σχορπίου βέλος λέγω. 

1500 

ῬΟΙπκ Χ, 117. Τὰς μέντοι λαμτιάδας καὶ χάμα- 

χας εἴρηχεν ἐν Ξαντρίαις «Αἰσχύλος 

Κάμακες πεύχης οἱ πυρίφλεχτοι. 
1017 

ἌΘΡΟΒΎΠας Ἐππιοηϊα. ν. 24. 

Ζρόμιος δ᾽ ἔχει τὸν χῶρον. οὐδ᾽ ἀμινημιονῶ, 

ἐξ οὗτε Βάκχαις ἐστρατήγησεν ϑεὸς, 
λαγὼ δίχην Πενϑεῖ καταρράψας μόρον. 

ΒΡ φΟ ΟΠ αοία, ᾽ν (φησιν ἐν Παρνασῷ εἶναι τὰ κα- 

τὰ Πενϑέα" ἐν δὲ ταῖς Ξαντρίαις ἐν Κιϑαιρῶνι. 

1598 

Θαϊοπης δῇ Πίρροον. Ερίάοηι. νο]. Υ. ρ. 455. οἱ. 

Βα5. γ01.ὄ Χ. γν. 385. σαν. Ἐπὶ δὲ τῶν ἀχτίνων 
αὐτῶν δοκεῖ χρῆσϑαι τῷ τῆς πέμᾳφιγος ὀνόματι Σο- 

φοχλῆς --- οὕτω χαὶ «Αἰσχύλος ἐν Ξαντρίαις 

Ὡς οὔτε πέμεριξ ἡλίου προσδέρχεται 
οὔτ᾽ ἀστερωπὸν ὄμμα .«1ητῴας χόρης. 

Ῥποιίας Ρ. 409, 10. Πέμφιξι: πνοή. «Αϊσχύλος ἐν 
Ξαντρίαις ἐπὶ τῶν ἀχτίνων. 
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Ἄρα Αὐϑοορβάπθαν ἴῃ Τέδηΐς ΑΘΘΟΒΎΠι 5. ἰηίοι Ἐπνὶ- 

Ῥἱαῖς. πολ αϊάσιιπι Ραυ οι]. τϑοῖίας ν, 1385. (1357. 

64. πιοαθ )ὺ Νύμιαι ὀρεσσίγονοι. αὶ Ξομο!ανία, ἜΣ 

τῶν Ξαντριῶν Εὐριπίδου, «ησὶν ᾿Ἱσχληπιάδης. εὗρε 

δὲ᾿ “ϑήνησιν ἔν τινι τῶν διαϑέντων. Νύμᾳαι ὀρεσι- 

γόνιαι ϑεαῖσιν ἀγείρω ᾿Ινάχου ᾿Ἱργείου ὑπὸ ποταμοῦ 
παισὶ βιοδώροις. ἔοικε δὲ τὸ ὅλον ἐπιτηδεύειν ἀνυ- 
πόταχτα. ἄλλως οὐδὲ παρ᾽ «ἀἹσχύλου ταῦτα ἥρμοζε 
λαμβάνεσϑαι. Οτίθις Ὑ ἃ] οἰκοπαυῖπς. ἴῃ Πϊαιυῖθο ᾿. 11. 

αὐπιονῖς ῬΊΔίομἶ5 Ἰοοι πὶ 46 ἘΠ ΘΡΕΡ]. ΕΠ. ν. 381 ἃ. Ζηηδὲ 

Πρωτέως χεὼ Θέτιδος καταιγνευδέσϑθω μηδεὶς μηδ᾽ ἐν 
τραγῳδίαις μηδ᾽ ἐν τοῖς ἄλλοις ποιήμασιν εἰσαγέτω 

ραν ἡἠλλοιωμένην ὡς ἱέρειαν ἀγείρουσαν ᾿Ινάχου 
᾿Π0γείου ποταμοῦ παισὶν βιοδώροις. οαΐ παπο ἀροθ5- 

οἷ Π᾽οσθηθα. ΘΡὶ 1018 «αϊπία ἴῃ Νοιΐορυ οἱ Εχίργαῖς. 65 

55. το}. Υ, 2. ν. 221. Οἵτινες ({εαρῖοῖ ) ραν τε 

τὴν «Τιὸς παράκοιτιν ἔφασαν τὴν ἱέρειαν μεταμορ- 

φωϑεῖσων τοιοῦτον βίου σχῆμα ἀναλαβεῖν, νύμφαις 

χρήναισιν» ( χρηνακίκισιν Βοϊδδοπδῆϊι5) χυδραῖς ϑεαῖς 

ἀγείρουσαν ᾿Ινάχου ᾿10γείαις ποταμοῦ παισὶν βιοϑώ- 

ροις. α]4θ αϊνουθαθ σππὲ οὐ σου 6. μ00 ΓΓγαστηθηΐο 

ορἰπίομθα., {π|ῶ5 βοῖθη5. Ῥυδθίθυθο. ΒΌΠι5. μαυΐθην γϑυὶ 

νἱαῖς ὙΑΙΟΚοπανῖ5,, «πὶ 

ΝΟ 5556. ΤΟοΘ ποραςθοῖ, ΟΧ ΑΘΘΟΒΥ ἔαθα]α πο5 γου- 

ἁππηὶ Ν δηλ ας. Ἐδαν ρ θαι 

5115. ΘῸΠΙ ΟΝ. 6556. 5ΠΟΡΙΟΔἔ5. Ο5Γ.. ΒΟΟ. ΘΕΐδιι πϑῖις5 ἀγσιι- 

πιθηΐο , {πο ῬΙΑΙΟ ἴῃ υἱοίηϊα ΠΠἶπς ἸΟοἱ σὰ ΑΘΘΟΒΥ 

Ῥδοοαία ρΠρὰ ποίδυθυϊέ, πα] πππ ἔην} 115. Βθηθ Βᾶθο 

ὙαΙοΚοπανῖις,, πἰδὶ πιο πθάπθ οσἴθπαϊε «ποιοῖ Αὐὶ- 

5ἴορβᾶποα ΔΘοΒΎ απ. δια ἰρδῖισ γοῦθα ἀδυϊθηΐθαν ΡῸ- 

Θὲ ΘΧ ορίτηϊς ΠΟΧΑΠΙΘΙ 5. ΠΙα]0 5 {πουῖϊς ἱπίγο ἸΟΘΓῸ . 

ἴδοϊς ὑθυδια., ΤΟΥ ἔα 56. ποὸη αοίι5.., 51 ΠΙοσοπὶς Ἰ0600 

ατὶ γνοτα νοοῖ, οἵ σνανῖοοίπνι πη) σΘη θη 86. σι86. ζθϑίθῃ), 

ἢ {αθὰ ΑΠΠῚ ποὴ ππα σὶς αἰθθυιπί., πορίοχίξ, Ῥαπϑα- 

αἴδτ, {1 ποὴ ἀπθῖσπι 651 «αἴπ δ ᾿τπῖς ἴρϑιπι ΑΘΡ ΟΝ 

Ἰοοιπὶ πρϑοίανονις Ψ ΠΕ, 6, 6. Ὁ δὲ Ἴναχος ἐφ᾽ ὅσον 

μιὲν πρύεισι χατὰ τὴν ὁδὸν τὴν διὰ τοῦ ὄρους, τοῦτό 



ἈΕΤΌΣ «“- 14 ΤΥ ΛΊΕΟΣ γὰ 

ἐστιν᾽ Ἱργείοις καὶ ΠΙαντινεῦσιν ὅρος τῆς χώρας" ἀπο- 

στρέψας δὲ ἐκ τῆς ὁδοῦ τὸ ὕϑωρ διὰ τῆς ᾿Ἱργείας 

ἤϑη τὸ ἀπὸ τούτου χάτεισι, καὶ ἐπὶ τούτῳ τὸν 

Ἤναχον ἄλλοι τε καὶ «Αἱσχύλος ποτιμὸν χαλοῦσιν 
᾿ἡργεῖον. ΛΟΘΟΙΙΥΙ ἰρῖπισ Ὑθυϑα5 ξαθυαηΐ 

τ , - Ξ » 
Νύμᾳαις χρηναίαις κυδραῖσι ϑεαῖσιν ἀγείρω, 

Ἰνάχου ᾿Δργείου. ποταμοῦ παισὶν βιοδώροις. 
: , » ΄ . 

Επνῖρι αἷς πίομαι οοὲ Νύμοαι ὀρεσσίγονοι, ουἷι5. γϑυθα 

ἰηΐοστα, [ουίασθ οχ Ἀθϑομυ οὶ ΘΧΡΡΘσβα 7. ΔΡ ἀπέϊμιο 

δυαμιμιδιῖοο, ἀρροσῖτα παπο οἰπὶ 115 ΘΟΔΙ πα Θυαμ πὶ ΒΘ πο -ος 

Ιἶο οἱ φογιαρίο οἱ ἀθίθοίο. Πα θίΐαπι ἀπιθβτταν αᾶπε 

οὐΐαίποιι πΐταπν ἅΠπ Δύμαε ὀρεσιγόνιαι Ἰνα]νοαξ, ἴπ 
40 5ΥΠ6}Ὀὰ0 Δύμεαι ὀρέσιγον δα Ἐπρίριαῖς., Ῥροχίπια 

αι ϑεαῖσιν δῇ ἌθδΟΒΎ Ἰοοιππ μου ποπί. Ππποηΐς ἀπᾶθ 

Νο5 ποῦ 

ταπία οὐἴοπθγθ γ ]λην5.. ΑΘΘΟΝΎΥ 1105 6556 ὙΘΙΓΘ15., 

Ρᾶγίθς ἴθ ΑΘΘΟΒΥ [α]]α ἔπιθι πε πϑϑοΐταν, 

ποη Ἐπ τι ρΙ αἷς : 

γΘΙϊπ μα πλι5. 

ΟΥΔΧΖΙΓΟΥΣ. 

Π).6 φιοίαπαιϊ5. πιυ βίους. ἔγασην. 81. 
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ΒΟΠΟΙαοία ΒορΠοοΙς Οοαϊρ. ΤΎταπη. συ. 733. Περὶ 

“Ἰαυλίδα φησὶ τὴν σχιστὴν ὁδὸν, ὃ δὲ ᾿Αἱσχύλος 
περὶ Ποτνίας οὕτως 

᾿ἸἘπῆμεν τῆς ὁδοῦ τροχήλατον 
σχιστῆς χελεύϑου τρίοδον, ἔνϑα συμβολὰς 

τριῶν χελεύϑων ἸΠΠοτνιάδων ἠμείβομεν. 

Αἀ Οδαΐρυμι τϑίξ Ὑ ΔΙῸ Κ πανία. δὰ Ῥμορηΐβ5, υ. 38. 

ΟΠ ΧΩΝ ἈΡΙΣΩΣ: 

161 

ΘΟΠΟΙασία ΒΌΡΒΟΟΙ5 Αἰδοῖς σ. 190. “Π)σχύλος 

Ὄπλων χρίσει 
.1λλ᾽ ᾿Αντιχλείας ἄσσον ἦλϑε Σίσυφος, 

τῆς σῆς λέγω τοι μητρὸς, ἥ σ᾽ ἐγείνατο. 
162 

ΒίοΡαθυς ΧΙ, 8. «Τ)σχύλου Ὅπλων χρίσεως 

ἁπλᾶ γάρ ἐστι τῆς ἀληϑείας ἔπη. 
1609 

ΘίοΡαθις ΟΧΧΙ, 23. ασχύλου ἐν Ὅπλων χρίσει 
Τί γὰρ καλὸν ζῆν βίοτον ὃς λύπας φέρει; 

βίοτον ϑιαμϊοῖιβ. Τῆργὶ βίον. 

161 

Αὐϊϑίορῆαπος Ασδαγη. νυ. 888, Πρέσβειρα πεντή- 
χονυταὰ Κωπέῴδων χορᾶν. ἈΡῚ βοβμο!αρία., Ὁ στίχος 

ἐν 

ἀπὸ δράματος Ἱἱσχύλου Ὅπλων χρίσεως οὕτως ἐπι- 

γεγραμμένου, ἐν ᾧ ἐπιχαλεῖται τὰς Νηρηίδας τις 
ἐξελϑούσας πρὸς τὴν Θέτιν λέγων 

«Ἱέσποινα πεντήχοντα Νηρήδων κορῶν. 
χορῶν Βρομεοῖαθ. ὙαΙ5ο χορον- 

ΟΣΤΟ.ΖΟΓΟΙ. 

Ῥμοιίις ἡ. 3568, 15. Ὀστολόγοι: παρ᾽ Ἐπιλύ- 
χῳ. χαὶ δρᾶμα «Αἰσχύλου ᾿Οὐστολύγοι. 
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Αἰμοπαθις ΧΥ͂. γ. 667 ο. Καὶ «Ζσχύλος δ᾽ ἐν Ὄστο- 
Ἰόγοις ἀγκυλητοὺς λέγει χοττάβους διὰ τούτων 

6. Νδμευ 5. ἀῃς αἰϊαπᾶθ δἷμε ἴῃ πιρὰϊο ὩΣ 
᾿ Ὁμήρῳ. οὐράνην 6χ ΑΘΡΟΒΥ]Ο πιριποταΐ ΡΟ Χ, 44. 

ἱ 

Εὐρύμαχος οὐχ ἄλλος οὐδὲν ἥσσονας 

ὕβριζ᾽ ὑβοισμοὺς, οὐχ ἐναισίους ἐμοί. 
ΣΤΕΣΝ ἀπ αν ὴ τἰχυκὰν 

ἣν μὲν γὰρ αὐτῷ χότταβος ἀεὶ τοὐμὸν κάρα, 

τοῦ δ᾽ ἀγχυλητοῦ χοσσάβιός ἐστι σχοπὸς 
ἐχτεμὼν ἡβῶσα χεὶρ ἐφίετο. 

1606 
Αἰβοπᾶρας Τ. ρ. 17 ο. «Ζσχύλος ἀπρεπῶς που πα- 

2 ἘΡΡ ὌΝ τεα ΣῈ ε τως χα, 
ράγει μεϑύοντας τοὺς Ἕλληνας, ὡς καὶ τάς ἀμίδας 

ἀλλήλοις περιχκαταγνύναι. λέγει γοῦν 

Ὅδ᾽ ἐστὶν ὅς ποτ᾽ ἀμφ᾽ ἐμοὶ βέλος 

γελωτοποιὸν, τὴν χάχοσμον οὐράνην, 
ἔρριψεν οὐδ᾽ ἥμαρτε. περὶ δ᾽ ἐμῷ χάρᾳ 
σιληγεῖσ᾽ ἐναυάγησεν ὀστραχουμένη 

χωρὶς μυρηρῶν τευχέων πνέουσ᾽ ἐμοί. 

ΒΟΒΟΙ σία ΤΠ οΟΡμγοπῖς νυ. 778. 7ΠῚῈαρ᾽ «Δἱσχύλῳ φραί- 
γεταί τις τὸν Ὀδυσσέα τύψας ὀστράχῳ, οὐ μὴν παρ᾽ 

ΠΑΖΑΜΗΔΗΣ. 

᾿Αὰ Αδβομυ Ῥαϊαηθάθπι ἃν ΡῬΙαίοπο ἄθ ἈθραΡΙ]. 

ὙΠ. ν. 522 ἃ. τσϑορίοὶ ρυΐαθαι Βα θυ5. [6 ΡΙαϊοηῖϑ 

Ἰοοο αἀϊχῖς Αὐϊκῖάος το]. ΠΠ. ν. 260. 
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ΞΌΒΟΙ. Ἡπιοεὶ Πίαα. δὶ 519. ὕὑὃϑῖ ἄθ δουϊδίο ἔχταν 
αεὶς, «ἀὶσχύλος Παλαμήδη 

Τίνος κατέχτας ἕνεχα παῖδ᾽ ἐμὸν βλάβης; 

108 
Αἰβοπᾶθυς 1. Ρ. 11 6. Ἔστι δ᾽ ἡ τάξις χαὶ παρ᾽ 

αἹἱσχύλῳ τῶν ὀνομάτων, ἐν οἷς ὁ Παλαμήδης πε- 
ποίηται λέγων 

Καὶ ταξιάρχας χαὶ στρατάρχας καὶ ἑχατοντάρχας 
ἔταξα, σῖτον δ᾽ εἰδέναι διώρισα, 
ἄριστα, δεῖπνα, δόρπα ϑ᾽ αἱρεῖσϑαι τρίτα. 

1358, 4. 1432, 
ὅ. 1791], 45. 1838, 4. Υ. 1. χαὶ ταξιάρχας χάχατον-- 
τάρχας στρατῷ Ῥονδοπιι5. Οοπῇ. ΒΟΡΒΟΟΙΪς. ἔναστι. 379. 

Υ. 9. 

απ Ρεΐπιο δαϊοῖς, ἢ μάλιστα τρίτα χατὰ τοὺς πα- 
λαιούς : οπιΐοῖς βοβο σία ΠΙαᾶ. β, 381. οἱ Οαγς. β, 

20. Αα απο ἸΙοοιηὶ 5ρθοίαι ΡΕγυ πίομιι ΒΟΚΚοεῖρ. 23, 233. 

242. 22 2.5 22: ἀπᾶρ “πὰ ἀπχὶς Ἐπιβίδι ῖπ5. Ρ. 

τοία Ἐπισιατμῖις. 1Οοἷ5. σπδίίαον ᾿τί ον δια... ἀπο- 

ΠῈΝΘΕΥΣ. 

Βουίρίου. ἀυρτπιθηι Βασοβαγαπι Ἐπεὶ ρίαϊς, ΠΠ μυϑο- 

ποιία κεῖται παρ᾽ «ἠϊσχύλῳ ἐν Πενϑεῖ. 

1609 

Οδϊοππα ΙοοῸ βπρνὰ δᾶ ἔν. 158 ἱπαϊοαίο, Πέμιιξ --α 

ἐπὶ δὲ τῆς δανίδος ὁ αὐτὸς --- ἐν Πενϑεῖ 

ΔΙηδ᾽ αἵματος πέμφιγα πρὸς πέδῳ βάλης. 

ΠΕΡΡΑΙΒ.1Ι4ΕΣ. 

Ἱ͵ερραιβίδες παλιὸ [α]υ] απ ἱπβουρίαπι υΐοοθ. πὸπὶ 

ΠΕερραιβοὶ, οκἴοπαϊ ργαθίδεϊοηθ δὰ Αἰποπάθαπι ". ῃ. 1. 
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Αἰβοπαθῦς ΧΙ. Ρ. 476 ο. «Τσχύλος δ᾽ ἐν Περραι- 



βοῖς τοὺς Περραιβοὺς παρίστησιν ἀντὶ ποτηρίων τοῖς 

χέρασι χρωμένους διὰ τούτων 

᾿πργυρηλάτοις 
χέρασι χρυσῶ στόμια προσβεβλημένοις. 

προβεβλημένοις Θρίτομιο, οὐ Ἐποιίαι μια. ̓ . 917, 68. 

171 

Αἰποπδθις ΧΙ. νυ. 499 «. .7σχύλος ἐν Περραιβίσι 
ἸΠοῦ μοι τὰ πολλὰ δῶρα χἀχροϑίνια; 

σιοῦ χρυσότευχτα χἀργυρᾷ σχυφώματα; 

172 
Ἡδογοῖις, παιόλη:ε ἀπάτη, ἀποστέρησις. 

«ἀἹσχύλος Περραιβίσιν (οοάθχ περρέβην). Ἑπιδίαι τ 

Ρ. 362, 38. ἱστέον δὲ ὅτι ἀπὸ τοῦ ῥηϑέντος καἰόλλω 
χαὶ ἀπαιόλη γίνεται ἡ ἀπάτη χαὶ ἀποστέρησις. .4]- 
σχύλος 

Τέϑνηχεν αἰσχροὺς χρημάτων ἀπαιόλῃ. 
κ«ἰσχρῶς Βυερυι. 

ΠΙΗΝΕΖ“0Π6Η. 
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Ετγπιοϊ. ΜῈ. ν. 31, ὅ. “ἰδοιέστατος: ἵστέον 
ὅτι τὸ ἀρχέστατον, ὡς παρὰ .«Δσχύλῳ ἐν Π]ηνελόπῃ, 
οἷον 

᾿Εγὼ γένος μέν εἰμὶ Κρὴς ἀρχέστατον, 

καὶ τὸ αἰδοιέστατον καὶ ἀφϑονέστατον ποιητιχά εἶσι 
χατ᾽ ἔϑος ᾿Ιώνων γινόμενα. 

ΠΡΟΜΠΘΕΥΣ ΠΥΡΦΟΡΟΣ. 

ῬΟΙπχ ΤΧ, 1966. Ὁ δ᾽ ἐμπρήσας τάχ᾽ ἂν πυρ- 
χαεὺς ὀνομάζοιτο κατ᾽ “Αἰσχύλον χαὶ Σοιοχλέα, οὕ-- 
τως ἐπιγράψαντας τὰ δράματα, τὸν μιὲν τὸν 17ρο- 
μηϑέα, τὸν δὲ τὸν Ναύπλιον. 
ρίυπι Ῥυομθίῆθο 

Τυρχαεὺς γμάᾶνταπι 

ΠΟΙΠΙΘΗ : ΔΡ.Ι 551 ΠΏ πὰ πυρίρορος. 

Ουδηιοθῦθηὶ Ὑθῦθοι π6 πυρχαεὺς ἃ» ῬΟΠοΘ. Ρθὺ 

ΘΥΓΌΓΘΠΙ, Θἰΐαπι ἰηΐνα Χ, Θέ. τρϑροεϊζιπι, αϊοίις. οἵ. 

1ιὰ ΤΟσορμ5 Τριχάρανον ἸὙποοροπιρὶ Τριπολιτιχὸν 

αἰχὶξ, ψασππὶ Ὀ᾿σαθαρονὶ πο. ποιμηΐημθ 1ἰδθι τπθητὶ 0Ὁ- 

γϑυϑαγοίιν. Προμηθέα πυρι(όρον τϑοῖθ ἀἴοιμ: οαία- 

Ἰοσὶ Γαβυ]ανιπι σου ϊρίον", ΟΘΙΠ πα), οι] σία Ῥηοιμιοι οὶ 

υἱποῖῖ νυ. 94. Τὸν μυριετῆ: ἐν γὺρ τῷ πυρφόρῳ 
τρεῖς μυριάδας φησὶ δεδέσϑαι αὐτόν. ουΐις γρϑυθὶς 
Ἡρειπᾶππιθ ἧπ ἰκπθυΐαιομο 46 Ῥυοπιθίμθο ςο]αίο Ρ. 7. 

δαμίρς Ηγρὶπὶ Ἀβίγοπ, 15, γν. 456. 

Ῥκοριοίλοιεην απ οηι ὧν ἡιογιίο ϑομλέαο γιοηιίμο Οτίοίι5ο 

Ἰοῦῦμπι Ῥοοί. 

ονγοα οσαίοπα υἱκχίξ: φμοῦν αἰϊίσαδι «α ἐγέρίμία 

φαὐΠΠα ἀρυιογιιη «οϑολυ 5. ἐναφοοαϊαγπην δογίρίον αἱ, 

Ῥοιναιοσία δα {παι Προμηθεὺς πυρφόρος, 5αἰγυΐοιμι 

ἄναπια., μου, ἱπαϊοαία σαρτα δὰ ΟἸάποιμ Ῥοίπϊθη- 

561). 
1γ4 

6 ΟΠ Ν. Α. ΧΙΠ,. 18. 

ἐἕριες ἀρεῖ πολ νοι ἐν τῷ πυρι(όρῳ Πρυμηϑεῖς οἱ 

ον Τὰ ηηοσιο αρΐηιεῖυον.-- 

ρα Ἰπμνίρτάοην ἐμ ἐνασοοϊα ψηαο ἐμδονίρία οοὲ [νὼ 

φδιριίσηι 6556 Ὀογϑιῦε αὔδηο ρμαμοὶς οὐ Παῦίθ. 4οοολυ-- 

ἤμ5 οἷο ᾿ 

Σιγῶν ϑ᾽ ὅπου δεῖ καὶ λέγων τὰ χαίρια. 
Τιορίαος ἀπίοοι δὲς... Σιγῶν δ᾽ ὅπου δεῖ χαὶ λέγειν 
ἵν᾽ ἀσφαλές.“ Β᾽πη θην σθηίθηταπι Θχ ΑΘΒΟΙΎ]0 αἴίονι 

ἂς. ἢ Σὰ ὰῷ ὧν Δ Ὁ (ὅ: 1 

50 ΠΟ] αοία ΑὐἹϑει 9. γ01. ΠΠ. ν. 501, 17. “]Ἰσχύλος δὲ 
ἐν Προμηϑεὶ δεσμώτῃ 

Πολλοῖς γάρ ἔστι χέρδος ἡ σιγὴ βροτῶν. 

Φυδθ ποθὴ Ἰϑβιυμίιν ἴθ Ῥυοιηθίηθο υἱποίο. 
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ῬοΠακ Χ, θ4. ᾿Ωμόλενον ---ΑἹσχύλου ἐν Προμηϑεῖ 
πυρχαεῖ 

-Τινᾶ δὲ, πίσσα κὠμολίνου μακροὶ τόνοι, 
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ῬΙαίδν νι ΜΌΓαΙ. Ρ. 861. Τοῦ δὲ σατύρου τὸ 
πῦρ, ὡς πρῶτον ὥφϑη, βουλομένου φιλῆσαι χαὶ 
περιβαλεῖν ὃ Προμηθεὺς, 

Τράγὸς γένειον ἄρα πενϑήσεις σύ γε. 
καίει τὸν ἁψάμενον. ἀλλὰ φῶς παρέχει χαὶ ϑερμό- 
τητα. Ἑπρίαιμῖις ν. 415,7. ᾿Πέλιος ἀντὶ τοῦ ὦ Ἥλιε, 
ὁποῖον σὺν ἄλλοις χαὶ τὸ .»» Τράγος γένειον ἄρα 

πενϑήσεις σύ γε“ ἀντὶ τοῦ, ὦ τράγε πάνυ στερήσῃ 
γενείου, εἰ τὴν φλόγα φιλήσεις. Ῥνυαρίοιθα δὰ πᾶπο 
ΤᾺ] απ Γαθυπί ἀαὶ γοθγυθηΐ Γγαριποπία 289, 3602. 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΤὙΥΟΜΈΕΈΝΟΣ. 

Ἡδυπιαπηΐ αἰδοθυίαιίο Τιϊροῖαθ οαϊίᾳ ἃ. 1828. ] 
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“Αὐνίδπης ἴπ ῬρυῖρΙο Ῥοπεὶ Επκχῖπὶ ᾿. 19, “Ζσχύλος 

ἐν Προμηϑεῖ λυομένῳ τὸν «᾿ὥσιν ὅρον τῆς Εὐρώπης 

καὶ τὴς ᾿Ἰσίας ποιεῖ. λέγουσι γοῦν αὐτῷ οἱ Τιτῶνες 
πρὸς τὸν Προμηϑέα ὅτι 
Ἥχομν --ἰἝὠὀ -- 
τοὺς σοὺς ϑλους τούσδε, Προμηϑεῦ, 
δεσμοῦ τὲ πάϑος τόδ᾽ ἐποψόμενοι. 

ἔπειτα χαταλέγουσιν ὅσην χώραν ἐπῆλθον 
τῇ μὲν δίδυμον χϑονὸς Εὐρώπης 

μέγαν ἠδ᾽ ᾿᾿σίας τέρμονα «Ῥᾶσιν. 
πες ἱπίοστα μᾶθο αἰξονγιιπίαν ἴῃ Ῥονῖρο Ῥομίὶ Ἑπχίηὶ 

εοὲ Μδθοι αἷς ρα] ϊς ν. 1. ὥρθοίαι δὰ πης Ἰοοιμι Ρτο- 

οορῖτ5 Ηϊϑίον. Οοίμ. ΕΥ̓, 6. ν. 386, 11. 

178 
Βίσαθο 1. νυ. 38. Οὕτω τὰ μεσημβρινὰ πάντα 

αἹϊϑιοπίαν καλεῖσϑαι τὰ πρὸς ᾿Ωχεανῷ. μαρτυρεῖ δὲ 

τὰ τοιαῦτα. ὅ τε γὰρ αΑϊσχύλος ἐν Προμηϑεῖ τῷ 
λυομένῳ φησὶν οὕτω 

«Ῥοινιχόπεδόν τ᾽ ἐρυϑρᾶς ἱερὸν 
χεῦμα ϑαλάσσης, 
χαλχοχέραυνόν τε παρ᾽ ᾿Ωχεανῷ 
λίμναν παντοτρόζον «Αἰϑιόπων, 
ἕν᾽ ὁ παντόπτας Ἥλιος ἀεὶ 
χρῶτ᾽ ἀϑάνατον χάματόν ϑ᾽ ἵππων 
ϑερμαῖς ὕδατος 
μαλαχοῦ προχοαῖς ἀναπαύει. 
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Οἴοσονο Οπδθοῖ. πος. ΤΠ. ΤῸ. 

γιοῦ ροοία δοίπηι, δοὺῖ οἱΐανι Ῥιμπαβρονονδὶ δϑί6. δμΐηι 

Οιὐεηιοῦῖο Κονὶ ἀρμα οι Ῥεοτποίλιοιος «οῖο- 

Ζ σία! «4οκου αι 

“οσοορίηη5. 

γοηῖς “ποηι ὀχοὶρί! οὐ Ζιρηπερι [, ΟΉ )εὔ 01) 

προ ἐφηῖς οἴποι ἡϊον αἴτια οἴαηι 

αἰυΐφις Σ ὁπην αἰϊοίτις. Ῥγοριοί ποις 

οἴορίθ5ο εοῖο, ροοηαϑηπο Τουὲ 

7Ζαίο ὀχρομεῖδϑο διεργοῦηο. 

ΞΟ, ΠΝ ΟΡ ος 0 ΟΞ ς ΟΣ 



16 Σ ΧΟ Ὑἷ ΛΟ Ὁ. 

Ηὰς ἐφίλει" ροοηας ρογοηις α ΓΓίΧιδ «αἱ Οαποασιομ ἤαος 

εἰϊοῖξ 

Τί αν σδοῖος,, δοοῖα ποσί τὶ δε) οεὐμὶς, 

φομογαία σαοίο., αϑρίοιί6 το αίμερι ἀδροῦῖα 

υἱιοιεριο δαχὲδ ς᾽ παυδη τ πογγΐδοπο ἔγοίο 

γιοοίοηε μαυομίος ἐνιϊάϊ ααπδοίιιε παυϊίαο; 

αι μδ 6 δὲς ἐν Γιχὲ Τιρρίίον, φζι 

Τουΐδηιο πιομ ἢ μἸοϊδνὶ ἀν οζυϊέ. τρελετδ. 

Λος {16 οπῖοος ζαύγίοα. οὐ οὶ ὑδον 8 

Ῥονυκρὶ ἀγέπδ: {παι ηλῖδοῦ δοϊίογ τα 

ἐγ αλδυονδοναί 5. σασίγπη ἤἄος Επγίαγπηι ἐμοῖο. 

10 αηι ον ϊο θῖ6 φιοίιο Ζζιωιοσίο εἶδ 

ἐγίοιὶ αἀυοίαίιε ααιωιοῖς ἰασογειηὶ5 τοι οἶδε, 

Ἰουὶς οαἰοῖϊος ρασίιε αἰἰανίαί! 7 εν. 

{πη ἰόσοῦο ορέριο ξαγία οἱ δαίίαία αὐζαιὶηε 

οἵαν σονονι ζιμιαϊε υαϑίερι, οὲ διθἰΐρεο αὐοΐα)ι8 

15. ρώμιαία οαπάα ποσίσπηι αὐμῖαι σαν εύμοηι. 

4τιην ὉογῸ «(ἤοδιιηι ἐπ αΐτι τϑπουαίιον ὁδὲ ἐθοι", 

{τρ Ὑι ϑιι5 ἰοἰγος αὐὐάα 56 αὐ ραφίμδ γ [ον 

δὲο λιωὶς σμοίοαοην τασδὶ οποία μι αἴο, 

ψιὶ τη ρογοηιὶ υἱοιερι ζοοίϊας τεΐδονία. 

20 παριφιο, πὶ υἱάοι ἴδ, υἱοῖς. οομοίγέοίιι5. Τουὶς 

αὐοοῦὸ ποήπθο αἰΐγαηι υοϊμογοη ἐ ροοίονο. 

δὲο τὴὸ ἔρδο υἱάμιι ροδίος ὀχοίρίο αὐχίας, 

ριον ἩοΟΥ ἴς ἐογγεύιεη απφιίγοης τπαϊὶς 

ϑ0( ἴον αὐ ἴοίο γιεηεῖηο οροῖον Ἰουΐδ. 

2ὅ αἰφιμὸ αδο υοίιδία σαθοῖϊίς ο]οηιογαία πονγταϊς 

Ἱμοιἐγίοα. οἴακίος γιοσῖνο ἐμ ίχα οσὲ οονρογῖς, 

ΟΧ {πὸ Πἰφικαίαο δοϊῖς αὐ άονο οχοϊάιιι 

Φιαίαο, ἡμάὸ σαν αδϑίμο ζιδι!]!πΔ Οωμσαϑῖ, 

Παος οχ Ῥυομιθῖιθο 501810 Οἴσοῦο νουττ: «παίιον {πο 5 

Ῥυδθηνῖοῖε ὑθύδιις ἀπαραοδίϊοου Θχ Δ1ΠῚ ῬΗΠΟοοίθία δυπὶ- 

νον Αἢ γθύϑαπι 11. ΒΘ ΟΒιοΥΖίς. ΡΡΟΡΑΒ Ποὺ νοΐοτὶ Ηο- 

5. ΔΙ Ιοοσπὶ Γὐᾶρπι. 1δῦ, 
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ῬΙατανομις9. ΜοταΙ. ν. 98 .. Νὺν δὲ οὐχ ἀπὸ Ρ 
τύχης οὐδὲ αὐτομάτως περίεσμεν αὐτῶν καὶ κοατοῦ- 

μεν, ἀλλ᾽ ὁ Προμηϑεὺς, τουτέστιν ὁ λογισμὺς, αἴ- 

τιος, 
« 2», » ᾿ - εἴ » ᾿ 

Ἵππων ὕνων τ᾽ ὀχεῖα χαὶ ταύρων γονὰς 

δοὺς ἀντίδουλα χαὶ πόνων ἐχϑδέχτορα. 

Τάοπι ν. 961 1. Οὐ 

γὰρ ἀδιχοῦσιν οἱ τὰ μὲν ἄμιχτα χαὶ βλαβερὰ χομι- 
χατ᾽ «Τἰσχύλον. Τὠρτὶ ἀντίδωρα. 

δῆ χολάζοντες καὶ ἀποχτιννύοντες, τὰ δὲ ἥμερα χαὶ 

φιλάνϑροωπα ποιούμενοι τιϑασὰ καὶ συνεργὰ χορείας 

πρὸς ἣν ἕχαστον εὖ πέφυκεν, ἵππων ὕνων τ᾽ ὀχεῖα 
χαὶ ταύρων γονὰς «“" ὧν ὃ αἹϊἹσχύλου Προμηϑεὺς δοῦ-- 

γαι ἡμῖν φησιν, ᾿Αντίϑουλα καὶ πόνων ἀνδέχτορκ."" 

Απυλε διΐαπι ῬοΟΡμγ τις. 46. ΑΡροίΐα. ἘΠ᾿, 18. ν. 257. 

αὐ ἐχϑέχτορα. 
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Οαϊθμις γ0]. Α΄. Ρ. 458. οα. Βα51}. νο]. ΕΧῸ ρ. 386. 

ὉΒανίου. «Ἱοχεῖ μὲν γὰρ αὐτὴν (τὴν πέμφιγα.) ἐπὶ 
τῆς πινοῆς Σοις(οχλῆς --- λέγειν --- ΑΑϊσχύλος δὲ ἐν 

Προμηϑεῖ δεσμιώτη 

Εὐϑεῖαν ἕρπε τήνδε" καὶ πρώτιστα μὲν 
Βορεάδας ἥξεις πρὺς πνοὰς, ἵν᾽ εὐλαβοῦ 

βρόμον χαταιγίζοντα,, μή σ᾽ ἀναρπάσῃ 5 
δυσχειμέρῳ πέμιιγι συστρέψας ἄφνω. --- 

ἐπὶ δὲ τῆς ῥανίδος ὁ αὐτός φησιν ἐν Προμηϑεῖ 

᾿Εξευλαβοῦ δὲ μὴ σὲ προσβάλῃ στόμα 
πέμφιξ πιχροὶ γὰρ κοὺ διὰ ζόης ἀτμοί. 

Προμηϑέα δεσμώτην ἃαϊ πιοπιουΐαθ ϑυγογο πομιϊηδί, 

δῖ Θχοϊ θυ ΒΗ ὑθῦϑις οχ {Π84 [ἀθι1ὰ. Ὑἱ46 Ηροι- 

τὰδηηθπὶ Ρ. 22. 
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ϑίγαρο ΓΥ͂. Ρ. 182. 188. Πεταξὺ τῆς Π͵ασσαλίας 

χαὶ τῶν ἐχβολῶν τοῦ Ῥοδανοῦ πεδίον ἐστὲ τῆς ϑα- 
λάττης διέχον εἷς ἑκατὸν σταδίους, τοσοῦτον δὲ τὸν 

διάμετρον, χυχλοτερὲς τὸ σχῆμα" καλεῖται δὲ λιϑῶ-- 
δὲς ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος. μεστὸν γάρ ἐστι λίϑων 
χειροπληϑῶν, ὑποπεφυχυῖαν ἐχόντων αὐτοῖς ἄγρω-- 
στιν" ἀφ᾽ ἧς ἄφϑονοι νομαὶ βοσχήμασίν εἰσιν, ἐν 
μέσῳ δ᾽ ὕδατα χαὶ ἁλυχίδες ἐνίστανται χαὶ ἅλες. 

( δοιμιαπίιν Αὐϊςτοίο!ῖς δὲ Ῥοσίαοπῖ σϑπίθητίαθ.) --- τὸ 

μέντοι δυσαπολόγητον Αϊσχύλος χαταμαϑὼν ἢ παρ᾽ 
ἄλλου παραλαβὼν εἰς μῦϑον ἐξετόπισε. «ρησὶ γοῦν 
Προμηϑεὺς παρ᾽ αὐτῷ χαϑηγούμενος “Πραχλεῖ τῶν 
ὁδῶν τῶν ἀπὸ τοῦ Καυχάσου πρὸς τὰς Ἑσπερίδας 

ἍἭἭξεις δὲ «Ζιγύων εἰς ἀτάρβητον στρατὸν, 

ἔνϑ᾽ οὐ μάχης, σάφ᾽ οἶδα, καὶ ϑοῦρός περ ὧν, 
μέμινει " πέπρωται γάρ σὲ χαὶ βέλη λιπεῖν 

ἐνταῦϑ᾽ - ἐλέσϑαι δ᾽ οὔτιν᾽ ἐχ γαίας λίϑον 
ἕξεις, ἐπεὶ πᾶς χῶρός ἐστι μαλϑαχός. 

ἰδὼν δ᾽ ἀμηχανοῦντά σ᾽ ὁ Ζεὺς οἱχτερεῖ, 
γεφέλην δ᾽ ὑποσχὼν νιφάδι γογγύλων πέτρων 
ὑπόσχκιον ϑήσει χϑόν᾽, οἷς ἔπειτα σὺ 

βαλὼν διώσεις ὑᾳδίως 1(γυν στρατόν. 

ονδις 1 - - 8. αἴ ΠΙοπγ οἶς. ΗΔ]. Απίᾳ. Τ, 41. 

αὶ εὖ οἶδα Ξοτῖρταπι. Υ. 7. Τὴβεὶ στρογγύλων. Οου- 
τοχὶς Ῥονβόμις ἴῃ ΜΠ5ΟΘΙ] Δηοῖ ᾿. 213, Αάἀ δπο Ἰθουπι 

5Ροοία ΠΥ ρίπας Ῥοοὶ. Αφίροι. ΤΙ, 6. γν. 457. 

ποιϊπαίο διιοίονο ποὺ αἡ Ἄνα ῬΊαρη. νυ. 76. 

188 

ΒοοΙἑασία ΑΡΟΠΟΝΙ ΤΥ, 284. Τὸν Ἴστρον «(φησὶν 
ἐκ τῶν “Ὑπερβορέων καταφέρεσϑαι χαὶ τῶν Ῥισπικίων 
ὀρῶν. οὕτω δὲ εἶπεν ἀχολουϑῶν «Αἰσχύλῳ ἐν λυο-- 
μένῳ Π;οομηϑεῖ λέγοντι τοῦτο. 

184 

Βιορπαππς ΒυΖαμῖ. ἴῃ 1βιοι. .«Τσχύλος τε Γαβίους 
διὰ τοῦ γ ἐν λυομένῳ ΠΟομηϑεῖ 

Ἔπειτα δ᾽ ἥξει δῆμον ἐνδιχώτατον 
ἘΠῚ ἁπάντων ζχαὶ φιλοξενώτατον, 

οὲ ποὸὴ 

Γαβίους, ἵν᾽ οὔτ᾽ ἄροτρον οὔτε γατόμος 
τέμνει δίχελλ᾽ ἄρουραν, ἀλλ᾽ αὐτόσποροι 
γύκι φέρουσι βίοτον ἄφϑονον βροτοῖς. Ὶ 

Υ.1. ἥξεις Βιαηϊοῖας. Υ. 2. βροτῶν αἄάῖι Ἡρυιαι- 

πὰ Ρ. 231. 7Ταβίους ὁκ., ΑΘΘΟΒΎΟ πιθιμογδηΐ πο ΒΟ] σία 

Ποπιουὶ Πίαᾷ. γ", Θ. οὐ Ἐποίδτμῖος ἡ. 910, 24. 

185 

Τοστομῖις, Εἰσα φάσματα: εἰσπτήματα, ἀπὸ 

τοῦ εἰσωιιένει. ἢ σπαράγματα. 

θεῖ λυοιμένῳ. 

-«Τσχύλος ΠΠρομη- 

186 

Ἑπικταίμτις. νυ. 600, 438. Σγίσματα γάρ τινα χαὺ 
ϑύσανοι, ὅϑεν ἀρειϑύσανοι χατὰ ΠῚαυσανίαν ᾿οξος 
ϑύσανοι, οἱονεὶ ἀποσχίσματα,. παρ᾽ «Ἰϊσχύλῳ ἐν 

Προμηϑεῖ λυομένῳ. Ἡδφογοϊῖυα, Τοϑύσανοι:ς: 

ἀποσχήματα χαὶ ἀποβλαστήματας ᾿οιϑύσανοι: 
ἡνίοχοι. 

ς 



ἍΓΤ 

187 

ῬΙΜΙΆΡΟ 5. ἴπ αἶα Ῥοιηροῖϊ ἡ. 619». Πρὸς δὲ 

Πομπήιον ἔοιχε τοῦτο παϑεῖν ὃ Ῥωμαίων δῆμος 
εὐϑὺς ἐξ ἀρχῆς, ὅπερ ὁ “ἱσχύλου Προμηϑεὺς πρὸς 
τὸν Πραχλέις, σωϑεὶς ὑπ᾿ αὐτοῦ λέγων 

Ἐχϑροῦ πατρός μοι τοῦτο (φίλτατον τέκνον. 

188 

ΒΙΌΡΟ Τ. ν. 43. ᾿ΠΙσιόδου δ᾽ οὐχ ἄν τις αἰτιάσαιτο 
ἄγνοιαν --τ οὐδ᾽ ΑἹσχύλου χυνοχεφάλους χαὶ στερ- 
νοφρϑάλμους χαὶ μονομμάτους (ἱστοροῦντος). Ἐα- 

ἄθιι Ὑ1|. ν. 299. ἀθὶ αὐάϊιπι ἐν τῷ 7]ρομηϑ εἴ. 

189 

Ξίγαθο ὙΠ. μν. 3290. Λαὶ “ὲἰσχύλος δ᾽ ἐμφαίνει 

συνηγορῶν τῷ ποιητῇ, «(ήσας περὶ τῶν Σχυϑῶν 

.«1λλ᾽ ἱππάκης βοωτῆρες εὔνομοι Σχύϑαι. 

190 

Αἰβοπαοι5 ΧΥ͂, Ρ. 674 ἃ. “Τσχύλος δ᾽ ἐν τῷ λυο-- 
μένῳ Προμηϑεῖ σαφῶς (φησιν ὅτι ἐπὶ τιμὴ τοῦ Ποο- 

μηϑέως τὸν στέφανον περιτίϑεμεν τῇ χειραλῇ, ἀν- 
τίποινα τοῦ ἐκείνου δεσμοῦ. 

191 

ῬΙπίατγομιις ΜΙΟταΙ. υ. 267 ἃ. Ὁ δὲ ΠΙοαχλῆς ἕτερον 

ϑεὸν παραχαλεῖ μέλλων ἐπὶ τὸν ὄρνιν αἴρεσϑαι τὸ 
τόξον, ὡς «ΑἹσχύλος φησὶν 

᾿ἡγρεὺς δ᾽ ᾿“πόλλων ὀρϑὸν ἰ᾿ϑύνοι βέλος. 

192 

᾿Ἀπεϊαιιϊοίοια ΒΟΚΚΟΥΙ Τι ν. 116,7. Χερσά: τὰ 
μὴ γεωργούμενα. ϊσχύλος Ποομηϑεῖ. Τλαλθῖπηι ἀιρπν 
ζαθα!αηι ἀϊοαῖ. 

ΠΡΟΠΟΛΙΠΟΙ. 

193 

Ἡραγολῖιθ, “έπολοις «ΑἹσχύλος διπλαῖ 170ο-- 

σιομποῖς. 

ΠΡΩΤΕῪΣ, 

Ῥουῖίπυϊε ἢ Οτοβίοαπι : υἱάθ αἰ Πα 5 οδ] απὶ Α σαπιθπιπο- 

ηἶ5. οἵ 560Π01. Αὐἱϑίορῃ. ἤαμαν. νυ. 1159. Αοἴα ἰρίταν θϑΐ 

ΟἸγρ. ΤΥ ΧΧ, 2. 
᾿ 191 

ΑΙΒβοπδοις ΓΧ. ρ. 394 ἃ. «ὰνψ --- ΑἹσχύλου ἐν 
τῷ τραγιχῷ (ἱ. 4. σατυριχῷ ) Τρωτεῖ οὕτω μνημο- 

γεύοντος τοῦ ὕρνιϑος 

“Σιτουμένην δύστηνον ἀϑλίαν (άβα, 

μέσωκτα πλευρὰ πρὸς πτύοις πεπλεγμένην. 

195 

Ἡρτοάϊαηι5 περὶ μονήρους λέξεως γν. 85,19. Γάρος 

«Τσχύλος Πρωτεῖ σατυριπῷ .,Καὶ τὸν ἰχϑύων γάρον."" 
Οπνΐ550 ποιλῖπθ ΓΒ] 86. αὐίοντιν ΑΡ Αποπαθο Εἴ. ρΡ. 67 ὁ. 

Ὅοηξ. Ηργοάϊαπαιν ῬΊΟυβοπὶ ν. 487. 

190 

ΒΟΙΠΟΙ Ασα ἩΠιοῚ Οὔγο5. ὅδ 866.5 Εἰδοϑέη: 

ἀπὸ τῆς εἰδήσεως χαὶ ἐπιστήμης τοῦ πατρὸς τὸ ὕνο-- 
μα. χαὶ «Αἰσχύλος δὲ ἐν Πρωτεῖ Εἰϊδοϑέαν αὐτὴν 
καλεῖ. Ἑϊγπιοῖορ. Οπάϊαπ. ν. 316, 80. ὁχ οοάΐοο Ῥα- 

τὶσῖπο 2688, οογυθοίιπι, Κὶἐρ δ ώ: ὑποχοριστιχῶς, ὡς 

παρ᾽ «Αἰσχύλῳ ἡ Εἰδὼ καὶ Ὑ ψὼ ἀντὲ τοῦ Εἰδοϑέακ 
καὶ “Ὑψιπύλη. ΦΘοπῇ. ΒοκΚκΚορὶ ᾿Αποοᾶ. 11. γΡ. 857, 9. 

ΣΤ 11. ΟΣ ΤΙΝ 17) 

197 

Ἡρογομίπᾳ, “ελπτοις δεινοὶ καὶ ἄωσιτοι. ΑἹ-- 

σχύλος ΤΙοωτεῖ. 
198 

ΤΠ οΝἷπ5, ἡμαλα: τὴν ναῦν, ἀπὸ τοῦ ἀμῶν 
τὴν ἅλα. «Αἱσχύλος Πρωτεῖ σατυρικῷ. Οοντιρίο Εἰγιιο- 
Ιος. Μ. ν. 76, 22. Ἡμάδα τὴν ναῦν «Αϊσχύλος. 

199 

Ἡσγομίι., Ἐπάσω: ἐκτήσω. «Αἱσχύλος Πρωτεῖ 
σατυριχῷ. 

ΣΔΑΔΑΜΙΝΙΆΑΙ 

290 
Ἡτοδίαπις πεοὺ μονήρους λέξεως γν. 36, 19. Οἱ 

μέντοι τραγιχοὶ ἐπίσης ἐχτείνουσι τοῦ προχειμένου 

ὀνόματος ({ἄρος) τὸ « χαὶ συστέλλουσιν, ὡς παρ᾽ 
«Ἱἱσχύλῳ ἐν “Σαλαμινίαις 

ἘΪ μοι γένοιτο φᾶρος ἴσον οὐρανῷ. 

Οοάοχ ἐν οὐρανῷ. 

οατάϊε Βναποκῖια. ἵπ ἸΟχῖσο ΟΡ ΠΟΟΪΘο. ἴπ φᾶρος. πρὶ 

ἐμοὶ 65 γγὸ εἴ μοι. Ἔχ θοάθιιν [οπίθ Πταοο Βιγαίοη. 

Ρ- 30, 11. οἵ ρσταπιηδίϊοι. ΕΓΟυπαπηὶ ᾿. 448. 

Ἐχ Ἡρτγοάΐδηο περὶ διχρόνων 

201 

ΤΙ κγομίια, Ε κλογον: διήγησιν. «Αϊσχύλος Σα- 

λαμινίαις. 
202 

Ἡρογομίας, ΚΑ }«γϑύλας: τὰς ἀνοιδήσεις. «ΔϊἹσχύ-" 

λος «Σαλαμινίαις. 
202 

ΤΟ οἰῖ5, Τναροιβδοῖς ἀναροιεῖ. «ΑἹσχύλος 

Σωλαμινίαις ἀντὶ τοῦ διαπνεῖ. 

201 

Ἡογομῖι9) ““γήρης: ἀνδρώδης. «ΑἹσχύλος “Σα- 

λαμινίαις. 

ΣΕΜΕ.ΜΗ Ἡ ὙΖΔΡΟΦΟΡΟ., 

206 
Ἡσυομίι5, “νταία: ἐναντία, ἱκέσιος. αἀϊσχύ- 

λος “Σεμέλῃ.- 
206 

Ἡογομῖιβ, “στερτα: τὰ οὐ δυνάμενα χα- 

τασχεϑῆνκι. «Αἱσχύλος “Σεμέλη. Οοτείξυπε “βστεκτα. 

207 

Ἡοογοδίιβ, Ἱμφέίδρομος: «ΑἹσχύλος “Σεμέλι 

ἔπλασε δαίμονα χαινὸν περὶ τὰ ἀμφιδρόμια,, ὡς εἰ 

ἔλεγε τὸν γενέϑλιον. 
208 

ΦΟΒΟΙ σία Ἡοπιουὶ ΠΙαα. ὅδ, 319, ἈΡῚ ἀθ δουῖδίο ἔχτων 

αεῖς, «ἰσχύλος --- ἐν Σεμέλῃ ἢ Ὑδϑροφόροις ., Ζεὺς 

ὃς χατέχτα τοῦτον.“ 
209 

5.801. Αγροιοπ. ΒΠποὰ.1, 026. Θυώσεν ὠμοβ ό- 

ροις: "ΜΜαινάσιν. ἔνϑεν καὶ τὴν “Σεμέλην Θυώνην 

χαλοῦσιν, ἐπειδὴ «Δσχύλος ἔγκυον αὐτὴν παρεισήγα- 

γεν οὖσαν χαὶ ἐνθεαζομένην, ὁμοίως δὲ καὶ τὰς 

ἐφαπτομένας τῆς γαστρὸς αὐτῆς ἐνθεαζομένας. 

ἘΠΒΑΟΜΕΝΤ Ἂς 



ΝΜὋἘΠ ὀ Ὁ ἍἝΤυ στ“ - πα. 

18 ΑΓ ἸΘῪ: 

ΣΙΣΎΥΦΟΣ. 

ΒΙΒΥΡμπ8. ἀπρ]οχ ταϊ: αἷτον “ραπέτης , απόπι τπε- 

πιογαΐ οαἰδιοσὶ ΓαΡα] αύιμι βουρίον, ἈἸΓΘΣ Πετροκυλιστὴς, 

ἂς 40 ἰμπίνα. 
210 

Ῥοαχ Χ; 77. Ἔξεστι δὲ χαὶ σχάφην ὀνομάσαι 

χατ᾽ Αἰσχύλον που σχάφην εἰπόντα ἐν Σισύφῳ 

Καὶ νίπτρα δὴ χρὴ ϑεοφόρων ποδῶν φέρειν. 

λεοντοβάμων ποῦ σχάφη χαλχήλατος; 

γίπτρα οΧχ ἈΘΡΟΒΥΙΟ πιθιιοναῖ Ῥομαχ Υ|, 40. 

211 

ῬοΙακ Χ, 20. Σταϑμοῦχος εἴρηται ἐν ἀἱσχύλου 

Σισύφῳ : : 

Σὺ δ᾽ ὁ σταϑμοῦχος ἐγκατιλλώψας ἄϑρει. 

212 

᾿Αοϊΐαπας Ν. Α. ΧΙἼΙ, ὁ. Ἔπτι γὰρ χεὶ τοὺς 4ϊἹολέας 

χὰ τοὺς Τρῶας τὸν μὺν προσαγορεύειν σμίνϑον, 

ὡσπεροῦν Αἰσχύλος ἐν τῷ Σισύφῳ .᾽4λλ᾽ ἀρουραῖός 

{τις αἀάῖ Οτοπονῖΐας) ἐστι σμίνϑος ὡς ὑπερφυής.“" 

218 

Ἑτοιΐαπας ν. 118. “τόπῳ: τῷ τῆς νηὸς ἐπιμε- 

λητῇ, παρὰ τὸ διοπτεύειν. ᾿Δττικὴ δὲ ἡ λέξις, ζξι- 

μένη -- παρ᾽ Αἰσχύλῳ ἐν Σισύφῳ. Θοπῇ. ἔταρτα, 245. 

214 

Ἔμβωνες: Υἱᾶδ ἵναρμι. 93. 

215 

Ετσπιοϊορίοοι Ουήϊαπαπι Ρ. “51.Ζαγρεύς: ---τινὲς 

δὲ τὸν Ζαγρέα υἱὸν “Ἧ“ἰδου φασὶν, ὡς Αἱσχύλος ἐν 

Σχύφῳ ,, Ζαγρεῖ τε νῦν μὲ χαὶ πολυξένῳ χαίρειν“ 

216 

Εισπιοϊοξίοοπ Οὐ ἴαπιπι, Ρ- 391. Κίχυς, ἡ δύνα- 

μις. ᾿Απολλόδωρος ἰχμάς --- καὶ Αἰσχύλος ἐν Σισύφῳ, 

χαὶ ϑανόντων εἰσὶν οὐκ ἐνεστιγμάσει τὰ (οο 65 

οἷσιν οὐκ ἔνεστ᾽ ἱκμασία) σοὶ δ᾽ οὐχ ἔνεστι χίχις 

οὐδ᾽ αἱμόρρυτοι φλέβες ϑανόντων φησὶν ἀψύχοις. 

αΙάο πᾶθο ρουτανραία,, 564 υἱὐ Δρποϑοῦβ ταιπθα ΑΘΒΟΒΎ 

τοτρα 

Σοὶ δ᾽ οὐκ ἔνεστι χἴχυς οὐδ᾽ αἱμόρρυτοι 

φλέβες. 

ΣΙΣΥΦΟΣ ΠΕΤΡΟΚΥΑΙΣΤΗΣ. 

0.6. φυοίαπαιι5 παν 5 γ 115. Γγάρτῃ. 81. 

217 

Ἡδροτοδίας, Θώιμεις: ϑωπεύσεις. «Αἰσχύλος Σι- 

σύφῳ πετροχυλιστῇ. 
218 

5.801. Λυϊδίορη. Ῥαοὶς ν. 78. Αἱσχύλος ἐν Σισύφῳ 

πετροχυλιστῇῆ 
΄ 

Αϊτναῖός ἔστι κάνϑαρος βίᾳ πόνων (πονῶν 1). 

ἘΞ --Ὁ 55 

ΣΎΓΕ ἘΞ 

219 

Αἰμοπαοπς ΧΥ. γΡ. 678 ἃ. γοϑὲ σοῦθα σαρτὰ ἔγαρπι. 

190. ἀρροϑῖίᾳ ἴα μϑυβὶ!, χαΐτοι ἐν τῆ ἐπιγραφομένη 

Σειγγὶ εἰπὼν 

Τῷ δὲ ξένῳ γε στέφανος, ἀρχαῖον στέφος, 

δεσμῶν ἄριστος, ἐχ ΤΠΙρομηϑέως λόγου. 

τἰρδτὶ στέφανον. Οοννοχῖς Οτοιίαδ. 

γεται δὲ χαὶ χνόη. καὶ ὁ τῶν ποδῶν ψόφος» ὡς 

Αἰσχύλος Σφιγγί. 

220 

Αὐϊδίορμαπος Βδᾶμαν, Υ- 1319. 

Σφίγγα δυσαμερίαν πρύτανιν χύνα πέμπει. 

αϑὶ βομοιαρία, ταῦτα δὲ ἐκ “Σφιγγὺς «Αἰσχύλου. 

221 

Ἡρογομίας, νοῦς: ὃ ἐχ τοῦ ἄξονος ἦχος. λέ- ] 
τ ΠΟ 

ΤΗΜΈΦΟΣ. 

222 “-:ς 

ῬΙαίο Ῥμαθᾶοπ. ρ- 108 ἃ. Ἔστι δὲ ἄρα ἡ πορεία 

οὐχ ὡς ὁ «Αἰσχύλου Τήλεφος λέγει" ἐχεῖνος μὲν γὰρ 

ἁπλὴν οἷμόν φησιν εἰς “Ἅιδου φέρειν ---. ΟἸοπιθιβ 

Αἴοχ. 5ίγοιι. 1. Ρ. 369. Οὐχ ἔστιν οὖν χατὰ τὸν «Αἰ- 

σχύλου Τήλειον νοεῖν ἁπλὴν οἶμον εἰς “Διδου φέ- 

ρέει, 

Ὁδοὶ δὲ πολλαὶ χἀπάγουσ᾽ ἁμαρτίας. 

Ὀϊοπυ οἷπ5. ΓΑΙ... Ανεσ τβοίου. ΥἹ, ὅ. το]. Υ. ν. 2665. 

Βοκ. Μία γὰρ καὶ ἡ αὐτὴ οἶμος, κατὰ τὸν ἀἱϊσχύ- 

λον, εἰς ““ιδου φέρουσα. 

τ 

ἐφ "ὦ 

3 

ΤΙΘοΥ ομῖτϑ. ἤμφι δεξίοις χερσ ἰ: ταῖς τῶν 

τόξων, διὰ τὸ ἑκατέρα» χεῖρα ἐνεργεῖν ἐν τῷ τοξεύειν. 

«ἀϊσχύλος Τηλέφῳ. 

ΤΟΞΟΤΙΔΕΣ. 

Το φγοΐαμπαιῖς πιγϑἴου 5 ἔνδδπῖν 81. 

224 

Απεϊροπις Οαγυδεῖ5 ΤΠ οι. παῖραθ. οαρ. 127. Ῥ- 173. 

Τῶν δὲ ϑηλέων ζώων τροπιχώτερύν φησιν εἶναι 

πρὸς τὴν συνουσίαν ἵππον ---- φαίνεται δὲ χαὶ 

«Αἱσχύλος ἱστορικῶς τὸ τοιοῦτον οὕτως πως εἰρη- 

χέναι πρὸς τὰς παρϑένους ἐν ταῖς Τοξότισιν 

Ῥδων ταῖς ἁγναῖς παρϑένοις γαμηλίων 

λέχτρων αστει μὴ βλεμμάτων ῥεπιβουλη. 

χαὶ διαλιπὼν προσέϑηχεν 

Οὔ μὲ μὴ λάϑη φλέγων 

ὀφθαλμὸς, ἥτις ἀνδρὸς ἡ γεγευμένη. 

ἔχων δὲ τούτων ϑυμὸν ἱππογνώμονα. 

Ὑ.1. οἱ 2. ποπᾶυπι δπιθπάδεὶ, εαἰδὶ υοα Βαϊμπαδῖια τθοίθ 

ῥέπει βολή οοντοχῖϊ. γ. 3. καρριοπάσπι γέας γυναις 

χὸς οχ ΡΙπίατον! Μοτναὶ. Ρ: 81 ἃ. 1607 Ρ- «υὶ πυποὸ οἵ 

βοαιθπίομι ὙΘΥδμΠΝ οἶπο ἴα αϊαθ ποιιῖπθ αἰαῖ. Υ. ὅ. 

ἔχω ϑα! μια. ϑυμὸν ἱππογνώμονα 6οχ Βοο γθγϑα 

διπαρδὶς ΕἸ ΙΟΙΟξ- Μ.- ρ. 209, 48. 474, 48. 

226 

Οταπιπιαίίοι5 ΒοΚΚουὶ ΤῸ Ρ- 851, 4. οχ Ῥμνσπῖομο 

ἔλϑηρος ἡμέρα: -- «Αἰσχύλος ἐν Τοξότισι (οοάοχ 

τοξότησι) --- ἐπὶ ᾿᾿χταίωνος 

Οὔπω τις ᾿᾿χταίων᾽ ἄϑηρος ἡμέρα 

χενὸν πόνου πλουτοῦντ᾽ ἔπεμψεν ἃς δόμους. 

Αοροαγ τις ἠχτέων᾽ βουίρεογαῖ. 6 Δοίδθομθ 50 Βο βία 

Ἡοπιδιὶ 1158. ει, ὅ98. Ὁ δὲ Αἰσχύλος ἐπὶ τοῦ δια- 

φϑείρειν ψιλῶς τέταχε (τὸ ἀμαϑύνειν.) περὶ τοῦ 

᾿Αχταίωνος λέγων 

Κύνες διημάϑυνον ἄνδρα δεσπότην. 

Ξ-- 
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Ρομαχ Υ, 47. Τὰ μὲν δὴ τῶν ᾿Ἰχταίονος χυνῶν 

ὀνόματα κατὰ τὴν «Αἱσχύλου δόξαν Κύραξ, “ρπυια, 
Χάρων, «1υχιτᾶς. 

226 

ἩρσγοΝῖι5, Π]εζοιρόροις ζώμασιν: «ἽἹσχύ- 
λος Τοξότισιν, ὥσπερ πέζαν ἐχόντων τῶν χιτώνων, 

τινὲς δὲ ποδήρεσι. Πεζοφόρα ζώματα ὁχ ΑΘΡΟΒΥΙΟ 

πιθπιοναΐ ῬΟ] ΠΧ ὙΠ, 51, 

ΡΟ ΘΊΦΘΥ: 

γιὰ ΖΠΖΟΝΎΣΟΥ ΤΡΟΦΟΙ. 

ἜΘ ΡΕΤΓΎ, Ζ. ΚΓ 

᾿Ὑψω γεγο Ὑ ψισεύλη αἰχῖι: νἱὰο δὰ ἔνασπι. 196. 

5, 

Ηρογομῖις, ποχορσωσαμέναις: ὄποζει- 

ραμέναις. χόρσας γὰρ τὰς τρίχας. «Αἰσχύλος Ὕψι- 

πύλῃ. 
228 

ΒΟΒΟΙ δία ΑΡΟΠΟΗΙ 1, 773. ἰσχύλος δ᾽ ἐν Ὕγμι-- 
ἰ πύλῃ ἐν ὅπλοις φησὶν αὐτὰς (τὰς “1ημνίας) ἐπελ- 
ϑούσας χειμαζομένοις τοῖς ᾿ἀργοναύταις, μέχρις οὗ 

ὅρκον ἔλαβον παρ᾽ αὐτῶν ἀποβᾶσι μιγήσεσϑαι αὐ- 
ταῖς. 

ΦΙΧΟΚΤΗΤΗ͂Σ. 

Πιοβονίδεῖο θυιπδηπὶ ἴῃ Οριδο. Ὑ0]. ΠΙ. γν. 118, 
Π6 Αϑβοῦυ! ΒΟρμοοΙ5 οὲ ἘπεὶρΙ αἷς ῬΕΠοοίοία ἀἴβριι- 

αν ΠΟ ΟἨΒνγυβοβίομηις οτδῖ, Εὲ11, οὐἶυπ Ὑθῦθα Θμοπ- 

ἄανις Ἡθγπιδηπι ἡ. 113, 114. 

Ὁ 

ΒΙοΡαθας ΟΧΧ, 12. 

Ὦ Θάνατε Παιὰν, μή μ᾽ ἀτιμάσης μολεῖν" 
μόνος γὰρ εἰ σὺ τῶν ἀνηχέστων χαχῶν 
ἰατρὸς, ἄλγος δ᾽ οὐδὲν ἅπτεται νεχροῦ. 

Μαχίπιια Τγτίας ΧΊΉΠ, ρ.241. Βοκ. Ὦ ποὺς, ἀςφή- 
σω σε; ὁ «διλοχτήτης λέγει. ἄνϑρωπε ἐρες χαὶ μὴ 
βόα μηδὲ λοιδοροῦ τοῖς φιλτάτοις μηδὲ ἐνόχλει τὴν 
«Τημνίων γῆν" ὦ Θάνατε Παιάν. Ὕοτϑα τουεῖο πεῖ- 
τὰῦ ΓΙΠίδν 5 ΜΊΟτΑΙ. θ. 109 ἔ, 

: 230 
δυϊάας 

Ἔνϑ᾽ οὔτε μίμνειν ἄνεμος οὔτ᾽ ἐχπλεῖν ἐᾷ. 
ἐπὶ τῶν δυσχρήστοις παραπεσόντων τοῦτο λέγεται. 

φησὶ δὲ αὐτὸ παρ᾿ Αϊσχύλῳ ὁ «Ριλοχτήτης. ὙοΥδυδ 
Ῥγουθυθ δ! 5. ἀρὰ ΡΙαίαγομι ΜΌΡΑ]. γν. 476 Ρ. δρπὰ 

Ὠἱϊοσοπίαπ, ΕΥ̓͂, 88. Αροβίοι απ ὙΠ, 80. Ρ. 94. 

281 
Αὐϊϑίοίθις Ῥοοῖ. ο. 37. (22, 18.) Οἷον τὸ αὐτὸ 

ποιήσαντος ἰαμβεῖον Αἰσχύλου καὶ Εὐριπίδου, ἕν δὲ 

μόνον ὄνομα μεταϑέντος ἀντὶ χυρίου εἰωότος γλῶτ- 

ταν, τὸ μὲν φαίνεται καλὸν, τὸ δὲ εὐτελές. Αἰσχύ-- 

λος μὲν γὰρ ἐν τῷ «Ριλοχτήτη ἐποίησε 
«»αγέδαιναν, ἥ μου σάρχας ἐσϑίει ποδός. 

ὁ δὲ ἀντὶ τοῦ ἐσϑίει τὸ ϑοινᾶται μετέϑηχε. 

285 

Αἰποπᾶθιβ ΕΝ. ρ. 394 ἃ. Κάν «Ῥιλοχτήτῃ δὲ κατὰ 
γενιχὴν κλίσιν φαβῶν εἴρηκεν (.ΑἹσχύλος). μάαντος, ὡς «Ιϊσχύλος ἐν «Ῥορχίσι φησὶν ὁ τῶν τραγῳ- 

233 

Αὐἰδίορμαπος ἤδπαν. συ. 1430. 

“Σπερχειὲ ποταμὲ βούνομοί τ᾽ ἐπιστροφαί. 
αὶ βομοιϊασία, στι δὲ ἐχ «Ῥιλοχτήτου «ΔἹσχύλου. 

234 

ῬΙυίανομι5 ΜΟνΑ]. ν. 1087 {. Ἔχ δὲ τοῦ πόνου 

μάρτυς ὁ Αἰσχύλου «Ῥιλοχτήτης ἱχανός. 
Οὐ γὰρ ὁ δράκων (φησὶν) ἐνῆχεν, ἀλλ᾽ ἐνῴκισε 
δεινὴν στομωτὸν ἔκφυσιν ποδὸς λαβών. 

536 
ΘΟΒΟΙ δία οιπον Οάγο5. ξ, 12. Ὁ δὲ Κράτης τὴν 

τῶν δασυτάτων «φυτῶν μελάνδρυόν (φησιν, ὡς καὶ 
«ΑἹσχύλος φησὶ «Ριλοχτήτη 

Ἀρεμάσασα τόξον πίτυος ἐχ μελανδρύου. 

Αρυᾶ Εποίαιπίαπι ᾿. 1748, 57. οδὲ χρεμάσας. 

πιᾶπηῖ5. ἢ. 121. χρεμαστὰ τόξα. 
2830 

Ῥμοιίιια Ρ. 8236, 9. Ὀχόρνους: τοὺς πάρνοπας. 

«Ἵϊσχύλος «ριλοκτήτη. 

Ἠον- 

τι τς ---- 

ΦΙΝΕΥΣ. 

237 

Αἰμοπδοις Χὶ Ρ. 421 {. “ἰσχύλος ἐν «Ῥινεῖ 
Καὶ ψευδόδειπνα πολλὰ μαργώσης γνάϑου 
ἐρουσίαζον στόματος ἐν πρώτῃ χαρᾷ. 

ΦΟΙΝΙΣΣ ΑἹ. 

238 

ῬοΙΙαχ ὙΠ, 91. “7 δὲ πόδεια Κριτίας καλεῖ, εἴτε 
πίλους αὐτὰ οἰητέον εἴτε περιειλήματα ποδῶν, ταῦ-- 

τα πέλλυτρα καλεῖ ἐν «Ροινίσσαις “ἱἸσχύλος 
Πέλλυτρ᾽ ἔχουσιν εὐθέτοις ἐν ἀρβύλαις. 

τὰ δὲ πέλυντοα εἶδος ὑποδήματος, ὥσπερ αὖ τὰ πό- 

δεια ταυτὸν ἦν ταῖς ἀναξυρίσιν, ἃς σχελέας ἔνιοι 

ὀνομάζουσι. ΤΠ] έλλυτρα πιοπιοτὰε ἰάθπι Χ, ὅ0. δὲ δχ 
ἌΘΡΟΒγΙΟ ΤΠ, 96. 

239 

ΒοΒο σία Ἐπινὶρ᾽ 15 Ῥμοθηΐ55. ν. 942, Οἱ περιλει- 
φϑέντες τῶν σπαρτῶν (ἐν τῇ πρὸς Κάδμον μάχῃ), 

ὡς «ΤἹσχύλος φησὶν, ἦσαν Χϑόνιος, Οὐδαῖος, Πέλω-- 

ρος, Ὑπερήνωρ χαὶ ᾿Εχίων. Τὰ αἰΐψιοε οοάϊοῖναβ 
᾿γήνωρ γτὸ “έλωρος 5οτῖρίιπι. 

ΨΨΡΟΟΡΚΙΔΕΣ. 

240 

Αἰβοπᾶρις ΓΧ, Ρ. 402 ". ᾿ἡσχέδωρον ---" «Αϊσχύ- 
λος ἐν «Ῥορχίσι παρειχάζων τὸν Περσέα τῷ ἀγρίῳ 
συΐ (φησιν 

Ἔδυ δ᾽ ἐς ἄντρον ἀσχέδωρος ὧς. 
Αταμῖε Ἐπιδίαιπῖις Ρ. 1872, 6, Οταπιπιαίίοθς ΒΟΚΚΟΥῚ Ἱ, 

Ρ- 457,21. σχέδωρος: παρ᾽ ϊσχύλῳ ὁ ἐκ τῆς 
ἰδίας ἀλκῆς ἄσχετα δωρούμενος, οἷον βίαιος. ᾽πα- 
λιῶται τὸν σύαγρον ἀσχέδωρον καλοῦσιν. 

241 
Ἐταίοϑίμοποα ἱπ Οδίαδίθυ 5 πιῖϊς ο. 22. Περσεύς. -- 

δοχεῖ δὲ χαὶ ἅρπην παρ᾽ Ἡφαίστου λαβεῖν ἐξ ἀδά- 
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διῶν ποιητής. Ἑδάοπι τραάϊτ ΤΙ αἴμπιις. Ῥοθῖ, Αϑίνοι, 
1, 12. 

ἙΡΥΤΗΣ Ἢ ἘΞΚΥΠΟΡΟΣΣΣ ΧΕ ΤΟΡῊΣ 

Βοιίρίου. υἱΐδθ ΑΘ Ύ, «Τὰ τὸ πλεονάζειν τῷ 

βάρει τῶν προσώπων χωμῳδεῖται πικρὰ ᾿Ἱριστοφά- 
νους. ἐν μὲν γὰρ τῇ Νιόβη ἕως τρίτης ἡμέρας (τρί- 
του μέρους Ῥ, Ὑ]οίουῖι5. ἀρ ραμθπιῖιπι ἃ] Ατὶ- 

500". δπαν. νυ. 922) ἐπιχαϑημένη τῷ τάφῳ τῶν 

ἐν δὲ δὴ 
τοῖς Ἕχτορος λύτροις ᾿ἡχιλλεὺς ὁμοίως ἐγκεκαλυμμέ- 

ἫΥ δὲ 9. .΄.»»» ἐδ, χε Ἶ παίδων οὐδὲν φϑέγγεται ἐγχεχαλυμμένη. 

γὸς οὐ φϑέγγεται, πλὴν ἐν ἀρχαῖς ὀλίγα πρὸς ἱρ- 

«ἣν ἀμοιβαῖα. Αὐἱδίορμδπος Βᾶπαν, τ, 9412, 

Πρώτιστα μὲν γὰρ ἕνα τιν" 

λύψας, 
᾿ἀχιλλέα τιν᾽ ἢ Νιόβην, τὸ πρόσωπον οὐχὶ δει- 

“νὺς 
πούσχημα τῆς τοαγῳδίας, 

ὉΔῚ 5680]. 

χεχαλυμμένγον. 

ὧν χαϑῖσεν ἐγχα- 

ὩΣ ΠΑ ΙΕΝ , 
γρύζοντας οὐδὲ τουτί, 

τ 5 ΟΣ Ν᾽ ΤΟΣ ὁ πτς ᾿ Ω ΄ ὡς αὐτοῦ εἰσιέροντος ἐν δράιασί τινα 
ε ς: 
ὁ ᾿Ἵχιλλεὺς δὲ χαϑήιενός ἔστι χαὶ 

᾿ Ύ ΄ γ᾽ » τὸ δ : οὐκ ἀποχρινόμενος παρ᾽ Αϊσχύλῳ ἐν δράματι ἐπι- 
γοσαφομένῳ «"ρυξὶν ἢ Ἕχτορος λύτροις. οὐδὲν δὲ ὁ 
᾿ἰχιλλεὺς φϑέγ ἔχλλως. τὸν ἐν τοῖς 
«Ῥουξὶν ᾿Ἰχιλλέα ἢ Ἕχτορος λύτροις, ἢ τὸν ἐν Πυρ-- 

γέται. εἰχὸς 

αιδόσιν (46 Βοος ποὴ οοπἰταηήιι.}), ὃς μέχοι τριῶν 
ἡμερῶν (ἰὰ Ψιοιουῖης. παι ἀμ δ μερῶν ϑναΐ δογίρει- 
τ.) οὐδὲν φθέγγεται. 

2342 
ῬΟΙμχ ΨῊ, 131. Τῷ φορτηγῷ ἐπὶ τῶν τὰ φορ- 

(2 «70» των ἐμπόρων χέχρηται «Ἰἱἰσχύλος ἐν «Ῥρυξὶν 
ἢ -Ἴὑτροῖς 

δ Ε , 5 ᾿ 

᾿Τλλὰ ναυβάτην 
φορτηγὸν, ὅστις δῶπον ἐξάγει χϑονός. 

243 

ϑίοθδοις ΟΧΧΥ, 7. .«“ὶσχύλου Ἕχτορος 
Καὶ τοὺς ϑανόντας εἰ ϑέλεις εὐεργετεῖν, 
τὸ γοῦν “απουργεῖν ἀμειδεξίως ἔχει 
χαὶ μήτε χαίρειν μήτε λυπεῖσϑαι πάρα. 

ἡμῶν γε μέντοι Νέμεσίς ἐσϑ᾽ ὑπερτέρα 
χαὶ τοῦ ϑανόντος ἡ δίχη πράσσει χότον. 

Υ. 2. Οοαάϊοος ὃ γοῦν. 
244 

᾿Αἰδοπδᾶοις 1. ν. 51 ε. ΔΙόρα δὲ τὰ συκάμινα καὶ 
παρ᾽ «Ἰἰσχύλῳ ἐν «Ῥουξὶν ἐπὸ τοῦ ἽἭἭχτορος 

Ἀνὴρ δ᾽ 9 
ΑΠἡ Βππο σϑυϑιπὶ τορι οἴππι. ΡΟΝ ΥἹΙ, 46. Ῥμοιΐις 
Ρ': 275, 19. Επριαίμῖις Ὁ. 211, 17. 

24ὅ 
ἩςγοΝΐας. ἡ δέοπουν: 

ἐχεῖνος ἣν πεπαίτερος μόρων. 

ἄναρχον, ἀφύλαχτον. 
«ἽἹσχύλος φρυξί, δίοποι οἱ τῆς νεὼς φύλαχες. Οοιῖ, 
ἔγασια, 213. 

246 
Ἡ ον ἐπ ΐτς., Ἴρο τον: τὸν ὁλ)χὸν τοῦ Ἕχτορος, 

ἢ τὸ ἀντίσταϑιιον. «Ἱἰσχύλος «Ῥρουξί. 

217 
Ἡοεγολίπς., «]}ὲὰ σε φρούρηται βέος: «Ἱἱοχύ- 

λος «ρυξίν. οἷον ἡ διὰ τοῦ βίου φρουρὰ ( οοάοχ 
φϑορὰ) συντετέλεσται" ἢ διελήλυθεν κα ὁ χρόνος. 

248 
ΤΠ ογ οἰ, Ἐ πιστροοφκίς διατριβαὶ, δίκιται. 

«Ἱϊσχύλος «»ρυξί. 
249 

Προγομῖα5, γαστά: ἃ ἄν τις ἀγάσαιτο, οἷον 

ἀρεστά. «Αἰσχύλος «Ῥρυξί. Οοάοχ φρά. 

250 

5001. Ἐπιεὶρίαϊς Απάγομι. νυ. 1. Ἔνϑα κχαὶ τὴν 
Χρύσην καὶ τὴν «Τυρνησὸν ἐν τῷ τῆς Θήβης πεδίῳ 

ὡς ὁ Αἱϊσχύλος «“Τυρνησίδα προσαγορεύ-- 
ὅϑεν καὶ 

τάσσουσιν., 

σας τὴν. ᾿Ανδρομάχην ἐν τοῖς «Ῥρυξίν ". 

ξένως ἱστορεῖ ᾿Ἰνδραίμονος αὐτὴν λέγων 

᾿᾿νδραίμονος γένεϑλον ἘΞ “υρνησίου, 

ὕϑενπερ Ἕχτωρ ἄλοχον ἤγαγεν φίλην. 9 Ἕχτωρ ἄλοχον ἤγαγεν φίλην. 
2951 

50801. Ηοπιογὶ Πία. χ, 8561. Ὁ δὲ “Ἱσχύλος ἐπ᾿ 
᾿ ἀληϑείας ἀνϑιστάμενον χρυσὸν πεποίηχε πρὸς τὸ 
ἽἝχτορος σῶμα ἐν ΨῬρυξίν. 

252 

Τιτῆναι: βασιλίδες (,Τσχύλος ἐν «ρυξὶν αααὶς 
δορί») ἢ Ἕχτορος «1ύτροις. 

208 

ΑἸποπδθιις 1. ῥ. 21 {. ᾿ἡριστοιάνης ποιεῖ αὐτὸν 
τὸν «Αϊσχύλον λέγοντα ., Τοῖσι χοροῖς αὐτὸς τὰ σχή- 

ἐποίουν.“ χαὶ πάλιν, Τοὺς «Ῥρύγας οἶδα 

1 ὅτε τῷ Πριάμῳ συλλυσόμενοι τὸν παῖδ᾽ 
σπιολλὰ τοιαυτὲ καὶ τοιαυτὶ καὶ 

1) δὶς. αἰχὶ δὰ Αὐϊβιοραηῖς 

Ι 

ματ᾽ 

, ϑεωρῶν, 

ἦλθον τεϑνεῶτα ] 

δεῦρο ΠΧ ΝΡ τίΘ ΟΡ τέρ ἐὰ 

Γρασιιθπία ἢ. 324. 

ΡῈΣῚ 
ΘΟ]. Ἰοπιουὶ ΠΙα. β, 862. Οἱ νεώτεροι τὴν 

Τροίαν χαὶ τὴν «Ῥρυγίαν τὴν αὐτὴν λέγουσιν, ὃ δὲ 

Ὅμηρος οὐχ οὕτως. «Αἰσχύλος δὲ συνέχεεν. Ἑδάριι 
Ἑυδίαιμῖας Ρ. 3808, 42. 

ΨΥΧΑΤΩΓΟΙ. 

ῬΒνυπίομτς ΒοκΚΚοτῦὶ 1. νυ. 73,10. Ψ᾿υχαγωγός: 

τὰς ψυχὰς τῶν τεϑνηκότων γοη-᾿ -- οὗ ἀρχαῖοι τοὺς ] 

τῆς αὐτῆς ἐννοίας καὶ τοῦ! τείαις τισὶν ἄγοντας. 
«Αἰσχύλου τὸ δρᾶμα ἱΨυχαγωγός. 

25 

ΒΟΒΟΙαοία Ησιοῦὶ Οὐγ55. ὁ, 184. τ πσίνος ἐν 
'χαγωγοῖς 

᾿Ερρωδιὸς γὰρ ὑψόϑεν ποτώμενος 

ὄνϑῳ σε πλήξει, νηδύος χειλώμασιν. 
ἐχ τοῦδ᾽ ἄχανθϑα ποντίου βοσχήματος 
σήινει παλαιὸν δέρμα χαὶ τριχορρυές. 

᾿Ὑ 149. γαϊοκοπαν, Π1αῖου. Ρ. 288. 

250 

Αὐἱδίοριαπος δπαν. συ. 1297. 

“πριν μὲν πρόγονον τίομεν γένος οἱ περὶ λίμναν. 
1]}1 δομοΠαρία,, ἐχ τὼ» «Δϊσχύλου Ἁ'υχαγωγῶν. 

ὼ: 

257 
Ἰουλίας, “]ρώπτειν: διακόπτειν, ἢ διασχο- 

«Ἱἱσχύίλος Ψιυχαγωγοῖς. 

20ὃ 

ῬοΠχ Χ, 10. «Ζὐτὸ μὲν γὰρ τοὔνομα τῆς σχευο-- 
ϑήκης εὕροις ὧν ἐν τοῖς «Αἰσχύλου ἱΨυχαγωχγοῖς 

ἐρειπίωγ. 

πεῖν. 

ΣΕ -- πἰ 
«Καὶ σεευοϑηκῶν γαυτιχωὼν τ 
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259 

Ῥμοιίπε ρ. 533,1. Σταϑερόν: -- τινὲς χαὶ ἐπὶ 

τοῦ στασίμου, ὡς Αϊσχύλος ἐν Ἁυχαγωγοῖς .,»Στα- 

ϑεροῦ χεύματος.““ Αρυὰ Βυίάαπι χρήματος. 

200 

Θ0ΠΟ]. ΑρΟΊοπ. ΠΙ, 840. Ὅτι δὲ τὴν “1αἴραν Περ-- 
σειόνην χαλοῦσι Τιμοσϑένης ἐν τῷ Εξηγητικῷ συγκα- 
τατίϑεται χαὶ «ἹἹσχύλος ἐν ἱΨυχαγωγοῖς ἐμεαίνει, 

τὴν Περσεφόνην ἐκδεχόμενος “1κἴραν. Οοιῖ, Επρία- 
ἐαΐτπῃ Ρ. Θ48, 40. 

ΠΥ Χ ΟΣ ΠΡ Σ ΤΟ 

261 

Ῥ]πίατοι 5 ΝΌΤΩΙ]. ἡ. 17 ἃ. 

εἰρηκότος Ὁμήρου 

Οἷον ἐπὶ τοῦ Διὸς 

Ἔν δ᾽ ἐτίϑει δύο χῆρε τανηλεγέος ϑανάτοιο, 
τὴν μὲν ᾿Ἰχιλλῆος, τὴν δ᾽ Ἕχτορος ἱπποδάμοιο, 
ἕλχε δὲ μέσσα λαβὼν, ῥέπε δ᾽ Ἕχτορος αἴσιμον 

ἥμαρ, 

ᾧχετο δ᾽ εἰς ᾿Τίδαο, λίπεν δέ ἑ «Ῥοῖβος ᾿Ἱπόλλων, 

τραγῳδίαν ὃ «Τἱσχύλος ὅλην τῷ μύϑῳ περιέϑηχεν, 

ἐπιγράψας ἱϑυχοστασίαν, καὶ παραστήσας ταῖς πλά- 

στιγξι τοῦ “1ιὸς ἔνϑεν μὲν τὴν Θέτιν, ἔνϑεν δὲ τὴν 
᾿μὼ, δεομένας ὑπὲρ τῶν υἱέων μαχομένων. ῬΟΙΙΚ 
ΙΝ, 180. πὸ δὲ τοῦ ϑεολογείου ὄντος ὑπὲρ τὴν 
σχηνὴν ἐν ὕψει ἐπιι(αίνονται ϑεοὶ, ὡς ὁ Ζεὺς χαὶ 
οἱ περὶ αὐτὸν ἐν Ἁ’υχοστασίᾳ. ἡ δὲ γέρανος μηχά- 
νημά τί ἐστιν ἐχ μετεώρου καταφερόμενον ἐφ᾽ ἀρ-- 
παγῇ σώματος, ᾧ κέχρηται ἡ ᾿Μὼς ἁρπάζουσα τὸ 
σῶμα τοῦ Μή᾽έμνονος. 

202 

Ἡσογομίπ5, νη χέδοτοι: ἐνευ ἀκίδος. Αἱσχύ- 
'λὸς Ἁυχοστασίᾳ. Οταιππιδίϊοις ΒΟΚΚΘΙΙΤ, ν. 402, 25. 

Ἡνηκίδωτοι: ἄνευ ἀκίδος. Οὐαθ νϑγὰ βουϊραινα 
651, 5μαριοχ ἀχιδωτός πιθπιοναι ἰάθπι σταμπιπιαίϊοιι. Ρ. 
371, 24. 

203 

Ἠρογομῖιδ, Φὐριβάτας: “ἱσχύλος τὸ αὖρι ἐπὶ 

τοῦ ταχέως τίϑησι. καὶ ὁ αὐτὸς Ψυχοστασίᾳ οὕτως 

φησὶ τὸ ὕνομα ταχυβήλων (ταχυβήμων ϑαϊπιαρῖμ5) . 
Οοιξ. ΒοΚΚου Αποοάοία 1. τ. 404, ὃ." 

264 
Βίγαθο ΧΥ͂. ν. 728. .7έγονται δὲ χαὶ Κίσσιοι οἱ 

“ΣΣούσιοι. φησὶ δὲ καὶ .«ΤἹσχύλος τὴν μητέρα Μέμνο-- 
γος Κισσίων. Αὰ Μυχοστασίαν τοῖουτε Βαποιιϑ. 

τ ῬΈΤΟΘΟΥ Γ.4. 

2600 

Τιοπρίπιιβ περὶ ὕψους 1]. 
Ὰ Ἂ Ἁ 

χαὶ μὴ χαμίνου σχῶσι μάκιστον σέλας. 
: ΞΡ Η . 

εἰ γαρ τιν᾽ ἐστιουῦχον οινοιμαι μόνον 

μίαν παρείρας πλεχτάνην χειμάρροον 

στέγην πυρώσω καὶ χατανϑοακώσομαι. 

γὺῦν δ᾽ οὐ χέχοαγά πω τὸ γενναῖον μέλος. 007 7 , 
οὐ τραγιχὰ ἔ ὔ ἐλλὰ πα ἔγῳδα, αἵ πλε- υ [ γικα ἔτι ταυτίς (Δ λτς πείρατρεγ Ὁ 6 Λ 

χτάναι χαὶ τὸ πρὸς οὐρανὸν ἐξεμεῖν χαὶ τὸ τὸν 

Βορέαν αὐλητὴν ποιεῖν χαὶ τὰ ἄλλα ἑξῆς. Ἰοδππο5 

] 

ΒΙοΟΠοία ἀρια Ππαμηκοπ. αα μ.1. «Ῥαένεται δὲ ἡ ἀτοπία 

τοῦ ποιητοῦ (ΑΘβρομγ 11) ἐν τῷ τῆς ̓ Θρειϑυίας δράματι, 

ὅπου ταῖς δυσὶ σιαγόσι φυσῶν ὁ Βορέας χυχᾷ τὴν 
ϑάλασσαν" οὐ γὰρ φέρω ἐπὶ μνήμης τὰ ἰαμβεῖα, ἐπι- 
λαϑόμενος. διὸ καὶ Σοιροκλῆς (οὐ ἀαα. Ἀπμηῖκ.) μιεμεῖ-- 
ται. λέγει δὲ περὶ τούτων «Τογγῖνος ἀχριβέστερον ἐν 
τῷ κά τῶν φιλολόγων. Ὑ. 1. μὴ αἀαϊάϊε ΤΟΙ. 

Α4Π,.ΩΝ ΔΡΑΜΑΤΩ Ν. 

2606 

ῬΙαίο ἀ6 Βορυ)]οα 11. Ρ. 388 ἃ. 17]ολλὰ ἄρα Ὁμή- 
ρου ἐπαινοῦντες ἀλλα τοῦτο οὐχ ἐπαινεσόμεθα τὴν 

τοῦ ἐνυπνίου. πομπὴν ὑπὸ Ζιὸς τῷ ᾿Δγαμέμνονι, 
οὐδ᾽ Αἰσχύλου, ὅταν φἢ ἡ Θέτις τὸν ᾿Ἱπόλλω ἐν 
τοῖς αὐτῆς γάμοις ζδοντα ἐνδατεῖσϑαι τὰς ἑὰς εὐ- 
παιδίας 

νόσων τ᾽ ἀπείρους καὶ μαχραίωνας βίους, 

ξύμτιαντά τ᾽ εἰπὼν ϑεοφιλεῖς ἐμὰς τύχας 

παιᾶν᾽ ἐπευφρήμησεν εὐϑυμῶν ἐμέ. 

χἀγὼ τὸ «Ῥοίβου ϑεῖον ἀψευδὲς στόμα 
ἤλπιζον εἶναι, μαντιχῇ βρύον τέχνῃ, 
ὁ δ᾽ αὐτὸς ὑμνῶν, αὐτὸς ἐν ϑοίνῃ παρὼν, 
αὐτὸς τάδ᾽ εἰπὼν, αὐτός ἐστιν ὃ κτανὼν 

τὸν παῖδα τὸν ἐμόν. 

2607 

ΒίοΡαθιις Ἐο]οσ. ῬΉΥ5. 1, 4, το]. 1. ρ. 118, Ηδριθα. 

(ν. 9. δῖον.) «““Ζ]σχύλου 

“Ἱράσαντι γάρ τοι χαὶ παϑεῖν ὀφείλεται. 

208 

ΤΠΘΟΡ 5. δα Απτοϊγοιπι ΠῚ, δ4, ν. 256, 6, ὙΥΟ]Ε. 

Κιὼὶ ὅτι μέλλει ἡ τοῦ ϑεοῦ χρίσις γίνεσθαι. χαὶ τὰ 
χαχὰ τοὺς πονηροὺς αἰφνιδίως καταλαμβάνειν καὶ 

τοῦτο «Ἰἱσχύλος ἐσήμανε λέγων 

Τό τοι χωκὸν ποδῶχες ἔρχεται βροτοῖς 

χαὶ τἀμπλάκημα τῷ περῶντι τὴν ϑέμιν. 

269 

Ὁρᾷς δίχην ἄναυδον οὐχ ὁρωμένην 
εὕδϑοντι χαὶ στείχοντι χαὶ χαϑημένῳ " 

ἄλλοϑ᾽ ὕστερον. 

οὐδ᾽ ἐγχαλύπτει νὺξ χαχῶς εἰργασμένα, 
ἑξῆς δ᾽ ὀπηδεῖ δόχμιον, 

ὅ τι δ᾽ ἂν ποιῆς, νόμιζ᾽ ὁρᾶν ϑεούς τινα. 

ΑΙ͂ΓΟΡΕ ΒῸς. ὙΘΙΒ5... π᾿ ΠΠΊ}5. ΡΠατὰ 5ΠΠ Ιμ]ηἷπ|0 

ἈΘρομγ θα, ΤΙ ΒΘΟΡ 5. Ρ᾽Πθ πὶ ΘΓ Οἰπΐ5850. ΠΟμΐη6 ΡΟΘίαΘ 

οὐ «θυ άδην ΠΡ ΒΟΥ ρ 5. ΘΙΟΡάθιι5. 1. 1. 

270 

ΒΙΟΡαοιι5 ΕΟΙοσ. ΡΠγ5. 1. 8, 10, τὸ]. Π, γν. 8310. 

«Αἱσχύλου 

“Κοινὸν τύχη, γνώμη δὲ τῶν κεκτημένων. 

271 

ϑίονθαριις ΕἸΟΥΟσ. ΠῚ, 1, 

[2 δεῖ παρὼν φρόντιζε, μὴ παρὼν ἀπῆς. 
Ὁ χρήσιμ᾽ εἰδὼς, οὐχ ὁ πόλλ᾽ εἰδὼς, σοφός. 

Ῥείουθην Ὑθυθπμ., 4π| ποὰ Ὑἱἀθίπν ΑΘΘΟΒΎἹ 6556.» ομῖέ- 

τς οοάθχ ορίϊπιι5. 
212 

ΒΙΌΡαΘια ΕΥ̓͂, 10. 

βαρὺ φύρημ᾽ ἄνϑρωπος εὐτυχῶν (ρων. 



22 Α ΤΟΣ ΥΧΑΞΟΥΣ 

278 

ΒΟΡαοπς ΤΧ, 23. 59 ῃο!!αϑία Ἡομουὶ 1118. β, 114. 

Ἐπιδεῖν ν. 188, 44. 

᾿Ἁπάτης διχαίας οὐχ ἀποστατεῖ ϑεύς. 

Ατία]ῖε οεΐαπι ϑθχίας ἴῃ ΕΑΡΥΙΟΙ ΒΙΡΙΠΟΊμ. το]. ἈΠ, ν. 

626. «ἀάϊτο αἰϊο Αθοο ΒΥ ὑϑυδ 

ψευδῶν δὲ χαιρὸν ἔσϑ᾽ ὅπου τιμᾷ ϑεός. 

274 

Βίοβαθις ΧΥΤΙ͂, 13. 
Κάτοτιτρον εἴδους χαλχός ἔστ᾽, οἶνος δὲ γοῦ. 

27 
ΘΙΌΡαοις ΧΥΝ, 18. 

᾿Οργῆς ματαίας εἰσὶν αἴτιοι λόγοι. 

Ἐχ Ῥιοιποιμοὶ νυ. 8728. Ὀργῆς γοσούσης εἰσὶν Ἰατροὶ 
λόγοι ἀοιουνίια. Ῥυΐαίαν, 

270 
ΘιοΡαθς Χ ΧΎΥΤΙΙ, 2, 

Οὐκ ἀνδρὸς ὅρχοι πίστις, ἀλλ᾽ ὅρχων ἀνήρ. 

277 

ΒίοΡαρθις ΧΎΧΥΙΧ, 21]. 

«Ῥιλεῖ δὲ τῷ χάμνοντι συσπεύδειν ϑεός. 
Ἑυτγῖριαϊ τεῖρθαϊε ὙΥΙΠοαγΟΠΪ οαϊτῖο οὐ Αροϑίοιις ΧΥ͂Χ, 

98. ἘἙονίαςβδθ ϑχοϊαϊ ΑΘΒΟΝΥΙ Ῥρυδασιπι ὙΟΥδι5 742), 

᾿4λλ᾽ ὅταν σπεύδη τις αὐτὸς, χὠ ϑεὸς συλλαμβάνει, 

278 
ΒΙΟΡαθας ΧΧΙΝ, 324, 

Καλὸν δὲ καὶ γέροντα μανϑάνειν σοφά, 

2179 

5ΙΌΡαοις Χ Χ ΧΤΥ, ὅ. 

Πρὸ τῶν τοιούτων χρὴ λόγων δάχνειν στόμα. 

280 

ΟἸδπιθπ5. ΔΙοχαπᾶν. ϑίγοπι. Ὑ1. Ρ. 620. 

Οἴχοι μένειν δεῖ τὸν χαλῶς εὐδαίμονα 

χαὶ τὸν χαχῶς πράσσοντα χαὶ τοῦτον μένειν. 

Ῥυϊογοπι ὑθυϑαπὶ ὉΓουι σίοραᾶθι ἈΝ ΝΥΝ, 14, Βορθο- 

ΟἿἹ τυϊθυταπι. 
281 

ΒΊΟΡαρις ΧΕΥ͂, 14. 

Καχοὶ γὰρ εὖ πράσσοντες οὐχ ἀνασχετοί. 

282 

ΒίοΡαθις ΧΟΥΤΙΙ, 49. 

Τὸ γὰρ βούτειον σπέριι᾽ ἐφήμερα φρονεῖ 
ἐ ΡΣ Ὁ ΜῈ Ξ , 

καὶ πιστὸν οὐδὲν μᾶλλον ἢ χαπγοῦ σκιά. 

283 
Βιόθαοις ΟΧΥ, 10. 

ΓΤῆρας γὰρ ἥβης ἐστὶν ἐνδικώτερον. 

284 
Αἰβοπδοις ὙΠ. γν. 808 ο. 

ϑύννου χαὶ «Ἱϊσχύλος λέγων 
ΔΙνημονεύει 

“Σεύρας δέχεσϑαι χἀπιχαλκεύειν μύδρους 

ὃς ἀστενιχτὶ ϑυννὸς ὡς ἠνέσχετο 

ἄνουθος. 
χαὶ ἀλλαχοῦ 

Τὸ σχαιὸν ὄμμα παραβαλὼν ϑύννου δίχην. 
ὡς τοῦ ϑύννου τῷ σχαιῷ ὀφρϑαλμῷ οὐ βλέποντος. 
Ὑ ϑυδίπι Ροϑίγθιμ πὶ αΓΘυαηΐ ΑΘ] απ 46 Ν. Α. ΓΧ, 42, 
ῬΙαιαγομυς ΝΟ]. Ρ. 979 6. Αροσίο!τις Ῥγουθν. Ν, 38. 

285 
Αἰποπᾶριις ΧΤ, γ. 491 ἃ. 

«Ἵἱ δ᾽ ἕπτ᾽ Ἴἥτλαντος παῖδες ὠνομασμέναι 

᾿ χαΐ φασιν «αὐτὸν ἐν ταῖς χείροσι μεταβολαῖς πρὸς 

πατρὸς μέγιστον ἄϑλον οὐρανοστεγῆ 
χλαίεσχκον, ἔνϑα νυχτέρων φαντασμάτων 
ἔχουσι μορφὰς ἄπτεροι Πελειάδες. 

ἀπτέρους αὐτὰς εἴρηχε διὰ τὴν πρὸς τὰς ὄρνεις 

ὁμωνυμίαν. ΑΔ ἸοΙΪα65 τοίου: Ἡθυπιᾶππὰβ ἴῃ Οραδο. 

γ0]1. ΠΙ. γ. 14]. 
280 

Ἐπιϑοθῖι5. Ῥγαᾶθρ. Ενδπσ. ΧΉΠ, 8. 

᾿1λλ᾽ οὔτε πολλὰ τραύματ᾽ ἐν στέρνοις λαβὼν 
Ὀν πὶ, Ξ ν Ζ ᾿ ΄ ΄ ϑνήσκει ΤΕΣ Εν μὴ τέρμα συντρέχοι βίου, 
οὔτ᾽ ἐν στέγῃ τις ἥμενος παρ᾿ ἑστίᾳ 
φεύγει τι μᾶλλον τὸν πεπρωμένον μόρον. 

287 

ῬΙαίδτομι5. ΜΌΓΑ]. ν. 100 ες. 

Ὡς οὐ δικαίως ϑάνατον ἔχϑουσιν βροτοὶ, 

ὕσπερ μέγιστον ῥῦμα τῶν πολλῶν χαχῶν. 

288 
ῬΙπίατο μας ἴπ υἱία Ποπιθίγ ο. 35. ν. 906 ἃ. “Τὸ 

τὴν τύχην ἀναφϑέγγεσθϑαι τὸ «Αϊσχύλειον 
Σύ τοί μ᾽ ἔφυσας. σύ μὲ χαταΐίϑειν μοι δοκεῖς. 

Βορθϑεῖς μαθο ἱπ Μοτγαὶ. ρ. 827 ὃ. ὉΡῚ μὲ ἐφυσᾷς 5οτῖ- 

Ρίαμι οἵ μοι οπιΐϑϑαπι. Οτοίίι5 χαταφϑιεεῖν δοκεῖς. 

289 
᾿Ἀθ]ΐαπ. ἀ6 Ν. Α. ΧΙ, 8, Ζῶόν ἔστιν ὃ πυραύστης, 

ὁπεροῦν χαίρει μὲν τῇ λαμπηϑόνι τοῦ πυρὸς χαὶ 
προσπέταται τοῖς λύχνοις ἐν ἀχμαζούσῃ ἔτι τῇ «(λο- 

γὶ, χαὶ δοχεῖ τι λήψεσθαι, ἐμπεσὼν δὲ ὑπὸ ῥύμης 

εἶτα μέντοι χκαταπέφλεχται. μέμνηται δὲ αὐτοῦ χαὶ 

ὁ «Αἰσχύλος ὁ τῆς τραγῳδίας ποιητὴς λέγων 
- , , , 

“Ἰέδοιχκα μῶρον χάρτα πυραύστου μόρον. 

Αἰαϊθυιπε διϊάας. ἴθ πυραύστου, Ζοπορῖις Ὑ, 79. 

Ἀροκίο! ας ἈΝ, θὅ. 
290 

Θουρίου αἰοϑουίαιοπὶς ἄθ ΝΟ, χπᾶθ Π|ΡτῸ βϑοππῆο 

Αἰμοπαοὶ βυθίθοία οοῖ ν. 1θ6. οα. ποβίγαθ, ἡἹσχύλος 

Τένος μὲν αἰνεῖν ἐχμαϑὼν ἐπίσταμαι 
ἀἰϑιοπίδος γῆς, Νεῖλος ἔνϑ᾽ ἑπτάρροος 

γαῖαν κυλίνδει πνευμάτων ἐπομβρίᾳ, 
ἥλιος ἐν ἣ πυρωπὸς ἐχλάμψας χϑονὶ 
τήχει πετραίαν χιόνα " πᾶσα δ᾽ εὐθαλὴς 
«ἴγυπτος ἁγνοῦ νάματος πληρουμένη 
φερέσβιον «]Τήμητρος ἀντέλλει στάχυν. 

Ὑ. 2. οοττοχὶ ΠΡγοσαπι βουίρίαγαπι ἔνα Νεῖλος ἑπτάρ- 

ρους. 
291 

Αὐἱϑίοιοιος Η, Α. 1χ, 49. Μεταβάλλει δὲ χαὶ ὁ 

ἔποψ τὸ χρῶμα χαὶ τὴν ἰδέαν, ὥσπερ ὁ «Αἰσχύλος 

πεποίηχεν ἐν τοῖσδε 

Τοῦτον δ᾽ ἐπόπτην ἔποπα τῶν αὑτοῦ χακῶν 

πεποιχίλωκε χἀποδηλώσας ἔχει 

ϑρασὺν πετραῖον ὄρνιν ἐν παντευχίᾳ, 

ὃς οι μὲν «φαίνοντι διαπάλλει πιτερὸν 

χίρχου λεπάργου. δύο γὰρ οὖν μορφὰς φανεῖ 

παιδός τε χαὐτοῦ νηδύος μιᾶς ἀπο. 

νέας δ᾽ ὀπώρας ἡνίχ᾽ ἂν ξανϑὴ στάχυς, 

στιχτή γιν αὖϑις ἀμφινωμήσει πιτέουξ. 

ἀεὶ δὲ μίσει τῶνδ᾽ ἄπ᾽ ἄλλον εἷς τόπον 

δρυμοὺς ἐρήμους ἢ πάγους ἀποικχιεῖ. 



ΞΟ Ἃ Ὃ τ: 28 

ΟἸοπιθηα. ΑΙοχαπάν, ϑίνοι. ΕΥ̓, ν. 493, 

Τῷ πονοῦντι δ᾽ ἐχ ϑεῶν 

ὀφείλεται τέχνωμα τοῦ πόνου κλέος. 

292 

ΟἸΙομιθης. ΑἸοχαπᾶν. Βίνοιι. Ὑ΄. Ρ. ὅὅ8. 

ἀλλ᾽ ἔστι κἀμοὶ κλὴς ἐπὶ γλώσσῃ φύλαξ. 

294 

ῬΙμίατομιις Μογα]. Ρ. 960 6. Τὸ γὰρ ὕδωρ ὁ μὲν 
«ἀἱἹσχύλος εἰ χαὶ τραγικῶς, ἀλλ᾽ ἀληϑῶς εἶπε Παῦ᾽ 
ὕϑωρ δίκην πυρός." 

295 

ΟἸοπιθης ΑἸοχαπᾶιν. ϑίγοιι. Ὑ. ν᾿ 602, 

Ζεύς ἐστιν αἰϑὴρ, Ζεὺς δὲ γῆ, Ζεὺς δ᾽ οὐρανός. 
Ζεύς τοι τὰ πάντα χὠ τι τῶνδ᾽ ὑπέρτερον. 

Μ. 2. χὦ τι] χωρεῖ Ἐπ56». Ῥτᾶορ. Ενδηιρ. ΧἼΠῚ, μ. 
681. 

2960 

Αὐίϑεϊ!ος Π. γ. 292, Π͵ὴ μὲν οὖν ἔμοιγε κατ᾽ 
«ΑἹσχύλον μήτε παρασπιστὴς μήτ᾽ ἐγγὺς εἴη ὅστις 

μὴ φίλος τῷ ἀνδρὶ τούτῳ μηδὲ τιμᾷ τὰ πρέποντα. 

297 

ῬΙπίδνομις Μοτα]. ἡ. 36 ο.Ψ 

Θάρσει" πόνου γὰρ ὥκρον οὐκ ἔχει χρόνον. 
298 

ΒΟ] Ἰακίᾳ Ἡ που Πα. π, 542. 

Ὅπου γὰρ ἰσχὺς συζυγοῦσι καὶ δίχη, 
ποία ξυνωρὶς τῶνδε χαρτερωτέρα; 

299 

Βομο ασία ΑὐἹϑίορι. ΝΟ ταὶ τ. 1128, 
“εινοὶ πλέχειν τοι μηχανὰς Αἰγύπτιοι. 

Νοπ ποπιϊπαΐο διιοίουθ αἰοσιηΐ ΘΙΘρμαππς Β γα, ἐπ .4ἴ- 

γυπτος, ϑυιῖάας ἵπ δεινοὶ, Ζοπορῖι5 ΕΠ, 37. 

πίαηιι5 ΤΥ, 86. 

Ὀϊοσο- 

800 

ΒΟΒοΙασία Νυρίπηι νυ. 1867. Τ7υρρίνης γὰρ κλάδον 
κατέχοντες ἦδον τὰ «Αἰσχύλου, ὥσπερ τὰ Ὁμήρου 
μετὰ δάφνης. παρὰ τὸ «ϊσχύλου, οὕνεκ᾽ ἐκεῖ ἄν-- 
ϑεα λειμώνια. 

301 

Αὐἱβίορμαπος Πᾶπαγ. νυ, 716. 

Τὴν πόλιν καὶ ταῦτ᾽ ἔχοντες χυμάτων ἣν ἀγχά- 
λαις. 

δὲ βοβο δία, «Τδυμός φησι παρὰ τὸ «Αἰσχύλου 

ψυχὰς ἔχοντες χυμάτων ἐν ἀγχάλαις. 

802 

Ἐποίαιμίις Ρ. ΘΉ1, 59. 

Οὔτε δῆμος οὔτ᾽ ἔτης ἀνήρ. 

308 

Ἑ βίαι μῖης ν. 1484, 48. .“ἰϑέοπα γοῦν φωνὴν «41- 
σχύλος λέγει, χαὶ, 

Πότερα γυνή τις «Αἰϑέοιν «φανήσεται; 

304 
Ἐπιρίαί εἶπ ἡ. 1025, 48. 

«Ἱεοντοχύρταν βούβαλιν νεκίρετον. 

Γοβοραίαν χεαέτερον. γεαίρετος αἰχὶ! ἵπ Αραπι. 1068. 

1066. 

806 

Ἑυβία! εἴ Ρ. 1928,61. “αἱσχύλος , (Ὡς λέγει γέρον 

306 

“Αἰμοπᾶθις Π. Ρ. 67 [. Παρ «Αϊσχύλῳ ., “ιαβρέ- 
χεις τἀρτύματα.": 

307 

Αἰβοπδοις ΠῚ, Ρ. 99». ΑἹσχύλος τὸν Διδην ἀγη- 
σίλαον εἶπε. 

908 

Αἰποπαοις ΧΙ, νυ. 632 ο. 

Εἴτ᾽ οὖν σοφιστὴς χαλὰ παραπαίων χέλυν. 

8309 

Αὐμοπαθας ΓΧ. γ᾿. 375 ἃ. «Ζσχύλος φησὶν 
Ἐγὼ δὲ χοῖρον χαὶ μάλ᾽ εὐθηλούμενον 
τόνδ᾽ ἐν ῥδοϑοῦντι χριβάνῳ ϑήσω. τί γὰρ 
ὄψον γένοιτ᾽ ἂν ἀνδρὶ τοῦδε βέλτερον; 

καὶ πάλιν 

-«Τευχπὸς, τί δ᾽ οὐχί; καὶ καλῶς ἠφευμένος 

ὁ χοῖρος. ἕψου, μηδὲ λυπηϑῆς πυρί. 
χαὶ ἔτι 

Θύσας δὲ χοῖρον τόνδε τῆς αὐτῆς ὑὸς, 
ἣ πολλά μ᾽ ἐν δόμοισιν εἴργασται κακὰ 
δονοῦσα χαὶ τρέπουσα τύρβ᾽ ἄνω χάτω. 

910 

Αἰβοπᾶθις ΧΊΤ, ν. ὅ28 ο. Τοὺς δὲ Κουρῆτας «ύ- 
λαρχος διὰ τῆς ἑνδεκάτης τῶν ἱστοριῶν «Αἰσχύλον 

ἱστορεῖν διὰ τὴν τρυφὴν τυχεῖν τῆς προσηγορίας " 

“Χλιδῶν τὲ πλόχαμος ὥστε παρϑένοις ἁβραῖς " 

ὅϑεν χαλεῖν Κουρῆτα λαὸν ἤνεσαν. 
παρϑένου ἁβρᾶς ορίτοπιο, οἱ Επδίαιμῖι5. Ρ. 1292, ὅὅ. 

811 

Αἰβοπαρις ΧΙ, Ρ. 579». Καταλέξω δέ σοι, Ἴωνι- 

χήν τινα ῥῆσιν ἐχτείγας χατὰ τὸν «Δϊσχύλον περὶ 
ἑταιρῶν ---. 

312 
ῬΙΠΟ ν. 886 ἡ. 

Ποῦ δ᾽ ἐστὶν ᾿Ἱργοῦς ἱρὸν, αὔδασον, ξύλον; 
Ἡγρίπις Ῥοοι. ἀβίγοιυ. 1Π, 37. 

ἴοοι ( Ῥαραβα5) ἐπ Τλοοοαϊίαο ζωινϊδιδ 6556. «οριον- 

Ἡοριονες λιώῖς οι ίοπι 

δίγαί; Αοοολιι5. ἀπέστην δὲ πονεῖ ἑ αὐιοιε αὶ δ͵ίιονυα 

φμαράαπι ἡιαίογίαηι Ἰοηποηίοηι οοάΐοηι 6556 σογ πιο αληι. 

8318 

Βίγαρο ΥἹ, ψ. 208. ᾿Ὡγομάσϑη δὲ Ῥήγιον εἴϑ'᾽, 
ὥς φησιν ΑϊἸσχύλος, διὰ τὸ συμβὰν πάϑος τὴ χώρᾳ 

ταύτη " ἀπορραγῆναι γὰρ ἀπὸ τῆς ἠπείρου τὴν “Σικε- 
λίαν ὑπὸ σεισμῶν ἄλλοι τε κἀχεῖνος εἴρηκεν ,γ᾽άφ᾽ 
οὗ δὴ Ῥήγιον κιχλήσχεται."" 

314 

Βιναθο ΨΙΠΠ, Ρ. 341. Καὶ «ΑἹσχύλος 

Κύπρου ΠῚάϊου τ᾿ ἔχουσα πάντα κλῆρον. 
Ἐχ ϑιίγάρομθ Επιβίαιμτις Ρ. 306, 34, 

315 

Βίγαρο ΨΠΠ, ρ. 387. Τῶν δὲ λοιπῶν πόλεων τῶν 
᾿᾿χαϊχῶν εἴτε μερίδων ᾿Ῥύπες μὲν οὐκ οἱχοῦνται" 
τὴν δὲ χώραν Ῥυπίδα καλουμένην ἔσχον Αϊγιεῖς καὶ 

«Ῥαρεῖς. χαὶ «Αἰσχύλος δὲ λέγει που 
Βοῦραν ϑ᾽ ἱεράν τὲ χαὶ χεραυνίας Ῥύπας. 

Θαβαιβομις Ἱεράν τὲ Βοῦραν χαὶ --- ῬΤποῖίπ5 Ρ. 492, 
10. Ῥύπες: τῶν Ὠλενίων ᾿᾿χαιῶν. οὕτως «Αἰσχύλος. 

310 

Βίταρο ΓΧ, ρ. 393. “σχύλος εἴρηκεν 
γράμμα." «ἀἴγινα δ᾽ αὕτη πρὸς νότου κεῖται πνοάς. 



Ἂ» «- 2, ΓΑ 0 ΤΥ: 

317 

᾿Ασίσιοριαπος Ῥαπαν. συ. 1280. ὁχσ ἄθβου!ο 

Αὐδιστ᾽ ᾿᾿χαιῶν ᾿Ατρέως πολυχοίρανγε μάνϑανέ 
μου Ζ21(((. 

ρὲ ν. 1282. 

Εὐφαμεῖτε μελισσονόμοι δόμον ᾿Ποτέμιδος πέλας ὦ 
οἴγειν. Ι 

318 

Αὐἱϑίορμαμος ἁρπᾶ Ῥομποοῖι ὙΊ, 80. οχσ Ἄθϑοθυο 

᾿Ὀξυγλύχειάν τἄρα χοχκχιεῖς δόαν. 
319 

ΘΟΒΟ]αςία Ῥίηδαγὶ Νϑια. Χ, 31. 

Ἥρα τελεία, Ζηνὸς εὐναία δάμαρ. 

320 
ῬΟΠαχ ὙΠ’, 78. 

“Σὺ δὲ σπαϑητοῖς τριμιτίνοις ὑξφάσμασι. 

821 
ῬΟΙαχ ΨῊ,, 167. «Δὶσχύλος δ᾽ ἂν ἐοίχοι τὰ βαλα- 

γεῖα λουτήρια λέγειν 

«Τοῦταί, γε μὲν δὴ λουτρὸν αὐτὸ δεύτερον. 
᾿4λλ᾽ ἐκ μεγίστων εὐμαρῶς λουτηρίων. 

Ῥεΐοῦ, πῆι υϑγὰ ᾿ ΑἸίου. υθυβπβ ἀρουίθ ΑϑϑΟΒΥ οδῖ: 

βΒουΙρίατα ΕΔΙΟΚΘΙΡΠΓΡῚΪ ΠΡγῸ ἀδθθία, δα ρυδθοθάθηθα 

ῬΟΙ πος ὑϑυρὰ ρουηθῖ, εἶν ΑΘΦΟΒΥ]Ϊ 8ἴγο Ἀ]1π|5. Θσῖ, ς 

Δα ΟἸαπουμι. Ῥοπίππι μαθο τοίοτε Εϊουινάπηις Ορμδο. 

Υ0]. 11. γν. 69. 
322 

ἙΕτγ ποῖος. ΜΙ. ν. 149. οχιίγ. 

Τοσαῦτα, κήρυξ, ἐξ ἐμοῦ διάρτασον. 
323 

Ἑττ ποῖος. Μ|. ν. 271, 18. --- Οἱ δέ φασι σπιδέος, 
πολλοῦ χαὶ μαχροῦ. χαὶ χὰρ Δϊσχύλος πολλάχις οὕτως 

ἔχειν τὴν λέξιν τίϑεται" οἷον οΣπίδιον μῆχος ὁδοῦ." 
Σηπίδιον πεδίον οχ Αθβομυ!ο Επιίαιῖις. ν. 882, 58. 

324 

Ετγιπο]ος. ΜΙ. ν. 450, 806. Θές: --- χαὶ ἐπὶ τοῦ | 

σωροῦ ϑηλυχῶς παρὰ «Αἰσχύλῳ, Θινὸς ἐμβολὰς ἁλός." 
8328 

Ετσπιοος. Μ|. ν. 537,47. -- Καὶ γεοχρῶτας: σπον- 

δὰς «Αἰσχύλος τὰς νεωστὶ ἐγχυϑείσας. ἢ 

326 

ΡΙαίο 46 ΒθραΡ]. ΠῚ. ν. 663 ». Οὐχοῦν χατ᾽ 
«Αἱσχύλον, ἔφη, ἐροῦμεν ὃ τι γῦν ἠλϑ᾽ ἐπὶ στόμα. 

Ηοο ΑΘΞΟΒΥΙ ἀἴοῖο αταπίπι Ῥ]αίατομ ας ΜΙΌΓΑ]. ἢ. 762 Ρ, 

ὙΒοι δῖα. ᾿. 52 Ρ". 
327 

ΡΙαῖο 4 ἈΘρΡαΡ]. ὙΠῚ, νυ. δ00 ο. 

ἄλλον ἄλλῃ πρὸς πόλει τεταγμένον. 

328 

Ἑττπιοῖος. Μ. γν. 490. 11. Ὁ δὲ Αϊσχύλος τὰ 
δόλια πάντα χαλεῖ χάπηλα,, Κάπηλα προσφέρων 

τεχνήμαται" Ἑαάοπι Βυϊάας ἴῃ χάπηλος. 

329 

Ἐπριαι πα ἡ. 1185, 18, 

δειος ἐδόχει ποὸς χαϑαρμὸν 
λος ἐν τῷ 

ΤΙοὶν ἂν παλαγμοῖς αἵματος χοιροχτόχου 

Σημείωσαι δὲ ὅτι ἐπιτή- 
Ξ 
ὁ σῦς, ὡς δηλοῖ Αἰσχύ- 

αὐτός σὲ χράνῃ Ζεὺς χαταστάξας χεροῖν. 
990 

Ἑυ βιαίας Ρ. 1167, 838. «Τσχύλος δέ φησι καὶ τὴν 

τάέφρον αὐλῶνα, ἔνϑα καὶ φιμοὺς λέγει αὐλωτοὺς, 
διὰ τὸ χώδωνας, φησὶ, προσῆφϑαι αὐτοῖς, οἷς 
ἐμφυσῶντες οἱ ἵσιποι ὡς «ωνὴν σάλπιγγος σιροίενγ-- 
το. γράψε δε οὖν οὕτως 

Ὃς εἶχε πώλους τέσσαρας ζυγηφύρους 
φιμοῖσιν αὐλωτοῖσιν ἐστομωμένας. 

“Δὰ ΟἸαποππι Ῥοιπίοπβοηι τοίου ΕΓ πιά πητ8 Οραβο. Ὑ0]. 

ΠΗ. Ρ. θά. Οοπέ. ΗΠ σγοι. ἴῃ αὐλωτοὶ φιμοί. 

391 
5001. Αὐἱδορῃ. Ἐφαϊίππι συ. 361. Σ χελέδας: 

βοὸς πλευρά. ἢ ἁπλῶς τὰ πλευρικὰ, ὡς «Αἰσχύλος. 

3932 

5680}. ΑὐἹβίορῃ. Αόβαγη. νυ. 76. Ὦ Κραγαὰ πό- 
λις: καὶ .41]- 

σχύλος γὰρ χαὶ Σοφοχλῆς ἐχρήσαντο τῇ λέξει. 
393 

Τὸ τυιλὴς ψιλῆτος παρ᾽ .«Τσχύλῳ τιοπιοταπε βοβο- 
Παρὰ Ἐριμθυὶ Πϊαά, ε, 9. οἐ Ἑυδιαιμῖας ν. 515, 11. 

394 
Ἑπδιαίμίας ν. 706, 60. .Ζἰσχύλος φησὶν ., Ἐν διρ- 

ρυμίᾳ πῶλοι." 

- « - - 
τουτὸ τέτριπται ὑπὸ των παλαιῶν. 

335 

Ἑποιδίμῖτια Ρ. 1638, 560. Στόμις παρ᾿ «Τσχύλῳ ὃ 

ὥσπερ' στόματι ἀντερείδων χαλινοῖς (ἵππος) - 

396 

ῬΟΠχ ΠῚ, 100. Ὠστομο»ν δὲ ἕππον «Αϊσχύλος εἴς- 
ρηχε τὸν τραχύν. 

337 

ΔΙυχϑίζειν οκ ΑΘΟΒΎΟ αὔονε Ἐποίαιμῖπα θ. 440, 

25. 1096, 49, ἀναμυχϑίζει 65ὲ ἴπ Ῥγοιβθίμθο υ. 743. 
398 

Βιόρμαπις Βγζ. ϊνηϑος: ὅρος. «Αϊσχύλος. 

399 
ὙΖοῖΖζοβ δ Τυγοορῆγ. νυ. 1247. Θέοινος ὁ “«Τιόνυ- 

σος, ὡς ϑεὸς οἴνου εὑρετὴς, ὡς χαὶ αἹϊσχύλος φησὶ 
Πάτερ Θέοινε, Ἀϊαινάδων ζευχτήριε. 

Δὰ πᾶπο υϑύϑαπὶ οροοίατ ἘΤανΡοογαῖῖο ἵν Θεοίγψιον- 

840 

ῬΟΙΙαχ ΠΠ, 125. ᾿“περιλάλητος παρ᾽ «Αἱσχύλῳ. 
341 

ῬΟΙΙκ ΥἹ, 40. Παμπόνηρος δὲ ὃ παρὰ τῷ Π7υρ-- 
τίλῳ τῷ κωμιχῷ καταιαγὰς, εἰ χαὶ «Πσχύλος ἐχρήσατο. 

342 

ῬΟΠαχ ΨΙ, 060. Ἡ δὲ μανδϑύη διοιόν τι τῷ χα- 
λουμένῳ «αινόλῃ. τίνων δέ ἐστιν, ὡς μὴ περιερ-- 

χώμεϑα Κρῆτας ἢ Πέρσας, Αἰσχύλος ἐρεῖ 

-ΤΖιβυρνικῆς μίμημα μανδύης χιτών. 
849 

ῬΟΙΠυχ ὙΠ], 177. Καὶ τὸν τὰς ἀλαβάστρους φέ- 

ροντα -ἀἰσχύλος εἴρηκεν ἀλαβαστροιρόρον. 
344 

ῬΟΠακ Χ, 180. “[σχύλον εἰπόντα « στέων στέ- 
Ἑοτίασδο δυὰς ἐπ Ὀστολύγοις. 

345 

Ἡοσυομίης, Ἐδανοῖς: βρωσίμοις. 

᾿Εδανὸν 65: ἰπ Αξαμι. υ. 1407, 
846 

Ἡδογομίπθ, Πριγένεια: --α καὶ παρ᾽ «ΑἹσχύλῳ 

ἡ λέαινα ἠριγένεια, ἢ ἡ ἐν τῷ ἀέρι τίχτουσα, ἢ ἡ 
ἐν τῷ ἔαρι. 

- ὡς 
7 αὐτοῦ». 

«ΤἹσχύλος. 



ΑΥΥΤ Σ᾿ Ὁχ Ἢ ὅλ Ὁ ἔν. 2ὅ 

3417 

Ἡδογομῖας, Ἴττυγ κα: ἐχπληχτιχὰ Αἱσχύλος. 

348 

ἩδογοΝῖι,, Κεχρηματεῖσϑαι(3): πεφρύχϑαι. 

Μάβατις χεχρηματίσϑαι. Ἑοτι. χεχρωματίσϑαι. 

349 

Ηδόγομῖι5, Σαυροβριϑὲς ἔγχος: ἐκ τοῦ 
σκυρωτῆρος βαρύ. καὶ «ΤἹσχύλος ὀπισϑοβριϑὲς ἔγχος 
ἔφη. 

8390 

Ετσπιοὶ. Μ. ν. 93,49. ἤμῳιεις: τοῦτο οὐ συγκο-- 

πὴ, ἀλλὰ μετασχηματισμός. ἀπὸ γὰρ τοῦ ᾿Ἵμφιά- 
οαος μφις, ὡς παρὰ «Αἰσχύλῳ. 

351 

ΕἸἰγσπιο]. Μ. γν. 151, 48. ᾿σαλής: ὁ ἀμέριμνος. 
«ἹἹσχύλος , ̓ ᾿σαλὴς μανία." Ἑδάρφιι φσναιππιαίίου» ΒΟΚ- 
ΚοΙὶ 1. ν. 450, 28. 

352 

Ετγπιο]. ΜῈ. Ρ. 1601, 16. ᾿σχαδές: ἀχατάστα- 

τον. «Αϊσχύλος. 
363 

Εἰσπιοι. ΜΠ. γ. 182. οχιν. Ἄχνη: -- ΑἹσχύλος δὲ 
τὸν καπνόν. 

᾿ 364 
ΕἸγπιο]. ΜΟο ν. 279,17. Τρισόζωος παρὰ «1]σχύλῳ. 

Τὰ Ετγιποῖος. Οὐ. ν. ὅ8ό, 14. Τρισύζυος παρ᾿ «“ἱσχύ-- 

λῷ. ϑυηραυρία» τρισσύζωος. 

9 

Ετσπιοὶ. ΜΙ. ν. 340. οχιγ, Ἐξαυστήρ: σημαίνει 
σχεῦός τι. παρὰ τὸ αὔω, αὔσω, αὐστὴρ χαὶ ἐξαυ- 

στήρ. -Τϊσχύλος. ὙιάΟ ΨαΙοκοπαν. Απῖμι. δὰ Απμποη. 
Ρ. 33. 

856 

Ετσιμοῖ. Μ. ν. 674,20. Πλάστιγξ: ἡ μάστιξ 
ἀπὸ τοῦ πλήσσειν, παρ᾽ «ἀσχύλῳ. 

357 

Ῥμοιῖπε ῥ. ὅ2, 20. “ἰὃχχύλος,, Ζεῦγος τεϑρέίππων."" 
Θοιῖ. Ετγπιοῖος. ΝΜ. ν. 409, 48. 

868 

ῬΙπίατομιι5 ΜΜΟγΑ]. Ρ, 1160 ἅ. Καὶ ὁ τραγικὸς «4ἱ- 
σχύλος 

ἀνδρῶν γάρ ἐστιν ἐνδίχων τὲ καὶ σοφῶν 
ἐν τοῖς κακοῖσι μὴ τεϑυμῶσϑαι ϑεοῖς. 

ἘπΡΙΡΙαΙ παρὸ {θην ἃ ΘΙΌΡαΘο ΟΥ̓ΠΙ, 43. υ] 

᾿νδρῶν τάδ᾽ ἐστὶν --. 
359 

ῬΙαίδγομι5. ΝΜΟΓα]. ν. 625 ἃ. Οὗ γὰρ πρεσβύτεροι 

πόρρω τὰ γράμματα τῶν ὀμμάτων ἀπάγοντες ἄνα- 
γινώσκουσιν, ἐγγύϑεν δ᾽ οὐ δύνανται. καὶ τοῦτο 
παραδηλῶν ὃ «Ἰϊσχύλος φησὶν 

Σὺ δὲ 
ἄπωϑεν εἶδες αὐτόν - οὐ γὰρ ἐγγύϑεν 
ὁρᾷς, γέρων δὲ γραμματεὺς γενοῦ σαφής. 

8300 

ῬΙαίανομας ΜΌτ]. Ρ. 434 ἃ. Καὶ μετάλλων ἴσμεν 
ἐξαμαυρώσεις γεγονέναι καινὰς, ὡς τῶν περὶ τὴν 

᾿“ττιχὴν ἀργυρείων χαὶ τῆς ἐν Εὐβοίᾳ χαλκίτιδος, ἐξ 

ἧς ἐϑημιουργεῖτο τὰ ψυχρήλατα τῶν ξιφῶν, ὡς 
«Ἱἱσχύλος εἴρηκε 

«Ἰαβὼν γὰρ αὐτόϑαχτον Εὐβοικὸν ξίφος. 
ΧγΙαπάον αὐτόϑηκτον. 

ἘΒΑΟΜΈΕΝΤΑς 

361 

ῬΙπίαγοιι5 ΜΟΡαΙ. Ρ. 454 6. Ἀαϑάπερ οὖν τὴν 
φλόγα ϑροιξὶ λαγῴαις ἀναπτομένην χαὶ ϑρυαλλίσι 

χαὶ συρφετῷ ῥᾷδιόν ἐστιν ἐπισχεῖν, ἐὰν δ᾽ ἐπιλά- 
βηται τῶν στερεῶν καὶ βάϑος ἐχόντων, ταχὺ διέφρϑειρε 
χαὶ συνεῖλεν 

“Ὑψηλὸν ἡ βάσασα τεχτόνων πόνον, 
ὥς φησιν «Αἰσχύλος ---. ἡβήσασα Ἠθαιβίπ5. 

902 

Ῥτοοῖας. δ Τ͵σῖοαι 7 0γ. ν. 176. Τουτέστι τὸ ἐχ 
Πανϑώρας γένος, ἥτις ἦν χατὰ τὸν Αἱσχύλον 

Τοῦ πηλοπλάστου σπέρματος ϑνητὴ γυνή. 

Ῥονεῖποὶ δὰ Ῥγοιπϑίβοιιπι : υἱὰ6 Ἡθιυπαππ. 46 Ῥτοπιθίθθο 

501π|0 ν. 230. 
302 

ῬΙυΐανομι5 ΜογαΙ. γ, 1057 {. Τέγονεν ἐκ ῥυσοῦ 
χαὶ ὠχροῦ καὶ κατ᾽ «Αἱσχύλον 

ἘΞ ὀσφυαλγοῦς χὠδυνοσπάδος λυγροῦ 
γέροντος 

εὐπρεπὴς, ϑεοειδὴς, καλλίμορφος. 

364 

Βυΐδας, Ἵποφώλιοι: ξένοι ( ξένιοι ξναπιπιαίῖ- 
οὰ5 ΒΟΚΚΟΥΙ 1. ν. 429, 12.), οἱ φυλὴν μὴ γέμοντες. 
οὕτως “ἰσχύλος. ἢ ἀπαίδευτοι. «ωλεοὶ γὰρ τὰ παι-- 

δευτήρια, ὡς φασιν οἱ Ἴωνες. ἩδογοΝΐαα, ᾿Ἵ πο φ ὕ- 
λιοις ξένοι οἱ μὴ ἔχοντες φυλήν. «Αϊσχύλος (οχοῖ- 
ἀἰτ ποπιθη ἔαθυ]48.) σατυριχῷ. 

5θ60 

ῬΙυΐατομις ΜΌτΑ]. γ. 358 6. 

᾿ἡποπτύσαι δεῖ καὶ καϑήρασϑαι στόμα, 

χατ᾽ «Αἰσχύλον. 
366 

ῬΙαΐατομι5 ΜΟΓΑΙ. ἡ. 293 ἃ. Τί τὸ φυξίμηλον ; τῶν 

μιχρῶν ἐστι χαὶ χαμαιζήλων φυτῶν, ὧν ἐπιόντα 

τοὺς βλαστοὺς τὰ βοσχήματα χολούει χαὶ ἀδικεῖ καὶ 
λυμαίνεται τὴν αὔξησιν. ὕταν γοῦν ἀναδραμόντα 
μέγεϑος λάβη, καὶ διαφύγῃ τὸ βλάπτεσϑαι ὑπὸ τῶν 
ἐπιγενομένων, φυξίμηλα καλεῖται. τὸ δὲ μαρτύριον 

«ΑἱἹσχύλος. 
367 

Ἡοογομίις, “Ἵνω ποταμῶν: παροιμία ἐπὶ τῶν 

ἐπ᾿ ἐναντία γινομένων. πέχρηνται καὶ «Αἱσχύλος καὶ 
Εὐριπίδης. 

368 

Οὐἷο Ετσ πιοῖος. Ρ. 26,4. Τὰ εἷς ξ μὴ ὄντα ἐϑνι- 
χὰ ὁμοίως λέγεται καὶ ἐπὶ ϑηλυχῶν. «ἀἱσχύλος 

“Ἱέσποινα νύμφη δυοχίμων ὀρῶν ἄναξ. 
Βυῖδας, Ἵγναξ: ϑηλυχῶς. οὕτως Αἰσχύλος. 

8369 

ῬΟΙυχ ὙΠ, 61. Καὶ χλαῖναν δὲ παχεῖαν, ἣν χει- 
μάμυναν ἀἹσχύλος κέκληκεν. Οοπί. Ἡθογομίυμι ΒΕ. ν. 

370 

Ἑτσπιοὶ. Μ. νΡ. 118, 22. πάργματα: λέγεται 
τὰ ὑπὸ τῶν τραγῳδῶν λεγόμενα μασχαλίσματα. ταῦ- 
τα δέ ἐστι τὰ τοῦ φονευϑέντος ἀκρωτηριάσματα. ἦν 
γάρ τι νομιχὸν τοῖς δολοφονήσασιν ἀφοσιῶσαι τὸν 
φόνον, διὰ τοῦ δολοφονηϑέντος ἀχρωτηριασμοῦ. --- 
ὅτι δὲ καὶ ἐγεύοντο τοῦ αἵματος καὶ ἀπέπτυον «Αἱ- 

σχύλος μαρτυρεῖ. 
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371 

5080]. Βορῃ. ἙἸΘοῖτ, ν. 283, ᾿ππιχουζίζεται γὰρ 
τοῖς δαχρύοις ἡ συμφορά. αΑϊσχύλος 

Οἵ τε στεναγμοὶ τῶν πόνων ἐρείσματα. 

5ΌΠΟΙ. Ἡιποεὶ Πα, τν, 10. .“Ζὶσχύλος 

Οἵ τοι στεναγμοὶ τῶν πόνων ἰάματα. 

372 

50Π0]. ϑόρη. Οοα. 60]. νυ. 1047. Τὰ ἂν ᾿Πλευσῖνι 

τέλη φησὶ, καὶ εἴη ἂν λαμπάσιν ἀχταῖς λέγων ταῖς 

λαμπαδευομέναις καὶ χαταλαμπομέναις ὑπὸ τῆς μυ- 

στιχῆς φλογὸς χαὶ τῶν ἱερῶν δάδων, περὶ ὧν «Αἱ- 
σχύλος φησὶ 

«Ἱαμπραῖσιν ἀστραπαῖσι λαμπάδων σϑένει. 

973 

50Π0]. ϑορῆῃ. Οοᾶ. 00]. νυ. 1049. 

τελετάς " χαὶ «ἱσχύλος 

Τέλη δὲ τὰς 

Ἔφριξ᾽ ἔρως δὲ τοῦδε μυστιχοῦ τέλους. 

ἔρωτι Βυπποκῖίι5. 
371 

5080]. ΤΆΘΟΟΥΙΙ 11, 836. Ἰδούοντο δὲ αὐτὴν (τὴν 
Ἑχάτην) καὶ πρὸ τῶν ϑυρῶν, ὥς φησιν Αἰσχύλος 

“έσποιν᾽ Ἑκάτη 
τῶν βασιλείων πρόδρομος μελάϑρων. 

ἀπιι5 Προ πούδομος. Αὐτίκα ος. νο]. 1. ρ. 17. ᾽41λλ᾽ ὦ 
τῶν βασιλείων πρόδρομος μελάϑρων, «ἀἱσχύλῳ χορὸς 
ἦσε, τῶν τε οὐρανίων χαὶ τῶν (τῶν οπιϊταπι οοαϊ- 

665) πατρῴων χαὶ τῶν ἐν τῇ ἡμετέρᾳ μεγίστων ἃ 
γύχτωρ μοι προῦφ αἰνες. 

370 

50 ΝΟ]. ῬΙπα. Ῥυίμ. ΤΠ|,18,. Ἐναγώνιος δὲ ὁ Ἑρμῆς, 

ὡς τῶν ἀγώνων προστάτης, ὡς χαὶ «ἀἱσχύλος  Ἔνα- 
γώγιε  ]αίας καὶ «Τιὸς Ἑρμᾷ."" 

376 

50801. ΑΡΟ]]οπ. ἈΠΟ. 1, 473, “Π)σχύλος τὰς Βάχ- 

1)6 Βοὺ υόοᾶρι!ο αἰχὶς Νδοκῖις 

ἴπ Πρτο 46 Ομοθυῖο Ρ. 217. γαλίχρητοι σπονδαὶ ὁχ 

ἌΘΒΟΙΥΙΟ Ἐπιβιατμΐι5. Ρ. 1471, 2. 

377 

5001. ΑΡΟΊΙοΝ. Ἡποὰ, ΤΡ, 1348. Στέρφεσιν 

αἰγείοις: τοῖς δέρμασιν " ἔνϑεν χαὶ στεριὥσαι. 
Ἴβυχος δὲ στεριρωτῆρα στρατὸν εἴρηκε τὸν ἔχοντα 

χας χαλιμάδας ἔφη. 

΄ τ ᾿ ΕΣ , 2 “- ᾿ 

δέρματα. ὅϑεν χαὶ παρ᾽ «Αϊσχύυλῳ ἀξιοῦσι γράφειν 
΄ ΕΣ ΕἾ ΄ 

μελανοστέριρων γένος, οὐχ, ὡς τινες, μελανοστέρ- 
Ὡς ᾿ ς : ᾿ 3 

γων" οὐ γὰρ μονᾳ τὰ στέρνα μέλανα ἔχουσιν, ἀλλὰ 
τ ΤΡῚΣ " χφς, ; 

καὶ ὅλον τὸ σῶμα. ὅϑεν χαὶ τὸ χεράμιον στέριρος 
λέγεται. 

378 

Ἐπιβίαμῖις. Ρ. 827, 81. Οὕτω δὲ χαὶ .«ΑἹσχύλου 

μάχλον, φασὶν, ἄμπελον εἰπόντος τὴν ῥεομένην., ἡ 

χωμῳδία μάχλον εἶπε τὸν ὑπὸ χαταφερείας δίυγρον. 

379 

Αἰποπαθις ΗΠ. Ρ. 86». «ϊσχύλος δὲ ἐν Πέρσαις 

τίς ἀνήρει τοὺς νήσους (οοντ. Πέρσως τινὰς νήσους) 

νηριτοτρόίρους εἴρηχεν. 

{ιν πθάπο νοσαθα!ιμι ὑπύξυλος, ααοα οχ Ππαὺ ἔαθι]α 

Νοαιθ Βᾶθο ἧπ Ῥουϑὶς Ιϑριπ- 

δύτι} 1 5ΟΟἸ Ασα ἙΓΟυπιορϑηΐβ,, οὐΐπ5 Ὑουθα ΒΒ ρίϊις. δα 

Ονοβοῦ. Ρ. 241. οἱ Βοκίκουιβ ἴῃ Αποοάοεϊς ΠῚ. ῥ, 1072. 

ΘΧ οοὔϊοσο Ῥαγίβῖπο αϊάουπηῖ. Οοηΐ. ΤΠουπ απ. Οραβο. 

γ01]. 11. ». 84. ΒΙοιμ[|4. ρυδοῖ. δὰ Ῥρυβὰς ἡ. Ἀ ΧΎΗΙ. 

380 

«Αππηοηΐας Ρ. 09, Θεωρὸς χαὶ ϑεατὴς διαφέρει. 

ϑεωρὸς μὲν γάρ ἐστιν ὁ εἰς ϑεοὺς πεμπόμενος, ϑεα- 
τὴς δὲ ὁ ἀγώνων χαὶ ϑεάτρων. --- καὶ «Αϊσχύλος 

“Βοῷς τοιοῦδε πράγματος ϑεωρὸς ὧν. 
381 

ῬΙπίατομι 5. ΜΌΓα]. Ρ. 389 ἃ. 

ΔΠξοβόαν γὰρ, «Τἱσχύλος φησὶ, πρέπει 
διϑύραμβον ὁμαρτεῖν 
σύγπκοινον «“Ἰιονύσῳ. 

σύγχκωμον Ῥουδοπις δὰ Τοπρίμππ νο]. ΓΥ͂, Ρ. 490. 
382 

ΑΥἸ κυ Βᾶπο9 παν. υ. 918. 914. 

“«Ἰήμητερ ἡ θρέψασα τὴν ἐμὴν φρένα, 

εἶναί μὲ τῶν σῶν ἄξιον μυστηρίων. 
αὶ ΞΟΠΟΙασία, Π;αρόσον Ἐλευσίνιος τὸν δῆμον ὁ .Α]-- 

σχύλος ἦν" ἢ ὅτι ἐν τοῖς Ἐλευσινίοις ἐτελεῖτο τὰ 

δράματα τοῦ «Αἰσχύλου. ἐστὶ δὲ τοῦτο τὸ ἔπος «4ϊ- 
σχύλου. 

382 

Μδογορῖμπς ϑαίαγπαι. 1, 18, Ἐπτὶρίαος. ἴπ ΤΟΥ πιηΐο 

δαμάθινπιθ ἄθαπι 6556 ἈΡΟΙΠ πεῖ. 1 Θτα πᾳ θ ἀπιι πὶ 

αἰσηϊ σαπς δουρὶ -- -, Αα φαπάθιν 5ϑπίθηζίαπι ἌθϑομΥ- 

105. .»»ὄ Ὁ χισσεὺς ᾿Ἵπόλλων, ὃ Καβαῖος ὃ μάντις." 

Σαβαῖος Βανποοῖας αὐ περ. Βασομαν, ν. 408, Οομῇ. 

ΤΌΡΘοΚ. Αξίδορι. ν. 80, 

384 

Βίοραθις ΟΧΧΙ, 17. «Τσχύλου (3) 
Ζωῆς πονηρῶς ϑάνατος εὐπορώτερος. 

τὸ μὴ γενέσθαι δ᾽ ἐσιὶν ἢ πεφυχέναι 

χρεῖσσον χκαχῶς πάσχοντα. 

385 

Ῥμοιῖις Ρ. 188, 24, Αυντερώτατα καὶ κυντατώ-- 
τατα λέγουσιν. Εὔβουλος --- «Ρερεχράτης --- χαὶ .«4ϊ- 

σχύλος. 
386 

Ῥμοιίας Ρ. 206, 18. Τ1αμπουρίς: ἡ ἀλώπηξ 

παρ᾽ «Αἱσχύλῳ. ἈΘΟΟΒΥΠ ποπῖθα Ομ: ἩΘογ ομῖιια. 
387 

Ῥμοίϊις Ρ. 246, 28. ΠΙαραϑώνιον ποίημα: 
«Ἱἱσχύλος. εὐδοχίμησε γὰρ ἐν τῷ Δαραϑῶνι σὺν τῷ 
ἀδελφῷ Κυναιγείρῳ. 

388 

Ῥμοιῖίις ν. 286,3. Ν᾽ αρᾶς τε ίρκης: δευστι- 

χῆς. αΑϊσχύλος. 
Υ 389 
ῬΒοῖῖις Ρ. 331, 2, Ὁμάμαιτα: τὰ οὐρήματα. 

«Αἱσχύλος. Ἡδογ μας, Ὁ μέχματας οὐρήματα. 
390 

Ῥποιίης ν. 353, 17. Ὀστράχων: τῶν τοῦ ὠοῦ. 
υἀἹσχύλος. Ἡρογομίας, Ὀστράώχων: 

᾿Ἱπτῆνα, τυτϑὸν,, ἄρτι γυμνὸν ὀστράχων. 
ἀντὶ τοῦ ὠῶν. τινὲς δὲ χελύφων. 

391 

Ῥμοίδις Ρ. 361, 11. Οὐρανιζέτω: πρὸς τὸν 
ἀἱἹσχύλος. Οὐρανέζξετο: οὐρανὸν διικνείσϑω. 

πρὸς τὸν οὐρανὸν διιχγνεῖτο. 

392 

Πεφρασμένος: Ῥμοίίι5 Ρ. 427, 9. σαρε- 



σχευασμένος εἷς τὸ φρασϑῆναι, προσεχτιχὴν ἔχων 
διάνοιαν. «Αϊσχύλος. ΑΘΡΟΒΥΙΣ ποπῖθπ ομΐοῖς Ηδογ- 
οἶτ5. 

393 

Ῥποίϊις. Ρ. 447,14. Πρέψαι: τὸ “ὁμοιῶσαι. 
«Αϊσχύλος. 

391 

Ῥμοιῖπς Ρ. 497,14. Σ᾽ άλα: φροντίς. οὕτως «Τ]σχύ- 
λος. Ξ|πηΠ|5 ἴογπιαθ υοὸχ δὲ μάγια, 46 ψιὰ Ῥμοίζι" 
ν. 246, ἃ. 

3950 

5050]. ΗμΙουῚ Πα, ξ, 200. Ὁμοίως δὲ χαὶ .4]-- 

σχύλος τὰς ἐν χύχκλῳ ἑστώσας ἐν ἀπείρονε σχήματί 
«φησιν ἵστασϑαι 

Ὑμεῖς δὲ βωμὸν τόνδε καὶ πυρὸς σέλας 

χύκλῳ περίστητ᾽, ἐν λόχῳ τ᾽ ἀπείρονι 
εὔξασϑε. 

ψαιρο παρίστατε. Οοννοχῖς Ἡρυπιαπηις Οριιδ6. γὙ0]- 

Π. ν. 325. Ἑδάθῃιν ἴπ 501})01. δὲ Οὐγ55. α, 98. υδὶ 

περίστατε. 
396 

Ἑπιοιαινῖις ν. 995, 1. Τρωτὸς ὅλον ἣν ὁ «Αἴας τὸ 
σῶμα καὶ οὐ μόνον τὰ περὶ μασχάλην κατὰ «Αἱσχύ-- 
λον καὶ ἄλλους. 

397 

ΚΌΠΟ]. Αὐἱδίορη. Ανΐππι ν. 1079, Καὶ «Δσχύλος τὸ 

βαοβαρίζειν χελιδονίζειν «(ρησί. Οοπῖ. Αραμ. νυ. 1050. 

Χελιδόνος δίχην ἀγνῶτα «φωνὴν βάρβαρον κεχτημένη. 

398 

Ῥαιιδδηΐα5 ὙΠῚ, 37, 6. .«Τήμητρος δὲ ήρτεμιν ϑυ- 

γατέρα εἶναι, χαὶ οὐ 4ητοῦς, ὄντα «Αἰγυπτίων τὸν 
λόγον «Αἰσχύλος ἐδίδαξεν Εὐφορίωνος τοὺς Ἕλληνας. 

399 

Ἡοῤγομίπς, λαιτός: ὁ παλαιὸς, ἄφρων, .4]- 

σχύλος. Τπιπο ἀλεός. 
400 

᾿Αἰδοπαθις ὙΠ1Π. Ρ. 362 ἢ, Τὰς δὲ τοιαύτας εὐω- 
χίας «Αἱσχύλος καὶ Εὐριπίδης εἰλαπίνας ἀπὸ τοῦ 
λελαπάχϑαι. 

401 

Ἑτγπιοῖορ. Οπίαπυπι Ρ. 378, 38. Τῆασνὸν ἔλεγον 
τὸ ἀραιὸν, ὡς χαὶ «Αϊσχύλος .. Ἐν μανοστήμοις πέ- 

πλοις ““ τοῦτ᾽ ἔστιν ἀραιοῖς. Ἑδάθπι Θχ αἱτῖς οοάϊοῖ- 

»ς οαϊάθυιπί ϑδΠπαδῖ5 αὦ ὙΤΘγιΠ]Πἴδητπι 6 Ρ411Π10 Ρ. 

41, Ἀυμεκοϑηΐι5 δα Ὑἰπιαθιπὶ ἢ. 177. ΒΙοομῖις δὰ ΕπΥ- 

πιο]ορ. Μ. Π|. γ. 957. μανοστήμοις ὁχ Βοα 1060 
Ἡογομῖνα,. Τὰ ρυϊπιὰ 5 80 οουγθρία αἰκίθθθ. ρορία 

υἱἤοίαν. Οοιοὸ ποῆ σο[ιΐαίιν ῬΗγΥ πο (ἴῃ ΒΟΚΚουεὶ 

Ἀποοδοιῖς 1. Ρ. 51.) ργαθοθρίυπι ἀ6 ριοβοᾶϊα δαϊθοιίνὶ 

ανος. 
πγὴν 402 

Ἡρογομίας, “σχεύοις: ἹΠιλοῖς, ἀπαρασχεύοις. 

«ἀἱσχύλος ᾿“γαμέμνονι. Ἑονίαβ5ο 'π μονάϊία ΟΒοθρπο- 
τόσαι Ῥατίο Ἰϑοίππι ζϊ. Τὰ γονίες, «04 ἴπ ΟΠοο- 

ῬΒον. υ. 1067. Ἰορίταν, οχ Αϑαπιθπιποπθ αἴξοτε Ηθου- 

Οἰῖι5.., ἵπ 4ὰ [θα ΙΔ ποπ πιᾶρῖς ἸΟσ ταν {πιᾶπὶ {πᾶ0 

δταπιπιαίϊοι ΒΟΚΚουὶ Ρ. 3598, 11. αἰπι, γαλχὸν ἀϑέ- 
ριτον ἀσπίδος (ἀϑέρισιον ἀσπίδων ΒΙοιΙΠΙάι5) ὑπερ- 

τενῆ. δ πᾶ τῷ αἰχὶς ΒΙΘηΠ]Δπ5. ἐπ ρῥυαθίαί. δὰ βὰν 

πιθπῃ. ἢ. 1Χ. Χ, 

ἈΚ ΙΤῸΣ ΧΟΣΥ ΔΛ 30 τ ΥΣ 27 

408 
Ῥιουουθίαπι ἃν Ζοπορῖο ΥἹ, 184. οχ Αδϑου Αἴαδσο 

Τιοονοποὶ ΔΙ] αύπιι δα ΒΟΡΒΟΟΙΘαπι ἔα θυ] απι σϑίι]ϊ, Οοη- 

ἰναυτῖο ΘΥΤΟΡΘ. 0 ΠΟΙ σία Ῥιοπιθίμοὶ υ. 4835. ῬΒΓΥρο5 
ἌΘΘΟΒΥ ΒΟΡΒΟΟΙΣ ἀρ! θαϊέ, 

4ἀρά 
Ἑτγπιοῖοσ. Θιιάϊαη. Ρ. 85, 44. στεμφῳής: --- 

παρὰ τὸ στέμβω, ὃ σημαίνει τὸ κινεῖν συνεχῶς, οὗ 
μέμνηται «Αἰσχύλος. Τα παδο οπιθηάαπήα ὃχ οοάϊοὶ- 

Ρυς Ῥαυϊδίηϊς ἀρὰ Βαρίϊππι δα Οτόρον. Ρ. 828. 

400 

Ῥανγηίοιιις ΒΟΚΚονΐ ῥ. 6,13. ἥτεγκτος παρῆ- 
γορήμασιν: «ϊσχύλος. δοτιχῇ ἀντὶ γενικῆς ᾿άτ- 
τιχῷ ἐχρήσατο ἤϑει. - 

406 
ῬΒυγ ποθι ΒΕΚΚοτὶ ρ. 6, 16, παέρειν: τὸ 

μὲν πλεῖστον οἱ ᾿4ττιχοὶ ἐπὶ πλοῦ τιϑέασι, πλὴν καὶ 

ἐπὶ τῆς ὁδοιπορίας, ὡς «Αἱσχύλος καὶ ᾿Ἱριστοφάγης. 

407 

Ῥμνγυπίομις ΒΟΚΚουὶ, ρ. 20, 13. Ζναγκόδα- 
χρυς: ὁ πρὸς ἀνάγκην δαχρύων χαὶ μὴ ἐκ πάϑους 
τινὸς ἢ συμφορᾶς. «Αϊσχύλος. 

408 
ῬΗνγυπίομηβ Βοκκονὶ Ρ. 23, 12, ᾿Τχταινῶσαι: --- 

«Αἱσχύλος .. οὐκέτ᾽ ἀχκταίνω “ φησὶ, βαρυτόνως, οἷον 

οὐχέτι ὀρϑοῦν δύναμαι ἐμαυτήν. Δα Ἐλππιρηϊᾷ, τ, 
36. ὡς μήτε σωχεῖν μήτε μ᾽ ἀχταίνειν βάσιν τοίαμῖε 

ΒπΠππκΚοπίις δα ΤΠ ππαθιπι Ρ. 21, «πὶ διἰουιπι σ᾽ ΑΠΙπιδ- 

τἰοονυαπι 6 μΠΟῸ ὙΘΓΡῸ 10005 ἱπαϊοαδί. 

409 

ῬΒνγπίομι5 ΒΟΚΚΟΡῚ ῥ. 48, 21. 

χαχοῖς Ἰῶ χαχά."“ 
«ΑἱἹσχύλος 9) ἸΠὴ 

410 

Οταιπιπαίϊοις ΒΟΚΙΚΟυΪ 1. ν. 337, 8, 

φησι χαὶ ,, φρὴν ἀγέλαστος “-. 

Δ417|ι 

Οταπιπιδίΐοιις ΒΟΚΚουΐ 1, Ρ. 347, 32. Ἴειλα: τὰ 
χατὰ στέρησιν τῆς ἕλης. οὕτως 

«ΤἹσχύλος δέ 

πολύσχια χωρία 
«Αϊσχυλος ἀτ5 

Οταπιπιαίϊοις ΒΟΚΚοΥὶ 1. Ρ. 349, 6, ἡΖηδόγειος 
ϑρῆνος: «Αἱσχύλος 

Θρηνεῖ δὲ γόον τὸν ἀηδόνιον. 

Οοάοχ ἀηδόνειον. 
41 

Οταπιπιαίίοις ΒοΚΚονὶ 1, ν. 363,17. «Αἱ ὦ τὸν αἰῶνα 

χατὰ ἀποκοπὴν «Αἰσχύλος εἶπεν. 

414 

Οαπιπιαιίοιβ ΒΟΚΚΚΟΡΙ 1. ν. 368, 29, χνέσω- 
τος οἶχος: ὁ ἄνευ πυρὸς χαὶ κνίσης. οὕτως .Α]- 

σχύλος. ΡΝ ᾿ 

Οταμηπιδίίοις ΒΟΚΚονὶ 10 Ρ. 372,9. Ἄχουε τὰς 

ἐμὰς ἐπιστολάς: ἀντὶ τοῦ τῶν ἐμῶν ἐπιστολῶν. 

οὕτως «Αϊσχύλος. 
416 

Οταπιπιαίϊοι5 ΒΟΚΚοῦὶ 1. Ρ. 382, 90, 

»μέγαν ἀλάστορον ““ εἶπεν. 

417 

Οταπιπιαίϊοι5 ΒΕΚΚονὶ 1. Ρ, 388, 31, 

«ΑἹσχύλος 

Ἀλχάϑω 



25 

χαὶ ἀλχάϑειν (ἴπιπιο ἀλχαϑεῖν) : «“Σοφοχλῆς καὶ 

«Αἰσχύλος. σημαίνει δὲ τὸ βοηϑεῖν. 

418 

Οταπιπιαίίοις ΒΟΚΚΟΥΙ 1. Ρ. 421, ὅ. ἡπέλλητοι: 

ἀνταγωγισταί. οὕτως «Αἰσχύλος. 

419 

Οταπιπιδίίοι ΒΟΚΚονὶ 1, ν. 450, 4. Ἴρχῆϑεν: 

οὐκ ἔστι παρὰ τοῖς ᾿Διτιχοῖς πλὴν παρ᾽ «Αϊσχύλῳ. 

420 | 

Οταπηπιδίΐοιις ΒΟΚΚουὶ 1. ῥ. 450,30. “σαι: βλάψαι. 

οὕτως «ϊσχύλος. 
421 

Οταπαπιδίϊοις ΒΟΚΚοΙ 1. Ρ. 467,9. 4ὐτόχκρα- 

νον λόγον: τὸν ἐξ ἑαυτοῦ τὸ τέλος ἐπιφέροντα. 

οὕτως «Αἱσχύλος. 

422 

ΟΠορύοθοροις Βοκκουὶ ΠῚ. Ρ. 1196. Τοῦ βοῦς ἡ 

γενιχὴ οὐ μόνον βοὸς, ἀλλὰ καὶ τοῦ βοῦ παρὰ Σο- ὁ 
φοχλεῖ ἐν ᾿Ινάχῳ χαὶ παρὰ τῷ «Αϊσχύλῳ. 

428 

ΟΒοΘυΌΡοβοις ΒοκΚκουὶ ρ. 1391. 

ἰσχυρὸν πίλιον ἔχων παρὰ Αἰσχύλῳ. 

424 

ὉΒοουΌΡοσοις ΒΟΚΚοτὶ ρ. 1408. Πάλαμυς Παλά- 
μυὸς" τὸ γὰρ Παλάμυδος διὰ τοῦ δὸς χλιϑὲν παρ᾽ 

«Ἱἱσχύλῳ ἡμάρτηται. ἔστι δὲ ὄνομα κύριον βασιλέως. ᾿ 

Ἀραταίπιλος δ᾽ 

ΑΥ̓ΤῸΣ ἌΧ ΥΥ χὰ ΟΥΎλ 

425 

ΒΟΠοΙαοία Αὐἱδίορμαπὶς Τγεῖοίσ, τ. 1259, Πολὺς 

δ᾽ ἀμφὶ τὰς γένυας ἀφρὸς ἤνσει: πρὸς 
τοὺς παρὰ τῷ ᾿Δρχιλόχῳ: πολὺς δὲ ἀφρὸς ἣν περὶ 
τὸ στόμα. χαὶ Σοφοχλῆς (ΕἸοοίτ. γν.719.). «4ϊσχύλος 

δὲ. ᾿φρὸς βορῆς ἐρουηχκότα στόμα." Ῥουξοπας 

Ἀϊφρὺς βοότειος ἐρρύη χατὰ στόμα. 

458 
ἈΘΡΟΝΥΙ ἄθ ϑαπισπο Ιθοι5 «υϊΦαπι πιθπιογαίαν. ἴῃ 

5ΟΒΟΙΪΟ ἸΆσοΙΟ σοὐϊοῖς Υ δἰϊοαπὶ δὰ ἈΒοϑαπι συ. 36. 

ἘΞ Ἑ ΤᾺ’ 

427 

ῬΙπίαγομας Νοταὶ. υ. 334 ἃ. Ἤσχει διὰ τῶν ὅπλων 
δεινὸς εἶναι χαὶ χατὰ τὸν «Αϊσχύλον 

Βριϑὺς ὁπλιτοπάλας, δάϊος ἀντιπάλοις. 
τὺτασ πος Ἰοοο ΡΙπίαγομιβ πού δα ἶτο πιο 0. οπιῖθ80 

ποιιΐπο Ροθίδθ δοτγαι. Ρ. 817 6. 640 α, αν, ν. 887 ". 

428 

ΤΗΘορμυαοίις Η]κίου. ΡῚ ΕΝ, 15. ν. 313. οα, Βοῆποῖ- 

ἀον. Καὶ γὰρ Αἰσχύλος ἐν ταῖς ἐλεγείκις ὡς πολυ- 

φάρμαχον λέγει τὴν Τυροηνίαν 

Τυρρηνὸν γενεὰν, φκαρμακοποιὸν ἔϑνος. 

Ἐρίβταμπιπια ἀθδοθυο {τἰθυΐίαμη υἱᾶρ πὶ Απίμοῖος. 

Ῥαϊαι. ὙΠ, 205. 



ἘΠ ΙΓ Ἐς; 

4ΘΑ͂ΜΑ͂Σ 4:8. 

1 

Ηδοεγομίας, Καταγνῶναι: ἐπιγνῶναι, μέμψα- 
σϑαι. «Σοφοκλῆς ᾿ϑάμαντι α΄. 

2 

Β΄ ΠΟ ἴα δ Αὐἱβεορμδηῖς ΝαΡίππι νυ. 257. ᾿“ϑάμαντα 
δὲ ἡ Νεφέλη δίχην αὑτῇ ϑώσειν διὰ τοὺς παῖδας 
πεποίηχε. προσαγϑεὶς οὖν στε ανηιορῶν ἐν τῷ βω- 

μῷ τοῦ “Τιὸς σφαγησόμενος, ὑπὸ “Ηρακλέους σέσω-- 
σται. οὕτω γὰρ Σοφοχλῆς ἐν δράματι πεποίηκε. 

( Θοπῖ. 56 801. Ῥίπαανι Ῥγίῃ. ΤΕ, 288, Αροβίοιαπι ΧΠΠ, 

40.) Ἄλλως. ἐν ᾿Αϑάμαντι Σοι(οκχλέους ὑπόκειται 

᾿᾿ϑάμας στεφανηφορῶν, ὥσπερ ἱερεῖον, δίκας εἰσ-- 

πραττόμενος παρὰ «ρρίξου. ἄλλως. τοῦτο πρὸς τὸν 

ἕτερον ᾿ϑάμαντα Σοφοχλέους ἀποτεινόμενος λέγει. 
ὁ γάρ τοι Σοφοχλῆς πεποίηχε τὸν ᾿ϑάμαντα ἔστε- 
φανωμένον χαὶ παρεστῶτα τῷ βωμῷ τοῦ «Ἰὸς σᾳα- 

γιασϑησόμενον. μέλλοντα δὲ ἀποσφάττεσϑαι αὐτὸν, 
παραγενόμενον “Μραπλέα, καὶ τοῦ ϑανάτου ῥυόμε-- 
γον, λέγοντα ὡς σώζοιτο ὃ «Ῥρῖξος, δι᾿ ὃν ἔμελλεν 
ἐχεῖνος τεϑνήξεσθαι. 

3 

Ἡρογ οι, Ἕρχεσι: διχτύοις. 
ἱαντι β΄. 

Σοφοχλῆς ᾿19ώ- 

λ 
Ἠρογομῖις, Ἑ ψέαως --ὀ Οὁμιλία. 

μάντι β΄. 
Σοφοχλῆς ᾿1ϑά- 

ὅ 

ὉΒΟΘΙΌΡΟβοι5 ΒΕΚΚοεὶ ΠῚ, ν. 1304. γύναιξ --- 
οἷον 
Ὡς ὧν ἄπαις τε χἀγύναιξ χἀνέστιος. 

παρὰ Σοφοκλεὶ ἐν ᾿ἀϑάμαντι. 

6 

Ἡ ογομῖι5, 1 γχήρης: ὃ ἐγγύς. Σοφοχλῆς᾿49ά- 
μαντι. 

Ζ 

ΤΙτροογαῖῖο ἱπ Ἔπιπλον, --- τὰ κατὰ τὴν οἰχίαν 

σχεύη ἔπιπλα λέγουσι --- Σοφοχλῆς ᾿Αϑάμαντι. 

8 

Ἡρογοῖῖυ5, Ἐπιστήγματα: ἐπιχελεύματα, Σο- 
φοχλῆς ᾿ϑάμαντι. πϑὶ Ἀπηπκοηΐις ἀρπα ὙΑΙΟΚ οπιατσίμμ 

δὰ ΤΑΘΟΟσῦΙ ΥἹ, 29. ἐπισίγματα σοττίαῖτ, 

9 

Ἡργ πῆι, Πχρωματίσϑη: συνεχρώσϑη. ΖΣο- 
φοκλῆς ᾿ϑάμαντι. 

10 

᾿Ἀπεαδιποῖοία ΒΟΚΚονὶ ρ. 106, 38. Ζευχὴν ἡ μέ- 
ραν: τὴν ἀγαϑήν. Σοφοχλῆς ᾿Αϑάμαντι. 

Πρ Ηρουο Ἰοοο βρυαζούσης λεαίνης τἱᾶρ δ 

ΑΘΒΟΒΥΙ ἔγαρπι. 4. 

153. ΖΟΚΡΟΣ. 

11 

ϑοΡαθιβ ἘΠ 6]. ῬΗγ5. 1, ἅ. το]. 1. Ρ. 130. Ἡδοτεπ. 
“Σοφοχλέους ( αἴαντι τααῦο Οαπίου!) 

Εἰ δείν᾽ ἔδρασας, δεινὰ χαὶ παϑεῖν σε δεῖ. 
«Ἰίχας δ᾽ ἐξέλαμψεν ὅσιον «άος. 

Ῥυίοτθπι Ὑϑυϑιπ ΘΧχ ΒΌΡΠΟΟΙΘ αἴΐοτε ΤΉΘΟΡΜΙ 5. δα Απ- 

ἴοϊγο. Π, ὅ4, Ρ. 258. ΑἸτΘν οἱ δοῖ Βορῇῃοο ας. Θχ 110 

ἸοοῸ μοεῖξι5. Θϑ. ϑπι}Π15 σοπίοητία ΣΣοροχλέους «Αἴαντι 

τιθιλέιν ἀρ ΘΙΟΡάθιπι 1. 1. ἡ. 124. 

Τὸ χρύσεον δὲ τῶς “Ἰίχας 

δέδορκεν ὄμμα, τὸν δ᾽ ἄδιχον ἀμείβεται. 

Αἰμοπάρις ΧἈἼ, Ρ-. 546 ». Λαί πού τις χαὶ ποιητὴς 

ἐφϑέγξατο --- Τὸ χρύσεον ὄμμα τὸ τῶς -Ἰίχας."" 

12 

ΒΙΌΡαθι» ΕἸοτΙ, ΧΥΨΊΠ, ὅ, Εὐριπίδου 

“Σοφοὶ τύραννοι τῶν σοφῶν ξυγνουσίᾳ. 
“5 Βοπαυ ἢ ἢππο ΒΟΡΠΟΟΙΣ 6556 ὁχ Αἴασο Τοστο Ἰθρίαπ- 

τὰν ΑὙἿΒΕ 165 ἕοπι, ΠῚ. ν. 288, Τ Ραηΐι» Ερίσι. ἈΝΤΙ. 

Ζεπορῖιβ Ῥγονυ. Ὑ, 98, Αρϑιῖις ΧἼΠΙ. 18. ΡΙαϊοηὶς 

ΘΥΡΌΙΘΙΙ.. ΔΠ1ς. ἴᾶπι δηΐθα ποίδίππι, Οπίθηα ἢ ΟΔΙΔΚΘΓΙβ, 

4} ἀὁ Ἰοὺ βοπαῦῖο οορίοθθ αρὶς ἴσπι. 1. μν. 179." 

Βπκύνοκ. ΑἸΐὰ ἀθὰϊ δ Ατίςιορμοιῖς ἔνάρηι, 289. 

1 

ΒιοΡαθις ΧΟΥ͂ΤΗ, 14, Σοφοχλῆς «ἴαντε 

᾿ανϑρωπός ἔστι πνεῦμα καὶ σχιὰ μόνον. 

14 

ΒίΌΡαθι5 ΟΧΤΨ,, 6, “Σοφοκλέους Οἰδίποδι 

Τοὺς δ᾽ αὖ μεγίστους χαὶ σοφωτάτους φρενὶ 
τοιούσδ᾽ ἴδοις ἂν, οἷός ἔστι νῦν ὅδε, 
χαλῶς χαχῶς πράσσοντι συμπαραινέσαι " 

ὅταν δὲ δαίμων ἀνδρὸς εὐτυχοῦς τὸ πρὶν 

μάστιγ᾽ ἐρείσῃ τοῦ βίου παλίντροπον, 
τὰ πολλὰ φροῦδα καὶ χαλῶς εἰρημένα. 

Ἐχ Αἴδοθ ΠοοτῸ 6956. οσίσπαϊς Οἴσουσ Τιβοα, ΤΠ. 29, 

»Ἰέάψιο ΟΥΐοιες {16 ἀρπὰ δορηοοῖοηι, φιεὶ Τοϊατιοποηι 

απίθα εἶ Τϊαοὶς τιουίθ σοηιϑοϊωί οϑδοῖ, ἐς ψιθι απεαῖς- 

ϑεὲ εἷδ δὶ, Κγασίτιθ δοί. 1ὴ6 σιείμς σονπτπίαία πιθπίθ 

ϑὲς εἰϊοίίιτ' 

Νες υοτο᾽ ἑαία ρτασάϊιι φαρίονητα 

ιείϑηιειηι 6ςέ.),. χιεὶ αἴΐογπεηι ἀουμηῖαηι εἰσ 9. αἹ]]ευατιο, 

πολ ἑδηι., φιέέτα ξογέμηαι ταμίαι ἐπι οέτισπ 

σομυογίαξ, οἰκεῖα ϑεϑτέα 7 γα αίμτ σα; 

πὶ τα αὐ αἰϊοσ αϊοία οἱ ργαοοορία ἐχοίάα." 

16 

5΄Π61. Επρὶρίἀϊς δα ΑἸοθβείη 4098. Καὶ παρὰ Σο- 
φοχλεῖ ἐν «Αἴαντι «Τοχρῷ 

Καὶ πεζὰ χαὶ φορμιχτά. 

καὶ πεζαὶ δέ τινες ἑταῖραι λέγονται, αἱ χωρὶς ὀργά- 
)ου εἰς τὰ συμπόσια φοιτῶσι. 



390 Σ ΟΦ Δ ἘΠ Ὸ ΥἿΣ. 

10 

ΘΌΒΟΙ. Αὐἱϑορμαπὶς δα νος 984. Σπολὰς, διιρϑέρα 
ὁποιαοῦν. Σοφοχλῆς «Ἵἴαντε “Τοχρῷ 

Καταστέχτου κυνὸς 

σπολὰς “Τίβυσσα, παρδαληφόρον δέρος. 
τὸ δὲ Σοφόχλειον ἐπὶ τοῦ δέρματος εἴρηται, τοῦ 

χρεμαμένου πρὸς τῇ τοῦ ᾿Ἵντήνορος οἰχίᾳ. ῬΟΊΙαΧ 

ὙΠ, 170. σπολὰς --- Σοφοχλῆς δ᾽ αὐτὴν “Τίβυσσαν 

ὀνομάζει ., Σπολὰς «Τίβυσσα, παρδαληφόρον δέρος."" 

17 

Απεϊαιοἰσία ν. 97, 4. Ἑλλάς: ὃ ἀνήρ. Ὗ 
Ζοφο- 

χλῆς «Αἴαντι .Τοχρῷ. 
18 

Ζοπορίις ΥἹ, 14. Τί σοι ὃ ̓ πόλλων χεχιδϑάριχεν;: 

τὸ χκεχιϑάριχεν οἷον ἐμαντεύσατο, ὥς φησιν «Αἱσχύ- 
λος (Σοφοχλῆς 3) ἐν «ἴαντι Τοχρῷ. 

5 1 ΤΌ ΈΧΚΩΣΝ 

19 

Βίγαθο ΤΧ, ν. 392. Τὴν δ᾽ εἧς τέτταρα μέρη δια- 

νομὴν ἄλλων ἄλλως εἰρηχότων, ἀρχεὶῖ ταῦτα παρὰ 
Σοφοκλέους λαβεῖν. φησὶ δ᾽ ὁ “Αἰγεὺς ὅτι ὁ πατὴρ 
ὥρισεν ἐμοὶ μὲν ἀπελϑεῖν εἰς ἀχτὰς τῆοδε γῆς 

πρεσβεῖα νείμας, τῷ δὲ “ύχῳ 

τὸν ἀντίπλευρον χῆπον Εὐβοίας νέμων" 

Νίσῳ δὲ τὴν ὕμαυλον ἐξαιρεῖ χϑόναᾳ 
Σχείρωνος ἀχτῆς " τῆς δὲ γῆς τὸ πρὸς νότον 

ὁ σχληρὺς οὗτος χαὶ γίγαντας ἐχτρέφων 
εἴληχε Πάλλας. 

Οιοάὰ ν. 2. 

σοΡΡπρίιπι ς ΡῬΓΟχίπιθ. δά γϑσιπι Δοοθϊτ οοαϊοὶς Ῥανίδίηὶ 

ὅμαυδον. 

τϑοετα ὅμαυλον ἱπ ΠΡ τὶς. ΑἸ ΐς ΔἸΠΙτου δῖ 

20 

Αἰποπδοις ΠΠ. ν. 122 8, Τὸ δὲ Ταύρειον ὕδωρ 

ὠνόμασεν Σοιςφοχλῆς ἐν «Αϊγεῖ (ἸΙΡΡΙ ἐν γαι) ἀπὸ 
τοῦ περὶ Τροιζῆνα ποταμοῦ Ταύρου, παρ᾽ ᾧ καὶ 

χρήνη τις "“Υὐεσσα χαλεῖται. ἀπά8. σογυαρίαπι ΤΙΘ Αγ ΟΠ 

Ἰοοππὶ ἧν 7 κύρειον πόμα σουιθχθριπὶ οὐἰτοῖ. αἰμία 
ταύρου οχ Ἡδίοπα αἴίοΤνίι: ἀθ {9 ἱπῆγα, 1 δὰ 

Βᾶπο ζαβιυιΐαπι γϑίμ Βυιηοκῖπ5. 

21 
᾿ ΄ , Γ νιν 

ῬοΠκ Χ, 100. Καὶ χέστρα δὲ σφύρας τινὸς εἰ-- 

δὸς σιδηρᾶς, ὡς ἐν Αἰγεῖ Σοφοκλῆς 
ΕΙΣ Ξ Ἐπ λα Αδε ἐς ὄν 

Κέστρᾳ σιδηρᾷ πλευρὰ χαὶ χατὰ ῥάχιν 
" : 
ἡλαυνὲ παίων. 

22 

Βιορμαπι5. Χώρας: -- ἢ ἀπὸ τοῦ χώρα χωρίτης 
-- Σοιοχλῆς «Αἰγεῖ 

ἐχλύομεν. οὐκ ἔγωγε χωρίτην σ᾽ ὁρῶ. 

23 

50ΒΟΙ. Ῥίηᾶανι Ῥγί. ΠΠ|,.62, Πειρατὰς, τοὺς χατὰ 

πέλαγος ληστὰς λέγομεν" χυρέως δὲ τοὺς ἐν ὁδῷ 
χαχουργοῦντας " παρ᾽ ὃ δὴ χαὶ ὁδουροὺς αὐτοὺς λέ- 

γουσιν --- Σοιροχλῆς ἐν “ϊγεῖ 

Πῶς δῆϑ᾽ ὁδουρὸν οἷος ἐξέβης λαϑών; 

24 

ϑ0801. ἩΟπιθεὶ Οαγ85. ἡ, 06. «Σοφοχλῆς ἐν «ἡἹγεῖ 
Αὐϑεῖ ἐν Ἄργει) 

Ὥσπερ γὰρ ἐν φύλλοισιν καἰγείρου μακρᾶς, 

ἘΞ ᾿ τ αῆδας Ὁ ; 
χἄν ἄλλο μηδὲν, ἀλλὰ τοὐχείνης χάρα 
στα! αὐθὶ ΠΡ τΙΣ, πρ 

χιγήσης αὔραις, ἀναχουκίζει πτερόν. 

2ὅ 
ξ γί Ξ ; Ξ 

Ἡρογοῖπις, ἡΤρύϑιων: ἀσυμιώνων. “Σοιοχλῆς 
ὅω 

αἰγί. Τὰ οοὐθχ. Μουσι Ζὶγίσϑῳ. 

αἡϊϑίοινε κουϊθοπάππι υἱάθιιν. 

Αὐτὸ «Ζἰγεῖ ααὶ 

ΑΙΘΙΟΠΕῈΣ. 

26 

Αἰὐδοπαοπς ΠΠ. Ρ. 122 ο. οἵ δχ 60 ραγίϊπι Ετιϑατῖυς 

Ρ- 7952. 

Τοιαῦτά τοί σοι πρὸς χάριν τε χοῦ βίᾳ 
λέγω, σὺ δ᾽ αὐτὸς ὥσπερ οἱ σοφοὶ τὰ μὲν 

δίχαι᾽ ἐπαίνει, τοῦ δὲ κερδαίνειν ἔχου. 

27 
Ῥποίίις ν. 22, 15. Πσφηχωμένον: ἐσφιγμέ- 

νον. ἀπὸ τῶν σ(ηχῶν, οἱ χατὰ μέσον εἰσὶν ἐστιγμέ- 

Σοφοχλῆς «Αἰϑίοψι τοὺς 

ἐσφιγμένους μύρμηχας τῇ σαρχώσει 

»», 
γοι" ἔνϑεν χαὶ ὁ σφήν. 

Τετράπτεροι γὰρ νῶτον ἐν δεσμώμασι 
σφηχοὶ χελαινόρινες. 

Ἑδάθπι ΕτΥ πιο]. ΜῈ. ν. 3865, 8, οπιῖσθο ποπιῖπθ ΓᾺΡ ]80 

οἵ πιᾶ]8 βουῖρίο μελαιγόρινες. 

28 
Ἡδογομῖις, ἥναρχτον: ἀνυπόταχτον, οὗ οὐ- 

δεὶς ἦρξε. Σοφοχλῆς Αἰϑέοψι. 
29 

Ἡρογομίις, “γϑοβοσκχόν: ἀνθϑοτρόφον. “Σοφο- 
χλῆς «ἰϑέονι. 

80 

Ἡρογομίυς, “πιστεῖ: ἀπειϑεῖ. ΖΣοιροκλῆς .4]-- 
ϑίονι. 

31 

Ῥμοῖίις ν. 346,19. Ὀρϑόπτερον: «Σοφοχλῆς 
υ«ἡἹϑίονιν. τὰ γὰρ εἰς 

ὕψος ἀνέχοντα πτερὰ ἔλεγον. Οοπῖ. ἩΘ5γ0Ὰ. 

ὀρϑοὺς ἔχοντα χολωγούς. 

ΔΙΧΗ͂. ΩΤΥΖῈΕΣ. 

.»Αὐσαμθπίθπι 6 Ττοϊαπα Βϊκίουῖα βαπιρίππι ἀοοοῖ 

ποίου. πυροίμοοθος Αἰαδοῖς, ἄροθνδᾶπέ ἵπ οὺ Ὑτοίδπδο 

πο γῸ 5 σαριίναθ, αὐ ἴῃ Ττοαςὶπ Επγί ρίας : κοα ἀϊνουβα 

ΠῚ 

Θηΐει ΘΧ οχίρυϊβ σοι αι οομίΐοουο 1ἰοθῖ, βαίγσίοαι 

Βπυνοκ. 

32 

Ἡδυροογδίῖο ἴθ ἀπομάττων. Ζοφοχλῆς ὃν «Αϊχμα- 
λωτίσι 

Στρατοῦ καϑαρτὴς χἀπομαγμάτων ἴδρις. 
χαὶ πάλιν 

“Ιεινύτατος ἀπομάζτης τε μεγάλων συμφορῶν. 
Ἠδογομίις, ἡπομάχτης: παραχαϑάρτης. 

33 

ῬΟΙΙκ Χ, 190. «Τὐτὸ δὲ τὸ πήλινον, ὃ περιεί- 
ληφε τὰ πλασϑέντα κήρινα, ἃ κατὰ τὴν τοῦ πυρὸς 

ἀυδοίαπαϊ σαιο 4πᾶπι ἱπ} ΘΟΡΠΟΟΙΘα. Θιιδηΐιπι 

ἋΤαϊ πος ἀγαπια ἢ 

προσφορὰν τήχεται, καὶ πολλὰ ἐκείνῳ τρυπήματα 6 θ : “ ᾿ ἈΘΕΤΩ͂Ν 
ἐνκαπολείπεται, ἡμίλιγδος καλεῖται" ὅϑεν χαὶ Φοφο- 

χλῆς ἔφη ἐν «ἰχμαλωτίσιν 



Σ ΘΦΘἊκ ἃ Β Ὁ Ὁ Σ. 31 

᾿ἡσπὶς μὲν ἡμίλιγδος ὡς πυχνὸν πατεῖ. 

Αὰ μιῖπὸ Ἰοσισι, βρθοίαϊ ἩΘΟΥ οἰίις. ἴα γλίϑου χοάναι. 

834 

5601. Αὐἱβίορι. δ απας 238, Ὅτι οἱ ἀρχαῖοι 

χαλάμῳ ἀντὶ χερατίου ἐχρῶντο. -Σοφοχλῆς Αἴχμα- 

λωτίσιν 

Ὑφηρέϑη σου κάλαμος ὡσπερεὶ λύρας. 

Νοιῖθα Γι] ὰ6 οἷα. ῬΌΠΙΗΧ ΕΥ̓, 62. 

35 

δυΐϊᾶας ἰπ Ὑπὸ παγτεὶ λίϑῳ --- Σοφοχλῆς Αϊχμα- 
λωτίσι 

Ἐν παντὶ γάρ τοι σχορπίος φρουρεῖ λίϑῳ. 
» Πα αε πππσ υθύϑιιπι ΒΟ ΠΟ] δος αποαιθ ΝΙοαπάτὶ δα 

Ῥπονίας, 19. 

οοιπΐοις. ΤΒοσπορῖι. ὅ28.“ς 

Νοιδοἴπιια. ργουθυθίιν Δ ἀπο Δ11Π1610 

Βπύνοκ, 

36 

Βίορμαπις ἱπ Βωμοὶ --- τὸ τοπιχὸν βώμιος, χαὶ 

χατὰ παραγωγὴν βωμιαῖος. “Σοφοκλῆς .«Τἱχμαλωτίσι 

Καὶ βωμιαῖον ἐσχάρας λαβών, 

37 

Βιορβαπας πὶ Εὐρώπη -- λέγεται χαὶ Εὐρώπεια, 
χαὶ διὰ τοῦ ει Ξὐρωπία παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν «ἀϊχμα-- 
λωτίσι 

Καὶ νησιώτας χαὶ μαχρὰς Εὐρωπίας. 

μαχρὰν Βυαποκῖας. 
38 

Βιορμβᾶπιι, Χρύση, ἡ πόλις τοῦ ᾿Ἵπόλλωνος ἐγ- 
γὺς «Ζήμνου. «Σοφοκλῆς --- ἐν «Αϊχμαλωτίσιν 

Ταύτην ἐγὼ Κίλλαν τὲ χαὶ Χρύσην. 

39 

Ῥποίϊις ν. 643, 7, ΕτγπιοΙος. ΜΙ, νυ. 789,43, « αὖ- 

λον: --- τεϑείη δ᾽ ἂν χαὶ ἐπὶ τοῦ μεγάλου Σ.. «Α. 
Εἰ μιχρὸς ὧν τὰ (φαῦλα γικήσας ἔχω. 

Ις 40 

Ἡδονοάϊαππε περὶ μονήρους λέξεως ν. 9, 9. Παρὰ 

“Σοφοκλεῖ ἐν Αἱχμαλωτέσιν εἴρηται Σαρπηδὼν ἀκτή. 

41 

ἩδρογοΝίις, Φὲχμόδετος: αἰχμάλωτος. Σοφο- 
χλῆς «Αἰχμαλωτίσιν. 

42 

Ἡρογ οι, ᾿“λιτρία «Σοφοκλῆς «Τχμαλωτίσι λέγει. 

43 

ἩοΥομΐι5., “1μφρίλινα χρούπαλα: Σοφο- 

κλῆς Αἰχμαλωτίσι ., Πατὴρ δὲ χρουσδὺς ἀμφίλινα 
χρούπαλα."" 

4 

ἩδογοΝῖις, ᾿Ἴγηκχές: 
ἀηχές οἱ ἀῆχον. 

ἀνῆχον. “Σ. «4. Οοάοχ 

45 

ἩΘΟΥΟμῖΙ5, “πειϑής: ἀνυπόταχτος, ἄπιστος. 
ἘΣ ΞΗ 

46 

Οταπιπιδέίοις ΒΟΚΚοεὶ 1. Ρ. 447, 7. ρτάνη: Σ. 
δὲ ἐν Α΄. ἐπὶ τοῦ δεσμοῦ. 

47 

Ηοογομία5, σεπτον: ἀσεβές. Σ. Δ. 

48 

Ηρργομῖας, χγην «Τυδῆς κερκίδος. Σ. Δ. 

49 
Βυϊάας, Βαιαίς: μιχραί. καὶ βαιὸς Ἰδίως ἀντὶ 

τοῦ εἰς. “Σοφοχλῆς -- ἐν «ΔἸχμαλωτίσι 

Ἔσπεισα βαιᾶς κύλικος ὥστε δεύτερα. 
50 

Ἠσογοῖι5, Ἐμπλεύρους 
πλευράς. «Σ. 4. 

ἐνάλλου εἰς τὰς 

51 
Ετγπιοῖος. Μ. νυ. 8344, 47, Ἐνόπαις: τοῖς ἔνω- 

τίοις. ἀπὸ τοῦ ταῖς τῶν ὦτων ὀπαῖς χεῖσϑαι. Σο- 

φοχλῆς. Ψυϊρο Τ᾿ νοπαῖς. Νοπιοα [Ἀ] νυ] 6. οἵ ρυοϑοαΐα 

ὙΟΘΟΘΑΡΙΙ σΟΡποδοίτ ΘΧ Ἰ0600 οουπιρίο ΘΟ ΟΝ ἷὰ 

ἐνώταις. 
53 

Ἡδογοῖι5, Ἐνστερνομαντέαις: ἐἔγγαστρι- 

μύϑοις. Σ. «4. Ῥοικ 1, 1602. 5680]. ῬΙαίοπὶς Ρ. 372. 

οι διίάας. ἵπ ἐγγαστρίμυϑος στερνόμαντιν ὁχ 5ορβο- 

οἸ6 πιρῃογδηΐς 

ὅ8 
ΠΙΘογοΝ6, Ἐπιμάσσεταις 

πλέον. --- ΖΣ. Α΄. 
ἐπαύξεται ἐπὶ 

ὅ4 

Ἡογοἰι5, Γαννας: ἐν μὲν “ϊχμαλωτίσι Σοφο-- 

χλέους ἀπέδοσαν Ἑλληνική ἐπεὶ Ἴαννας τοὺς Ἕλλη- 
γας λέγουσιν. ἐν δὲ Τριπτολέμῳ ἐπὶ γυναιχὸς, ὡς 

χαὶ ἐν Ποιμέσι. τινὲς δὲ τὴν Ἑ.λένην. ἐπιεικῶς δὲ 

οἱ βάρβαροι τοὺς Ἕλληνας Ἴωνας λέγουσιν. ἐν δὲ 

Τρωίλῳ βάρβαρον ϑρήνημα τὸ Ἰαί, ἢ ὄνομα γυναικός. 
ΕΠ) 

Ἠδογομίια, Ἱερόλας: ἴσισυς (ἱερεύς Ἡονϊηρα). 
Σ. .1. ὡς χαὶ τὸν γέροντα γεροιδὰν ἢ γεροῦντος 
λέγει. Ἑοτίανε6. ὡς χαὶ τὸν γέροντα γηρόλαν λέγει. 
“ερύλας 5ἱ οΧ {υμηθίτο οδέ, ἱρόλας μοίίι5 5ον]Θπάπαι. 

ὅ6 

Ἠρογ οι, Ἱχτορεύσομ εν : ἱκετεύσομεν. (Σ, «Α. 

57 

ὉΒοοΡΌΡοβεις ΒΟΚΚουὶ ΤΠ’. Ρ. 1399. ἡ7Τύνης: -- 

Σ. Μύνου ἔχλινεν Αἱχμαλωτίσιν εἰπὼν, ΜΠύνου 
τι ἐπιστρέφου γε. Ἐϊαο Ξροοίαι Επιοίατμῖμπ5 Ρ. 1017, 10. 

ΑΚΡΙΣΙΟΣ ΗΠ 2Δ4ΡΙΣΣ.10)ὶ. 

ὅ8 
Βίοναθις ὙΠ, 2. Σ. ᾿χρισίῳ 

Βοᾷ τις" ὦ ἀχούετ᾽ " ἢ μάτην ὑλαχτῶ; 
ἅπαντα γάρ τοι τῷ φοβουμένῳ ψοφεῖ. 

ὑλῶ Ἡριυιπαμπις ΕἸΘπὶ, ἀν ἀπ. ἢ. 50. 

49 

ΒΙΌΡδοις ΧΙ, 2. (Σ. ᾿Τχρισίῳ 
ἀλλ᾽ οὐδὲν ἕρπει ψεῦδος εἰς γῆρας χρόνου. 

00 
ΒΙΌΡαΘας ΓΧΠ, 80. 

“Ἰοῦλον γὰρ ἐν δεσμοῖσι δραπέτης ἀνὴρ 

χῶλον ποδισϑεὶς πᾶν πρὸς ἡδονὴν λέγει. 
ΘΙ 

ΒίοΡαοις ΤᾺ ΧΤΥ͂, 28. Σ. ᾿Ἰχρισίῳ 

ἤάμλλως τὲ χαὶ κόρη τε χἀργεία γένος, 
αἷς χόσμος ἡ σιγή τὲ καὶ τὰ παῦρ᾽ ἔπη. 

62 

Βίοθαθις ΤᾺ ΧΥΧ, 24, Σ. ᾿Ἰχρισίῳ 
Ῥῆσις βραχεῖα τοῖς φρονοῦσι σώφρονα 

πρὸς τοὺς τεχόντας καὶ φυτεύσαντας πρέπει. 



32 ὃ ΦΟΚΑΡΨ ΘΥ Σ. 

63 

ΘΌΡαοις ΟΥ̓ΙΠ, 56. Σ. ᾿ἡχροισίῳ 

Θάρσει, γύναι" τὰ πολλὰ τῶν δεινῶν, ὄναρ 

πνεύσανταω νυχτὸς, ἡμέρας μαλάσσεται. 
64 

Θίοραοις ΟΧΙΧ, 7. Σ΄ ᾿Ἰχρισίῳ 

Τοῦ ζὴν γὰρ οὐδεὶς ὡς ὁ γηράσχων ἐρᾷ. 

[ 

Σ. ᾿Ἰχρισίῳ ΒΙΟΡαοι5 ΟΧΙΝ, 12 
Δ μὸ , τ τῷ " “ον 

Τὸ ζὴν γὰρ, ὦ παῖ, παντὸς ἥδιστον γέρας. 

ϑανεῖν γὰρ οὐχ ἔξεστι τοῖς αὐτοῖσι δίς. 

0θ 

ἘΣ τῆς 

Μιηδὲ τῷ τεϑνηχότε 

ἐπαρχεῖν αὐτὸν ὡς ϑανούμενον. 

ΒΙΌΡαθι ΟΧΧΥ, 11. 

τὸν ζῶντ᾽ 

ἐπαυχεῖν Ῥγνννμίτα5. 
67 

Ἡ ογομνς ἵπ τ. ὡς, Σοφοχλῆς -Ταρισσαίοις 

τοῦ λίων,, Ὥς χαὶ τύραννι Ἐ 

ΣΌΝ 
{τι 

πῶς ἐγγίζεται «υγεῖν." 

Βυαποκίνϑς 
ε ἐῶμεν " Ἔ 
Ὡς χαὶ τύραννον πᾶς ἐφίεται φυγεῖν. 

θ8 

Αἰβοπαοις. ιν ῥ. 466 Ρ. 

τοῖς «1αρισσαίοις ᾿Ἰχρίσιος χαὶ αὐτὸς ἐχπώματα ὅσα 

Ὁ δὲ παρὰ Σοφοχλεῖ ἐν 

πλεῖστα εἶχεν, ὥς φησιν ὃ τραγιχὺς 
Πολὺν δ᾽ 

αλχηλάτους λέβητας ἐχτιϑεὶς «φέρειν χ Ἴ Ν {ες 

ἀγῶνα τιάγξεν᾽ ἀγκηρύσσεται, 

χαὶ χοῖλα χρυσύχολλα χαὶ πανάργυρα 

ἐχπώματ᾽, εἰς ἀριϑμὸν ἑξήχοντα δίς, 

Ψ. 1. Πρνὶ πάγνξενα χηρύσσεται. Οαϑαιθοπας σαν ξέ- 

γοις κηούσσεται. 
609 ᾽ 

Βιορμαπις ἰὰ “]ώτιον, --- ὁ πολίτης “Ιωτιεύς. ΞΞοφ. 

«Ταρισσαίοις 
Ἀἀμοὶ τρίτον ῥίπτοντι “Ἱωτιεὺς ἀνὴρ 

ἀγχοῦ προσῆψεν ἐλαφρὸς ἐν δισκήματι. 

το 

Βιορβαηυβ, Κράώνεια: χωρίον ᾿Ἱμβραχκιωτῶν. 

τὸ ἐϑνιχὸν Κρανειάτης, ὡς Μαρειάτης, ὥς φησι 

Σοφοκλῆς -Ταρισσαίοις. 
71 

Ἠδογχοιίι5, δοξα: παράδοξα, καὶ ἃ οὐχ ἄν 

τις ἐδόξασεν. ΣΣ. «4. 
γ 2 

Ἡρογοδυν, χτέτης λέϑος: ἀπὸ τῆς ἐν Πε- 

λοποννήσῳ ἀχτῆς. Σ. .4. 
73 

Ἡδογομίυβ, “1λοιμα: χρῖσμα τοίχων (οοάοχ 
οι 

τειχων}). ΖΣ. «4. 
74 

Ἡδογομίας, νταίανγ: ἔχτοπον, χαλεπήν. “Σο- 

φοχλῆς ᾿ἡχρισίῳ. Οοάοχ τισίω. 
75 

Ἡρογομια, “πόδρομον: ἐλαττούμενον τοῖς 
δρόμοις, ἢ παλίνδρομον, ἢ μετ᾽ ἐπάνοδον. ΣΣ. «Α΄. 

10 

Ἡδογοπίυς, ἡποφανϑείς: ἐν τῷ φανερῷ κα- 

ταστὰς. Σ. 4. 
ΤΊ 

ἩρΥοΝς, ρώματα: ἀροτριάματα. χαὶ ἐπὶ 
- Βυανο να σ΄ 

τοῦ ἀροῦν τὰ ἄλφιτα οὕτω λέγεται. ΣΣ. «Δ. 

᾿Ἰχρισίῳ ρισίᾳῳ 

78 

Ἡρογομῖι5, στομος: ὁ μὴ δυνάμενος 2έγειν. 
Σ. 4. 

79 

Ἡρογομῖις, Βέίδην: εἶδος χρούματος. Σοφοχλῆς 
»“ὭὩὭς ἐπιψάλλειν βίδην τὲ χαὶ ξυναυλίαν." 

ἄλλοι βίϑυν. 1άθηι, βυ δοί: οἱ μουσιχοί. ἢ χροῦ- 
μά τι. “Σοφοχλῆς Κρησίν. αϑὶ ἀυ)ιταταν. αύνιπι ᾿χρις- 

σίῳ Ὧι Κρίσει δοντϊροπάνμ αἰ... ᾿ἡχρισίῳ ἴπ ἄχρισιν 

σουριρίππ ἴῃ ΤΠΘΘΥ ΟΝ οοαϊοο ἵπ ν, ἄδοξα, ἴῃ ἄχρισι 

ἴπ ν. ἀρώματα, ἴῃ ἀχρησίῳ ἴπ ν. ἀπόδρομον. 

80 
Ἡρογομίις, 1λλά δος: γονὰς ἀγελαίας, καὶ τὰς 

συστρος, άς. Εὐριπίδης «Ῥοίξῳ χαὶ “Σοφοχλῆς ᾿ἀχρισίῳ. 

“4.Ζ2Ὲ ἘΞ. ΙΝ ΖΦΡΟΣ. 

81 

Βίορμαπις ἴῃ “στυ --- ἀπὸ τοῦ ἀστὸς τὸ ἀστίτης. 
Ζοφ. ᾿“λεξάνδοῳ 

Οὐ γάρ τι ϑεσμὰ τοῖσιν ἀστίταις πρέπει. 
ζαι 

Βοτῆρα γνιχῶν ἄνδρας ἀστίτας. 

82 

ι Πφεσος. -- τὸ ἐϑνιχὸν ᾿Εφέσιος " 
εὕρηται καὶ ᾿Εφέσεια διὰ διφϑόγγου. οὕτω γὰρ ἐν 

᾿᾿λεξάνδρῳ «Σοφοχλῆς. 

ΞτΟΡΒᾶπις 

88 

ΒΟΒΟΙ σία ΤΠΟΙπουὶ ΠΙα. ε, 158, 

633, 40. 

χων ἀγρώστην ὄχλον "" παρώνυμόν ἔστι. 
84 

Ἠδογομίας, «Τὐσαυλος: δυσαύλιστος. (Σ. ᾿άλε- 
ξάνδρῳ. 

δὲ Ἐπί 5. Ρ. 

Τὸ παρὰ Σοφοχλεῖ ἐν ᾿λεξάνδρῳ ,, Στεί- 

ὃς 
Ἠρογομα, Θηλάστρια: τροφός. ἔστι δὲ ᾽Ια- 

χόγν. Σ. ᾿ἡλεξάνδρῳ. 
860 

Απεϊαιεϊοῖοια ΒοΚΚοιῖ ν. 108, 31. αιεύτριαν: 

ἀντὶ τοῦ μαῖαν. ΕΣ. ᾿λεξάνδρῳ. 
87 

Λικϊαιιτοῖςία ρ. 107, 25. ἩΙνείαν: τὴν μνήμην. 

Σ. ᾿ἀλεξάνδοῳ. Οοιΐ. ΡΙοτίαμι Ρ. 272, 17. θὲ Βυϊάδηι. 

ἌΡΤΟΣ; 

88 
Θίοραθυς ΠῚ, 8, 

ἡβυχὴ γὰρ εὔνους καὶ φρονοῦσα τοὔνδιχον, 

χρείσσων σοφιστοῦ παντός ἔστιν εὑρέτις. 
89 

Βίοραθι» ΧΧΧΥ, 4, 

Βραχεῖ λόγῳ καὶ πολλὰ πρύσχειται σοςρά. 

90 

ΘΙΟΡαοις ἈΧΧΥΙ, 16. 

᾿Ανὴρ γὰρ. ὅστις ἥδεται λέγων ἀεὶ, 

λέληϑεν αὑτὸν τοῖς ξυνοῦσιν ὧν βαρύς. 

91 

ΒΙΌΡδοια ΤᾺ Χ ΧΎΠΙ, 11. 

᾿4λλ᾽ εἴπερ εἶ ἐμθο θθξθρ ὡς αὐτὸς λέγεις, 

σήμαιν᾽ ὅτου τ᾿ εἶ χὠπόϑεν. τὸ γὰρ χαλῶς 

πεφυχὸς οὐδεὶς ἂν μιάνειεν λόγος. 



ΣΟΥ ΦΟΘΣ ΚΝ δὼ ἘΠ Ον  ΣΣ 

92 

Βίοθαρθις ΤᾺ Χ ΧΙΧ, 8. 

᾿41λλ᾽ ἀξίως ἔλεξας, οὐδὲ μὴν πιχρῶς. 
γένος γὰρ εἷς ἔλεγχον ἐξιὸν καλὸν 
εὔκλειαν ἂν χτήσαιτο μᾶλλον ἢ ψόγον. 

93 
Βίοραθας ΟΥ̓, 42, 

Τίς δή ποτ᾽ ὄλβον ἢ μέγαν ϑείη βροτῶν, 
ἢ σμιχρὸν, ἢ τὸν μηδαμοῦ τιμώμενον; 
οὐ γάρ ποτ᾽ αὐτῶν οὐδὲν ἐν ταὐτῷ μένει. 

91 
Βίοραρις ΟΥ̓͂Σ, 11. 

“εινόν γε τοὺς μὲν δυσσεβεῖς χακῶν ἄπο 

βλαστόντας, εἶτα τούσδε μὲν πράσσειν καλῶς, 
τοὺς δ᾽ ὄντας ἐσϑλοὺς ἔχ τε γενναίων ἅμα 
γεγῶτας εἴτα δυστυχεῖς πειρυκχέναι. 

δοὐὺ χρῆν τάδ᾽ οὕτω δαίμονας ϑνητῶν πέρι 
πράσσειν - ἐχρῆν γὰρ τοὺς μὲν εὐσεβεῖς βροτῶν 
ἔχειν τι χέρδος ἐμιαγνὲς ϑεῶν πάρα, 
τοὺς δ᾽ ὄντας ἀδίχους τοῖσδε τὴν ἐναντίαν 

δίχην χαχῶν τιμωρὸν ἐμφανῆ τίνειν. 

10 χοὐδεὶς ἂν οὕτως εὐτύχει χκαχὸς γεγώς. 

44 ,ΚΠΙΜΑΙΩ 

ν᾿ ..96 
Ῥουρμγνῖις. Θπδοσί. ἙΤΟΙπον. 1. 

{θα 6. Τυπιϑίαίμῖις ᾿. 1448, 6. 

Εἴϑ' εὖ «ρονήσαντ᾽ εἰσίδοιμί πως φρενῶν 

ἐπήβολον καλῶν σε. 

πῶς οι, Ἐππιδίαι μια. Ἐουίαβοο ρυαθβίας χαΐ. 

90 

ἩΘογομῖπς, «Φ]νῶ: παρίημι, παραιτοῦμαι. χαὶ 

ἐπαινῶ. ΣΣ. ᾿Ἰλχμαίωνι. Οναπιπιαίίοι5. ΒΟΚΚουΡΙ 1. Ρ. 
368,28. 4ὲν ὦ : παραιτοῦμαι. Σοφοχλῆς. καὶ ἐπαι- 

γῶ (αὶ αἰνῶ σὲ αὐαϊε 5ι1445}.. 

97 

Ἡρογομῖπ5, Τραέας: βλαβεράς. Σ. 1. 

 Ν. 

Θὲ ΟΠιΐδ50. ΠΟΠΙΪΠΟ 

Σου. ᾿1λσμαίωνι 

ΑΔ απο [ΡΠ] απὶ Ὑ ΔΙΟΚοπαυῖς. ἴπ Πἰαίν. νυ. 150. 

γον: υθυϑιια ἅπ0 . 4π0ὸ5 ΡΤ] Άτομτς ΝῖοναΙ, Ρ. 85 [, 88 Γ᾿ 

Ρδα6 ροθίαθ πομλΐπθ Αε(α}1, 

5. Ὁ 42. 2Ζ’΄..4 1. 

ἈΡιᾶ σταπιπιδίϊοος. ΡΙοσαπιψιο 792}λεάδαι 

τά ὙΆΙΟΚοη. Πϊαίν, ν. 1ὅ. 

98 

50 ΓΙ ρίαηι : 

ΒΙΌΡ οι. ΕΥ͂, 37. 

᾿Ἐνταῦϑα μέντοι πόνταω τἀνϑοώπων γοσεῖ, 

χαχοῖς ὅταν ϑέλωσιν ἰᾶσθαι χαχά. 

99 
ΒιΟΡάθις ΓΝ, 4. 

Τοῖς γὰρ διχαίοις ἀντέχειν οὐ ῥῴδιον. 

ἃ 100 

ΒΙΌΡαθις. ΧΙἼΤ, 3. 

Καχὸν τὸ χεύϑειν κοὐ πρὺς ἀνδοὺὸς εὐγενοῦς. 

101 
ϑιοθάθις ΧΊΠ, 6. 

" 5 Ἄ - ν , ΄ Καὶ γὰρ δικαία γλῶσσ᾽ ἔχει χράτος μέγα. 

38) 

102 

ΒΙΌΡαΘ5 Ἀ ἈΚ ΧΠΙΗ͂, 3. 

Ὡ παῖ, σιώπα" πόλλ᾽ ἔχει σιγὴ χαλά. 
ϑἴπθ ποίου ϊς. ποιαῖπο ἈΥΠΙ]1 ΡΤ αν τς ΜΌΡΑ]. ν. 509 6. 
Μοπαπάνο {Ἰθιῖ Αροβίοιις. Ἀ ΧΙ, 16. 

41 ἀρπὰ Βίοθάθιπι ργαΘΟΘαἶ γούϑιϑ. 

102 

ΒίοΡαθις ΧΧ ΧΥΊΙ, 11. 

Τί ταῦτα πολλῶν ῥημάτων ἔτ᾽ ἐστί σοι; 

τὰ γὰρ περισσὰ πανταχοῦ λυπήρ᾽ ἔπη. 

104 

ἹΜϑπαμανὶ οὶ 

ΒΙΌΡαοι ΧΙ, 4, 

Πηὴ πάντ᾽ ἐρεύνα" πολλὰ καὶ λαϑεῖν χαλόν. 
Τὰ ΒΙΟΙΠΙι5, Ὑ]ρσοὸ λαλεῖν χαλόν. 

10ῦ 
ΒτΟΡαθι5. ΧΎΜΠΠΙ, 6. 

Κοὺὐχ οἶδ᾽ ὅ τι χρὴ πρὸς ταῦτα λέγειν, 
ὅταν οἵ τ᾽ ἀγαϑοὶ πρὸς τῶν ἀγενῶν 
χατανιχῶνται, 
ποίᾳ πόλις ἂν τάδ᾽ ἐνέγκοι; 

106 
ΒΙΌΡαθις ΤΥ, 21. 

“Ἰοχῶ μὲν, οὐδείς - ἀλλ᾽ ὅρα μὴ χρεῖσσον ἢ 

“χαὶ δυσσεβοῦντα τῶν ἐναντίων χρατεῖν 
ἢ ϑοῦλον αὐτὸν ὄντα τῶν πέλας ἜΠΕΙΣΙ 

107 
ΒΊΟΡαοις ΤᾺ ΧΥῚΤ, 9. 

“Παῦσαι. ἐπ οχεν τοῦδε κεσλῆσϑαι πατρὸς, 

εἴπερ πέφυκα γ᾽" εἰ δὲ μὴ, μείων βλάβη. 
τό τοι γομισϑὲν τῆς ἀλ ηϑείας χρατεῖ-. 

108 
ΒΌΡαοι5 ΤΙΝᾺ ΧΎΠΙΙ͂, 9. 

Ὁ δὴ γόϑος τοῖς γνησίοις ἴσον σϑένγει. 
ἅπαν τὸ χρηστὸν γνησίαν ἔχει «ύσιν. 

»» θύϑαπι, ΔΙ ἔθυτιπλ ΡνΟἴθυε ΟἸΘπηθη5. ϑίγοι, ΨΙ. μ. 741. 

5604 ἱπίθυρο]αίπιη. “ ΒΕυΝοΟΚκ. 

109 

ΒΙΌΡδθας ΧΟΙ, 27, δὲ (ν.0 --- 12. 

ΤᾺ]. Ρ. 21, 

Τὰ χρήματ᾽ ἀνθρώποισιν εὑρίσχει φίλους, 

αὖϑις δὲ τιμὰς, εἶτα τῆς ὑπερτάτης 
τυραννίδος, 9 'αποῦσιν αἰσχίστην ἕδραν. ᾿ 
ἔπειτα δ᾽ οὐδεὶς ἐχϑρὸς οὔτε φύεται ] 

ὅπρὸς χρήμαϑ'᾽ οἵ τε φύντες ἀρνοῦνται στυγεῖν. 
δεινὸς γὰρ ἕρπειν πλοῦτος ἔς τε τάβατα 
χαὶ πρὸς τὰ βατὰ, χὠπόϑεν πένης ἀνὴρ 

μηδ᾽ ἐντυχὼν δύναιτ᾽ ἂν ὧν ἐρᾷ τυχεῖν. 

καὶ γὰρ δυσειδὲς σῶμα χαὶ δυσώνυμον, 

10 γλώσσῃ σοιρὸν τίϑησιν εὔμιοριρόν τ᾽ ἰδεῖν. 
μόνῳ δὲ χαίρειν καὶ νοσεῖν ἐξουσία 
πάρεστιν αὐτῷ χἀπιχρύψασϑαι χαχά. 

110 

“Αο]ΐδηις Ν. Α. ὙΠ, 89. Ὅσοι λέγουσι ϑῆλυν 
ἔλαφον τὰ χέρατα οὐ φύειν, οὐκ αἰδοῦνται τοὺς τοῦ 
ἐναντίου μάρτυρας " Σοφοχλέα μὲν εἰπόντα, 

Νομὰς δέ τις χεροῦσσ᾽ ἀπ᾿ ὀρϑίων πάγων 
χαϑεῖρπεν ἔλαφος. 

χαὶ πάλιν 

Ἄρασα μύξας Ἐ Ἔ χαὶ χερασιόρους 

στόρϑυγγας εἷρφ᾽ ἕχηλος. 

χαὶ ταῦτα μὲν ὁ τοῦ Σοφίλου ἐν τοῖς ᾿4λωάϑαις. 

ῬΙυ Αγ Ό 5. Δ1ο- 

ἘΒΑΘΜΈΝΤ Ας. ὅ 



-- 

.34 ΣΟΥ ΦΊΘ, τὸ ΔΙ ΕΠΙΟΥΝΣ: 

111 

Ἡογομα5, Πφυμνεῖς: ἔπάδεις. Σ. ᾽Α4, 
112 

«Ῥρογεῖγε Υἱᾶθ Τνάριη. 121, 

αἰτιατιχῇ ἀκόλουϑός ἔστιν ἡ παρὰ “Σοφοκλεῖ ἐν ᾿μύ- 
χῷ σατυριχῷ πληϑυντιχὴ ὀνομαστιχὴ 

] 
 ΎΚΚΟΥΣ. 

113 

ΑἸβοπαᾶθας ΕΧ. Ρ. 400». Τῇ δὲ τὸν λαγὸν ἑνιχῆ 
1 

Τέρανοι, χελῶναι, γλαῦχες, ᾿χτῖνοι, λαγοί. 

ἐχτῖγνοι ορϊζοιιο : οϑίθυὶ ΠΡ ἴχτινοι. ἴχτῖνες Ἐποία-- 

ἀμ5. Ὁ. 1584, 15. ἐχτῖνοι χαὶ πναπιπιδίίοιις. ἘΓΘυΙπδηπῖ 

Ρ. 320. ἐχτὶς χαὶ σνδιῃιηαίϊοι5. ΜΒ. ἀρὰ Βυπποκίθμ. 

“Αἰποπᾶθιις ῬΆΜ110 ρΡοσί, λέγουσι δὲ καὶ ᾿“ττιχοὶ λαγὸς, 
ὡς ὁ Σοφοχλῆς 

Τέρανοι, κορῶναι, γλαῦχες., λαγοί. 

114 
Αἤιοπᾶρις ΠῚ. ν. 94. 6. Σιαγόνος --- Σοφοχλῆς 

᾿Αμύχῳ,, Σιαγόνας τε δὴ μαλϑακὰς τίϑησι."“ 

4 ΦΙΔΡΕΩ Σ. 

11Ὁ 

5001. Αὐἱϑίορι. δα Ταπας 484. «Ωραχιῶσαι λέγεται 

τὸ ὑπὸ φόβου ὠχριᾶσαι, ἀπὸ τοῦ τὴν ὥραν αἰχίζειν. 
τοῦτο δὲ Σοςφοχλῆς εἶπεν ἐν Ἡμφιαράῳ σατυριχῷ 

Τὸ δ᾽ ὠχριάσϑαι ϑλιβομένης τῆς χαρϑδίας. 
δ᾽ ἀὐάϊαῖ Βτιποκ δ. 

110 

5001. δ Ὑοβρὰς 1601. Σοιςοχλῆς ᾿μφιαράῳ 

Ὁ πινγοτήρης τοῦδε μάντεως χοροῦ. 
117 ᾿ 

»» ΑἸποπδθις Χ, ρ. 454. γοκίχιδπι νὰ ρ᾽οουιηι ῥήσεις 

ΑἸϊψιοί ργοίμη, ἴῃς {αῖΡι5. ΒΟπιΐπθ5. ταδιϊοὶ ΠΟ αν ππιΠ|6 

τα θα... ἀθοουθΘηῖο5. ΠΙΘυ νι {ρα σα 5... ἀϑηϊσηιαίοο ροὺ- 

50 ΠΡ πΠΟΠΐΪπὰ αἰθοϊσηαπῖ. ΒΟΡΒΟΟΙΪς. πηι ΐηΐί. στιϑε]-- 

οπ. ἱπήποθηι δα, 4 ΠἰΘΡασ αι [ΟΣ πθὴ ὙΘΥΙΡΪ5, 

Καὶ 

Σοφοχλῆς δὲ τούτῳ παραπλήσιον ἐποίησεν ἂν ἾΖ1ιι- ] ΐ Ὁ Ἴ Ἷ ἧ 

56 φεμοιπαίλις οἱ σοοῖι φ ἀπὸ ΘΧρυϊπιθνοί: 

φιαράῳ σατυριχῷ τὰ γράμματα παράγων ὀρχούμε- 
γον." Βμυνοκ. 

118 

ΒΟΠΟΙ αφία ῬΙαίοπῖς. ν. 378. Παροιμία “Ὁ ἁλιεὺς 

πληγεὶς νοῦν φύσει“ --, χέχρηται Σοφοχλῆς ἐν 

᾿μφιαράῳ σατυριχῷ λέγων, ἔτ᾽ αὖ ἘΞ Ὲ ὥσπερ 

ἁλιεὺς πληγεὶς Ἐ Ἐ ἐγὼν διδάσχαλος. “5 Οὐοπῖ. Ζοπο- 
»»͵λυπ ΠΠ, 14. 

119 
ἨἩδογομίις, “γνίσαι: ἀποϑῦσαι. Βουσίριδι 

(πρῖριαῖς ) χαὶ διαφθεῖραι. «Σοφοχλῆς ᾿Ἱμφιαράῳ. 

ΒΟΚΚΟΙ Αποοά. μ. 839,3. “γνέίσαι: τὸ ϑῦσαι. 

διαφϑεῖραι χατ᾽ ἀντίφρασιν. οὕτω Σοφοκλῆς. 

120 

Ἡογ Ομ, 1λεξαέίϑροιον: ϑερμὸν σχέπασμα. 
ΟΣ ἃ 

121 
Ἐνοιίαππς ν. 210. ρον εῖν ἔλεγον οἱ παλαιοὶ 

ἢ Ξ Ξ 
τὸ γοεῖν. --- μέμνηται χαὶ Σοι(φοχλῆς ἐν ᾿ἠχαιάδι 
την ; Εἰ πκος ͵ 

ιζαὲ ἐν μφιαράῳ, ᾿ἀχαιάδι Ἰβυπποκῖας. ἴῃ “λωάδαις 

τλμταθαί. Τρίταν οχ ᾿72λεύδαις σουειρτι. 

122 

Ἑτοιτίαηια Ρ. 306. Π]έλον : ὑπόφαιον ---.- ὡς χαὶ 

“Σοφοχλῆς ἐν Ποιμέσι καὶ ἐν ᾿μιαράῳ «φησὶ ., Κυ- 

γὸς πέλης τε μηχάδος βοὸς δινόν."““ Τλρτὶ δινέων νοὶ 
ῥηνέων. Βυαποκίις ῥινὸν βούς, τϑοῖθ, πἰδὶ βοὸς ἱπ 
{|π6 ὙΘΡΒ115. ῬΟσἰ τα πὶ [10 

123 

ΒΟΒΟΙΠαοία ΔΘ Ν. Α. 11, 10, Τρασιὰ λέγεται 
ὁ τόπος ἔνϑα τὰ σῦχα ξηραίνεται, παρὰ τὸ τερσαί- 

γειν. ὁ δὲ Σοφοχλῆς ἐν (τῷ ἑτέρῳ αἀαῖε Ζοπάτας Ρ. 

1742.) ᾿Ἰμφιαράῳ ἐπὶ τῆς ἅλω ἐτίϑη τὴν λέξιν. 

ΙΠΜΦΙΤΡΎῺΩ Ν. 

124 

ΒΟΒΟΙ σία Οραΐρ, Οο]. 390. Εὔσοιάν φασε τὴν 
εὐθένειαν, χκαϑάπερ χαὶ ἐν ᾿᾿μφιτρύωνι 

Ἐπεὶ δὲ βλάστοι, τῶν τριῶν μέαν λαβεῖν 
εὔσοιαν ἀρκεῖ. 

125 

ἩδρεγοΝας, μφριτέρμως: ἀποτετερματισμέ- 
γως. Σ. .4. 

126 

Ἡδγοἰνι5, “τ μήητονς ἀμέριστον, ἀτραυμάτι-- 
στο». «Σ. .4. 

44ΝΖΡΟΜΆΑΆΧΗ. 

127 

Ἑϊσιμοῖος. ΜΙ. ν. 662, 12. Παρασάγγαι: --α 
παρὰ Σοφοχλεῖ ἐν ᾿Ανδρομάχῃ ( ἀνδρομάχῳ Ἐιγιιοὶ. 
Οὐ. ν. 452, 31.) ἐπὶ τοῦ ἀγγέλου εἴρηται. Απάτο- 
τπδοθαπι ΘΟΡΠΟ ΟΠ 5. πθι0 ργδθίοι: ΕἸ] οσιιηι πιθηιουαΐ, 

οαΐις. ἀποίου ἀΐοπι γα]θ ἀπθίαπι το αἷξ Ἰθοι5. σσδπιπιᾶ- 

τἰοῖ ἴπ ἀρρθπθῖοο ῬμοΙ ρν. 674, 25. σαγγάνδαι δὲ οἱ 
ἀποστελλόμενοι καλοῦνται. «Σοφοχλῆς δὲ ἂν τοῖς 
“Ποιμέσι καὶ Εὐριπίδης ἐν Σκυρίαις παρασάγγας αὐ- 

τοὺς χεχλήκασιν. 

ὩΝΗ͂ΡΟΜΕΖΔ 4. 

128 

Ἐταιοϑίμθπθς Οδιαρίονίσ. 106. Τὴν Κασσιέπειαν 

ἱστορεῖ Σοφοκλῆς ὁ τῆς τραγῳδίας ποιητὴς ἐν ᾿41»-- 
δρομέδᾳ, ἐρίσασαν περὶ κάλλους ταῖς Νηρηίσιν 

εἰσελϑεῖν εἷς τὸ σύμπτωμα καὶ Ποσειδῶνα διαφϑεῖ- 
ραι τὴν χώραν, χῆτος ἐπιπέμιναντα. --- Τάθπι 86. 

Τοῦτο τὸ χῆτός ἔστιν ὃ Ποσειδῶν ἔπεμψε Κηφεῖ, 

διὰ τὸ Κασσιέπειαν ἐρίσαι περὶ χάλλους ταῖς Νηρηί- 
σι" Περσεὺς δ᾽ αὐτὸ ἀνεῖλε, καὶ διὰ τοῦτο εἷς τὰ 

ἄστρα ἐτέϑη, ὑπόμνημα τῆς πράξεως αὐτοῦ " ἱστορεῖ 
δὲ ταῦτα Σοιφοχλῆς ὃ τῶν τραγῳδιῶν ποιητὴς ἐν 
τῇ ᾿ἀνδρομέδᾳ. 

129 

Αἰποπαρας ΧΙ. Ρ. 482 ἃ. Ὅτε δὲ χαὶ πλοῖον ἡ 
χύμβη Σοφοχλῆς ἐν ᾿᾿νδρομέδᾳ φησὶν 

Ἵπποισιν, ἢ κύμβαισι ναυστολεῖς χϑόνα; 
Αὐτὰ Ἐπιοιαι μι. ἡ. 1206, 506. ῬΒοΙλα5. Ρ. 187, 8. 

Κύνβης: πλοίου εἶδος. “Σοφοκλῆς. 

150 

Ῥμνγηΐομι5. Ρ. 374. ΠΟΡΘΟΚ. 1770}λλ ὴν διατριβὴν 



ΣΟ αὶ κν τον ΤΣ 

ἐποιησάμην ἐπισχοπούμενος, εἰ μόνον λέγεται πρόσ- 

φατος γεχρὸς χαὶ μὴ πρόσιξατον πρᾶγμα. εὑρίσχετο 
δὲ Σοφοκλῆς ἐν τῇ ᾿Ἰνδρομέδᾳ τιϑεὶς οὕτω 

Πηηδὲν «φοβεῖσϑαι προσφάτους ἐπιστολάς. 

181 

5680]. ΤΠ ΘΟΟΡΙ ΕΥ̓͂, 62. Τοὺς σατύρους ἀχρατεῖς οἱ 
πλείονές (φασιν, ὡς χαὶ τοὺς Σειληγνοὺς χαὶ Πᾶνας, 

ὡς «ἰσχύλος μὲν ἐν Γλαύχῳ, “Σοφοκλῆς δὲ ἐν .1»ν- 
δρομέδᾳ. 

132 

ΠΟρ δῖα, Κουρέον: ΖΣοφ. ᾿ἀνδρομέδᾳ 
ἡμιουτὸν κόριον ἡρέϑη πόλει. 
γόμος γάρ ἔστι τοῖς βαρβάροις 
ϑυηπολεῖν βρότειον ἀρχῆϑεν γέρος τῷ Κρόγῳ. 

Οὐδο β΄ ΔΙ ρ ον 50 ΘΟΥΡΟΧΙΣ 

«Τἱμόρρυτον χούρειον ἡρέϑη πόλει" 
γόμος γάρ ἔστι τοῖσι βαρβάροις Κρόνῳ 
ϑυηπολεῖν βρότειον ἀρχῆϑεν γένος. 

Υ. 8. γέρας Βυτίπιαππιθ. ἱπ Αοι5 Δοδ. Βογιθθ. ἃ. 

1814. μ. 174. 
133 

ῬΟΙχ Χ, 120. Σοφοχλῆς δ᾽ ἐν ᾿νδρομέδᾳ αὐ-- 
τοχειλέσι (αὐτολίϑοισι ἘΓΘπιο ον μυδῖι5.) ληχύϑοις ἔφη, 
δηλῶν ἀλαβάστους μονολίϑους. 

131 

Ἡογομίι5, “μβλύσχει: ἐξαπλοῖ. χυρίως δὲ 
ἐπὶ ἀμπέλου. χαὶ ἐχτιτρώσχει. (2. ᾿νδρομιέδᾳ. 

135 

Ἡβγομῖια, ἡμφίπρουμνον: πλοῖον ἑκατέρω- 
ϑὲν πρύμνας ἔχον. (Σ. ᾿᾿νδρομέδᾳ. 

190 

Ἡοργομῖι5, Ζευξέλεως: ζευχτὸς λαός. ἢ 
ὑπεζευγμένοι εἰσὶ λαοί. Σ. ᾿ἀνδρομέδᾳ. Οομῖν Ῥμο- 
τίυπ νυ. ὅ8, 8. 

-- 
[Π] υ 

137 

Ἑτσπιοῖορ. Μ, ν. 272, 8. “ἰγονος μάσϑλης: 
διπλοῦς ἱμάς. ἢ ὅτι οὐ μόνον χατὰ τὴν βαφὴν ἦν 
τοιοῦτος, ἀλλὰ χαὶ ἀπὸ" τοῦ αἵματος ἐχέχρωστο- 

Σοφοκλῆς ᾿ἀνδρομέδᾳ.. ᾿Ιδοὺ δὲ «οίνιον 1 μάσϑλητα 
δίγονον.“" φροοίνιον Βταποκίις. ρνὸ φοιγόν. Ἡρου- 
οἷι5. Π͵άσϑλη: ΖΣοφοχλῆς ᾿Ανδρομέδᾳ χαὶ Συν- 

δείπνοις. 
138 

ῬΒοιίας Ρ. 317, 7. Οἱήτας: τοὺς χωμήτας. Σο- 

φοχλῆς ᾿ἀνδρομέδῳᾳ. Οοπξ, ἩΘΒΥ ΟΝ ἐπίθυρυθίθς. Ὑ0]. 
1. ρ- 721. 

139 

Ἡδογομίαθ, Σαλητόν: Σοιοχλῆς ᾿ἀνδρομέδᾳ. 

ἀντὶ πατρὸς (οονιΐσυπε σαράπιδος). ἢ βαρβαρικὸν 
χιτῶνα. οἱ δὲ καὶ μεσόλευκον αὐτὸν εἶναί φασι. 
Το Σ άρητον: ὃ σάραπις. χαὶ εἶδος χιτῶνος. 

ΔΦΝΤΗΝΟΡῚΙΔ4 ΑΙ. 

1410 
Ἐπρίαι μΐπ5 Ρ. 405. 6 ϑιίναβθοπθ ῃ. 608. “Σοζφοχλῆς 

ἱστορεῖ ἐν ἁλώσει ᾿Ιλίου πιαρδαλέην τῆς ϑύρας προ- 
τεϑῆναι «ποῦ ᾿Αντήνορος, σύμβολον τοῦ ἀπόρϑητον 
ἐαθῆναι τὴν οἰχίαν- τὸν δὲ ἅμα παισὶ μετὰ τῶν 
περιγενομένων Ἐνετῶν εἰς Θρῴχην περισωϑῆναι, 
χκἀχεῖϑεν διεχπεσεῖν εἰς τὴν ἐν τῷ ᾿ἀδρίᾳ Ἐνετικήν. 

90 

141 

ΑἸβοπᾶριβ ΓΧ, ρΡ. 875 ἃ. Σοφοχλῆς ᾿ἀντηνορίδαις 
Ὄρνιϑα χαὶ χήρυκα καὶ διάχονον. 

142 

Ἡρογομῖις, φεψιασάμην: ἀφωμίλησα. Σ. 
:ἀντηνορίδαις. 

143 
ἩρβγοΙῖι5, Ἐχβαβάξαι: ἐχσαλεῦσαι. Σ. ἐν 

᾿ἀντηνορίδαις. 

ΔΤΡΕΥΣΉΗ ΜΥΚΗΝΑΑΙΑ͂Ι. 

144 

Θ᾽ ΒΟΙ βία Ἐαιυ ρ᾽α15 ΗΠΡΡοΙγ τ 809. ΟΣ, Π7Τυκηναίοις 

ΠΙὰ τὴν ἐκείνου δειλίαν, ἣ βόσχεται, 
ϑῆλυς μὲν αὐτὸς, ἄρσενας δ᾽ ἐχϑροὺς ἔχων. 

᾿ς χ4Ὁ 
Ἡργομῖια, Ἐπισπάσει: ἐπιτεύξεται. Σ, ἡπτρεῖ 

ἢ Π7]υκηναίαις (οοάοχ μυχήναις). ἐπὶ τῶν τοῖς λίνοις 
λαμβανόντων. 

Δ ΧΆΑΙΩΝ ΣΥΖΧΜΔΟΓΟΣ Ἡ ΣΎΥΝΖΔΕΙ- 

ΠΝΟΝΗ ΣΥΝΖΕΙΠΝΟΙ. 

Οἴοονο δ Ουϊπίμπι ἔναίτοπι 11, 106, Συγδείπγους 

“οφοχλέους, ιανηψηαην ὦ ἐθ αοίαρι ζαδοϊϊαηε υἱάοο 

6580 Ζοδίίυο,, γι νιοό ργοδαυΐ. Αὐοπαθις ΨΈΠΕ. γ. 

8366 ". Σύγνδειπνον εἴρηχεν ἐπὶ συμποσίου «Τυσίας --- 

διόπερ τινὲς χαὶ τὸ Σοφοκλέους δοᾶμια χατὰ τὸ οὐ- 

δέτερον ἐπιγράφειν ἀξιοῦσι ΣΥΝΙΕΙΠΙΝΟΝ. Ἐαῖι 
ἄναιμα βαίγσυίοιιμι. Αὐϊοίοῖ, ΕΠ οι. ΤΠ. 26, ν. 382. οἱ. 

Οαμε. ἃ Θαϊδίουο ἱπάϊοαίῃ5, ΕἾ τις (φαίη ., τὸ ἐπὶ 

δεῖπνον κληϑῆναι τιμιώτατον" διὰ γὰρ τὸ μὴ χλη- 
ϑῆναι ὁ ᾿ηἰχιλλεὺς ἐμήνισε τοῖς ᾿Πχαιοῖς ἐν Τενέδῳ" 

ὁ δ᾽ ὡς ἀτιμαζόμενος ἐμήνισε" συνέβη δὲ τοῦτο ἐπὶ 

τοῦ μὴ κληϑῆναι." ἈΡῚ οάϊίον Οαπιαμυῖρ ἰθηοῖς :ν σπ6 
Τὰ θυ]αθ ἀυραπηθηΐαπι 5ῈΠΙ ΝΣ ΘΟΡΒΟΟΙΘ5. «πιᾶπι γοοανϊϊ 

συνδείπνους."" 
146 

Βίοραθι ΧΧΥῚΙ, 1. Σ. ἐκ Συνδείπγου 

«1άϑα Πιερίσι στυγερὰ χαὶ ἀνάρετος 
ὠδυνάσεις ϑανάτοις εὐποτμότατε, 
μελέων ἀνέχουσα βίου βραχὺν ἰσθμόν. 

147 

ΑἸΒβοπδοιις 1. ν. 17 ἡ. (οχ 60 Ἐπικίαιΐις. ἢ. 

28.) Σ. ἐν ἩἸχκιῶν συνδείπνῳ 

᾿1λλ᾽ ἀμφὶ ϑυμῷ τὴν κάκοσμον οὐράνην 
ἔρριψεν οὐδ᾽ ἥμαρτε" περὶ δ᾽ ἐμῷ χάρᾳ 
χατάγνυται τὸ τεῦχος οὐ μύρου πνέον " 
ἐδειματούμην δ᾽ οὐ φίλης ὀσμῆς ὕπο. 

148 

ΑἸΠοπᾶθις ΧΥ͂. γ». 679 ἃ. Σ. Συγνδείπγοις 
Οὔτοι γένειον ὧδε χοὴ διηλιᾳ ἐς 
φοροῦντα χἀντίπαιδα χαὶ γένει μέγαν 

γαστρὸς καλεῖσθαι παῖδα, τοῦ πατρὸς παρόν. 

149 

᾿Αἰμοπδριι ΧΥ͂. ν. θ86. «ἃ. Τοῖς παισὶ παραχελεύο- 

μαι κατὰ τὸν Σοφοχλέα, ὃς ἐν Συνδείπνοις (φησὶ 
«Ῥορεῖτε, μασσέτω τις, ἐγχείτω βαϑὺν 

χρητῆρ᾽ " ὅδ᾽ ἁνὴρ οὐ πρὶν ἄν φάγῃ καλῶς 
ὅμοια χαὶ βοῦς ἐργάτης ἐργάζεται. 

1828, 

ΞΕ ΣᾺ 



[36 

150 

5680]. Ῥίπαανὶ 1οΐππι. Π, 68. Τὸ γὰρ ἀπόνειμον 

ἀντὶ τοῦ ἀνάγνωθι. Σοφοχλῆς ἐν ᾿ἠχαιῶν συλλόγῳ 

Σὺ δ᾽ ἐν ϑρόνοισι γραμμάτων πιύχας ἔχων 

ἀπόνειμιον. 

(χαὶ πάλιν αὐάῖι Ῥραποκῖι5}) 

Νέμει τίς οὐ πάρεστι, τίς ξυνώμοσε. 

Υ. 1. Βοροκμίυς πτυχὰς, τϑοίθ, πἰδὶ ἔχων πτύχας 

ϑονῖροῖι ροοία. Νὸπ δἰερτε πὸ ΙΟοιπὶ Ιαιμῖαθ “δα 

Επνὶρ. Βοομαν, συ. 62. 
151 

Ῥομμκ Χ. 138. Τὰ δὲ ναυτικὰ σχεύη --- πλῆκτρα, 

ὡς Σοφοχλῆς ἐν ᾿Ἰχαιῶν συλλόγῳ 

Ὡς γαοί ὑλαχες νυχτέρου γαυκχληρίας 

πλήκιροις ἀπευϑύνουσιν οὐρίαν τρόπιν. 
152 

ῬΙυΐανοιις ΜΙΟΓα]. Ρ. 74. ἃ. Ὁ παρὰ Σοφολχλεῖ τὸν 

᾿ἀχιλλέα παροξύνων Ὀδυσσεὺς οὔ φησιν ὀργίζεσϑαι 

διὰ τὸ δεῖπνον, ἀλλά (φησιν 
μδη τὰ Τροίας εἰσορῶν ἑδώλια 

δέδοιχας. 

χαὶ πρὸς ταῦτα πάλιν τοῦ ᾿Ἱχιλλέως διαγαναχτοῦν- 

τος χαὶ ἀποπλεῖν λέγοντος 
Ἐγῴδ᾽ ὃ φεύγεις, οὐ τὸ μὴ κλύειν καχῶς " 
ἀλλ᾽ ἐγγὺς Ἕχτωρ ἐστίν " οὐ μένειν καλόν. 

Υ. υἱεῖπιο 1 ΠἰΡεὶ ϑυμαίνειν καλόν, 
158 

Ἡονοάϊαπιις περὶ σχημάτων γν. 57. ὅ8, ᾿ἡστεϊσμὸς 

δέ ἔστι προσποίησις πιϑανὴ τοῦ μὴ λέγειν ἢ μνη- 

μονεύειν ἡμᾶς ἃ λέγομεν.» ὡς παρὰ ΖΣοφοχλεῖ εἰσῆ-- 

χται λέγων Ὀδυσσεὺς τῷ “Ἰιομήϑει 
Ἐγὼ δ᾽ ἐρῶ σοι δεινὸν οὐδὲν, οὐϑ᾽ ὅπως 
φυγὰς πατρῴας ἐξελήλασαι χϑονὸς 

οὔϑ᾽ 
χτείνας ἐν ἼἽργει ξεῖνος ὧν οἰκίζεται, 

ὡς ὁ Τυδεὺς ἀνδρὸς αἷμα συγγενοῦς 

οὔϑ᾽ ὡς πρὸ Θηβῶν ὠμοβρὼς ἐδαίσατο 
τὸν ᾿Ἰστάχειον παῖδα διὰ χάρα τεμών. 

154 

Θ61101. ΒΟΡΠΟΟΙς Οοαϊρ. 60]. ν. 9. οἱ Ειτπποῖορ. 

Μ. ρ. 194, 56. Σοφοχλῆς ἐν Συνδείπνῳ βέβηλον τὸν 

ἰδιώτην «φησί. 
150 

ΒΌΠΟΙ. ΒΌΡΠΟΟΙΪ 5 Αἴαο. νυ. 190. Τὸν Ὀδυσσέα Σι- 
σύφου συνήϑως φησὶ Σοιφοχλῆς χαὶ ἐν Συνδείπνῳ 

Ὃ, πάντα πράσσων, ὡς ὁ Σίσυφος πολὺς 

ἔνδηλος ἐν σοὶ πανταχοῦ, μητρὸς πιατήρ. 
150 

Ἡδογομίια, “ζειῶται: ἔϑγνος τῆς Τρῳάδος. Σ. 

Συνδείπνῳ. 
157 

ΤΟ τοις, Ἐπ χχεχώπηται (οοὔοχ ἐχχεχό-- Ὁ: 

ἐξήρτυται. ΣΣ. Συλλόγῳ. 
158 

Ἠδογομις, Ἐπιξενοῦσϑαι: πορεύεσϑαι. Σ. 

᾿“Ἰχαιῶν Συλλόγῳ. 
159 

Ἐπισειούσης: 
ἀπὸ τῶν τὰς ἡνίας ἐπιχαλώντων. 

λόγῳ. 

Ἡ συ ομἶις.. ἐπιχελευομένης. 

Σ. ᾿ἀχαιῶν Συλ- 

100 

ΔΙάσϑλη: νἱᾶο Ττάρηι. 137. 

Σ ΟΦ ΛΕ ΟΘΥῸΣ: 
δ τ ..9 τεὐοε ἐν. 955...}...5....9Ξ----α-- --- --- τε 

161 

Ἡογομίαα, Ξυμβόλου ς: --- τὰς διὰ τῆς φήμης) 

λιτο  ὐτο, μαντείας, ἃς «Ριλόχορός φησι “Ἰήμητρα 

εὑρεῖν. ΖΣ. ᾿᾿χαιῶν «Συλλόγῳ. 

“4 ΧΙΑΖΈΕΩΣ ἘΡΑ͂ΣΤ 42. 

102 

ΘΊΌΡαρις ΠΤ ΧΙΥ͂, 1. 

Νόσημ᾽ ἔρωτος τοῦτ᾽ ἐφίμερον χαχόν" 

ἔχοιμ᾽ 

ὅταν πάγου φανέντος αἰϑρίου χεροῖν 

χρύσταλλον ἁρπάσωσι παῖδες ἀσταγῆ- 

τὰ πρῶτ᾽ ἔχουσιν ἡδονὰς ποταινίους, 

τέλος δ" Ὁ χυμὸς οὔϑ᾽ ὅπως ἀφὴ ϑέλει 

οὔτ᾽ ἐν χεροῖν τὸ χτῆμα σύμφορον μένει». 

οὕτω γε τοὺς ἐρῶντας αὑτὸς ἵμερος 

δρᾶν χαὶ τὸ μὴ δρᾶν πολλάχις προΐεται. 

ἂν αὐτὸ μὴ κακῶς ἀπειχάσαι, 

ῬΙαΐανομις ΜοΡα]. Ρ. ὅ08 ο: “Ὥσπερ οἱ παῖδες τὸν 

χρύσταλλον οὔτε Ζατέχειν οὔτε ἀφεῖναι ϑέλουσι. Ζ6- 

ποθῖας Ψ,, ὅ8. Ὁ παῖς τὸν χρύσταλλον. ἐπὶ τῶν μήτε 

χατέχειν δυναμένων μήτε μεϑεῖναι βουλομένων ἡ 

παροιμία εἴρηται. μέμνηται αὐτῆς Σοφοκλῆς ᾿Αχιλ- 

λέως ἐρασταῖς. 
105 

ΒοΒοιἊαςία Ῥίπδανὶ Νοαι. ΕΠ, 60. “Ἱιωκομένη ἡ Θέ- 

Πηλέως μετέβαλλε τὰς μορφὰς, ὁτὲ 

μὲν εἰς πῦρ, ὁτὲ δὲ εἰς ϑηρία. ὁ δὲ καρτερήσας 

περιγέγονε, περὶ δὲ τῆς μεταμορφώσεως αὐτῆς καὶ 

Σοφοχλῆς φησιν --- ἐν ᾿ἡχιλλέως ἐρασταῖς 

τις ὑπὸ τοῦ 

Τίς γάρ μὲ μόχϑος οὐκ ἐπεστάτει; λέων 

δράχων τε, πῦρ, ὕδωρ. 

Θ6Π01. Αὐἱδιορπαπῖς Νυθίιαι 1064, οἱ 5080]. ἈΡΟΙΠΟμΙΐ 

ἈΠ. ΤΥ, 816. Σοφοκλῆς δὲ ἐν ᾿ἀχιλλέως ἐρασταῖς 

φησιν ὑπὸ Πηλέως λοιδορηϑεῖσαν τὴν Θέτιν κατα- 

λιπεῖν αὐτόν. 
104 

Φ6Β01. Ῥίπδανι Νοπι. ΨΊΙ, 90. Οὐχ ἐχ παραδρομῆς 

δὲ ζάχοτον εἶπε τὸ δόρυ τοῦ ᾿ἡχιλλέως - ἀλλ᾽ ὅτι 

Ἰδιώτερον παρὰ τὰ ἄλλα χατεσχεύαστο. ϑίκρουν γὰρ, 

ὥστε δύο αἰχμὰς ἔχειν καὶ μιᾷ βολῆ δισσὰ τὰ τραύ- 

ματα ἀπεργάζεσϑαι. --- Σοφοκλῆς ἐν ᾿Ἰχιλλέως ἐρα- 

σταῖς Ἢ δορὸς διχόστομον πλᾶχτρον " ἐυραο: 

γὰρ ὀδύναι μιν ἤριχον ᾿Αχιλληίου δόρατος."" 

165 

ΦΟΒοΟΙαοία Αὐϊδίορα. ψοεραν, 1021. Παιδιχκὰ ἐπὶ 

ἀρρένων χαὶ ἐν τοῖς ᾿᾿χιλλέως ἐρασταῖς ἐξείληπται. 

ἐπιδόντων γάρ τι τῶν σατύρων εἰς τὴν γυναιχείαν 

ἐπιϑυμίαν φησὶν ὁ Φοίνιξ 

Παπαῖ, τὰ παιδίχ᾽, ὡς ὁρᾷς, ἀπώλεσας. 

Ἑαάθηι Ῥμοίπις ν. 309, 10. 5185 ἴπ παιδικὰ, σνάτ- 

τπαίίοις ΟοἰσΠπίαπις. ἄρα ΒΔοΒαιαπηῖηι Αποοῦ, ΤῸ Ρ. 324. 

Θχ 410 Μοπίθίαϊοοι. Ρ. 474. ὡς ὁρῶσ᾽ ἀπώλεσας οαϊ- 

αἴι, Βαρμπιαπηι5., ΘΧ οοπϊθοίανα τῇ σἰάοίαν, ὡς ὁρῶ 

Ξ 5 
σ᾽ ἀπώλεσαν. 

1060 

Αἰμοπᾶθις ΤΧ. γΡ. 401 ἃ. Τίς μνημονεύει., κατὰ 

τὸ σύνθετον ὁμοίως ἡμῖν, συάγρου, ἐπὶ τοῦ ἀγρίου 



ΣΟΦΟΆΜΛΕΟΥΣ. 

συός; Σοφοχλῆς μὲν γὰρ ἐν ᾿᾿Ιχιλλέως ἐρασταῖς ἐπὶ 

χυγὸς ἔταξε τοὔνομα, ἀπὸ τοῦ σῦς ἀγρεύειν, λέγων 
Σὺ δ᾽, ὦ σύαγρε, Πηλιωτιχὸν τρέος. 

Ἐρϊίομιθ οὲ Επικίαιτι Ρ. 1872, 12. βρέφος. 

107 

ΒΟΒΟΙ σία ΒΌΡΠΟΟΙς Οραΐρ. 00]. ν. 481. Ὕδατος, 
μελίσσης: ἀπὸ γὰρ τοῦ 
ποιοῦντος τὸ ποιούμενον. καὶ ἐν ᾿Πρασταῖς 

Τλώσσης μελίσσης τῷ χατερρυηχότι. 

108 

ΟΠΟΘΙΌΡοβοις ΒΟΚΚονΐ ΠΙ, γ. 1267. --- ἀρῶξιν παρὰ 

“Σοφοκλεῖ ἐν ᾿χιλλέως ἐρασταῖς 

Ὁ δ᾽ ἔνϑ᾽ ὅπλοις ἀρῶξιν “Πιραίστου τεχνίτου. 

τοῦτο γὰρ κατὰ μεταπλασμὸν ἀπὸ τοῦ ἀρρήχτοις 
γενόμενον ---. Οοάοχ ὁ δὲ ἔνϑ᾽, τεχνίτου ἴπ τέχνη 
ταὰταπτππν Ὑ  θεπ", 

ὕϑατος χαὶ μέλιτος. 

109 

Ἡρογοῖῖις, Ὀμμάτειος πόϑος: διὰ τὸ ἔχ 
τοῦ ὁρᾶν ἁλίσχεσϑαι ἔρωτι. ἐκ τοῦ γὰρ ἐσορᾶν 
γίνεται ἀνθρώποις ἐρᾶν. χαὶ ἐν ᾿Δχιλλέως ἐρασταῖς 
ὀμματοπάλογχα φησίν. ὄμματ᾽ ἀπόλογχα 15. Ψο5- 
δἴιθ. ΑἸΐὰ ἰοπίαπε ΒΙΟμΠΠις. δἡ Αθρομυ Αραϊπ. μ. 

200. οἱ ΕΡΓιυρδε5. ἴα Βοῦτθὸ Βϑίπιοηῖ. ΠΠ. ν. 4098, 

2.114.23..0Ὸ Σ. 

170 

ῬΟΙΧ ὙΠ, 117, Ἐπεὶ δὲ χαὶ τοὺς οἰχοδόμους 
Ὅμηρος τέχτονας καλεῖ, καὶ ἀρχιτέχτων εἴρηται παρὰ 
Πλάτωνι. βιαία γὰρ ἡ ἐν τῷ Σοφοχλέους “Ιαιδάλῳ 
» Τεχτόναρχος Ποῦσα.": 

171 

50Β0Ι. ῬΙδίο πα. Ρ. 3906. Σαρδάψιος γέλως --- Σιμω- 

νίδης δὲ ἀπὸ Τάλω τοῦ χαλχοῦ, ὃν Ἥφαιστος ἔδη- 
μιούργησε Πίνῳ, φύλακα τῆς νήσου ποιήσασϑαι, 
ἔμψυχον ὄντα, τοὺς πελάζοντάς φησι χαταχαίοντα 

ἀναιρεῖν. ὅϑεν ἀπὸ τοῦ σεσηρέναι διὰ τὴν φλόγα 

τὸν σαρδάνιόν φησι λεχϑῆναι γέλωτα. ὁμοίως χαὶ 
Σοφοχλῆς ἐν «Ἰαἰδάλῳ. Οὐοιῖον ραγοθιιίοσταρηος. ἴῃ 
“Σαρϑδώγιος γέλως. 

172, 

Β6ΠΟΙ. ΑΡΟΙΠΟΗΙ ΒΠΟΔΙ ΓΥ, 1038. Τάλως δὲ ἦν 
μὲν τοῦ γένους ἐχείνου τοῦ χαλκοῦ. ὅλος δὲ χαλ- 
χοῦς ὧν σύριγγα εἶχεν ἐπὶ τοῦ σφυροῦ ὑμένι περιε- 
χομένην. σῦριγξ δέ ἔστιν ἡ περόνη. ὁαγείσης οὖν 
τῆς σύριγγος εἵμαρτο ἁλῶναι αὐτόν. τοῦτο δὲ χαὶ 
Σοφοκλῆς φησιν ἐν Τάλῳ. Βταποκῖι5 ἐν «Ἱαιδάλῳ. 

173 

ΒΟΒΟΙασία Αὐϊϑίορι. Ῥαοὶς νυ. 75. Π7]εγάλοι λέγον-- 

ται εἶναι κατὰ τὴν Αἴτνην χάνϑαροι. --- Σοιςροχλῆς 
“Ἰαιδάλῳ ...41λλ᾽ οὐδὲ μὲν δὴ κάνϑαρος τῶν «Δϊτναίων 
πάντων.“ λέγει δὲ πάντα εἰκάζων εἰς μέγαν. 

174 

Ἡρογοῖι5, Γοργάδων: ἁλιάδων. Σ. «Ἰαιδάλῳ. 

" 175 

Ἡδογομίια, Ἐσέφϑην: ἐσεβάσϑην. ἡσυχάσας 
ἠσχύνϑην. Σ. “Ἰαιδάλῳ (εοάθοχκ παιδάλῳ). ἐσέφϑην 
ΘΧ Βορβοοῖο ΟΒΟΘιΌΡοκοις ΒΟΚΚΟΥΙ μυ. 1618. οἱ Ῥμοίιις 

Ῥ. 19. 7: 

ΣΎΝ ΖΒΗΣ 

110 

ΒΌΒΟΙ] σία Αἰαοῖς ν. 1. οἱ ϑυϊάας ἰη πεῖρα, ΠΕεῖρα 

γὰρ ἡ βλάβη, ὡς χαὶ ἐν “Ιανάη 
Οὐχ οἶδα τὴν σὴν πεῖραν" ἕν δ᾽ ἐπίσταμαι, 
τοῦ παιδὸς ὄντος τοῦδ᾽ ἐγὼ διόλλυμαι. 

1717 

Ἠδογομῖι5, ἡ γϑήμερον: σήμερον ἡμέρα. 
“1κνάη. Βναποκῖις Ζὐϑημερόν. Ῥναθοθᾶϊε ἀρὰ Ἡου- 

οἰΐπμι, γ᾽ ἡμ έρας: δι᾿ ὅλης τῆς ἡμέρας. 

178 

Ἡδογ ον, φροδισία ἄγρα: Σ᾿ “Ιανάῃ 
Τόνον τὲ μήλων χἀφροδισίαν ἄγραν. 

Οοάοχ γόνοιον μήλων. 

ΞΡ 

179 

᾿Αμεϊατεοϊδία ν. 86, 18, 0 ἄχιστον: βραχύτα-, 
το». “Σ. “Ιανάῃ. 

180 
᾿Απεϊαι οἰκία ἡ. 90, 581. “αι μονέίζεσθϑαις: Σ. 

“Ιανάῃ. δεδαιμονισμένον ἀντὶ τοῦ τεϑεωμένον. 

181 

᾿Αμεαιϊοἰσία ν. 97, 31. Ζῆ: ἀντὶ τοῦ ζῆϑι. ---- Σ᾿ 
“1ανάῃ 

Ζῆ, πῖνε, φέρβου. 

4ΠΙΟΝΥΣΙΑΆΑ͂ΚΟΣ. 

182 

Οναπιπιδίϊοιι9 ΒΕΚΚουὶ ρ. 385, 18. ἥλυπον ἄν- 
ϑος ἀνέας: εἰ ϑέλοις εἰπεῖν ἐπί τινος πράγματος 

ὃ λύπης ἀπαλλάττει, οὕτως ἂν χρήσαιο, ὡς χαὶ Σ. 
ἐν τῷ «-Τιονυσιακῷ σατυριχῷ ἐπὶ οἴνου πρῶτον γευ- 

σαμένων τῶν χατὰ τὸν χορὸν σατύρων 

Πόϑεν ποτ᾽ ἄλυπον ὧδε 
εὗρον ἄνϑος ἀνίας; 

ὅλον δὲ τὸ μελύδριον πολιτιχὸν ἄγαν γέγονε. μετὰ 
γὰρ τῆς ἄλλης ἐναργείας λελυμένην ἔχει τὴν ἑρμη- 
γείαν χαὶ μεϑύουσιν ἁρμόττουσαν. 

183 

Ἡρογομῖι5, Θωχϑείς: ϑωρηχϑεὶς, μεϑυσϑείς. 

Σ. «Ἰιονυσιαχῷ. 

Ζ 0.“ ΟΜΝ ͵Ὲ Σ, 

184 

Ῥμοίϊις ν. 30, 12. οἱ Εἴγπιοῖ. Μ. νυ. 393, 48. 

Εὐναῖος: ἐγχεχρυμμένος. ΣΣ. “Ἰόλοψιν 
Εὐναῖος εἴη δραπέτιν στέγην ἔχων. 

Αρια Εἰγπιοῖος. δραπέτην. Ηρογομίι5, Εὐγαῖος: 
λαγώς. Σ. “Ἰόλοψι. καταπτηχής. 

ἘΖΕΝΗ͂. ἘΖΈΝΗΣ ΑῬΡΙ͂ΖΆΑΓΗ. ἘΖΕΝΗΣ 

ΦΠΆΑΙΤΗΣΙΣ. ἘΖΈΕΝΗΣ ΓΑ͂ΜΟΣ. 

Αὐίϑεῖαος. γ01. Π. μ. 807. “ὐτὴν μὲν γὰρ ἐὰν 
ἴδωσι τὴν Ἑλένην, Ἑλένην λέγω; θεράπαιναν μὲν 
οὖν ὁποίαν ἐποίησε Πένανδοος τὴν «Φρυγίαν, τῷ 
ὄντι παιδιὰν ἀποφαίνουσι τοὺς σατύρους τοῦ “Σοφο- 

χλέους. 
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᾽ν» ἘδΡι]ας. αΐθτις ἀυριπηθηίσια. ὈΡΆΘ]  ἘΓΘΙΘηδ6. μἰσέο- 195 | 

τἰᾶ, Ομμηθ5 σοηΐπησο: ποϑοῖο 4ηδίμονηθ ἀἸοᾶπι,, ἃπ {ν65, 

πῃ 50 πο ἶο ἅπὰ5. ΕΟΥΒΝΗ͂ εἰζαῖα" ππᾶθ ἃ οομπιϊοὶ 

Θπαυναίουο ἢ Ἐᾳϊΐο5 84, ΠΊΕΝΠΣ ἽΡΠΆΓΗ Ἰαὰ- 

ἄαΐαν ΒΡ αἰοίουθ ἀὐβιμθηί Αἰφοῖς, οἱ 11 φαϊθηι. υἱ 

μι βίαν ΘΧ ΙΡΘΡὶ ἴῃ πο ἀυδηιαίθ., οἱ πιθ 0. βουίρίθπ 

Ταϊτ ἀπ πιᾶπι., ἀοθυσθο. ΤΠ ΘΙΘπᾶπ 6 τοῖα Θγορίδμηι, ΠῸΠ 

απίθαι ΤΠ Θ οὶ Γδοΐηι5. 4 ΠΠὰπὶ πιοούθμ πιαῖἂπὶ τὰς 

Ῥυθνδί, 

Βπυνοκ. 

Το φααγιια ἀπᾶστιπὶ ΟΟΥου οϑὲ ποίου 5. ς 

186 
ΘΌΠΟΙ. Αὐἱδίορα. Ἐφ. 84, Βέλτιστον ἡμῖν αἴκα 

ταύρειον πιεῖν : --- ἔσιι γοῦν ἀπὸ Σοφοκλέους Ἑλέ- 

γης ᾿ 
Ἐμοὶ δὲ λῷστον αἷμα ταύρου γ᾽ ἐχπιεῖν, 
χαὶ μή γε πλείω τῶνδ᾽ ἔχειν δυσφημίας. 

τινὲς δέ φασιν ὅτι Σοφοκλῆς πεοὶ Θεμιστοκλέους 

τοῦτό φησι. ψεύδονται δέ" οὐ γάρ ἐστι πιϑανόν. Ὑ. 
1. Μῦν 5 ρορίᾳ ποὺ βουθογθ πα 1 ἀπιᾶπὶ αἱ τ 

ταύρειον πιεῖν. Ὑ-. 2. γὲ] μὲ ὃ Οθίθυιμ οοπῇ. ἔγαρα, 20. 

186 

5001. Ἐπεριᾶϊς ῬΠοθηΐθ5. 812, Πὶ γὰρ χαὶ “λ- 
ληνιχῶς ἐλάλουν αἱ «Ῥοίνισσαι, ἀλλ᾽ οὖν γε τὴν 

πάτριον ἀπήχησιν ἔσωζον τῆς (φωνῆς, ὡς “Σοφοκλῆς 

ἐν Ἑλένης ἀπαιτήσει 

Καὶ γὰρ, χαραχτὴρ αὐτὸς ἐν γλώσσῃ τί με 

παρηγορεῖ «Ἱάχωνος ὀσμᾶσϑαι λόγου. 

187 

Ἐτοιίαηιβ Ρ. 180. Θράσσεις --- ἔστι δὲ ὀχλεῖ, 

ὡς χαὶ Σοφοχλῆς ἐν Ἑλένης ἀπαιτήσει «φησὶ 

Τυναῖχα δ᾽ ἐξελόντες, ἢ ϑράσσει γένυν 
τε ὡς τοῦ μὲν αἰόλον γραφίοις ἐνημμένοις. 

Υ. 2. «111 ΠΡρυῚ ἕωλον. 
188 

ϑίναθο ΧΙΥ͂. ν. 643. Οἱ δὲ τὸν Κάλχαντά φασιν 
ἀποθανεῖν ὑπὸ λύπης χαὶ χατά τι λόγιον. λέγει δ᾽ 
αὐτὸ Σοφοχλῆς ἐν Ἑλένης ἀπαιτήσει, ὡς εἱμαρμένον 
εἴη ἀποθανεῖν, ὅταν χρείττονι ἑαυτοῦ μάντει περι- 

ἢ 
υγῆ- 

ὅζι 189 
Ἡδεγοπας., ἡ γαχαιτίζειν: ἀναπείϑειν, ἀνα- 

χαλινοῦν. ἀναχρούεται, ἀναποδίζει, χυρίως δὲ ἐπὶ 

τῶν ἵσπιπων. (Σ. Ἑλένης ἀπαιτήσει. Βυϊάας, ᾽ν α- 

χαιτίξεις: αἰτιατιχῆ. ἀναποδίζει, ἐγκόπτει. ἀναχαι- 

τίζειν ΣΣοφοχλῆς τὸ ἀπειϑεῖν χαὶ ἀντιτείνειν. 

190 

Αἰβοπαοας ΠΤ. ν. 76 ἃ. Σοφοχλῆς ἐν Ἑλένης γώμῳ 

'τροπιχῶς τῷ τοῦ δένδρου ὀνόματι τὸν χαρπὸν ἐχά- 

'λεσεν εἰπὼν 

Πέπων ἐρινὸς ἘἘ ἀχρεῖος ὧν 

ἐς βοῶσιν ἄλλους ἐξερινάζεις λόγῳ. 

Ἔχ Διμθιᾶθο Επιοίαιμίις ν. 1206, 3. 

191 

Εισπιοῖος. ΜΊ ρ. 601, 206. Νένωταις γεγόηται. 
παρὰ Σοφοχλεῖ Ἑλένης γάμῳ. 

193 

ῬΒοιΐιβ ν. 371,21. Πανόν: ἀπὸ τοῦ πάντα 
φαίνειν σχηματισϑέντα, κατὰ μεταβολὴν τοῦ φ. Σ. 
Ἑλένης γάμῳ. 

1 

Οὐδινπιδίϊοτις ἴθ ΔΡΡΘπΠ ἴθ. δα Ῥμοίίνη μ᾿. 674, 20. 

᾿Οροσάγγαι οἱ σωματοφύλαχες, ὡς Ἑλένης γάμῳ χαὶ 
Τρωίλῳ. 

ἘΠΊΓΟΝΟΙ. 

198 

ΒΙΌΡαοις ΧΧ ΧΥΠΙ, 27. 

«“Ῥιλεῖ γὰρ ἡ δύσκλεια τοῖς φϑονουμένοις 

γιχῶν ἐπ᾿ αἰσχροῖς, ἢ ̓ πὶ τοῖς χαλοῖς πλέον. 
195 

ΒΊΌΡάθις ΤῊΝ ΧΊΠ, 51. 

Ὦ πᾶν σὺ τολμήσασα χεὼ πέρα, γύναι 
χάχιον ἄλλ᾽ οὐκ ἔστιν οὐδ᾽ ἔσται ποτὲ 
γυναιχὸς, εἴ τι πῆμα γίγνεται βοοτοῖς. 

196 

»» ΒΟΡΠΟΟΙΙ͂ς Ἐρίσοπος Τιατῖπθ ΘΧρυοοβουαΐ Ατεῖπ5, ουΐυς 

σϑυϑαπὶ Ιαππθαΐ ΟΙσθτο Ἔπβοι]. ΕΠ, 24. Τμοι ΟἸοαμπίλονι, 

σιαίρν ροᾶο ἐογγαηι ῥονοιδδῖϑδοῖ , ὑδγδηι ὁχ Ἐρισονὶς 

ον αἰὐχίδϑος: 

«ἡκαΐοηο ἤαος, Αηιρλίαγαο δε ἐογγαηε αδαϊίο ἢ 

ΒΌΡΒΟΟΙΪ5. ἘΡρὶσοπουιη 0 Αἰῖο σΟπυθυδοσιπι πηθιΐηϊξ 

Οἴοθιο ἱπ Π|ρνὸ 46 οναίουιμ. Ορίππ0. σϑηθυθ οᾶἂρ. ΥἹ. 

Νος «“παγονιαολαην ἐρίμο" ἀμ π ΐοραηι, πὶ Ἐρὲρο- 

7105 Τιαἰύϊος γϑοϊρίαμί. δοῖ ἐαηιοὶ Ἐππίμηι,, οἱ Ῥαοιι- 

υἵμηι, οἱ ΑΠ ἔμ ροΐἑμ5 φέαρὶ Ἐπεοὶρίάοην οἱ ϑορ]οοίορι 

εσμμί. Ἐαυιρι αἰς Απανοιπδομαι ἀρ Βοπιᾶπος ἀσουῖ 

Ἑπηΐπ5 : Απεορᾶπι Ρδοινῖις ς ΒΌΡΒΟΟΙ 5 Ερίβοπος Ατ5. 

Ἡΐπο ΘΙΤΟΥΙ 5. ἀγρία" Πα ν σῖπα., {αὶ δῇ Τιιβο. ΠΠ. οχ 

ΑΘΘΟΔΥΠ ἀταμιαΐθ σΟΠΎΘΓΒῸ5. Γυΐ556. αἷΐ ΑἸΠῚ Ἐρίβοποβ. 
Βκυνοκ. 

197 

ΒΒΟΙΪαϑία ΒΟΡΒΟΟΙ 5. Οράϊρ, 0]. ν. 378. Πολλαχοῦ 

τὸ “Ἷργος κοῖλόν φασι, χαϑάπερ καὶ ἐν ᾿Ἐπιγόνοις 

Τὸ κοῖλον “Ἴ0γος οὐ χατοικήσαντ᾽ ἔτι. 

198 

Τ)ὴ6 Ἰοοο Διμοπαοὶ ΧῚ ΠῚ. ν. ὅ84 ἃ. υἱάθ δ] ἈΘβ ΣΙ 
ἔναριι. 51. 

ἜΡΟΝ Σ: 

199 ἵ 

Αἰποπᾶθις Χ͵Ψ, γν. 640 ἃ. Σοφοχλῆς Ἔριδι 
᾿Εγὼ δὲ πεινῶσ᾽ αὖ πρὸς ἴτρια βλέπω. 

200 ᾿ 

Ἡδογομῖι5, Ἐὔωρος γάμος: Σ. Ἔριδι. ἤτοι 
ὥριος ἢ ὀλίγωρος. οὕτω γὰρ λέγουσι κατὰ ἀντέίφρα- 
σιν, ὡς ὁ αὐτὸς ἐν Σχυρίαις χρῆται τῷ εὐωριάζειν. 

201 

“Απεατε οἰκία ἡ. 108, 9, Π1ὲαν μίαν: 
χατὰ μίαν. «Σ. Ἔριδι. 

- Ξ 
ὠντὶ τοῦ 

ἘΡΊΣΦΥ.Ζ8. 

202 
ΒίοΡδοης Ἱ, ἢ, 

“ἀρετῆς βέβαιαι δ᾽ εἰσὶν αὖ κτήσεις μόναι. 
202 

ΒίοΡαθης ὙΠ, 7. 

ἀνδρῶν γὰρ ἐσϑλῶν στέρνον οὐ μαλάσσεται. 
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204 
Βιοθαθας ΧΊΤΠΠ, 7. 

Ὅπου δὲ μὴ τἄριστ᾽ ἐλευϑέρως λέγειν 
ἔξεστι, νιχᾷ δ᾽ ἐν πόλει τὰ χείρονα, 
ἁμαρτίαι σφάλλουσι τὴν σωτηρίαν. 

206 
ΒίόΡαθις ΧΟΙ͂Χ, 20. 

Πῶς οὖν μάχωμαι ϑνητὸς ὧν ϑείᾳ τύχη, 
ὅπου τὸ δειγὺν ἐλπὶς οὐδὲν ὠφελεῖ; 

206 
ΘΙΌΡαοις ΟΧΎΤΙ, 8. 

Τήρᾳ προσήκων σῶζε τὴν εὐφημίαν. 

207 

ΟἸοπιθπ5. ϑένομι, Ὑ]. Ρ. 741. 

᾿πελϑ᾽ - ἐχείνης ὕπνος ἰατρὸς νόσου. 

Τὰ ΟἸοπιθηίο Ἰορίταν ἄπελϑ᾽ ἐχείνης ὕπνον ἰατρὸν γό- 

σου. Οοντοχὶς ΨΆΙΟΚΘπαν, δα ἩΠρροΙγί. Ρ. 31. 

208 

Ἀρροπᾶϊχ Ὑαΐ. Ῥιόυθιν. Π, 49, Καὶ γὰρ .1.- 
γείους ὁρᾷς: αὕτη Σοφόκλειος. πεποίηται γὰρ 

᾿Εριφύλη πρὸς ᾿Δλχμαίωνα λέγουσα 
“Καὶ γὰρ ᾿ἀργείους ὁρῶ. 

εἴρηται δὲ ἐπὶ τῶν ἐχτενῶς πρὸς ὁτιοῦν βλεπόντων 
χαὶ χαταπιλησίον (χαταπληχτιχόν Βταποκ.) τι δὸ- 

χούντων ὁρῶν. οἱ δὲ ἐπὶ τῶν εἰς χλοπὴν ὑπονοου- 
μένων. χωμῳδοῦνται γὰρ ᾿Αργεῖοι ἐπὶ χλοπῇ, ὡς 
χαὶ «Σοφοχλῆς ἐχρήσατο. 

209 

Τοδππος Πάτηαθο. ἵπ Οαἰδίουαϊ ἀρροπῦϊοθ δα Βίοθάθιατα 

γ0]. ΤΥ, ν. 18. Σοφοχλέους ᾿Πριφύλῃ 
Ἐ γλῶσσ᾽ ἐν οἷσιν ἀνδράσιν τιμὴν ἔχεις, 
ὅπου λόγοι σϑένουσι τῶν ἔργων πλέον. 

01. Ἣ ϑυρριοὶ Βυιποκῖις οἱ ἔχει βου. Εονῖ. Ὦ 
γλῶσο᾽. 

ἘΡΜΊΙΟΝΗ͂. 

210 

ἘΠ βίαι τς. Ὁ. 1479. ( οοπῖ. 5680]. Οὗγγε. δ, 4.) 

“Σοφοχλῆς δὲ, φασὶν, ἐν Πρμιόνῃ ἱστορεῖ, ἐν Τροίᾳ 
ὄντος ἔτι Μενελάου ἐχδοϑῆναι τὴν ἙἭ,ρμιόνην ὑπὸ 
τοῦ Τυνδάρεω τῷ Ὀρέστῃ εἶτα ὕστερον ἀφαιρεϑεῖ- 
σαν αὐτοῦ ἐχκδοϑῆναι τῷ Νεοπτολέμῳ χατὰ τὴν ἐν 
Τροίᾳ ὑπόσχεσιν. αὐτοῦ δὲ ΤῚυϑοῖ ἀναιρεθέντος 

ὑπὸ ΠΙαχαιρέως, ὅτε τὸν ᾿πόλλω τινύμενος τὸν τοῦ 
πατρὸς ἐξεδίχει φόνον. ἀποκαταστῆναι αὖϑις αὐτὴν 
τῷ Ὀρέστῃ ἐξ ὧν γενέσϑαι τὸν Τισαμενὸν, φερω- 
γύμως οὕτω χληϑέντα παρὰ τὴν μετὰ μένους τίσιν, 

ἐπεὶ ὁ πατὴρ Ὀρέστης ἐτίσατο τοὺς φονεῖς τοῦ ᾽4γα- 
μέμνονος. «»Οοπῆον ᾿η θυρυθίοπι ΠΥ σἰμΐ δα Γὰ}». ΟΧ ΧΙ. 

ἌΠΙ οΧ δὶς Εππιϑίί1} Ὑουθὶς σουνΙ σαι ΒΟΠΟ]ασί65 Επαν]- 

Ρἱαἷς δα Οτοσι. 1087.“ Βαυνοκ. 

211 

Βιορμαππα.. ἤγυι: τόπος δηλῶν τὴν ἐν τῇ πό- 
λει πορευτὴν ὁδὸν --- τὸ τοπικὸν ἀγυιαῖος. Σοφ. 
᾿'Ἑρμιόνῃ 

κ4λ} ὦ σεατρῴας γῆς ἀγυιαίου πέδον. 

212 
Απεϊαιοἱοία ν. 87,26. Γνωστός: ἀντὶ τοῦ γνώ- 

οίμος. ΟΣ. Ἑρμιόνῃ. 

ἘΕΡΕΖΟΥΣ. 

213 

Πογολίις, ἀἕματος ἄσαι ρη ας: αἵματος 
“ορέσαι τὸ δόρυ. ἢ αἵματι μολῦναι καὶ χρῶσαι αὐ- 

τὸ. ἀσὴ γὰρ ἡ ῥυπαρία. ὅϑεν χαὶ ἀσάώμινϑος (οοᾶοχκ 
ἀσάώμεϑα), ἐν ἣ τὴν ἄσην μινύϑοντες ἐνεορεῖ (οου- 
υἴβιης ἐλούοντο οχ ϑιυϊΐα ἴπ ἀσάμινϑος). «οφοχλῆς, 
Ἐὐμήλῳ. Οοάοχ ἀμήλῳ. 

214 

Ἡδνγροοναιῖο, Κ᾿ αϑελώύν: “]ημοσϑένης --- ἀντὶ 
τοῦ ἀνελὼν ἢ ἀποχτείνας. ἐχρήσαντο δὲ οὕτω τῷ 
ὀνόματι καὶ ἄλλοι, ὡς καὶ Στησίχορος ἐν Ἰλίου περσίδι 
καὶ «“Σοφοχλῆς ἐν Πὐμήλῳ. Βιπιηϊίοι: ῬΒΟΙΐαΝ ρ. 122, 
1. 564 ομνῖθ50. ποιπῖπο [ἈΡι]86. 

ἜΠΥ ΒΥ ΖΦ ΞΖ ΌΣ: 

215 

ἘΡΥ Α]π5. ἔΠῖπ5. Γαΐ ΤΠ γ 9515. οἱ ἙΠιΐρρο5.», {υθῖι ἃ} 

ἶρθο Ραΐνθ {Πγ856. ἱπιουϊοοίμπη Δ} παυραπΐ, ΠῚ ὙθιῸ 

ΤοΙοπιᾶομο. ΨΊ46 Ῥαυίμθηῖ Ἐτοιοα οαρ. ΠΠ. οὐἶι5 ἰπ- 

ΒΟΡΙΡΕΟ ὁ51: 7] ερὶ Εὐίππης. ἱστορεῖ Σοφοχλῆς Εὐρυάλῳ. 

Ἐπιδί αι ἶι5. Ρ. 1796, ὅ2. Σοςφοχλῆς δὲ ἐχ τῆς αὐ- 
τῆς (Κίρχης) Εὐρύαλον ἱστορεῖ, ὃν ἀπέκτεινε Τελέ-" 
μαχος. 

ΖΦ ΣΙ ΤΡ ΕΙΣ (ἢ - 

216 

ῬΟΠῸΧ ΥἹΙΙ, 68. Ὅ τε τῆς ᾿“μαζόνος Ζωστὴρ, 
χαὶ ἡ ἐν ταῖς “Σοιροχλέους Ζωστῆρσιν ἐπιζώστρα. 
λέγει γοῦν ,Ἔχοντας εὐζώνους ἕστασαν ἱματίων 
ἐπιζώστρας."" 

ἩΡΑΚΖΗ͂Σ ἘΠῚ ΤΑΩΑ]ΙΝ4ΡΩ)]. 

217 

ΑἰΒοπᾶθις ΓΧ. μ. 376 ἃ. Χοῖρον δὲ Ἴωνες χα- 
λοῦσι τὴν ϑήλειαν, ὡς Ἱππῶναξ --- χαὶ “Σοφοχλῆς 

ἐπὶ Ταιναρίοις 

Τοιγὰρ ᾿Ιὼ δεῖ φυλάξαι χοῖρον ὥστε δεσμίαν. 

Τλμνὶ τοιγαριώδη φυλάξαι χοῖρος ὥς τε δεσμίων. 

218 

ῬΟΙκ Χ, 110. Προσϑετέον δὲ τῷ μαγείρῳ χαὺ 

ξύλα χαύσιμα καὶ χληματίδας χαὶ ἐχκαύματα, εἰπόν- 
τος Σοφοκλέους ἐν “Πρακλεῖ σατυρικῷ 

“ΣΣυνέλεγον τὰ ξύλ᾽ ὡς ἐχκαυμάτων 
μή μοι μεταξὺ προσδεήσειεν. 

ψιηρο ἐχχαύματα. Τάοπι ὙΠ, 109. Ἐχλυμάϑας Σο- 
φοχλῆς ἐν “Πρακλεῖ. σατυριχῷ .,.Συνέλεγον τὰ ξύλα 
ὡς ἐχλυμάδων."" 

219 

Βίθρμδμηις, Χώρα: --- χωρίτης --- ΣΣοφοχλῆς --- 
ἂν “Πραχλεῖ 

Στρέφουσι χρήνης φύλακα χωρίτην ὄφιν. 

ΤαροΡοῖι5 Πραχλεῖ σ. (1. 6. σατυριχῷ), Τρέφουσι ---. 
Οὐοηΐ. ἱπΐνα δὰ ἔγαριη. 8338. 

220 

ἩρΟΤΟΒΙ5., .51λῳλέαν: πονηρίαν , ἀταξίαν. Σ. 
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40 ΣΟΦΟΒΛΑΒΟΎ Σ: 

᾿ Ξ 

ἐπὶ Ταιναοίοις. Οοὔοχ ἐπὶ παιενάροις. Μιδοπίιν 

διδιμπη δῖ ]ο1 πάπο ΓαΡι] αι. ᾿Επιταιναρίους αὐκῖσ5θ.., 5αῖυ- 

Το5 ἱπι Πρ θηΐθ5. 
221 

5 κα ὁ Ξ 
Το οπίας, “ργέμων: τῶν ἐν τοῖς ὀιϑαλμιοῖς 

; ΠΣ - Η ᾿ 
λευχωμάτων. οἱ δὲ ὀφϑαλμιῶν (οοάοχ ὀφϑαλμῶν). 

Σ. ἐπὶ Ταινάρῳ σατυριχῷ. 
Σ. 

Ηδογοις, Κύχλους χαὶ τροχούς: τὰ 

τείχη. τροχὸν δὲ τὸ τεῖχος, ὡς ΖΣΣ. “Πραχλεῖ ,, Κυ- 

χλώπειον τροχόν.“ 
228 

Ῥποῖίις Ρ. 359,25. Οὐχ ὥφιξεν: οὐ βλάπτει. 

Σ. ἐν ἐπὶ τεράρῳ σατύροις. Οουνϊβοπάτπι οὐ χωφεῖ, 

Ὧθ {πὸ ἀϊχουιπὶ ΤΟΥ ΟΜ ἱπίθυρυθίος. δὰ Θ]Ο 5585 χωφεῖ 

οἱ οὐ χωφεῖ. ΒΡαποκῖι5 Οὐ χωφίζει. 

294 
.» ΑΔ Βαπο ΓᾺΡ] πὶ το ΡΟ Χῖσ56. υἱάθίπτ Αὐἱςῖάθς ΗΠ. 

ν- 3810. Ἴδη δέ τις χαὶ σάτυρος τῶν ἐπὶ σχηνῆς 

χατηράσατο τῷ Πραχλεῖ, εἶτά γ᾽ ἔκυψε προσιόντος 

χάτω.““ Βκαυνοκ. 

ἩΡΙΓΟΝΗ. 

225 

Ἑϊσπποῖος. Μ. ρ. 762,12. Τοπάζξειν: στοχά- 

ζεσϑαι, ἐνθυμεῖσθαι, ὑπονοεῖν. καὶ παρὰ Σοφο- 

χλεῖ ἐν ᾿Πριγόνῃ 
Ἢ δὲ 

δόξη τοπάζω, ταῦτ᾽ ἰδεῖν σαφῶς ϑέλω. 

ΘμΠἶτου ῬΒοίΐη5 ν. 596, 7. οἱ δυάδα. 

226 

Ἑτοιϊαπις Ρ. 3724. Ὕποφρον: χρυφαῖον, ὡς 

(σιν ὁ Ταραντῖνος. μαρτυρεῖ γὰρ ὁ Σοφοχλῆς ἐν 

᾿Σμηριγόνῃ λέγων 

Νὺν δ᾽ εἰρὴ ὕποφοος ἐξ αὐτῶν ἕως 

ἀπώλεσέν τε χαὐτὸς ἐξαπώλετο. 
μέμνηται ὁ αὐτὸς χεὼ ἐν ᾿Κριγενείᾳ. 

ΘΑΠΙΎΥΡΙΣ. 

Αἰβοπαοης 1. ρ. 20. Σοφοχλῆς δὲ πρὸς τῷ χαλὸς 
ἊΞ ᾿ “ τ ς ἢ ἜΣ 

'γεγενῆσϑαι τὴν ὥραν ἣν χαὶ ὀρχηστικὴν δεδιδα) μέ- 

γος, καὶ μουσιχὴν ἔτι παῖς ὧν παρὰ «Ἰάμπρῷ -- 
) , δ 

χαὶ τὸν Θάμυριν διδώσχων αὐτὸς ἐχιϑάρισεν. ἄχρως 

δὲ ἐσφαίρισεν, ὅτε τὴν Ναυσιχάαν χαϑῆχε. 
227 

ῬοΊχ ΤΥ͂, 76. ΠΙόναυλος εὕρημα μέν ἔστιν .4]-- 

γυτιτίων., μέμνηται δὲ αὐτοῦ Σ. ἐν Θαμύρι. Διμο- 

πᾶθις [Υ̓͂. ν. 175. Τοῦ δὲ μοναύλου μνημονεύει Σο- 

φοχλῆς μὲν ἐν Θαμύρᾳ οὕτως 
ἼὭιϊχωχε γὰρ χροτητὰ πηχτίδων μέλη, 
λύρα μοναύλοις τὲ χειμώντεως 
γαος στέρημα χκωμασάσης. 

228 

Αἰδοπαοας ΧΙΥ͂. ν. 037 ἃ. Σοφοχλῆς δ᾽ ἐν Θα- 

μύρᾳ 

ΠΙηχταὶ δὲ λύραι καὶ μαγάδιδες 
τά τ᾽ ἐν Ἕλλησι ξόαν᾽ ἡδυμελῆ. 

Ῥποιίις ρ. 239, 15. Π]άγαδις: ψαλτιχὸν ὄργανον. 
οὕτω Σοφοκλῆς. 106 Δ1Π10 ἱποίυιππθηΐο,, τριγώνῳ, φιοα 

οχ ἘΠαπιΥγὰ τπθιηουδίμ, Ὑ16. ἑηνα γάρ, 861. 

229 
Ἑπιδίαίμῖις. Ρ. 3ὅ8, 40. Ὅτε δὲ Θρᾳχιχὸς χαὶ ὁ 

Ἄλχϑως, οὗ μνεία παρὰ τῷ ποιητῆ, δηλοῖ, φασὶ, 2Σο-- 

«φοχλῆς ἐν Θαμύριδι εἰπὼν 

Θρῆσσαν σχοπιὰν Ζηνὸς ᾿ϑῴου. 
280 

ΒΟΒΟΙαςία Οοαϊροαϊς Οοϊοη. 8378. ἴἥργος χοῖλον --- 
χαὶ ἐν Θαμύρᾳ 

Ἔχ μὲν ᾿Εριχϑονίου ποτιμάστιον ἔσχεϑε κοῦρον 
«Αὐτόλυκον, πολέων χτεάνων σίνιν ργεὶ κοίλῳ. 

281 

Απεϊατεϊοϊδία Ρ. 106, 27. Κάγγαβις: Σ. Θαμύρᾳ. 
222 

ῬΙπίδνο μας ΝΌτΑ]. Ρ. 4656 ἃ. ᾿1λλ᾽ ὀργιζόμεθα καὶ 
πολεμίοις χαὶ «φίλοις, χαὶ τέχνοις καὶ γονεῦσι, καὶ 

ϑεοῖς νὴ “1Ἰία, καὶ ϑηρίοις καὶ ἀψύχοις σκεύεσιν, ὡς 
ὁ Θάμυρις 

“Ῥηγνὺς χρυσύδετον χέρας, 
ῥηγνὺς ἁρμονίαν χορδοτόνου λύρας. 

ΘΓ Σ ἘΠ ΎΡΣΣ 

288 ἃ 
»» Δα Βοο ἄναμηα ρουεπθυθ υἱδθπίθν. ἰδέα ἴῃ ῬγΟ]6- 

ξοπιοηΐς δα ΡΊπαανὶ Τσππια : Τὸν τῶν ᾿Ισϑμίων ἀγῶνα 
οὗ μὲν ἐπὶ Σίνιδι τῷ Προχρούστῃ διαϑεῖναί φασι 
τὸν Θησέα, ἀνελόντα αὐτὸν, ὅτε πὲρ χαὶ τοὺς ἀλ- 

λους, ὡς φησι Σοφοχλῆς, λέγων περὶ αὐτοῦ 
Ὃς παραχτίαν 

στείχων ἀνημέρωσα χνωδάλων ὁδόν." 
Βκμυνοκ. 

233 " 

Βυϊδας οἱ Ῥμοίίας νυ. 342,11. Ὄμπνιον (Ὄπνιον 
Ῥμοιῖη".) γέφος: μέγα, πολὺ, ηὐξημένον. Σ. Θη- 
σεῖ. Ῥποῖίις ν. 335,9. Ὀμπνέου νέφους: με- 
γίστου. 

ΘΥΕΣΤΗΣ ἘΝ ΣΙΚΥΩΝῚ Ἡ ΣΙΚΥΩΝΊΙΟΣ. 

ΘΎΕΣΤΗ͂Σ ΖΦΕΥΤΈΡΟΣ. 

“» Ῥυ0. Τπουπηΐ ἡναιπαία, Ῥυϊονῖα. δοίίο {γδηοῖσοθα- 

{αι ΒΙΟΥΟΠΘ., Ροβίθυϊουῖ5 Ανρὶβ. {{π|π|όάπθ ἀυριπιθη- 

ἴὰπι ΟΟΠΠΕῚ μΡοίθοι οχ Ηγυρίηϊ [ὰΡθ}1ὰ ΤᾺ ΧΎΠΙ." 

Βεύνοκ. 
234 

ΒίοΡαθις ἘΟΙΟσ. ΡΒγ5. 1, ὅ. ν. 156. Τοου. 

Πρὸς τὴν ἀνάγχην οὐδ᾽ Ἴρης ἀνϑίσταται. 
288 

5:ΟΡαθας ΕἸΟΙ, ἈΧ ΧΥΝ,, 1. 

Ὥς γυν τάχος στείχωμεν. οὐ γὰρ ἔσϑ᾽ ὅπως 
σπουδῆς δικαίας μῶμος ἅπτεταί ποτε. 

286 
δΌΡαοις ΟΥ̓ΠῚ, 21. 

Ἔχει μὲν ἀλγείν᾽, οἶδα, πειρᾶσϑαι δὲ χρὴ 
ὡς ῥᾷστα τἀναγχαῖα τοῦ βίου φρέρειν. 

ἐχ τῶν τοιούτων χρή τιν᾽ ἴασιν λαβεῖν. 
237 

ΒΙΌΡάθις ΟΧ ΠΤ, 12. 
᾿" , ὮΣΕ ΔΩ͂Σ [δ 
Ἔνεστι γάρ τις χαὶ λόγοισιν ἡδονὴ, 
λήϑην ὅταν ποιῶσι τῶν ὄντων χαχῶγ. 

238 
Βίορθαθις ΟΧΥ͂, 16. 

Καίπερ γέρων ὧν, ἀλλὰ τῷ γήρᾳ φιλεῖ 
Σοστος Ξ πρδς δεν τ ἐν ἘΠΤΝ 

χὠ νοῦς ὁμαρτεῖν χαὶ τὸ βουλεύειν ἃ δεῖ. 



| ΣΟΦΟΒΛΒΟΥΣ. . 41) 
239 

ΒΟΒΟΙΙαϑία Ἐπνίρίαἷς ῬΗοθηΐθθαν. 227. 

δὲ ἐν Θυέστῃ ἱστορεῖ καὶ παρ᾽ 

ἄμπελον εἶναι τῇ ἐν Παρνασῷ, λέγων οὕτως 

Ἔστι γάρ τις ἐναλία 

γῆς Ἑὐβοείας " τῇδε Ῥάχχειος βότρυς 
ἐπ᾿ ἤμαρ ἕρπει" πρῶτα μὲν λαμπρᾶς ἕω 

χεχλημάτωται χῶρος εὐανϑὲς δέμας " 

εἶτ᾽ ἦμαρ αὔξει μέσσον ὄμιξαχος τύπον, 
χαὶ χλίνεταί γε χἀποπερχοῦται βότρυς " 
δείλη δὲ πᾶσα τέμνεται βλαστουμένη 

χαλῶς ὀπώρα, κἀναχέρναται ποτόν. 

240 

᾿ Ἠρβγομῖπα, χήρυχτονγν: ἄγνωστον. ἀφανὲς 
δὲ Σ. Θ 
] 241 

Ἡρεγομίυ5, Ζλογας: ἄρρητα. Σ. Θ. 

242 
Ἡρβγομίθβ, “λωπός: ἀλωπεχώδης, πανοῦργος. 

Σ. Θυέστῃ καὶ Ἰνάχῳ. οἱ δὲ ἀφανὴς κατὰ τὴν 
σιρύσοψιν. 

243 

Ἡδογομῖαβ, μόρφρωτον: ἀδιατύπωτον. Σ. 
Θυέστῃ τῷ ἐν Σικυῶγι. 

244 

Ἡρογομῖπβ, ᾿νταΐρουσιν: ἀντιλέγουσιν. Σ. Θ. 

245 

Ἡρογομίπα, “πεέρον ἐς: ἀπειράτους. Σ. Θ. 

246 

ἩδβγοΝῖιβ, “πόϑεα: ἄϑεα, ἐχτὸς ϑεῶν. Σ. Θ. 
247 

Ἡρογομῖις, “ποπλήχτῳ ποδέ: μανιώδει. 
Σ. Θ. Σικυωνίῳ. 

2485 

Ἡδρβγομίυ5, ᾿“τελῆ: ἀδάπανα, οὐκ ἔχοντα τε- 
λέσματα. 2. Θ. 

249 

Ἡρογοβῖι5, «“ὐτό μοιρος: μονόμοιρος. Σ. Θ. 

Σικυωνίῳ. 
250 

Ἡρεγοίῖις, Δὐτόφορτοι: 
οίως δὲ οἱ ἐν τοῖς Ἰδίοις πλοίοις. 

251 

Ηοβγομῖαβ, ἡ ρωσεωμέν αι: ἀνόσιαι, ἄπωϑεν 
τοῦ ὁσίου γεγενημέναι. ΣΣ. Θυέστῃ δευτέρῳ. 

252 

Απιαι οἰκία Ρ. 94,8. Ἐντέλλω: ᾿ἀντὶ τοῦ ἐν- 
τέλλομαι. ΣΣ. Θ. 

Ξ ὃ 
αὐτοδιάχονοι. χυ-- 

Σ. Θ. Σιχυωνίῳ. 

258 

Ἡδογο9, Ἑπαίνους: τὰς χρίσεις, χαὶ τὰς 

συμβουλίας, χαὶ τὰς ἀρχαιρεσίας. 

ἀπῖριι5 ἵπ οοα, Βαθο δὐάαηίιν, 

ἩΡῊῸ 
νηταισιγ.- 

ΖΣ. Θ. Σιχυωνίῳ. 

“χαὶ ἀλχέοι ταῖς ἔπαι-- 

“54 
Ἡδδγομία5, Ἢ γόμην : διῆγον. (Σ. Θ. δευτέρῳ. 

ΤΝ.Α͂ΧΟ Σ. 

» Π6. ἀβτπιθηΐο υἱ6 Του ρίτπι Ἐρ15.. Οὐ. Ρ. 51. οἱ 

411 ἀπάσπι δηΐθ Θὰπὶ ρΟυ ΡΟ Χθταΐ ΓᾺΡυ πὶ ἔπῖ556. βαίυ- 

ἘΒΑΘΜΈΕΝΤΑ:. 

“Σοφοκλῆς 

Εὐβοεῦσιν ὁμοίαν 

γἴοαια. ΤῚΡ. Ἡιιο ον μαδίαπα δὰ Αὐἰϑίορη. ῬΙαΐαπι Ρ- 
248... Βευνοκ. 

255 
ΘΌΡαου ΧΉΨΙ, 18. 

᾿Ἐπήνεσ᾽ - ἴσϑι δ᾽, ὥσπερ ἡ παροιμία, 
ἐχ χάρτα βαιῶν γνωτὸς ἂν γέγοιτ᾽ ἀνήρ. 

Ὑ θύβαπι αἰΐθυαπι ΘΟΓυρίθ ρα ἶθοὲ ΑΡοβίοιι5 ὙΠ, 96. 

256 
ΤΙοηγβῖυ5. ἨάΙο. Απεᾳ. 1, 25. Σοζοχλεῖ δ᾽ ἐν 

᾿νάχῳ δράματι ἀνάπαιστον ὑπὸ τοῦ χοροῦ λεγόμε-- 
γον πε δέει ὧδε 

Ἴναχε γεννᾶτορ,, παῖ χρηνῶν 

πατρὸς ᾿Ωχεανοῦ., μέγα πρεσβεύων 

ἴάργους τε γύαις, Ἥρας τε πάγοις 

χαὶ Τυρσηνοῖσι Πελασγοῖς. 

ΒΒ ἀδία ΑΡΟΠΟπΙ ΒΗ. 1, ὅ80.0 Ὅτι δὲ οἱ αὐτοὶ 
Πελασγοὶ χαὶ ᾿Ἵργεῖοι χαὶ Σ. ἐν ᾿Ινάχῳ μαρτυρεῖ. 
χαὶ οἵ Τυρρηνοὶ δὲ Πελασγοί. 

257 

“Αἰβοπαουβ ΧΥ͂, γΡ. 668». «Σοφοχλῆς ἐν Ἰνάχῳ 
ἀφροδισίαν εἴρηκε τὴν λάταγα ., Ξανϑὴ δ᾽ ἀφροδι- 
σία λάταξ παισὶν ἐπεισχύπτει δόμοις.“ Ουδθ Τοι- 
Ρὶπ5. Π|. Ρ. 471. ἴῃ τυϊπηθίτος τϑάθρὶς 

ξένη δὲ χἀφροδισίκα 
λάταξ ἅπασι νῦν ἐπεισχύπτει δόμοις. 

258 
ῬοΠκ ἘΝ, 60. Π]έρη δὲ πόλεως, χαὶ πανδοχεῖον, 

χαὶ ξενὼν, χαὶ, ὡς ἐν Ινάχῳ Σοφοκλῆς ,, Πανδό- 
χος ξενόστασις."" 

259 

ΚΌΠΟ]. ΑΥίβίορη. ῬΙ 727. Τὸν Πλοῦτον Πλού- 
τωνὰ εἶπε παίζων " ἢ ὅτι χαὶ ΤΙΠλούτωνα αὐτὸν ὑπο- 
“οριστιχῶς ἐχάλεσεν, ὡς Σοςφοχλῆς ᾿Ινάχῳ, Πλού- 
τωνγος δ᾽ ἐπείσοδος.““ 

Τοιόνδ᾽ ἐμὸν Πλούτων" 

Τάοπι δα γ. 807. Σιπύη δὲ, ἡ ἀρτοϑήχη. ταῦτα δὲ 
ἐξ Ινάχου Σοφοχλέους, ὅτε τοῦ “]ιὼς εἰσελθόντος 
πάντα μεστὰ ἀγαϑῶν ἐγένετο. 

269 
ϑΟΠΟΙΙ σία ἘΠρΐέαπι 1147. Κημὸς --- ἦν παρόμοιος 

χώνῃ, ὡς καὶ Σοφοκλῆς ἐν Ἰνάχῳ. 

χαὶ πάλιν 
᾽ 

ἀμεμφίας χάριν. 

201 202 

ΒΟΒΟΙΪ σία ναι 1208, Αὐυνῆ δὲ, ὅτι ἔχει περι-- 
πείρας αίαν τὸν πέτασον " ὡς Ἑρμῆς ἄγγελος ὧν πα- 
ρὰ Σοφοχλεῖ ἐν ᾿νάχῳ ἐπὶ τῆς Ἴριδος 

Τυνὴ τίς ἥδε; χυχλὰς ᾿ἀρχάδος χυνῆς. 

ΠΘεγοδῖι5, Τρχὰς χυνῆ: ᾿πρχαδιχὸς πῖλος. ΣΣ. Ἰ. 

203 

ΒΟΠΟΙ δία ΑὙἰϑέορη. ἘοοΙΘοἴαΖ. 80. Τοῦ Πανόπτου 

τοῦ τὴν ᾿Ιὼ φυλάττοντος. αἰνίττεται δὲ ὡς ὄντος 

αὐτοῦ δεσμοφύλαχος. ἀναφέρει δὲ τοῦτον ἐπὶ τὸν 
ΞΕ ΕΣ 

παρὰ ΖΣοφοχλεῖ ἐν ᾿Ινάχῳ “Ἵργον. 
204 

ΒΟΒΟΙ βία ΑΘΒΟΒΥΙ Ῥιομι. 576. “Σοιροχλῆς ἐν ᾿Ινά- 
χῳ χαὶ ἄδοντα τὸν άργον εἰσάγει. 

205 

Βίγαρο ΨΙ. Ρ. 271. Εὲ δὲ τοῦτο δυνατὸν, τά γε 

....} 



42 ΣΟΦΟ ἢ Ἄ ΒΓ Ὁ Ὁ Σ. 

προειρημένι, ἀδύνατα καὶ τὰ περὶ τοῦ ᾿Ινύχου μύϑῳ 

παραπλήσια, εἰδδνα γτὶρ ἐν ἐν, ἄγον 
Ῥεῖ γαρ ἀπ᾿ εἰχρὰς 

Πίνδου (φησὶν ὃ 2.) «Ἰάχμου τ᾿ ἀπὸ Περραιβῶν 
εἰς ᾿Ἱμφιλόχους καὶ ᾿Ἰχαρνᾶνας, 

μίσγει δ᾽ ὕδασιν τοῖς ᾿χελῴου. 
“χαὶ ὑποβὰς 

Ἔγϑεν ἐς Ἴϊργος διὰ χῦμα τεμὼν 
ἥχει δῆμον τὸν «Τυρχείου. 

2606 

Ἡρτιοάίαπι5 περὶ μονήρους λέξεως τ. 85,10, .71α- 
ρὸς, ἔνϑεν ϑηλυχὸν παρὰ Σοφοχλεῖ ἐν ᾿Ινάχῳ χαὶ 
σασχυτρίνων λαρὸς εὔτατ᾽ ἐπὶ χῦμα ἐχροὰς ἐπώμο-- 
σα λαρὸς ἀνήρ. Τίὰ οοάθχ. 

2607 

ϑΟΒΟΙ σία Αὐἱβιορμαηῖ5 Ῥαοῖς ὅ30. Σοφοκλέους 

μελῶν: ὕτι ἡδέα τὰ μέλη Σοιοχλέους. περιέργως 

δέ τινες εἷς τὰ ἐν τῷ Ἰνάχῳ περὶ τοῦ ἀρχαίου βίου 
καὶ τῆς εὐδαιμονίας ., Εὐδαίμονες οἱ τότε γενεῶς 

ἀφϑίτου λαχόντες ϑείου ““, ϑείου οχ ϑέασαι, φιρὰ 

ρα θΟΒΟ]Ἰασίδπὶ 56 ααϊτιτ, οὐίαιπ υἱ θίπν, 

208 

Ἠρογοίυ8, ᾿γτίπλαστον: ΖΣ. Ἰνάχῳ 
Πατὴρ δὲ ποταμὸς Ἴναχος 

τὸν ἀντίπλαστον νόμον ἔχει χεχμηχότων, 
ἀντὶ τοῦ ᾿σύπλαστον, ὅμοιον. 

3609 

Β.1 85. ΟἹ βΤΑπιπιλίΐοιις ΒΟΚΚΘΡ Ρ. 442, 3, ᾽40 «ἀ- 
χνῆηςς --- ϑηλυχῶς δὲ Σ. Ἰ- 

Πάντα δ᾽ ἐρίϑων ἀραχνᾶν βροίϑεε, 

210 

Ἡρογομὶις, Ἐπέίχρου μας: ἐπίπληγμα, ἢ ἐπιχά. 
ράγμα. διὰ τὸ παρωνομάσϑαι τῷ ἔργῳ (ργῳ Του- 
Ρίι5.}) ΘΝ ἊΜ 

Ἐπίσρουμα χϑονὸς ᾿4ργείας. 

271 

ἩρογοΝαα, Κυάμῳ πατρίῳ: Σοφοχλῆς 7ε-- 
λεώγρῳ, ὡς χαὶ τῶν Αἰτωλῶν τὰς ἀρχὰς χυαμευόν- 
των. διεχλήρουν δὲ αὐτὰς χυάμῳ, χαὶ ὃ τὸν λευκὸν 
λαβὼν ἐλάγχανεν. ἀνάγει δὲ τοὺς χρόνους, ὡς χεὼ 
ἐν Ἰνάχῳ ., Κυαμοβύόλον διχαστήν “. Οοάοχ χυαμο-- 
βόλως δικιστήν. 

272 

Ἡανροογαῖῖο, ΠΙ͂Ωαλίνσχιον : ζοφερόν. Σ. Ἰνάχῳ 
Χειμῶνι σὺν παλινσχίῳ. 

ΟἸοσϑαπι παλενσχίῳ παρθης Ῥμοίΐις Ρ. 373, 26. οἱ ϑιυιϊάας. 

273 

ἩΥ οἰ, Τελλόϑριξ: ποιχιλόϑριξ. ἢ πα- 
ρθεώρους 55. συνεχεῖς ἔχουσα τὰς τρίχας. παρὰ τὴν 
αξλλαν. ΣΣ. “«-. 4. 

274 

Ἡρεγοίας, ναιδείας φάρος: χιτών. Σ.. 
παρὰ τὸ ., Χλαῖνών τ᾽ ἠδὲ χιτῶνα, τά τ᾽ αἰδῶ 
-» »" λ ὰ ςς ἀμφιχαλύπτει ““, 

270 
Ἡρεγομῖια, “Ψαντας --- Σ. δὲ Ἰνάχῳ τὰ μὴ 

χεκολλημένα. παρὰ τὸ αἵνειν (νι5ο αἰνεῖν), ὅ ἔστι 
χατακοπτονταὰ πτίσσειν. 

2170 

᾿Ἵλωπός: νἱάρ ἔταρπι. 242. 

277 
Απααϊποῖοία Ρ. 84, 18. Βοῦ : ἀντὶ τοῦ βούς. 

᾿Ινώχῳ. Βἰμιητίοιυ ΟΒΟΘυο θοβοῖς ἀρ ΒΘΚΚουαμι ν. 1190, 

278 

Ἐνοτϊδηθβ Ρ. 200. Παρὰ τοῖς ᾿“ττιχοῖς χερχνώδη 
ἀγγεῖα λέγεται τὰ τραχείας ἀνωμαλίας ἔχοντα, ὡς 
χαὶ Σοφοχλῆς περὶ τῆς ἀποταυρουμένης φησὶν ᾿Ιοῦς 

Τραχὺς χελώνης χέρχνος ἐξανίσταται. 

Τιὰ ΕΠΠΙ5]Θἰπ5. πὶ ἘΔ ΙΗ) ΤΠ ουίθνν υ0]. ΧΎΤΙ, Ρ. 237, 

Ὑαξο φησὶν ἐχϑὺς τραχὺς ὦ χελώνης --- 

μιν 
«-. 

- “" 
ἴω ᾽ξ ΝΣ 

2179 

5680]. ΑΡΟΙΠΙΟΗΪ Ατσροι. ΤΥ, 14, 7Τ͵]αρὰ τὸ ἔνιαι 
Σοφοχλῆς ἐν ᾿Ιξίονι δίψιον φησὶ τὸ βεβλαμμένον. 

χαὶ Ὅμηρος ., Πολυδίψιον Ἄργος ἱχοίμην ““ πολλά- 
χις βεβλαμμένον. 

71.0.8. ..53.. ΣΕ: 

,.» ΓΟΡαΐος τὸχ 1, γοΐαθ ρμαΐου δ ἸΒΘπθΡθοθᾶθ. ὙΠ|Ὸ 

ἈΡΟΙΠΟάου ΒΙΡΙοΙμ. ΤΠ, 8, οἱ Ἡγείπὶ 14}, ΕΥΠ." 
Βκυνοκ. 

280 
5ίοραθις ΟΧΙΧ, 6. 

Τὸν ᾿11δὰν γὰρ οὐδὲ γῆρας οἶδε φιλεῖν, 
281 

Ἡδεγομίις, ἡ“ φύλλωτον πέτρανς ἄπορον, 
ἄδεγδρον, οἷον λεωπετρίαν. (Σ. ᾿Ιοβάτῃ. 

282 

«ΑὐἸοίορμαπος Ἐφ ῖρις 496, 

ὑ4λλ᾽ ἴϑι χαίρων, χαὶ πράξειας 
χατὰ νοῦν τὸν ἐμόν. 

ταῦτα δὲ, ἱπαᾳυὶ βομοιίαςίος, παρὰ τὰ Σοφοχλέους 
ἐξ Ιολάου (Ιοβάτου Θοιιμο]άι5).. 

[ΓἸΠΠΟΔΜΑΜΕΙ.. νὰ ΟΙΝΟΙ͂ΔΟΣ. 

10.,.4 0 Σ. 

] 
Ι 
! 

] ἹΠΠΟΝΟΟΣ. 

᾿ 282 

ες Ῥοχ ΤΥ.111. Τραγιχὸν δὲ οὐκ ἔστιν (ἡ παρά- 
βασις)., ἀλλ᾽ Εὐριπίδης αὐτὸ πεποίηχεν ἂν πολλοῖς 

᾿ δράμασιν. ἐν μέν γε τῇ “ανάῃ τὸν χορὸν τὰς 70: 
γαῖχας ὑπὲρ αὐτοῦ τι ποιήσας παρειπεῖν, ἐχλαϑό- 

μένος, ὡς ἄνδρας λέγειν ἐποίησε τῷ σχήματι τῆς 
λέξεως τὰς γυναῖχας. καὶ Σοφοκλῆς δὲ αὐτὸ ἐκ τῆς 

πρὸς ἐχεῖγον ἁμίλλης ποιεῖ σπανιάχις, ὥσπερ ἐν 

᾿ Ἱππόνῳ. 
284 

ΒΙΟΡδοις Ε Ιοσ. ΡΠγ5. 1, 9. ν. 230. οἱ χψυὶ ποιποη 

ξαθι]αθ αἀάπης ΟἸθπιθς. Βίγοιπαι. ΕΥ̓͂, ρ. 742. οὲ Ο61- 

1ἶπς ΧΙΤ, 11. 

ἹΠρὸς ταῦτα χρύπτε μηδὲν, ὡς ὁ πάνϑ᾽ ὁρῶν 
χαὶ πάντ᾽ ἀκούων πάντ᾽ ἀναπτύσσει χρόνος. 

285 

Βίορπαπις, Ὥλενος: πόλις ᾿χαΐας, καὶ «Αἰτω-- 
λέας, ϑηλυχῶς λεγομένη. “Σοφ. ἐν Ἱππόνῳ 

Ἔξ ᾿Ωλένου γῆς φορβάδος χομίζομαι. 

| 

] 
] 

' 
Ι 



286 

Ἡσγομῖι5, ἡπαλέξασϑαις: ἀποφυλάξασϑαι. 
Σ. Ἱππόγῳ. 

287 

Ἡρογομῖι9, “παρϑένευτος: ἀκέραιος, χα- 

ϑαρά. ΣΣ. Ἱππόνῳ. 

ΙΤΙΡΙΓΕΝΕ 4. 

288 
ΞΙΌΡαοας ΧΧΧ, 6. 

Τίχτει γὰρ οὐδὲν ἐσϑλὸν εἰχαία σχολή" 
ϑεὸς δὲ τοῖς ἀργοῦσιν οὐ παρίσταται. 

289 

Αἰβοπαθης ΧΙ. Ρ. 5618 ἃ. 

Νοῦν δεῖ πρὸς ἀνδρὶ, σῶμα πουλύπους ὅπως 

πέτρᾳ, τραπέσϑαι γνησίου φρονήματος. 

Νοῦν δεῖ Ῥουβοπις. Οὐοαθχ γόύξι. 

290 
Ἡδσγομῖια, ᾿χρουχεῖ: ἄχρον ἔχει. ἄκρον 

δὲ ὄρος τῆς ᾿“ργείας, ἐφ᾽ οὗ ᾿“ρτέμιδος ἱερὸν ἱδρού- 
σατο Μελάμπους, χαϑάρας τὰς Προιτίδας, ἤγουν 
ταῖς Χάρισι, ΣΣ. ᾿πριγενείᾳ. 

291 

συ ομίπς ἵπ ἀπυνδάκωτος, Σοςφοχλῆς ἐν ἸΙφιγενείᾳ 
πύνδαχα τοῦ ξίφους τὴν λαβὴν ἔφη. Ἑαάοιι Βα α5, 
5664 ΟἸΗΐἶ550 ποιπῖπθ ἔα θα, 

292 

Ἠδϑβγοϊίπς, Βασίλη: βασίλεια. Σ΄. ᾿Ιξιγενείᾳ. 

Πα οὐνείσοπῆα οοαϊοῖς βουρίασα, βασιλ, ἡ βασίλεια. 

Ἐουπιᾶπι νοοῖ βασίλη 

᾿ἤγάμεια. 
39. υδὲ γυ]ρο βασίλεια, Βοροκμῖπς. βασιλῆη. 

293 

ῬΠμοίζι5 Ρ. 410, 10. οἱ διυυῖάας ἵπ πενϑερὸς, Σοίρο- 
χλῆς εἶπε πενθερὸν τὸν γαμβρὸν ἐν ᾿Ιριγενείᾳ 

Σὺ δ᾽ ὦ μεγίστων τυγχάνουσα πενϑερῶν. 
ἀντὶ γαμβρῶν. Αἀ Βυπο Ἰοοιπὶ βρθοίας Ετγπιοος. 8. 

Ρ- 220, 40, 

ἃπποίανε ΒίΘΡ πάπας ΒυΖ. ἴπ 

2941 

Ὕποφρον: νἷάο ἔνασπι. 236. 

ἄν ΝΗ ΣΤ , ΤΣ 

295 

ῬΟΙΠῸχ Χ, 31, ΠΙέρη δὲ χλίνης χαὶ ἐνήλατα. Σ. 
ἐν᾿Ιχνευταῖς σατύροις ἔφη .᾿Ἐνήλατα ξύλα τρίγομφα 
διατορεῦσαί σὲ δεῖται“. ὝοΥΡα σοννπρία . ὅθ᾽ ψιῖριις 

Ῥοϑέ 81105 σοπίθοίαρας ῬγΟτΕ ΤΟΡΡοΟΚῖς. δὰ ῬΈτΤΥ πΙΟΙ. 

Ρ. 178. 
296 

Αὐμοπαθας 1]. ν. 62 1. ᾿“ττιχοὺὶ δ᾽ εἰσὶν οἱ λέγον- 
τες ὄρμενον τὸν ἀπὸ τῆς χράμβης ἐξηνϑηκότα. Σ. 
ἸΙχνευταῖς 

“Κἀξοομενίζει κοὐκ ἐπισχολάζεται 
βλάστη. 

παρὰ τὸ ἐξορούειν χαὶ βλαστάνειν. ἘΠαρία, μα. ρΡ. 
899, 17. 

297 

Ἑὰ [ουίαβθθ σοοποπῆα ΡῬίπάανο Νόοπι, ΓΤ, 

ΞΘ ΦΆΘ Δ δἘ, Ὁ Ὁ ΤΣ. 49 

τὸ διέλχεσϑαι χαὶ παντοδαπῶς διαστρέφεσθαι χατ᾽ 
εἶδος - λέγεται δὲ χαὶ διγνοῦσϑαι τὸ χαμπύλον γέ. 
γνεσϑαι ἀσχημόνως χαὶ κατὰ συνουσίαν χαὶ ὄρχησιν 
χάμπτοντα τὴν ὀσφῦν. ΕΣ. ᾿Ιχνευταῖς. 

ΤΩΝ: 

Πρ Γυαριιθηίο δὰ μᾶπο [ἈΒαΪαπὶ ποὰ τϑοίθ το]αΐο 
αἰχὶ ἰηΐνα δά Θθπθιπι ἔγαρια, 417, ϑιιροῦθοῖ ἐρῖπιν 
501π|ΠῚ ΘΙΌΡΔΟΙ τοϑεϊπηοηίπηι ἢ Οαΐπ9. ἐπ ΠΡυῖς υἱάθπάππι 
δϑὲ πθ Ἴωγος οχ “Σίνωνος 5ῖϊ ΘοΥραρίππι. 

298 

ΒιοΡαθι5 ΟΠ, 10. Σοφοχλέους Ἴωνος 
Ἔν “Τιὸς χήποις ἀροῦσϑαι μόνον εὐδαίμονας ὅλ- 

βους. 

ΚἈΑΠΙΚΙΟΙ Η ΜΙΝΩΣ. 

5.0 Ορρίδιιμν 51 Πα. οοῖ Οαπιΐοπο : 

ἧπ Κάμιχος. 
νἱάθ. Βίθρμαππηι 

-«Αὐρτιπθηΐππι ουδΐ ποῦ9 ΜΠποῖς ἃ Οὐοα]ῖ 
ΠΙΑΡι5. Ἰπουομρεῖ. ὙΙΔοπαΩΙ ρῥναθίον Πίοάογιπι 5ἴοπ]. 
ἴπ Ταθῆδ! Ηἰβίονία βοβοιαδίος Ῥίπάανὶ δὰ θην, Ιν, 
90. εἐ Ῥαπϑαπ, Ν, 17, 4.“ Βεύυνοκ. 

299 Ι 
Αἰποπαοῖς ΠΠ. Ρ. 86 ἃ. Τῶν στραβήλων μνημο- 

γεύει χαὶ Σοφ. ἐν Καμιχίοις οὕτως 

ἁ“λίας στραβήλου τῆσδε τέχνον εἴ τινὰ 
δυναίμεθ᾽ εὑρεῖν. 

800 
ΑἸΒοπδοπς ΤΧ, Ρ. 8388 1. Πέρδιξ- τοῦ ὀνόματος 

ἔνιοι συστέλλουσι τὴν μέσην συλλαβὴν, ὡς ᾿ἀρχίλο- 
χος" πολὺ δέ ἔστι τὸ ἐχτεινόμενον παρὰ τοῖς ᾿4ττι- 
χοῖς. Ζοφ. Καμιχίοις 

Ὄρνιϑος ἦλϑ᾽ ἐπώνυμος 
ΠΈέρδιχος ἐν χλεινοῖς ᾿4ϑηναίων πάγοις. 

801 

ῬΟΥ͂Ν Ρ. 418, 16. οἱ ϑιυυῖδας ἱπ Πέρδιχος ἱερὸν --- 
“Σοφοχλῆς δὲ ἐν Καμιχίοις (Πἰθτῖ χωμικοῖς) τὸν ὑπὸ 
“1αἰδάλου ἀναιρεϑέντα Πέρδικα εἶναι τοὔνομα. 

302 
ΟἸοπιθη8. ΑἸοχ. ϑίγοπι. ὙΙ. ν. 741. 

Οὐκ ἔστι τοῖς μὴ δρῶσι σύμμαχος τύχη. 

909 
ἸΠοςγομτ5.. Κωχεύο υσιν ὀχοῦσι . μετεωρίζου- 

σι. πιστοί μὲ σοφοχλῆς χαμίχην χωχεύουσιν ἐμφο- 

ραιδέσμας. ῬαμΠΟ οπιθπάαίϊις Ετγιμοῖοσ. ΜΙ. ἀρπᾶ 

ΒυμπΚοηΐπην ἵπ Αποίατίο, Λωχεύουσινγ: ὁ. μι Σ. 
χαμιχοῖς ., πιστοί μὲ χωχεύουσιν ἐν «(οραὶ δέμας “-. 

Ἀροίθ, πῖδὶ απο ἐν φορᾷ 5ουϊβοπάππι. Βυβηκοηῖο 

ἀμφορεῖ Ῥ]αοομθαΐ, σοπιραταία Ἡ 5 οΝ ρβ]οσδᾶ, .7μι- 
φορεῖς τῷ (οοάθχ ἀμφορείῳ ) φορτίῳ. 

804 
Τοᾶππο5 Παπιᾶσο. ἱπ Οαἰ σίου! ρΡοπα. δα ΚιοΡαθι 

γ0]. ΤΥ, ν. 36. Εὐριπίδου Κωμιχοῦ 
« ᾿ ἐπρς ς τσ ΤῊΣ 
Ὅστις νέος ὧν μουσῶν ἀμελεῖ 

τόν τε παρελϑόντ᾽ ἀπόλωλε χρόνον 
χαὶ τὸν μέλλοντα τέϑνηχε. 

ῬΒοιΐπ5. ν. 489, 1. οἱ δυῖϊα5, Ῥεχνοῦσϑαι: ῬιΟΡΑΡΙ ον Οαϊβίονα τις ΣΣοξοχλέους Καμιχίων. 



Σ Ὁ Φ Ὁ δαὶ ΙΔ. ἪὋ Ὁ ΦΣ. 

ΚΙ Ζ.4.ΖΤΩἿΝ. 

300 

Ἡνοδίδπιια περὶ μονήρους λέξεως γν. 80, 27. Σο- 
φοχλῆς ἐν Κηδαλίωγνι σατυρικῷ φησι 

Καὶ δή τι καὶ παρεῖχα τῶν ἀρτυμάτων 
ὑπὸ τοῦ δέατος. 

ἀντὶ τοῦ δέους. Ψ. 1. τῶν ἀρτυμάτων.] Οοηΐ, ἔγαστα. 
Θ08. Ἡδόγομῖι, “Ζ ἕατος: δέους. Σ΄ Κηδαλίωγχι. 

8308 

Ηρδγομῖιβ. ““ὐτοχτίτους (οοἄοχ αὐτοχτίστους) 

δόμους: οὐ χατεσχευασμένους, ἀλλ᾽ ἐκ ταὐτοιμιά- 
του γεγενημένους, ἢ τοὺς οὐκ οἰχουμένους. Σ. Κη- 
δαλίωνι. 

307 

Ῥμοίϊι5 Ρ. 217, 9. οἱ ξομοιαβία Ῥ]αίοηῖς Ρ. 3329. οἱ 

Βιϊάας, «““ευχὴ στάϑμη: ἐπὶ τῶν ἄδηλα ἀδή- 
λοις σημειουμένων, ἢ ἐπὶ τῶν μηδὲν συνιέντων. 
“Σοφοχλῆς Κηδαλίωνε 

Τοῖς μιὲν λόγοις τοῖς σοῖσιν οὐ τεχμαίρομαι; 

οὐ μᾶλλον ἢ λευχῷ λίϑῳ λευχὴ στάϑμη. 

808 

ῬΒοίϊις ἡ. 338, 1ὅ. εἱ δαΐδας, Ὄνου σχιώς: 
καὶ, περὶ ὄνου σχιᾶς. Σοφοχλῆς Κηδαλίωγι 

Ὅτι ἄν τι γίγνηται, τὰ πάντ᾽ ὕγου σχιά. 
Ῥμοιίῖι5. γίνηται. ϑυυιῖάας5 γένηται. 

309 

ΑΙΒοπαθαβ ΤΥ. ν. 104 ἃ. Κατὰ γὰρ τὸν Σοφο- 
χλέους Κηδαλίωνα ἐστὲ 

ΜΙαστιγίαι, κέντρωγες, ἀλλοτριοφάγοι. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ͂ (3). 
910 ΄ 

Ἐνοι πὰ ῃ. 02. ἡνταῖον ϑεόν: τὸν βλάβης 

ὑπονοούμένον αἴτιον ἔσεσϑαι ἄνϑρωπον. ἀνταῖον 

δ᾽ ἐχάλουν οἱ παλαιοὶ τὸν σώφρονα, ὡς χαὶ Σοφο- 

χλῆς ἐν Κλυταιμνήστρᾳ λέγων ο Τὸν δὲ ἀνταῖον 

περιδινέοντα οὐχ ὁρᾶτε, χαὶ δεῖμα προσπνέοντα 

(οάθχ Οδμιαθυϊ ρἰθηοὶς. σπιοοσπαίοντα ). ἀνταίας θεοῦ." 

ΚΟΖΧΙΖΕΣ. 

Ἀποίου ΔΥΘΉΠΙΘ ΗΠ ῬΡΟμιθίμοὶ Αθϑομυ οὶ: ἈΑεῖται δὲ 

ἡ μυϑοποιία ἐν παρεχβάσει παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν Κόλ- 
.χοις. 

311 
ϑίόβαριις Ἀ ΧΙ, 23. 

Καλὸν φρονεῖν τὸν ϑνητὸν ἀνθρώποις ἴσα. 

312 

“ΑἸμοπαθι5 ΧΊΉΠ, γν. 602 6. Σοφοκλῆς ἐν Κολχίσι 
περὶ Γανυμήδους τινὰ λόγον ποιούμενος 

Π7ηροῖς ὑπαίϑων τὴν «1ιὸς τυραννίδα. 

8319 

Οναπιπιδίΐοις. ΒΟΚΚΘΡὶ Ρ. 404, 19. οἱ ϑιιϊδας, .,.ν- 

ϑυπουργῆσαι χάριν: τὸ ἀνταποδοῦναι. Σ. 
«Κολχίσιν 

Ἦ φὴς ὑπομνὺς ἀνθϑυπουργῆσαι χάριν; 

814 

5001. ΑΡΟΙΠΟΗΪ ΒΠΟΙΙ ΠῚ, 1371. Σοφοχλῆς ἐν 

] 
᾿ 

-“Κολχίσι πεποίηκε τοῦ ἀγγέλου τὸν «Ἰήτην πυϑόμε-- 
γον περὶ τῶν προειρημένων οὕτως " 

ἯΙ βλαστὸς οὐχ ἔβλαστεν οὑπιχώριος, 
καὶ κάρτα φρίξας εὐλόφῳ σφηκώματι, 
χαλχηλάτοις ὅπλοισι μητρὺς ἐξέδυ; 

315 

16 πιοτίθ Ἄρδυν: υἱάθ ἔγαστη. 49]. 

910 

Ἡδογομία5, Ἐπαλλαχϑεῖσα: ἐπαλλάξασα. Σ. 

«Κολχίσιν. 
317 

Ετγ πιο] 5. ΜΙ. Ρ. 439, 1. Σοφοχλῆς Κόλχοις 

Ὑμεῖς μὲν οὐχ ἄρ᾽ ἦστε τὸν Προμηϑέα. 
ἀντὶ τοῦ ἤδειτε. 

318 

ΑἸδοπαθιρ ΠῸ Ρ. 70 ἃ. ΚενάώραςΣ ταύτην Σοφο- 
“λῆς ἐν Κολχίσι κυνάραν καλεῖ. Ἐπ Θρίϊοπιο Επδία- 
{μῖπ5 Ρ. 1822, 17. 

319 

Θαϊοππβ το]. ΤΧ. Ρ. 885, ΟΠπατνίον. (ΟΥ̓. ν. 454, Βα- 

51.) “1οκεῖ μὲν γὰρ αὐτὴν (τὴν πέμφιγα) ἐπὶ τῆς 
πγοῆς Σοφοχλῆς ἐν Κύλχοις λέγειν 

᾿Ἵπῆξε πέμφιξιν οὐ πέλας φόρου. 
- ἐπὶ δὲ τῶν ἀχτίνων αὐτῶν δοκεῖ χρῆσϑαι τῷ 
ὀνόματι Σ. ἐν Κόλχοις κατὰ τάδε τὰ ἔπη 

Κἂν ἐθαύμασας 
τηλέσχοπον πέμφιγα χρυσέων ἰδών. 

ουδιπι Ὀυΐπιπ πὶ ΕΓ ΘΥΤΙ Δ ΠΠτ 5. ἴῃ αἸ5β θυ οπ 6 ΑΒΘ 

Ῥεομιοίμθο. 5010 Ρ. 24. ἴΐα σουτίοιι, “πῆξε πέμφιξ 

ὡς ἱπνοῖ σελασφόρου. ΤἸάθπι ἱπ ΑἸΐθυο Ἰθθ0 Θπιθης 
ἄανῖς νυϊραίαμι ἐθαύμασα. 

320 

ΒΟΒΟΙ σία Ῥιπάαν Ργίι. ΤΥ, 398, Τοὺς πυρίπνους 

ταύρους ᾿Ἱντίμαχος ἐν «1ὐδὴ “Πφαιστοτεύχτους λέγει. 
χαὶ Σοφοχλῆς δὲ χαλχοῦς βοῦς ἀδερμάτους φησὶν 

“Χαλχοσχελεῖς γὰρ 

-- -- ἐχπνέουσι πνευμάτων ἰίπο" 
φλέγει δὲ μυκτὴρ, ὡς -- 

ΚΡΕΈΕΘΟΥ Σ Ζ. 

321 
ΒιόΡᾶοις ΤΥ, 38. 

Ταῦτ᾽ ἐστὶν ἄλγιστ᾽, ἢν παρὸν ϑέσϑαι χαλῶς 

αὐτός τις αὑτῷ τὴν βλάβην προσϑὴ φέρων. 
822 

ΒΙΌΡαθις ὙΠ, 8. 

Ὅστις δὲ τόλμη πρὸς τὸ δεινὸν ἔρχεται, 
ὀρϑὴ μὲν ἡ γλῶσσ᾽ ἐστὶν, ἀσφαλὴς δ᾽ ὃ γοῦς. 

Ὑ. 1. τόλμης ΕΠπ|5]. δ Μροάθαπι Ρ. 146. 
8323 

ΘΊΌΡ οι, ΧΕ, 4. 

Καλὸν μὲν οὖν οὐκ ἔστι τὰ ψευδῆ λέγειν " 
ὅτῳ δ᾽ ὄλεθρον δεινὸν ἁλήϑει᾽ ἄγει, 
συγγνωστὸν εἰπεῖν ἔστι χαὶ τὸ μὴ καλόν. 

324 

ΘΌΡαο9 ἈΝ ΧΥΙΙΙ, 26. 

Οὔτε γὰρ γάμον, ὦ φίλαι, 
οὔτ᾽ ἂν ὕλβον ἔκμετρον 
ἔνδον εὐξαίμαν ἔχειν " 

φϑονεραὶ γὰρ ὁδοί. 



ΦᾺ «“-. 

85ὅ 
ΒίοΡαθυα ΧΟΙ, 28, 

Καὼ μή τι ϑαυμάσῃς μὲ τοῦ χέρδους, ἄναξ, 

ὧδ᾽ ἀντέχεσϑαι. χαὶ γὰρ οἱ μαχρὸν βίον 
θνητῶν ἔχουσι, τοῦ γε χερδαίνειν ὅμως 
ἀπρὶξ ἔχονται" χἄστι σιρὸς τὰ χρήματα 

θνητοῖσι τἄλλα δεύτερ᾽ " εἰσὶ δ᾽ οἵτινες 
αἰνοῦσιν ἄνοσον ἄνδρ᾽, ἐμοὶ δ᾽ οὐδεὶς δοχεῖ 
εἶναι πένης ὧν ἄνοσος, ἀλλ᾽ ἀεὶ γοσεῖν. 

320 
ΒίοΡαθι5 ΟΠῚ, 15. 

Κάλλιστόν ἔστι τοὔνδικον πειρυχέναι" 
λῷστον δὲ τὸ ζὴν ἄνοσον " ἥδιστον δ᾽ ὅτῳ 
πάρεστι λῆψις ὧν ἐρᾷ χαϑ᾿ ἡμέραν. 

927 

Οταπιπιδέϊοιι9 ΒΟΚΚΟΥΙ Ρ. 979, ὅ. 

ἐν τῇ (οοάθχκ τῷ) Κρεούσῃ 
πελϑ᾽ ἄπελϑε, παῖ" τάδ᾽ οὐχ ἀκουστά σοι. 

(σοι ομι. οοοχ) χαὶ Εὐριπίδης δὲ πολλάκις. ὁ μέν- 
τοι Σοφοχλῆς ἀχούσιμά φησι. 

Ἠχουστά: ὡς 

328 

Ἡδογομῖι5, “γέκτημαις ἀνείληφα. Σ. Κ'. 
329 

ῬΟΙΙΙΧ ΥΨΙ, 174. Τὸ δὲ ἰσοϑάνατον Σοφο- 
χλέους εἰπόντος ἐν Κρεούση οὐ πάγυ ἀνεκτόν. 

ἘΞΡΥΙΣΌΎΤΣ. 

390 

Αἰδοπδθὺς ΧΥ͂. ρ. 687 ο. Σοφοκλῆς ὃ ποιητὴς 

ἐν Κρίσει (οοῦθχ χρησὶ) τῷ δράματι τὴν μὲν ̓ φρο- 
δίτην ἡδονήν τινὰ οὖσαν δαίμονα μύρῳ τὲ ἀλειφο- 
μένην παράγει καὶ κατοπτριζομένην, τὴν δ᾽ ᾿ϑηνῶν 

φρόνησιν οὖσαν καὶ νοῦν, ἔτε δ᾽ ἀρετὴν, ἐλαίῳ 
χρωμένην χαὶ γυμναζομένην, 

3931 

Ἡνοαίδηιβ περὶ διχρόνων., Θχβουϊρίπβ ἃ» Πγᾶσοπθ 

4φυὶ ἀϊοῖϊταν ν. 85, ὅ. οἵ συδιηπιδίίοο ἘΓΘυ πα πηΐ ἢ. 444. 

«Ῥάρος συστέλλον τὸ α, ὡς παρὰ Σοφοκχλεῖ ἐν Κρί- 

σει σατυριχῇ 
Καὶ δὴ φάρει τῷδ᾽ ὡς ἐμῷ χαλύπτομαι. 

ἴω Ἡδυοαϊαηϊ ΠΡτὸ περὶ μονήρους λέξεως γν. 86, 24. 
Βᾶθο Ῥανέπι ἴῃ Ἰδοιπαπ) ἱποῖ  θυιπΐ : πη 6. Ροδίσθιπα ἰδη- 

ἴσπι ὙΘυθα βαρθυδιπς τῷδ᾽ ὡς ἐμῷ χαλύπτομαι. 

8392 

Ἡβγομῖις, Βυδοέ: οἵ μουσικοί. ἢ χροῦμά τι. 
Σ. Κροίσει. Οοᾶοχ σοφῶς χρησίν. 

Ἃ 

8393 

ΒΟΒΟΙ βίᾳ ΝΙοαπανὶ Του, 848, ἴἥλλοι δὲ οὕτω τὸν 
ὖϑον φασίν. Προμηϑέα τὸ πῦρ κλέψαντα καὶ τοῖς 
ἀνθρώποις δωρησάμενον οἱ λαβόντες ἐμήνυσαν, οὐ 
καλὴν τῆς χάριτος τίνοντες ἀμοιβήν" ἐφ᾽ οἷς τὸν 
“Ἵία «φασὶν ἐπαινέσαντα φάρμακον αὐτοῖς ἀγηρασίας 
δοῦναι" τοὺς δὲ λαβόντας ἀποιρέρειν τὸ δωρηϑὲν 
ἐπὶ ὄνου " τὸν δὲ δέψει τειρόμενον ἐλϑεῖν εἰς χρή- 
νην. ἣν ἐφύλασσεν ὄφις" χαὶ τοῦ ποτοῦ ὀρεγόμενος 
ἐπέδοτο τοῦ γήρως τὸ φάρμακον" διὸ πάντας μὲν 

οὐ αὐ Δ Ὁ Ὁ ἜΣ. ᾿ 4, 

τοὺς ὄφεις χαϑ' ἕχαστον γνεάζειν ἐγιαυτὸν, ἀποδυο-" 

μένους τὸ γῆρας, τὸν δὲ ὕφιν τῆς χρήνης (φύλαχα 

χαταλαβεῖν τὸ δίψος. ὅϑεν τοῖς δηχϑεῖσιν ἐμποιεῖ, 
δέψαν. ἔστι δὲ ὁ μῦϑος παρὰ Σοφοχλεῖ ἐν Κωφοῖς. 

Ἐαμιάθαν Τα θυ]απι παυραΐ Αϑ]ΐαπις 6 Ναί, Αηΐπ. ὙΙ,, 

51. Οπηΐδ50 ΠΟμλΪπ6 ἀνδιμαις. “Κρήνης φύλακα χωρέμτην. 

ὅφιν ἸΠΘΙ ον δΓ μοθία ϑιρνὰ ἔναση, 219, 

994 

500]. ΑΡΟΠΟΙΪ ΠΟΙ 1, 972, “Ζέγεται δὲ ἴουλος. 

καὶ ζῶόν τι, ϑηρίδιον πολύπουν - ἑχατέρωϑεν γὰρ! 
ἔχει πολλοὺς πόδας, ὥσπερ ἡ σχολόπενδρα. Θεό-- 
φραστος δὲ ἐν τῇ πρὸς Φανίαν ἐπιστολῇ χαὶ ὄνον 
φησὶν αὐτὸν χκαλεῖσϑαι, ὡς παρὰ Σοφοχλεῖ ἐν Κω-- 
φοῖς σατύροις 

Κυλισϑεὶς ὥς τις ὄνος Ἰσόσπριος. 

Οοάοχ Ῥαιὶ5. ὥσπερ ὄνος. ἩδογοΙπς, Ὄγος ὃσό- 

σπριος: ἔστι δὲ ζῶον πολύπουν, ὀσπρίῳ ὅμοιον, 
ὃ καὶ ἴουλον τινὲς φασίν. 

995 

ΒΌΠΟΙ. ΔΡΟΙ]ΟΠΙ, ῬΠΟαΙ 1, 1120. Ὅτι δὲ Νύμφη 
τις Οἰαξίδος γῆς δραξαμένη τοὺς χαλουμένους Ἰδαίους 

“1ακτύλους ἐποίησε παρὰ Στησιμβρότου εἴληρε" καὶ 
ὅτι διὰ τὸ ῥυῆναι αὐτοὺς διὰ τῶν χειρῶν, “Ἰάχτυλοι! 

ἐχλήϑησαν. Σοφοχλῆς δὲ αὐτοὺς «τρύγας χαλεῖ βη 
“Κωφοῖς σατύροις. -, Οοπῖον. Ζοπορίππι Ῥιονυ. ΤΥ, 80. 

“Κέλμις ἐν σιδήρῳ. αὶ ππᾶ]6 οἰΐαίι: ΒΟΡΒΟΟ165 ἐν Σὰ-᾿ 

τύροις, οἱ ὙΥ οϑβϑηρίαπι δα ὨΙοάουιμι 510. τοπι. 1, ᾿. 

891, 4... Βκευνυκ. 

“4ΚΑ.Α1Ν.ΑΙ. 

Ὁ ΕΔΡΟ]Δ 6. υρτπιθηΐιπι 6 ρασγὰ ΓΔ 6 ϑαππρίππι θοία- 

τὰν Αὐἱδίοίθ]ο5 49 Ῥοδιίοα οαρ! 28, Βκυνοκ. 

396 

ῬοΙχ ἸΧ, 49. Ἔστι δὲ ἡ ψαλὶς, εἶδος οἵχοδο-- 
μήματος. ἤἥπου χαὶ Σοφ. ἐν «Τακαίναις λέγει 

Στενὴν δ᾽ ἔδυμεν ψαλίϑα κοὐχ ἀβάρβαρον. 
ἀβόρβορον ΒΙΟΙΓΠα 5. 

997 

Ῥυϊδοίδπιις ΧΎ ΤΙ. ν. 197. Καθ, Αἰτιοῖ, ἄρχω 
τοῦδε καὶ τόδε, ἀντὶ τοῦ κατάρχω. Σοφ. «Τακαίγαις 

Θεοῖς ἄρ᾽ οὔποτ᾽, εἴ τι χρὴ βροτὸν λέγειν, 
ἄοξασι Φρυξὶ τὴν κατ᾽ ᾿Πργείους ὕ ἐρς ρυξὺ τὴν» Χ «Ἰργείους υβριν 
᾿ ἜΧῸ ἐς Ψ Ρ 
ξυναινῶ ταῦτα. μὴ μάχου βίᾳ. 

" δ τ} 
Οοὗοχ Μοπᾶο. ΞΎΝΑΙΝΕΩΤΑΤΑΥΤΑ͂. Ἐτρο ἱπὶ- 

{{ππ| ὙΘΥ5115. ἔπ ξυχαιψέσω. 

998 

Ἡοτοσΐαπις περὶ μονήρους λέξεως γ. 40, 11. Τὸ 
παρὰ “Σοιοχλεῖ ἐν .«Ταχαίναις δανοτὴς εἰρημένον 
»Ὲν ἣ παύσετ᾽ (παύσαιϑ᾽ 3) ἁμερίων μόχϑων τε 
καὶ δανοτῆτος.““ 

9339 

ϑίναυο ΨΠΠ. Ρ. 8064. Τὴν δὲ .1ἄν οἱ “Ππόσκουροι 
ποτὲ ἐκ πολιορχίας ἑλεῖν ἱστοροῦνται, ἀφ᾽ οὗ δὴ 
-Τ«πέρσαι προσηγορεύϑησαν. χαὶ Σοφοχλῆς λέγει, 

που | 
Νὴ τὼ “Παπέρσα, νὴ τὸν Πὐρώταν τρίτον, 

γὴ τοὺς ἐν Ἴργει καὶ χατὰ “Σπάρτην ϑεούς. 
Οουΐ. ἩΟΘΥ ΟΜ Ἰπέουρυθίθα αὐ .71κπέρσαι. 



»Ὸ «- 

:ἴ «4.0.Κ ΟΝ. 

40 
Παυροοναῖῖο, ϑοβο οί Αὐϊδίορῖ. Ὑθοραν. 870. 

Βιαπιπιαίίοι ΒΟΚΚουὶ ρ. 932, ὅ. οἱ δι ῆας. ἴῃ ἀγυταὶ, 

᾿Ἱγυιεὺς δέ ἔστι κίων εἷς ὀξὺ λήγων, ὃν ἱστᾶσι πρὸ 

τῶν ϑυρῶν --- εἶεν ἂν χαὶ παρὰ τοῖς ᾿ττικοῖς λε- 

γόμενοι ἀγυιεῖς, οἵ πρὸ τῶν οἰκιῶν βωμοὶ, ὥς φασι 
Διένανδοος, χαὶ ΖΣοφοχλῆς ἐν τῷ 

-Παοχόωντι, μετάγων τὰ ᾿Ιϑηναίων ἔϑη εἰς Τροίαν, 
{ ησι 

«ΤΠ άμπει δ᾽ ἀγυιεὺς βωμὸς ἀτμίζων πυρὶ 

σμύρνης σταλαγμοὺς, βαρβάρους εὐοσμίας. 

Ἡυροογαῖῖο βαρβάρων. 

Ἀρατῖνος χαὶ 

941 

ΒΟΒΟΙΙ δία Αὐἱοτορμαηῖς δπαν. 678. Παρὰ τὰ Σ΄. 

ἐχ «Παοχόωντος.., Πόσειδον, ὃς Αϊγαίου μέδεις πρῶ-- 

γὰς (πρωνὸς Βυπποκίις.}) ἢ γλαυχᾶς μέδεις ( μέδεις 

ΔοΙοι ΒΙΘμΝ απ) εὐανέμου λίμνας ἐφ᾽ ὑψηλαῖς σπι- 

λάδεσσι στομάτων ..““ 
342 

Τίοπυ οἷς ας. Απεᾳ. 1, 48. Σοφοχλῆς μὲν ὁ 
τραγῳδιοποιὸς ἐν «Ἰαοχόωντι δράματι, μελλούσης 

᾿ ἁλίσχεσϑαι τῆς πόλεως, πεποίηχε τὸν ΑΑϊνείαν ἀνα- 

σχευαζόμενον εἰς τὴν Ἴδην, χελευσϑέντα ὑπὸ τοῦ 
πατρὸς ᾿Αγχίσου, κατὰ τὴν μνήμην ὧν ᾿Αφροδίτη 

ἐπέσχηψνε χαὶ ἀπὸ τῶν νεωστὶ γενομένων περὶ τοὺς 
«Ἱαοχοωντίδας σημείων τὸν μέλλοντα ὄλεθρον τῆς 

πόλεως συντεχμηράμενον. ἔχει δὲ αὐτῷ τὰ Ἰαμβεῖα 
ἐν ὥλλῳ προσώπῳ λεγόμενα ὧδε 

Νῦν δ᾽ ἐν πύλαισιν Αϊνέας ὁ τῆς ϑεοῦ 

πάρεστ᾽, ἐπ᾿ ὥμων πατέρ᾽ ἔχων χεραυνίου 
γώτου χαταστάζοντα βύσσινον «ἄρος. 

χυχλεὶ δὲ πᾶσαν οἰχετῶν παμτιληϑίαν " 

συμπλάζεται δὲ πλῆϑος, οὐχ ὅσον δοχεῖς, 
οἱ τῆσδ᾽ ἐρῶσι τῆς ἀποιχίας, «Ῥουγῶν. 

Υ. 9. μοτοῦ ῬΙυίαγομι5. ΜΟΡΑ]. Ρ, 109 ἁ. 

845 
ΘΟΡαθας Χ ΧΙΧ, 37. 

Μιόχϑου γὰρ οὐδεὶς τοῦ παρελϑόντος λόγος. 
344. 

Ηδογοϊι5, Καταρράκχτης: ὀχετὸς, ῥύαξ, καὶ 

᾿ ὃ ἀετός. Σ. «Ταοχόωντι. 

[.2ΑΡΙΣΣΑ͂ΙΟῚΙ. Μιὰ ΑΚΡΙΣΙΟΣ. 

ΜΗΜΝΙΑ͂Ι. 

845 

.» Νοίπην ἀταμπιαιῖς. ἀὐσιπποπίθ πηι. Αὐσοπϑυίασιπι ἷπ 

ΤιΘθλαῖηὶ ΔΡΡΠΙ σι... οὐπὶ ΤΠ Θμληἰ ἦς. πλ] 16 Ί] 115. ΟΟμ σ Θ 5515, 

ἄαθιν. πᾶν Αὐροπδιτ ον. ροθία Π. 1. ν. Θ09. 

᾿Οονγθοίσμι Γπῖσοθ. υἱάθιαν Ροβέ ρυϊπιᾶπα Θιμβϑίοπθπι,, ἴ{6- 

σι 6. ἴπ σοθπαι ἵπποι. Ναμπι ἃ ϑίθριιαπο ἴῃ 

«Ἰώτιον Ἰδααμπίαν «1ηνιχι πρότεριαι, 
«Ῥερητίδης τ᾿ Ἄδμητος ἠδ᾽ ὁ «Ἰωτιεὺς 
«Ἱαπίϑης Κορωγνός." 

Ββκύυνοκ. 
5416 

ΒΌΠΟΙ. Ῥίμδανὶ Ῥγίι, ΤΥ, 303. Πάντας Σοιροχλῆς 
"ἂν ταῖς «Τημνιάσι τῷ δράματι χαταλέγει τοὺς εἰς τὸ 

ἀργῷον εἰσελϑόντας σχάφος. 

ΟΦ αὶ αὶ ὃ α Σ. 

3417 

50801. ΑΡΟΠΟΝΙ ἈΠΟ Ι, 778. Ὅτι δὲ ἐμίγησαν 
οἱ ᾿Ἱργοναῦται ταῖς -Τημνίαις “Πρόδωρος ἱστορεῖ. 
«Ἱϊσχύλος δὲ ἐν Ὑψιπύλῃ ἐν ὅπλοις φησὶν αὐτὰς 
ἐπελϑούσας χειμαζομένοις τοῖς ᾿Ἱργοναύταις, μέχοις 
οὗ ὅρχον ἔλαβον παρ᾽ αὐτῶν ἀποβάντας μίσγεσθαι 
αὐταῖς. “Σοφοκλῆς δὲ ἐν “Ζημνίαις χαὶ μάχην ἰσχυ- 
ρὰν αὐτὰς συνάψαι φησίν. 

345 

Ετσιμο]. Μ'. γ. 26,10. ἬὭλϑως: ἀχρωτήριον Θρῴ- 
χης. «Σοφοχλῆς 

άϑως σχιάζει νῶτα .«Τημνίας βούς. 

ἐν γὰρ τῇ “ήμνῳ βοῦς χαλχῆ ἵδρυται, ἔφ᾽ ἣν τοῦ 
Ἄϑω ἡ σχιὰ φϑάνει. Ῥῖνοιθαθ βαπὶ Βαΐα5. Ὑθύϑι5. ἄρα 

1109. βου ρίουθα Ἰϑοιίΐοπθα, χαλύιμει (γ6] χαλύπτει ) ρτὸ 

σχιάζει, οἱ ἁλὸς γιο βοός, δ «υΐνις ἀἴχοναπι Βαμη- 

Κοηΐις Ἐρ. οὐἱές Ρ. 197. δὲ Ῥίθυβομιις δα Μοθυϊάθπι 

Ρ- 267. 
349 

Βιορμαπι5, Χρύση: ἡ πόλις τοῦ ᾿“πόλλωνος 
ἐγγὺς Δήμνου. ΣΣ. «Τημνίαις 

Ὦ “ῆμνε Χρύσης τ᾽ ἀγχιτέρμονες πάγοι. 

8390 

ΤΡ ογομίυς, ᾿Τξύμβλητον: ὃ μηδενὲ ἀπαντῶν 
δυνατὸν, ἢ ἀσυνάντητον. Σ. «Τημνίαις. ουδαπι 

ΟΠἶ550. ἔα θυ] α 6. ποπλῖπθ αἰτι}} ἘΠιστατμ τς ἡ. 1406, ὅ8. 

᾿Δπλαστον, ἀξύμβλητον ἐξεϑρεψάμην. 

851 

Ἡρογοδις, ἡ σάλπιχτον ὥραν: τὸ μεσονύ- 
χτιον. ἑσπέρας γὰρ χαὶ ὄρϑρου ἐσάλπιζον. (Σ. «1. 

852 
ΒΟΒΟΙΙασία ῬΙαίοπῖς Ρ. 398. Δ ὐτὸ δείξεις μέ- 

μνηται δὲ τῆς παροιμίας Σοφοχλῆς ἐν “ΤἸημνέαις 

οὕτως 
Ταχὺ δ᾽ αὐτὸ δείξει τοὔργον, ὡς ἐγὼ, σαφῶς. 

ΙΜΑΝΤΕΙ͂Σ. νιὰθ ΠΟΑΎΥΙΖΩ,ΟΣ. 

ΜῈ ΈΕΜΓΡΟΣ. 

353 

Ἡρονομῖις, ντίβοιον: ἰσόβοιον, ἀντὶ βοὸς 
χαϑαγιαζόμενον. (Σ. Μελεάγρῳ. 

354 

Ηδογομῖις, Ιξοφόρους δούας; τὰς ᾿ξὸν φε- 
ρούσας. Σ. Μ΄. 

356 

Κυάμῳ πατρίῳ (τῶν «Αϊτωλῶν) : 
ἔναρηι. 271. 

υἷα 6 

856 

Ἡδγμοσοπος 6 Τουπῖς οΥαΐ. Ὁ. 412. «Ῥἰλανδρόν 

που τὴν ᾿“ταλάντην εἶπεν ὃ Σοφοχλῆς διὰ τὸ 
ἀσπάζεσθαι σὺν ἀνδράσιν εἶναι, ἡμῶν πάλιν ἐπὶ 
ἄλλου πράγματος ταττόντων τοὔνομα τοῦτο. 

8357 

Τπιοῖαπ. τοῦ. 1. Ρ. 437. ΕἸ δὲ δείπνου ἕνεκα ὁρ-' 
γίζεσϑαί σοι δοχῶ, τὸ χατὰ τὸν Οἰνέα ἐννόησον. 

ὄψει γὰρ χαὶ τὴν Ἄρτεμιν ἀγανιιχτοῦσαν, ὅτι μό-᾿ 
γὴν» αὐτὴν οὐ παρέλαβεν ἐχεῖνος ἐπὶ τὴν ϑυσίαν, 

--- τ β΄ ἷἵὔἷ͵..».οἢ} 



ΣΟ ΘΑ ΟΞ ΣῚ 41 
τοὺς ἄλλους ϑεοὺς ἑστιῶν. φησὶ δὲ περὶ αὐτῶν Σο- 
«οχλῆς 

“Συὸς μέγιστον χρῆμ᾽ ἐπ᾿ Οἰνέως γύαις 
πῶς Ξ ξίδρροιν ἀπο δ δ προ 
ἀγῆχε -«Τητοῦς παῖς ἑχηβόλος ϑεά. 

ΠΕΙ͂Ν Ν. 

Τυαπιδῖῖς. δαΐτι5. πη θμιΐηῖ! ποίου" ἀρριπιθητ Αἰδοῖδ, 

ΓΠΙΝΩΣ. νας ΚΑΛΙΙΚΙΟ 1. 

ἸΠΠΥΚΗΝΑ͂ΙΑ͂Ι. Νίάς ΑΤΡΕΥΣΙ 

ΑΓ Χ ΣΟ ΘἽ: 

998 
Β(ΌΡαοις ΧΧΥῚ, 4. 

Ὡς τοῖς χαχῶς πράσσουσιν ἡδὺ καὶ βραχὺν 

χρόνον λαϑέσϑαι τῶν παρεστώτων χαχῶν. 

399 
ΒίοΡδοι5 ΧΟΥ͂ΠΙ, 28, 

Ἴμοχϑος γὰρ οὐδείς - ὁ δ᾽ ἥχιστ᾽ 
ἔχων μακάρτατος. 

860 
ο΄ 5680 ΨΠΙ. ρ. 366. 

᾿ἡσία μὲν ἡ σύμπασα χλήζεται, ξένε, 
πόλις δὲ ΠΙυσῶν ΠΤυσίᾳ προσήγορος. 

3501 

Αἰβοπδοις ΤΥ. νυ. 188. 6. 7ΖΙνημονεύει δὲ τοῦ τρι- 
γώνου τούτου χαὶ Σο(οχλῆς ἐν μὲν ΠΙυσοῖς οὕτως 

“Πολὺς δὲ «Ῥορὺξ τρίγωνος ἀντίσπαστά τε 
-«Τυδῆς ἐφρυμνεῖ πηκτίδος συγχοοδία. 

χαὶ ἐν Θαμύρᾳ. 
802 

ῬΟΙχ Χν.186. «Ῥαίης δ᾽ ἂν χαὶ σισύρναν, ΖΣο- 
φοχλέους ἐν Πυσοῖς λέγοντος 

Ψαλίϑας, τιάρας χαὶ σισυρνώδη στολήν. 

8302 

«Απιϊαιτοϊοσία γ᾿. 88, 22, 2βολον ἵππον: Σ. 
Π͵υσοῖς (οοὐθχ μούσαις). 

864 

Ἡδογομία5, ποβάϑρα: ἀποβατηρία. ἢ χλῖ- 
μαξ νεώς. ΣΣ, 11. 

56ὅ 

Ἠρβγοβῖις, ποσύρει: ἀποσπᾷ. Σ. . 
8606 

Ἡδογομίυς, ““πύρου: ἀϑύτου. Σ΄. ΠΙ. 
9607 

Ἠρογομῖας, στραφής: σχληρός. Σ. Δ. 
368 

Ἡρόγομῖις, ἡ“φρϑίτους γγώμας: ἀμετατρέ- 
πτους. (Σ. Π1. 

ΠΩ 77Ὸ Σ. 

3609 

Ἠρβγομίπα, “λώπηξ: ὄρχησίς τις. χαὶ ἄλω- 
τεκίαι ΠΙώμῳ (οοάοχ μώμω»ν) «Σοφοχλῖς, ὅπερ 
στὲν ἐν σώματι πάϑος γενόμενον. 

370 

Ἠρογομῖας, μι ριον: 

571 

Ἡρογοδῖις, ναστῦιαις ἐπᾶραι τὸ αἰδοῖον. 
στυγνάσαι. ΣΣ. Πιώμῳ. 

ἔνδυμα. ΖΣ. Πώμῳ. 

372 
Ἡδογ οἴις, “1 » ὃ. ρωσχες 

ΖΣ. λιώμῳ (οοθκ ἜΠΟΣ 

373 
Το Ομ, ἡ ποσκόλυπτε: ἀπολέπιζε χαὶ 

ἀποχόλουε. «ασὶ χαὶ τὸν περιτετμημένον τὸ αἰδοῖον 
ἀπεσχολ υμμένον. Σ. μώμῳ. Οταπιπηαίίοις. ΒΟΚΚουὶ 
Ρ. 485, 24. ἡποσχολύψαι: ἀφελεῖν τὸ δέρμα. 
ἢ ἀπογυμνῶσαι. “Σοφοκλῆς δὲ τὸ ἀποχόλουε ἂν 11ε- 
γελάῳ. 

Ε ϑοῶοσ ᾽ - 
ἀγὼ οωσχε, οφχου. 

374 ἃ 
Οὐαπιπναίίοιι5 ΒΟΚΚονὶ ρ. 440, 12. 

παγον. «Σ. Νόμῳ σατυριχῷ. 

574." 
ὉΠΟΘΙΌΡΟκοι5 ΒΟΚΚοε ρ. 1304, Τὸ σὺν δόρει σὺν 

ἀσπίδι. ὅπερ ᾿ἡριστοφάνης παρεμφαίνει. ἐν Ἐἰρήνῃ 
(νυ. 967.) ἐν ΛΙώμῳ Σοφοχλέους προχείμενον., ὡς 
ἀπὸ τοῦ δορός ἔστιν (οουν. δόρος ἐστίν). Τπ 5680- 
10 δ γϑύβιιπι Αυϊϑτορμαπὶς. οχ Αομδοὶ Διώμῳ,, παι 

“ ; 
ἄρπην: δροέ- 

Τα θα] πὶ ἃΡ πϑιπΐμ6 Ὑθίθυι τι τποιμ τ ἴαπι ὙΪΑΪ., αἴρσγιαι 
ὙΘΙΘῚ5. ἰπο σον 

Ἴάρης ὁ λῃστὴς σὺν δορὶ σὺν ἀσπίδι. 

ΝΑΥΠΆΙΟΣ ΚΑΤΑΠΛΊΈΕΩΝ. ΝΑΥῪΥ- 

ὙΓΟΤΤΟΣΣ  ΤΓΥΡΊΣ ΕΟ ΥΣ: 

ῬΟΙΠπ οἷς. Τοοεϊπιοηΐιπι 6 Ναυπλίῳ 

ΑΘΡΟΒΥΙ Ῥγοπιθίμοὶ ᾿σπίουῖ ἔγαρ πιθηΐα ΘχΒἰθείπισ. 

375 

5001. ῬΙπανὶ Τοτμπι. Ψ, 10. Τὸν δὲ τρίτον χρα- 
τῆρα “Τιὸς Σωτῆρος ἔλεγον, καϑὰ καὶ Σοφοχλῆς ἐν 
ΜΝαυπλίῳ 

Ζεῦ παυσίλυπε χαὶ “]ιὸς σωτηρίου 

σπονδὴ τρίτου χρατῆρος. 

χρατήρ: Σ. Ναυπλίῳ χατα- 

πυρχαεῖ « 

Ἡδογολῖυα, Τρίτος 

πλέοντι. 

376 

5 ορμαπας ἐπ ᾿Πσπὶς --- Σοιοχλῆς ἐν Ναυπλίῳ χα- 
ταπλέοντι 

᾿1λλ᾽ ἀσπιδίτην ὄντα καὶ πεφραγμένον, 
ὡς ἀσπιδοῦχος, ἢ «“Σχύϑης τοξεύμασι. 

3577 

(ΟΡ οι ΟἿ, 8. Σὶ ἡ. 

Τῷ γὰρ χκαχῶς πράσσοντι μυρία μία 

νύξ ἔστιν " εὖ παϑόντα εἶ ἑτέρα ϑαγεῖν. 

ἑτέρα 1 ϑήτέρᾳ Βηαυποκῖις. 

378 

Αὐ δ !αθ5 ΤΆ Ρ. 259. Ποίας Ναυπλίου πάγας ὑπο-- 
πύρους, ὡς ἔφη Σοφοκλῆς, ἄξιον τῇ πυρχαϊᾷ ταύτῃ 

παραβαλεῖν; Νὴ 

εἶϑ᾽ 

379 

ΔΟΝΠ65. Ταιπα Ἰοὰθ. δ] Αὐταὶ ῬΉαθπομι. οδρ. ἵν, 

“Σοφοκλῆς δὲ Παλαμήδει ἀνατίϑησιν. λέγοντα γὰρ 
Ναύπλιον εἰσάγει 

Οὗτος δ᾽ ἐφεῦρε τεῖχος ᾿Ἱργείων στρατῷ, 
᾿ Ξ ΕΣ 

σταϑμῶν, ἀριϑμῶν χαὶ μέτρων εὑρήματα " 
κἀχεῖν᾽ ἔτευξε πρῶτος ἐξ ἑνὸς δέχα, 

ΕῚ -» γ ἘΣ - ΄ 
κἀκ τῶνδέ γ᾽ αὐὖὐϑις εὑρε πεντηχοντάϑας 
εἷς χίλι «οὗτος εἷς στρατῷ φουχτωρίαν, 

ὕπνου φυλάξεις, ἔς ϑ᾽ ἕω σημάντρια 



48 Σά τονπ ΔΘ ὦ 

ἔδειξε, χἀνέφηνεν οὐ δεδειγμένα" 

ἐφεῦρε δ᾽ ἄστρων μέτρα καὶ περιστρο(ρὰς, 

τάξεις τε ταύτας, οὐράνιά τε σήματα, 

ναῶν τε ποιμαντῆρσιν ἐνθαλασσίων 

ἔάρχτου στροφάς τὲ χαὶ Κυνὸς ψυχρὰν δύσιν. 

380 

Ἐποίαιμῖας ν- 228. Παλαμήδους ἐπινοησαμένου 

χυβείαν καὶ πεττείαν ἐν Ἰλίῳ εἰς παραμύϑιον λιμοῦ 

χατασχόντος τὴν στρατιὰν, λίϑος ἐχεῖ ἐδείκνυτο, 

ἐφ᾽ οὗ ἐπέσσευον. τῆς δὲ τοιαύτης ἐπινοίας τοῦ 

Παλαμήδους, καὶ τῆς εὑρέσεως δὲ τοῦ χοόνου, ἣν 

᾿χαὶ αὐτὴν ἐχεῖνος ἐσοφίσατο. μάρτυρα παράγουσι 

Σοφοχλῆν, ὃς ἐν δράματι ὁμωνύμῳ τῷ εὑρετῇ Πα- 

λαμήδει φησὶν 

Οὐ λιιιὸν οὗτος τῶνδ᾽ ἄπωσε, ξὺν ϑεῷ 

εἰπεῖν, χούόνου τε διατριβὰς σοφωτάτας 

ἐφεῦρε, φλοίσβου μετὰ κοπὴν χαϑημένοις, 

πεσσοὺς, χύβους τε, τερπνὸν ἀργίας ἄχος; 

.9 ΝΊΠΙ] τὰπι ἀρουίιπι οοΓ᾽ 4πδπι μῸ5 σὑούδιις δα ϑαπιθην 

ΝΑΙ ῥῆσιν Ῥονεπουθ, οὐΐπς. Ῥανίθπι ἃΡ ΑΘΒΙΗΘ ΤΠ αι10 

Ῥειοϊπᾶθ σὴξ ᾿Π46π| 6 Χ 
ϑουυαίαπι διρνὰ ῬΓΟΓΙΠ ΠΝ. 

ΝααρΙο : δῖ αἱ Ἐυσίαιμ 1 ΓΘ πὶ κοααΐπι". Ποθὲ ἄνδιηας 

{απ {α θιι5. πη ΟΑΡΘΉΜΙΙ5 ΒΜ] ἴρ56. νἰἄουῖε, 

« Βμύνοκ.- 
Ἰαπιθάοπι Ῥυΐονο5. ΔΟΡῚ οι απ το θυθη αι δυηΐ. 

᾿ρύσαιι τἰππαππὶ ΘΧ Ῥαϊαπιθ θ᾽ ΧἸΜΡ ΘῈ αἴουνε Ἐπιδίαί ἶτι5 

᾽ν. 1397, ὃ. ς 
381 

Ἡογοιῖις, Πεσσὰ πεντέγραμμα καὶ 

᾿χύβων βολάς: Σ. Ναυπλίῳ πυρκχαεῖ,, παρόσον 

πέντε γραμμαῖς ἔπαιζον. Μούδαμι ἱπίορυιππ Καὶ πεσ- 

᾿ σὰ πεντέγραμμα καὶ χύβων βολαί 6δχ ΘόΡΒΟοΙ6. δἰίαε 

ῬοΙμκ ΤΧ, 97. Οοπῖ. Ετγπιο]. Μ. ν. 666, 18... Οὐἱο- 

ποπὶ Ρ. 127, 1. -ἘπυΒτιαιιῖιπι Ρ. 1896, 600. Αἀ Θθαπάριῃ, 

αὐ υἱάοίιι, ΓαΡαΠαπὶ 5ροοίας ῬΌΙακ ΥὙΙ, 208. πεττεία, 

ἢ πεσσεέκ, ὡς Σοφοκλῆς. 
382 

᾿ πριοδΐαμις περὶ μονήρους λέξεως νῬ- 91,31. Σπί- 

ζα" ἔστι δὲ εἶδος ὀρνέου. Σ. ἐν Ναυπλίῳ πυρχαεῖ 

Κάτω χρέμανται σπίζ᾽ ὅπως ἐν ἕρχεσι. 

383 

Ῥποῖῖας Ρ: 150,9. Κατουλάδα: Σ. Ναυπλίῳ 

Ἐπεύχομαι δὲ γυχτὶ τῇ χατουλάδι. 

τὴν χατίλλουσα» καὶ χατείργουσαν. 

8384 

Ἡρογοι, “γόρεος πόλεμος: ἀνδρεῖος, 

ὁ πρὺς τοὺς ἄνδρας. ΖΣ. Ν. 

386 

ΘΌΠῸ1. Αυϊδίορι. Ῥαοῖβ. 1126. Ἐλ ὑμνιον: -- 

μέμνηται. χαὶ Σος οχλῆς «Πρὸς πέτραις ᾿Ελυμνίαις ““, 

χαὶ ἐν Ναυπλίῳ.,, Νυμφικὸν ᾿Ελύμνιον.““ 

386 

Ἐπίχοτα: ἐπίμομφα, ἃ πᾶς ἄν ΤΠΟΘΥ οἰἶπ5.. 
Σ. Ν. καταπλέοντι. 

387 

Ναύχληρον πλάτην: γαυτικήν. 

τις μέμψαιτο. 

ΠΟΥ Οἰἶπ 5. 

Σ. Ν. πυρχαεῖ-. 
388 

Ῥομκ Χ, 134. Ὁλχία τὰ πηδάλια Σ. ἐν Ναυ- 

᾿πλίῳ ὠνόμασε. 

᾿ 

«ἅ Ῥα- ᾿ 

᾿ χον ἢ τὸν ἐραστὴν ,.22 ἀμφ᾽ ἐμοῦ στεῖλαι." 

ΝΑΥΣΙΚΑ ΖΦ ΓΙ ΧΙΝ ΤΙ 

359 

ἘΠιβίατἶη5 ν. 1593, 68. Π]άλιστα δὲ, φασὶν, ἐπε- 
μιελήϑησαν ὕστερον σφαιριστικῆς πόλεων μὲν χοινῇ 
υἹαχεδαιμόνιοι, βασιλέων δὲ ὁ μέγας ᾿ἀλέξανδρος, 
ἰδιωτῶν δὲ Σοφοκλῆς ὃ τραγιχός. ὃς χαὶ ὅτε, φασὶ, 
τὰς Πλυντρίας ἐδίδασχε, τὸ τῆς Ναυσιχάας πρόσω- 

πον σφαίρᾳ παιζούσης ὑποχρινόμενος, ἰσχυρῶς εὖ-- 
δοχίμησεν. (Οοπῖ. ν». 381, 10.) Αὐδθπαθαβ Ε. ρ. 20 ο. 

Σοφοχλῆς ἄχρως ἐσφαίρισεν, ὅτε τὴν Ναυσιχάαν 

χαϑῆχε. 
390 

Ἡεγομίις, “γναρροιβδεῖς -- Σ. ἐν Ναυσι- 
χάᾳ ἀντὶ τοῦ ἀναρρίπτει. 

391 

ῬΟΙΧ ΨΤΙ, 45. ᾿Επεγδύτης --- ληπτέον ἔχ τῶν 

Σ. Πλυντριῶν 

Πέπλους τε νῆσαι νεοπλυνεῖς τ᾽ ἐπενδύτας. 

392 

ῬΟΊΠκ Χ, 532. «““αμπήνη ὃν τῇ Σ. Ναυσιχάᾳ. 

Ἡρογοῖι5, ““αμπήνη: εἶδος ἁμάξης, ἐφ᾽ ἧς 

- ὀχοῦνται. 

ΝΙΟΒ ΗΠ. 

399 

Αἰμοπαθας ΧΠΙ. γ. 601 ἃ. «4Ἱσχύλος μέγας ὧν 

ποιητὴς χαὶ ΣΣοφοχλῆς ἦγον εὶς τὰ ϑέατρα διὰ τῶν 

τραγῳδιῶν τοὺς τῶν παίδων ἔρωτας" ὃ μὲν τὸν 

᾿Ἰχιλλέως πρὸς Πάτροχλον, ὁ δ᾽ ἐν τῇ Νιόβῃ τὸν τῶν 
Νιόβης παίδων. Ῥάγοις ΜΟΓΑ]. Ρ. 760 6. Τῶν τοῦ 
Σοφοχλέους Νιοβιδῶν βαλλομένων χαὶ ϑνησχόντων 

ἀναχαλεῖταί τις οὐδένα βοηϑὸν ἄλλον οὐδὲ σύμμα- 

394 

Ἑπιιαιμῖπ5. Ρ. 1367, 21. Τῆς Νιόβης ἡ συμιξορὰ 

χατὰ μέν τινας ἐν «Τυδίᾳ, χατὰ δέ τινας ἐν Θήβαις 

γενέσϑαι λέγεται. «Σοφοχλῆς δὲ τοὺς μὲν παῖδας 
αὐτῇ ἐν Θήβαις ἀπολέσϑαι φησίν " αὐτὴν δὲ εἰς “1υ- 

δίων ἐλϑεῖν. Ταιϊαῖίπς. δα ϑίδα! ΤῊΘΡ. 11». ΨΊ. Νίοδο, 

δοοιεράίιηι ΗοντοΥρ. αοιἰοούηι ΤΥ] ο 5. διαδιεῖξ,. ϑορλοοῖος 

απίοηι αἰοῖξ οαθὶ πιαϊογαδοίην Πιαδιεῖδδο, Ὑιὰ6 Ηρουν- 

πιᾶπη, Οριι50. γ0]. 111. γ. 38. 

390 

Πϊοροπος Τιαῦνι, ἴπ σἱτα Ζοποπὶς ΨἹΣ, 28, Ἐτελεύτα 
δὲ οὕτως. ἐκ τῆς σχολῆς ἀπιὼν προσέπταισε χαὶ 

τὸν δάχτυλον περιέρρηξε. παίσας δὲ τὴν γῆν τῇ 
χειρὶ; φησὶ τὸ ἐκ τῆς Νιόβης ,;Ἔρχομαι, τί " 

αὔεις ; “ς Ἑδάομι ϑυϊᾶας ἐπ αὔεις. 

396 

5610]. Θοάίρ. ΟοΙοπ. θδά. Κἀν τῇ ΜΝιόβῃ ὃ Σ. τὸν 
χρόχον ἄντιχρυς τῇ «“1ἡμητρι ἀνατίϑεται. 

397 

Ἡλνροοναῖο, “Ζ]ερμιστής: «“1ἰδυμος μὲν ἀπο- | 

ϑίδωσι τὴν σχώληχα οὕτω λέγεσθαι τῷ Σοφοχλεῖ ἐν} 
Νιόβη. ᾿Ἰρίσταρχος δὲ τὸ Σοιρόκλειον ἐξηγούμενος } 

τὸν ὄφιν ἀπέδωχε. μήποτε δὲ μᾶλλον ἂν ἢρ:ι- τὰ 

Κουὶ προ. ρ. 240, 14. 



398 

Αἰοπαθιβ ΕΥ̓. ν. 170 {, Τοὺς ἐλύμους αὐλοὺς, 

ὧν μνημονεύει Σ. ἐν Νιόβῃ τε χὰν Τυμπανισταῖς, 

οὐχ ἄλλους τινὰς εἶναι ἀχούομεν ἢ τοὺς «Ῥρυγίους. 

399 

ΒΟΒΟΙϊ δία Ἡοταοεὶ Πα]. ε, ὅ38, οὲ Οαγ95. ϑ, 186. 

ἯἮ --- ἀντὶ τοῦ ἦν --- Σ. ἐν τῇ Νιόβη 

ἐδ τι γὰρ φίλη ᾿γὼ τῶνδε τοῦ προφρερτέροι". 

400 

ῬΙΜΆν Ομ 5. ΜοναΙ. ν. 691 4, αὑτοὺς παραλογιζό-- 

μεϑα, ϑερμὸν εὐϑὺς εἶναι τὸ ϑερμαῖνον ὑπολιιβά- 
γοντες " καὶ ταῦϑ᾽ ὁρῶντες ὅτι ταὐτὸ ἱμάτιον ἐν 
χειμῶνι θερμαίνει, ἐν δὲ ἡλίῳ ψύχειν λέγομεν, ὥσ- 

περ ἡ τραγικὴ τροι(ὸς ἐχείνη τὰ τῆς Νιόβης τέχνα 
τιϑηνεῖται 

λεπτοσπαϑήτων χλανιδίων ἐρειπίοις 
ϑάλπουσα χαὶ ψυύχουσα, χαὶ πόνῳ πόνον 
ἐχ νυχτὸς ἀλλάσσουσα τὸν χαϑ᾽ ἡμέραν. 

Ῥοκίγοπιαὰ χαὶ πόνῳ --- ἡμέραν ἀΠ1π|ὰ οχ θοάοθπι "ἢ. 

496 6. υϑὶ σπαργάνων» 5ουρίμα ὑτῸ χλανιδίων. Αὰ 

ΒΟΡΒΟοΙθαμι ἔαθυ απ παθο σϑίμ!ς Ὑ ΔΙΟΚΟμαν. δα ῬΠαΙα-- 

τίάθπι ᾿. Χ. 

ΝΙΠΤΡΑ͂ ΗΠ ΟΠΥΣΣΕΥ͂Σ “ΚΑΝΘΟΠΊΠΕ. 

401 

Βιθρμάμπιις ἵπ “Τωδώνη --- λέγεται χαὶ “Ιωδὼν, ἧς 
τὴν γενιχὴν Σο(. Ὀδυσσεῖ ἀχανϑοπλῆγι 

Νῦν δ᾽ οὔτε μ᾽ εἰς “ἸΙωδῶνος οὔτε Πυϑιχὰς 

γυ. . τις ἂν πείσειεν. 

(γυ εοὔθχ Οοἱδηπίαπις., οδίουϊς αἀποιῖς. ΜΟπίθίαϊοοη. 

γυνή. Ὕαϊδο γύας.) χαὶ δοτιχὴν 

“Ιῳωδῶνι ναίων Ζεὺς ὁμέστιος βροτῶν. 
τῆς μέντοι “ωδώνης, 
δωνίς. 

“1ωδωναῖος " καὶ τὸ ϑῆλυ “ἴω- 

“Σοφ. Ὀδυσσεῖ ἀχανϑοπλῆγι 

Τὰς ϑεσπιῳδοὺς ἱερίας “Ἰωδωνίδας. 

Τοάππθ5 ΑἸθχαπᾶν. τονιχῶῦν παραγγελμ. νυ. 12,32. “΄ω- 

δῶνι «Σοιφοχλῆς Ὀδυσσεῖ ἀχανϑοτιλῆγιε 

Καὶ τὸν ἐν “'ωδῶνι παῦσον δαίμον᾽ εὐλογούμενον. 

402 
ΒΟ] ασία Μ5. ΗΟπου Πα. α΄, 135. ἀρ Κοοπ. 

δα Οτοβον, ον. ν. 49. Καὶ Σοφρ. ἐν Ὀδυσσεῖ ἀκαν- 
ϑοπλ γι 

Εὶ μέν τις οὖν ἔξεισιν - εἰ δὲ μὴ, λέγε. 
Οοπῖ, Εποίαείσπα ν. 66, 31. 

402 
500]. ΠΙοηγοῖϊ Τ νδοῖς πὶ ΒΟΚΚοΥΙ Αποοᾷ, Π|. γ. 

872,19. Σοςφοχλῆς ἐν Ὀδυσσεῖ ἀχανϑοπλῆγι τῷ πο- 
δαπὸς ἀντὶ τοῦ ποῖος χρησάμενος ἀχριβολογεῖ 

ΤΙοδαπὸν τὸ δῶρον ἀμφὶ φαιδίμοις ἔχων 
ὦμοις. 

401 

Ἠογομῖια, ᾿ϑηρόβρωτον δῷ χορ τὴν 

τορύνην, ἡ τὴν ἀϑήραν ἀνακινοῦσι. Ὀδυσσεῖ 

ἀχαυϑοπλῆγι. ουδαπι ἱπίθ συ, 5οα πνΣ ποιηἷπθ 

ἔα], ὁθυναυμπί φ0Πο] σία ΗΘ Οὐ γ55. λ, 1528. 

οἱ Επιρίδιίις ἡ. 1075, 52. 

ἌὭμοις ἀϑηρόβρωτον ὄργανον φέρων. 

405 
Ἡρογομίις, πλαιάεσσα νηϑύς: 

ἙΒΛΟΜΕΝΤΑᾺΑς 

Οὐ ΦΎΟΥ Ν Δ ἘΠ Οὗ ὙΣΣ’ 
π'Ὸ  0 ἐὐὐ ϑενθο σειυ περ δοος Ὁ 49 

| ἀχανϑοπλῦγι. ἤτοι λαιάεσσα ἀντὶ τοῦ σχαιὼ, ἀγρία. 
᾿ ἢ ἀπὸ τοῦ ΔἸ ΞΕσθ αν: πάντα ληιζομένη χαὶ χατε- 

σϑίουσα. ἢ ἀπὸ τοῦ ἐλαίου λιπαρά. Ῥοῖῖις ν. 298, 

1. Νηδὺς ἐλαιάεσσα: ἐπὶ Κύκλωπος. Σιχελή. 
ἀπὸ Ὕβλης τῆς ἐλαιηρᾶς. 

406 

ῬΒοίίι5. Ρ. 400, 5. οἐὲ δια, Παρουσίέα: -- 

χαὶ ἐπὶ τοῦ παρεῖναι τάσσεται, ὡς ἐν τοῖς Νύσττροις 
“Σοφοχλέους 

Τὴ» παρουσίαν 
τῶν ἐγγὺς ὄντων. 

407 408 
ΑΔ Βαᾶπο [δβθιηαπι Βυιποκίις. ἅπο ἔγαρπιθηία συϑέμ]ϊί, 

ΔἸίοσιπι ἄρα ῬΙΆτΟΙ. ΜΌΓΑ], Ρ. 7465 ἔξ. Σοις(οχλέους 

᾿Οδυσσεύς φησι Σειρῆνας εἰσαφικέσϑαι «Ῥόρχου χόρας 

αἰϑροῦντος τοὺς Θυδ6 ΤοΡθοκῖις δα 

ΘΌΡ]ΠΟΟΙ. Δίας. ν. 342. πιθίγτο δοοοπιπιοήανϊέ 

Σειρῆνας εἰσαφιχόμην 
«Ῥόρχου κόρας, ϑροοῦντε τοὺς “Τδου νόμους. 

“δου νόμους. 

ΑἸέογπι Ἰοοιπὶ σουυαυῖ πουϊρίου υἱΐαθ ΒΟρΒμΟΟΙ 5, Καὶ 

τὴν Ὀδύσσειαν ἐν πολλοῖς δράμασιν ἀπογράφε- 
ται, παρετυμολογεῖ δὲ καϑ᾽ Ὅμηρον χαὶ τὸ ὄνο- 
μα Ὀδυσσέως 

᾿ρϑῶς δ᾽ Ὀδυσσεύς εἰμ᾽ ἐπώνυμος κακοῖς" 
πολλοὶ γὰρ ὠδύσαντο δυσσεβεῖς ἐμοί. 

409 

Ῥποίΐις ν. 240,10. ΠΠάγνον: ΖΣ. Ὀδυσσεῖ. τὸν 

Σ. Ὀδυσσεῖ ἢ 

μέγαν. Τα  αίαν 

αὐταπι μᾶπο [ΡΒ] απὶ ἤϊοαὶ ἂα Ὀδυσσέα μαινόμενον. 

τὸν ἀπομάσσοντα καὶ χαϑαίροντα. 

ΞΟΑ͂ΝΠΦΟΡΟΙ. 

4τὸ 

ΒΟΒΟΙ σία ΑΘβοΒΎ 5. ο. ΤῊ. 3910. Εἴρηται δὴ χαὶ 
ἂν Ξοανηφόροις Σοφοχλέους ὡς οἱ ϑεοὶ ἀπὸ τῆς 

᾿Ιλίου φέρουσιν ἐπὶ τῶν ὦμων τὰ ἑαυτῶν ξόανα, 
εἰδότες ὅτι ἁλίσκεται. 

ΟΔΥΣΣΕῪΥῪΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ. 

»» Αὐριππθπίυμι, {ΕΠ 5565 ἔμγογο πὶ Εἰ πη] απη5., πὸ δᾶ 

Ττοίαπι παυΐρατο οορογθίαν, οἱ ἃ Ῥαϊαπιθῆθ ἔναιας 

οοπνϊοίυ5. Προσποιούμενον γὰρ αὐτὸν μαίνεσθαι 
Παλαμήδης ἤλεγξεν, ἱπαιῖε 5ομο  αϑίθς ποδίου δὰ Ῥῃϊ- 

Ιοοῖ. 1025. Βκύυνοκ. 
411 

ΘΟΒοΟΙασία ΡΙπᾶατι Τοίμπι. Ψ, 86. Σύντομοι δὲ οὐ 
μόνον «Ἱάχωνες, ἀλλὰ καὶ ᾿Τργεῖοι. ΖΣ. Ὀδυσσεῖ μαι- 

γομένῳ 

Πάντ᾽ οἶσθα, πάντ᾽ ἔλεξα τἀντεταλμένα " 

μῦϑος γὰρ ᾿1ργολιστὶ συντέμνειν βραχύς. 

412 
Ἡδογομῖυ5, Πμπερής: ἔμπειρος. ΖΣ. Ὀδυσσεῖ 

μαινομένῳ. 
418 

Ἡογοια, Πμαλάψαι: χρύψαι, ἀφανίσαι. 

Σ. Ὁ: μὲ 
414 

Ἡδογομῖις, Θρεχτοῖσι νόμοις: 
τροχαῖος. (Σ. Ὁ. μ. ἔνιοι δὲ χρεκτοῖς. 

ἀντὶ τοῦ 
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415 

Ἡογοιίυς, Θριεάζειεν: φυλλολογεῖν, ἐνθουσιῶν, 

ἐνθουσιάζειν. --- Σ. Ὀ. μ- 

ΟΙΟΝΈΡΕΣ. 

Ἡπο ΓΑ] απὶ π᾿ πο} 15 ΠΟΘΥΟΒΙΙ Ἰοοῖ5. ἃ} ΜισατῸ 

ἀοργαναιὶς ἀβπόβοθγο Ὑἱάθπμι, 

410 
: 

Ἡ οτος, }λυτονς: ἀχατάλυτον., ἀχατάπαυ-- 
στον. “Σοφοχλῆς Οἰνεῖ. Τία οονυϊσθηα οοάϊοῖς. βουὶ- 

Ρίατα ἐμεῖ. 
417 

Το οἰπ5, Χερσεύει: “οφοχλῆς Οἰνεῖ (οοάοχ 
οι εἰ 
ἴον) .. Κείμενος μὲν βουστάδας Ἐ ἢ“. ἐπὶ χέρσου, 

Ξ Ἔου ᾿ , 
ἢ ἀπὸ χειρῶν ἔχει, ἢ οὕτως ἐμβατεύει. Ῥοκῖ βου-- 
στάδας ἱπαϊοανὶ ᾿ασππᾶμι: πᾶιθ Θχοϊάθυιηΐ δἰϊιοίῖ 

Ροοίαθ υϑυβθα, ἰπ ιῖρις χερσέξυει Γαι. 

ΟΙΝΟΜΔΑΟΣ ΗΙΊΠΠΟ.“.ΑΜΕΙ4. 

418 

ἈἈΡΟΙΙοηΐς. 46 Ῥγοποηιΐπο Ρ. 3380 "».. ἀθδὶ ὅθ γιὸ- 

᾿ποπιῖπο, ὥ αρὶὶ, ἀξιοπιστότερος ὃ Σοφοχλῆς μάρτυς 

ἁασσονα 

δ ΟΠΝΟΙαςία Ἡοπιοῦὶ Πα. χ, 

410. Σ. Οἰνομάῳ «ἡ μὲν ὡσεὶ ϑάσσο. ἡ δὲ ὡσιτέ- 

ἕου παῖδα“. 

χοησάμενος ἐν Οἰνομάῳ ..εἰ μὲν ὠὡσει 

εἰδωσ εἰτεχοι παιδα “΄. 

ΒΟΡΠΟΟΙς. ρίαν γουθὰ διιθυιπὲ 

Ἢ μὲν ὡς Ἱ ϑάσσον᾽, ἡ δ᾽ ὡς Ἱ τέχοι παῖδα. 

᾿ΤΠοψαΐαν ἀθ ἀπάθιις. ππαίγ θλις., ΠΙΆ ΠῚ 581 πλάσι ΠΠῚῚ 

᾿ρΙουϊταΐθπ ρυδθάϊοαραι, Οποὴ {πὸ ΘΟμδΠἶο ἰθοουγίηΐ 

ΘΧ ἔαρι! ποιϊοοῖπια ἀθ. Οθηόπιδο δρθυίιμηι 5. 

419 

ΘΌΡαοις ΧΧΥΙΙ, 6. Σ' Ἱ᾿ 

Ὅρχου δὲ προστεθέντος, ἐπιμελεστέρα 
τγυχὴ κατέστη. δισσὰ γὰρ «φυλάσσεται, 

φίλων τὲ μέμιμγιν χεὶς ϑεοὺς ἁμαρτάνειν. 

4:0 
Αἰβοπδᾶθις ΤΧ, Ρ. 410 ο. “Σοφοχλῆς Οἰνομάῳ 

Σχυϑιστὶ χξιρόμαχτρον ἐχχεχαρμένος. 

Αὰ πο γ. βρθοίαι δου ρΊοσβα, «Σχυϑιστὶ χειρό- 

μάαχτρον.- 
421 

Αἰμοπδθις ΧΊΙΙ. ρ. ὅ6Έ ». Σοφοχλῆς δέ που περὶ 
τοῦ χάλλους τοῦ Πέλοπος διαλεγομένην ποιήσας τὴν 

Ἱπποδάμειών (ησιν 
Τοιάνδ᾽ ἐν ὄψει λύγγα ϑηρατηρίαν 

ἔρωτος, ἀστραπήν τιν᾽ ὀμμάτων ἔχει" 
ἐνϑάλπεται μὲν αὐτὸς, ἐξοπτῷ δ᾽ ἐμὲ, 

ἴσον μετρῶν ὀφρϑαλμὸν., ὥστε τέχτονος 

παρὰ στάϑμην ἰόντος ὀρϑοῦτιι κανών. 

ΜΟ 1. λέγγα Ἑνίατάείας. 
422 

ῬΟΠχ Χ, ὅδ. Τὴν νψήχτραν --- εἴρηχε 
Οἰνομάῳ 

Σ. ἐν 

“πιὰ ψήκτρας σ᾽ ὁρῶ 
ξανϑὴν χαϑαίρονδ᾽ ἵ' ΝΠ ἩΣ: Ξ ξ ἣν χκαϑαίρογϑ ἵππον αὐχμηρας τριχὸς. 

423 
᾿Αὐϊσίορμαπος Αὐΐθυς 1337. 

, ΣΕΑΥΤῸΝ Α Τενοίμαν αἰετὸς ὑννισιέτας, 

ὡς ἂν ποταϑείην ὑπὲρ ἀτρυγέτου γλαυχᾶς ἐπ᾽ 
οἶδμα λίμνας. 

Ηδθο 6 ϑορ!οο]ς. Οϑποπιᾶο 6556. βοο σία ἀπποίανϊϊ, 

424 

Τϊοσοπος Πιαρυῖν ἐπ νἱτα Ασοθσῖαὶ ΕΥ̓͂, 86. Πρὸς δὲ 
τὸν δανειστιχὸν χαὶ φιλόλογον εἰπόντα τι ἀγνοεῖν 
ἔφη 

«1ήηῆουσι γάρ τοι χἀνέμων διέξοδοι 
θήλειαν ὄρνιν, πλὴν ὅταν τόχος παρῆ-. 

ἔστι δὲ ταῦτα ἐκ τοῦ Οἰνομάου Σοςφοχλέους. Ἑδάθπι 

(οχ Ῥίοροπθ) ϑυῖϊάας. πὶ «Γ]έξοδοι οὐ ἵπ “2ήϑουσι. 

Οὐῖσθο Ροθίαθ ποπιῖπθ αὐτο ΡΠ παρ οίνς ΜΌΡα], ν. 718 ἃ, 

«πὶ ΒορμοοΙῖς πουρτασαπι βουγαν πλήϑουσι. 

4535 

Το  ομίις, ᾿Τρουραῖος Οἰνόμαος. «Τημοσϑένης .1]- 

σχίνην οἵτως ἔφη. ἐπεὶ κατὰ τὴν χώραν πέρινο- 
σιῶν ὑπεχρίνετο “Σοιροκλέους τὸν Οἰνόμαον. 

123. 2 ΔἸΜΗΖΉΗΣ. 

Τ)6 Ἰοῦὺ ἂν ΤδιιστααΠἶο οχ πᾶ [ἈΡι1ὰ ἀΠ]αΐο νἱά6 δὰ 

ἔνασπι. 380. 
. 420 

Ἀπιμιοπῖπς π. Ὅμ. γν. 706. ἱπ Μ5. Βορ. Μαυβοὶ 

Βυϊαπηῖοῖ, τύσσουσι δὲ ὕμως χαὶ ἐπὶ τοῦ ἰδίου τὸ 

ἴσϑι. Σοιςφοχλῆς ἐν ΠῚαλαμήδῃ 

Εὔφημος ἴσϑι μοῦνον» ἐξοομωμένη, 

427 

Ἡδογομῖις, ὲχεστρον: φάρμαχον. (Σ. Ταλα- 

μήδη. 
428 

Ἡοογομίας, «ροπί: δρεπτί. Σ. Παλαμήδῃ. 

ΒΙοΙΠΙΔς, δ ροπα: ἀἄδρεπτα. 

ΠΑΝΖΦΩΡΑ͂ Ἢ ΣΦΥΡΌΟΝΣΝΟΎΥΡΟΙΙ: 

429 

ΑΙβοπδοις ΧΤ. ρΡ. 476 ο. δὶ 46 νοσὸ χέρας ροοιε- 

ἤμην οἱ σα! Ποαπίθ, Ακὶ ΣΣοφοχλῆς Πανϑώρᾳ 

Καὶ πλῆρες ἐχπιόντι χρύσεον χέρας 
τρίψει γέμοντα μαλϑαχῆς ὑπ᾿ ὠλένης. 

430 
ῬΟΙχ Χ, 44. ᾿Τμὶς, ἣν Σ. ἐν Πανδώρᾳ ἐνουρή- 

ὥραν χαλεῖ. Τιοχίοου Μϑ. Ῥανῖν. αριιὰ Βυπποκίμπι, 

᾿Μμὴς, σταμνίον, ᾧ ἐνουροῦσι. ΟΣ. δὲ ἐν Τανδώρᾳ 

ἐνούρηϑρον χαλεῖ, «Αϊσχύλος δὲ οὐράνην. 
431 

Ἡδογοδῖις, ἈῪὲχήλωμαι: πόδας δέδεμκι, συν- 
ἔρραμμαι τοὺς πόδας. --- καὶ χήλευμα τὸ σπαρτίον 
Σ. Πανδώρᾳ ἢ “Σιρυροχόποις. Βναποκίαις χήλωμα. 

433 
ΒΟΒΟΙ αοία ΗΠ ρΡΡοοΓγαιῖς. ἄρα Ἐοοδίππι πὶ Οροοποπιῖα, 

νυν. Ὀργασμός: μαλαγμός. μέμνηται τῆς λέξεως 

χαὶ Σοςφοχλῆς ἐν Πανδώρᾳ λέγων 
Καὶ πρῶτον ἄρχον πηλὸν ὀργάζειν χεροῖν. 

ἄρχου Ῥουίις ἴπ Ἰοχῖοο Ιοπῖοο. ἀρχὸν ἩπΝΟΝ Κίς ἐπ 

αἰςπδουίαιίοπθ 6 Ασομ! οομο ν. ΟΟΥ̓Τ. σσυνραναιῖς ΠΟ ΠΣ 

πους Οάαν, 1. 16, 18. γέ" Ῥνονιοίλοιες αεἰίουο ρτμ- 

οἱρὶ Τέτιο --- Ἐρνίᾳκθο δχ ϑαῦθιν [θα 651 {ραρτηθη- 

ται ἀρ ΕἸ πιοΙος. ΜΙ. ν. 629, 34. ὀργάσαι τὸ πη- 

λοποιῆσκί ἔστι καὶ ὑγρῷ ξηρὸν μῖξια. «Σοφοκλῆς 
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»» Θέλοιμε πηλὸν ὀργάσαι “. αὐὶ Τίγαιο]. Οὐ. ν. 422, 
ὅ8. νἱεΐοϑο ὀργάσασϑαι. 

ὙΓῚ  ἘΡΑΓΣ (ὃ: 

483 

Ἑτοιίαπας ν. 3804. Παιδικὸν πάϑος: παιδίαν 

γῦν τὴν παιδοτροίαν" ὅϑεν χαὶ Σοφοχλῆς ἐν 11ε- 

λίᾳ φησὶ ., -Τευχκὺν αὐτὴν ὅδ᾽ ἐπαίδευσεν γάλα." 

ἽΠῚΓ.ΦἜΈΡΥ ΖΣΣ: 

4834 

ΟἸθιιθηβ. ΑἸοχ, ϑινθπι. ΨΙ, Ρ. 748, φο1101. Αὐίβίορι. 

Νυβίνπι ν. 1419. 

“Πηλέα τὸν “Ἰάχειον οἱχουρὸς μόνη 
γερονταγωγῶ χἀναπαιδεύω πάλιν. 
πάλιν γὰρ αὖϑις παῖς ὁ γηράσχων ἀνήρ. 

γουδι 32. δ} ΤΡΎΡΗΟ ἰπ Μισθο (δηζαριῖα. ΤΌ ρ. 

49. οἐ αττιν δὸ Αὐϊδορβαπος ἴῃ Τα ν. 1098. 

Καὶ μὴν ἐμαυτὸν ἐπιτρέπω σοι τουτονὶ 
γερονταγωγεῖν χὠἀναπαιδεύειν πάλιν. 

485 

ΑὐἸς ΟΡ Βαπο9. Αὐ]ρις ν. 852, 

Ὁμορροϑῶ, συνϑέλω, 
συμπαραινέσας ἔχω, 

πιροσόδια μεγάλα 
σεμνὰ προσιέναι ϑεοῖσιν. 
ἴτω δὲ 1Πυϑιὰς βοὰ τῷ ϑεῷ. 

ΠῚ βο μοι αοία, Ὁμοροοθϑῶ: “Σοφοχλέους ἐκ ΤΠῚη- 

λέως, ἀντὶ τοῦ τὸ αὐτὸ φρονῶ. 

436 

ΒΙΌΡδΘις ΟΧΧΙ͂, 9. Σ᾿ 711. 

Τὸ μὴ γὰρ εἶναι χρεῖσσον ἢ τὸ ζῆν χακῶς. 
487 

Ἡδυγροονδῖο ἴῃ ξηραλοιςεῖν., (Σ. Π. 

“Καὶ ξηραλοιφῶν εἵματος διὰ πτυχῶν. 

438 

ΒοΒοΙασία Αὐἱδίορμαπῖν Εαυΐ, ν. 1147. 

“Κημοῖσι πλεχτοῖς πορ(ύρας «φϑείρει γένος. 

439 

ΒΡ πα. ἵπ «Τώτιον, ΟΣ. 1. 

Βασιλεὺς χώρας τῆς «Ἰωτιάδος. 

440 

Βιορμαηια, Κυκνῖτις: ἧς ὃ Κύχνος ἐβασίλευ-- 

σε. ΖΣοιροκλῆς ἐν ΠΠῚηλεῖ καὶ ἐν Ποιμέσι., Βοὴν Κυ- 
κνῖτιν."" 

» Σὰ 

441 

Απελαιλοϊσδία ν.ὄ 100,18. Ζιποψυχεῖν: Σ. Πηλεῖ. 

442 

Απιαιιοἰδίᾳ ν. 107, 806. Τὴ νόμισον: ἀντὶ 
τοῦ μὴ νομίσῃς. ΟΣ. Π. χαὶ «, μὴ ψεῦσον."" Τιοσαπ 
ΔΙ Θχ ῬΟΙΘῸ δθυναν βομο δία Αὐἱδίορη. Ἴπ65- 
ΟΡ. νυ. ὅ70. 

Μὴ ψεῦσον, ὦ Ζεῦ: μή μ᾽ ἕλῃς ἄνευ δορός. 

[ΠΑΥΝΤΡΙἍΑΙ. Νὰ ΝΑΥΣΙΚΑ Α1 

ΠΟΙΜΕΝΕΣ 

443 

Ὑ οίζοβ δὰ Τ᾿ υοορμγοπομι 529, στορεῖ ὁ “Σοιροχλῆς 

ἐν ΤΠοιμέσιν ὑπὸ 

τεσίλαον. 

τοῦ Ἕχτορος ἀναιρεϑῆναι τὸν Πρω- 

414 

Βοχίας. ΕἸηρ υἴοι5. δάνουσι. ΟὐΑπηπιαίῖοο5. θ. 286. 
", πὸ ἐξ ουθεφοος: ΡΝ ΠΕΣ ας ᾿ 

Οὔτε γὰρ ἐκ τέχνης τινὸς μεμαϑήχασιν ὅτι οἱ παρὰ 

τῷ «Σοιροχλεὶ ποιμένες, ἰὼ βαλλὴν λέγοντες, Ἰὼ βα- 

σιλεῦ λέγουσι «Ῥρυγιστί: ἀλλὰ παρ᾽ ἄλλων ἀκούσαν- 
Ἐκ. ΓΑ ὙΝ 

τες. Ἡοογομίις, δα λλὴν: βασιλεὺς «Ῥρυγιστί. 

4λο 

Ἡυροογαιῖο ἴῃ Νάνγιον. Ὅτι γὰρ ϑαλλῷ χαίρου- 

σιν αἱ αἰγὲς καὶ Σοφοκλῆς Ποιμέσιν 

᾿Εωϑινὸς γὰρ πρίν τιν᾽ «αὐλητῶν ὁρῶν, 

ϑαλλὸν χιμαίρᾳ προσφέρων γνεοσπάδα, 

εἶδον στρατὸν στείχοντά παρ᾽ ἁλίαν πέτραν. 
»» ποραμίασ. αἰ Ὑθυβιια. Θίΐαιν. ἀραὶ ΑἸποπάθιπι Ν ΠΠ᾿ μ. 

«4ὐ}η- 
τήν: τὸν τοῦ χύπρου ἐπιμελούμενον τῶν προβά- 
των. ἴῃ 8. Ἰορὸ πὰ νὐόοθ παραλίαν. 

ὅ87 ἃ. Δὰ ρυΐπιπ ρμουεϊποὶ ΠΟΥ ΟΜΙ σἹοσδα: 

δῖ. ἴπ ΤΊΘ560 
παραχτίαν στείχων." Βκυνοκ. 

4460 

Αἰμοιδοι5. ὙΠ ν. 819». Τῶν πηλαμύδων μνη- 
μονεύει καὶ “Σοφοκλῆς ἐν ΤΠοιμέσιν 

Ἔνϑ᾽ ἡ πάροιχος πηλαμὺς χειμάζεται, 
πάροιχος Ἑλλησποντὶς, ὡραία ϑέρους 
τῷ Βοσπορίτῃ, τῷδε γὰρ ϑαμίζεται. 

Το ομι5, Θαμέζεται: ὁμιλεῖ. 

447 

ῬΙυταγολιις. ΨΊ:. ν. 795. ». Οἱ «Σοιροχλέους βοτῆρες 
ἐπὶ τῶν ποιμνίων λέγουσιν 

Τούτοις γὰρ ὄντες δεσπόται δουλεύομεν, 
χαὶ τῶνδ᾽ ἀνάγκη καὶ σιωπώντων κλύειν. 

448 
Βιϊα5, μφήμερονς: τὸν ἀμφημεριγὸν πυ- 

ρετόν. ἋΣ. 11. 
Κρυμὸν φέρων γνάϑοισιν ἐξ ἀμφημέρου. 

449 
Βα ἵπ ϑρηγνεῖν,, Σ. 11. 

υἹόγῳ γὰρ οὐδὲν ἕλκος οἶδά πω χανόν. 
ψυΙσο που. 

4σ0 

Ῥμοίϊις ν. 307, 17. οἱ Βιιῖδας, Ξαν»ν ὦ: χοπιάσω. 
Σ. Ποιμέσιν - Ἕχτωρ τοῖς ᾿Ιχαιοῖς βουλόμενος μάχε-- 

σϑαί φησιν 

ἁΗϑὺ ξανῆσαι χαὶ προγυμνάσαι χέρα. 

451 

Ἡγοάϊαπις περὶ μονήρους λέξεως ν. 11, 8. Ποσί- 

δειος --- Σοφοκλῆς Ποιμέσι 

Τειχέων καὶ δὴ τοὺς Ποσιδείους 

ϑριγκοὺς ἀποσεισαμένη. 

Ψ. 1. οοὔοχ τυχῶν, ἱ. 6. τειχῶν. Ὑ. 2. δὐΐ σᾶθϑι- 

τᾶπι πορΊοχὶς ροθία πὲ ΔΙ 4] Οπιῖοῖς στδιππιδίϊοιιϑ. 

452 

Ἡρδγομίια, ἡναλῶσαις: 

(οοάοχ ποιμένεσιν). 

ἀφανίσαι. ἸΠΙῈῸοιμέσιν 

458 

Λητιῖαιοἰδία ν. 84, 10. δῶρις: κατ᾽ οἱχίας καὶ 

πλοίου. Σ. ἐν Ποιμέσι βαρίβαν λέγει τὸν ναύτην ἢ 
τὸν τῆς βάρεως ἐπιβεβηχότα. Ὧ6 πος νοσάριο αἰχη 

ΤοΡοοκία5 δὰ Ῥμγυπίοϊπη Ρ. 609. 
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ἘΞ τον --- ο--:---.--.--ὸ-ς----- 

4δ 

Ἡρογομις, Βερέκυντα βρόμον: Ῥρύγιον 

αὐλόν. Σ. 11. 
ἀδσό 

Βιορβαπις, Γραικός: --ο Τραῖκες δὲ παρὰ ᾿4λ- 

τὼν Ἑλλήνων μητέρες, καὶ παρὰ “Σοφο- 

Οοηῖ. Γτὰρτι. 992. 

456 

Ἴκνν ἐς νἱᾶο ἔνασιι. ὅ4. 
457 

Βοὴν Κυκνῖτιν: νἱᾶο [τᾶρπι. 440. 

498 

Πέλον: νἱᾶρ ἔναριι. 122. 
459 

Παρασάγγ ας: Υἱἷάο ἔταρπι. 127. 

400 

Ἡογομίις, Ῥοινιχίοις γράμμασιν: Σ. 

Ποιμέσιν. ἐπεὶ δοκεῖ Κάδμος αὐτὰ ἐκ «Ροινίχης 

χεχομιχέγαι. 

χμᾶνι αἱ 

χλεῖ ἂν Ποιμέσιν. 

461 

Ἐϊγπιοῖος. Με ν. ἀθὅ, 32. Τὸ ψὸ ἐν Ποιμέσι “Σο- 

φοχλέους ἐπίφϑεγμα. οιΐαπι Ἡθτγοάϊαπιδ 

περὶ μονήρους λέξεως ν- 40, 18. 

Μομιοτναῖ 

------ 

ΠΟ. ΥΙΜΌΣ Η ΛΙΑΝΤΕΙ͂Σ. 

402 ἃ 

Ἑιγπιοϊοβίοου ΜΒ. ἀρὰ ψαϊοκόπαν. Ὀϊαίγ. ἘΠισρ. 

ν. 200. Πολύϊδος: 

᾿ρχιβίου. καὶ ἔστι, φησὶ, 

ἐπιγράφεται παρὰ ᾿ἡριστοιράνει. 

οὕτω καὶ ᾿ἀπολλώνιος ὃ τοῦ ᾿ 

πολυΐϊδϑμων μάντις ὦν. 

οὕτω χαὶ τὸ δρᾶμα 

μαρτυρεῖ δὲ «φιλόξενος. χαὶ Σοφοκλῆς δὲ ΔΙάντεσι 

συνέστειλεν 
] 

Ὁρῶ πρὸ χειρῶν ΠΙολυΐδου τοῦ μάντεως. 

χαὶ πάλιν 

Οὐκ ἔστιν εἰ μὴ Πολυΐδῳ τῷ χοιράνῳ. 

αϊά6 οουτιρία μαᾶθς ἴῃ ΕΓ μΙΟΙΟΕ. Ουά. ν. 474. Τὰ 

Ετγπιοῖος. Μ. Ρ. 681, 24. παρὰ Σοφοκλεῖ ο,Ορῶ πρὸ 

χειρῶν Πολύϊδος τοῦ μάντεως “. χαὶ πάλιν .» Οὐχ 

ἔστιν εἰ μὴ Πολυείδῳ." 
402 Ρ 

Ἑατὶρίαῖς 5610}. δὰ ῬΗΟΘη δᾶ 1256. Τῆς χύστεως 

τὸ στόμα ἐρίῳ δεσμοῦντες ἐπετίϑεσαν τῷ πυρὶ, χαὶ 

παρετήρουν πῶς ῥαγήσεται καὶ ποῦ τὸ οὖρον ἀχον- 

τίσει. Σοφοκλῆς ἐν λιάντεσι 

Τὰς μαλλοδετεῖς χύστεις. 

μαλλοδέτους ' ἀΙοΚοπανῖιδ. 
468 

ϑιοβαοις ΧΧΙΧ, 25. Σ. ἡάντεων 

Οὔτοι ποϑ᾽ ἥξει τῶν ἄχρων ἄνευ πόνου. 

4641 

Ῥουρμυ τας ἀθ ΑΡδιποπεῖα 1. ν. 134. οαἷι. {Πιγὰ- 

Ἰἰϑοῖϊναθ. ΟἸδιιθης ΑἹ. Βιγοιιδῖ, ΕΥ̓. ν. ὅ66. 

Ἧν μὲν γὰρ οἷὸς μαλλὸς,, ἣν δὲ χἀμπέλου 

σπονδή τε, χαὶ ῥὰξ 

ἐνὴν δὲ συμμιγὴς ὀλαῖς παγκαρπία, 

ὗ τεϑ , “νη " εὖ τεϑησαυρισμεένη 

λῖπός τ᾿ ἐλαίας, καὶ τὸ ποιχιλώτατον 

ξουϑῆς μελίσσης χηρόπλαστον ὄογάνον. 

Υ. ὅ. οἷτϊαι 5001. Ἐπνιρι αῖς δα ῬΙΟΘμ ϑ585 115. 

ἀρό 

ΘΌΒΟΙ. Αὐἱδίορῃ. δὰ απας ὅ96. δχβουρίιδ ἃ} 

ϑυῖάα ἴπ γλάμων,, Σοφοχλῆς ἐν ΠΙάντεσιν ἐπί τινων 

ὀρνέων 
Τοὺς γλαμυροὺς χατὰ φορβάν. 

466 

Ἠοογομίις, γταίας: πολεμίας, ἐχϑρᾶς. Σ. 

Πολυείδῳ. 
407 

Ἡ ου οἰῖις, “1ραἴον : κατάρατον. ὡς τὸ 
« ΄ " ἘΣ -.-᾿ ΄ 

Ὁ πρόσϑεν ἐλϑὼν ἣν ἀραϊός μοι νέχυς- 

οἷον ἀρὰν προσετρίβετο. χαὶ χατ᾽ εὐχῆς. ΖΣΣ. Πο- 

λυείδῳ. 

ΠΟΙ.ΙΎΞΕ ΝΗ. 

408 

ϑίναθο Χ. ρΡ. 470. Ὁ δ᾽ οὖν Σοφοχλῆς ποιήσας 

τὸν Μιενέλκον ἐχ τῆς Τροίας ἀπαίρειν σπεύδοντα 

ἐν τὴ Πολυξένη.. τὸν δ᾽ ᾿γαμέμνονακ μιχρὺν ὑπο- 

λειφθῆναι βουλόμενον, τοῦ ἐξιλάσασθαι τὴν ᾿ϑηνῶᾶν 

χάριν, εἰσάγει λέγοντα τὸν ΔΙενέλκον 

Σὺ δ᾽ αὖϑι μίμνων τήνδε κατ᾽ ᾿Ιδαίαν χϑόνα 

ποίμνας Ὀλύμπου συναγαγὼν ϑυηπόλει. 

409 

Ῥογρμυτῖις ἀρια Βιοράθιιι Ἐδ]. ῬΠΥ 5: Ι, 52. ν. 1008. 

᾿ἀχέρων δὲ χιὼ ᾿Αχερουσίᾳ λίμνη ταυτὸν, ὡς χαὶ 

Σοφοχλῆς ἐν Πολυξένῃ τὴν τοῦ ᾿Αχιλλέως ψυχὴν 

εἰσάγει λέγουσαν 

᾿χτὰς ἀπαίωνάς τε καὶ μελαμβαϑεῖς 

λιποῦσα λίμνης ἦλϑον ἠχούσης γόους, 

᾿Ἰχέροντος ὀξυπιλῆγος ἄρσενας χοάς. 

τὰς τῶν νεχρῶν λέγων παιῶνα οὐχ ἐχούσας, ἄρσε- 

νας δὲ χοὰς τὰς οὐδὲν ἐχτρεφούσας. 

470 

ΦοΡαοις ΧΤΧ, 13. 

Οὐ γάρ τις ἂν δύναιτο πρῳρατὴς στρατοῦ 

τοῖς πᾶσι δεῖξαι χαὶ προοσαρχέσαι χάριν" 

ἐπεὶ οὐδ᾽ ὁ κρείσσων Ζεὺς ἐμοῦ τυραννίδι 

οὔτ᾽ ἐξεπομβρῶν οὔτ᾽ ἐπαυχμήσας φίλος 

βοοτοῖς ἂν ἐλϑὼν ἐς λόγον δίχην ὄφλοι" 

πῶς δῆτ᾽ ἐγὼ ϑνητός τ᾽ ἂν ἐκ ϑνητῆς τὲ φὺς 

«ΤἹιὸς γενοίμην εὖ φρονεῖν σοφώτερος ; 

471 

Θ0Π01. Αροοηῖ ΒΟ δὰ ΤΙ, 1121. 

ἮΙ π᾿ αἰϑέρος δὲ χἀπὸ λυγαίου νέφους». 

Οοάοχ Ῥανῖ5. λυγαίου σχότους. 

472 

Δα ῬΡοΙγχοπαπι τοοροχῖσ50 σἰάοίαν Τιοπρίππε ΧΥ͂, 7. 

[Βυμκοιῖο ἴμα]06} Ὠχρως δὲ χαὶ ὁ Σοφοκλῆς ἐπὶ 

τοῦ ϑνήσχοντος Οἰδίπου καὶ ἑαυτὸν μετὰ διοσημείας 

τινὸς ϑάπτοντος πεφάντασται, καὶ κατὰ τὸν ἀπό- 

πλουν τῶν Ἑλλήνων, ἐπὶ τοῦ ᾿Αχιλλέως προίραινος- 

μένου τοῖς ἀναγομένοις ὑπὲρ τοῦ τάφου. ϑοϊήοοῖ 

ἴπ πος ἀναπιαίθ ἱπάποορθαίαν. ΔΟΒΠΠΝ ἀπιρτα, «ποίᾳ 

ἀρὰ Ἐπγρί θαι πανγαίιν ταῖτῖο ἩδουΡαθ,, 1ἃὰ ΒΟΡΟΟΙΟ5 

5ρθοίαίονιιι δα Ἰθοογαΐ σομ5.“. ΒΕύνΝΟΚ. 

473 

Ἑιϊσπιοῖος. Μ. ν. 120, 48. ἤπειρος: -- λέγει 

δὲ Ὧρος ὅτι σημαίνει χιτῶνα διέξοδον μὴ ἔχοντα, 

ὡς παρὰ «Σοφοχλεῖ ἂν Πολυξένη 

Χιτών σ᾽ ἄπειρος ἐνϑδυτήριος κακῶν. 
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4γ4 

Ἡγροογαῖῖο, ΠΙχρωτηρικασμένοι τὰς ἑἕἑαυ- 

τῶν ἕκαστοι πατοίδας: ἀντὶ τοῦ λελ υμασμέ- 

γοι. οἱ γὰρ λυμαινόμενοί τινάς εἰώϑασι περικόσιτειν 

αὐτῶν τὰ ἄχρα, ὡς καὶ Σ. Πολυ ξένη. 

475 

Ἡρογοῖις, Παρώρυμα: (Σ. Πολυξένῃ παρά- 
ᾧ ΎΥΣς λ 

ρυμα ποδὸς, ὡς χρεμαμένων τινῶν ὑφασμάτων ἐκ 
τοῦ εἵματος πρὸς κάλλος. τινὲς δὲ σχοινίον ἐν ταῖς 

ναυσίν. οἱ δὲ ὑπόδημα. 

ἘΓΡΙΤ ΤΟΣ. 

470 

ΒοΒο αοία Αὐἰκίορη. Ὑ δορᾶν. νυ. 288. ᾿Πγχυτριεῖς: 

ἀπὸ τῶν ἐχτιϑεμένων παιδίων ἐν. διὸ χαὶ 

Σοφοχλῆς ἀποκιεῖναι χυτρίζειν ἔλεγεν ἐν Πριάμῳ. 

477 

Ῥομκ Χ, 147. Οἰχοθδόμου δὲ σχεύη, λεῖαι, γλά- 
ρίδες, ὡς Σοφοκλῆς ἐν Πριάμῳ. Τάφαι ΨῊ, 118. Καὶ 

λατύπους δὲ, Σοφοκλῆς, ὅπου χαὶ ἐργαλεῖα τῶν 

λατύπων ὀνομάζει λείας χαὶ γλαρίδας. 

χύτραις. 

ΓΡ ΟὟΚΟΡ 1 Σ. 

478 

; ῬοΙῖκ ΙΧ, 140. ᾿᾿πιτιμητής --- Σοφοκλῆς εἰπὼν 
ἐν τῇ Προχρίδι.., Κολασταὶ κἀπιτιμηταὶ κακῶγο 

ἜΤΗ ΖΕ) 1 Ὁ ΠΤ ΟἿ: 

479 

Μδογορῖις ϑαίπσπαὶ, Ὑ, 19. ϑορλοοῖδ απο ἐγ α-- 

Φοοάία ἰα, εἶδ ψμὸ σιιονίμειες, , οέΐαηι {πιο ργαοζονί. 

Τιδογίδίιιν" ορεΐρι “Ῥιζοτόμοι, ὧν χα ἡ͵οάδαηι «οδονίδτε 

φιαϊογίοας Ἀογῦας δοοιμίοηι, δοιῖ αὐογϑαηι, 216 

οαονὶς ἴροα ἐμον Πίσογοίτιν Σ δὲ ϑμσοηι φεΐάοηι δον δανγιη, 

ἦν οακῖος ἀθϑθοῦ γοζιριεϊογέουι, ἔρδοις απίθην ποῦῦας ἀϑηοΐβ 

“7Ζαϊοίδτις, οχϑοοιγέθηι, ϑορλοοίς υογδι Ἀὶ διωι 

Ἢ δ᾽ ἐξοπίσω χερὸς ὄμμα τρέπουσ᾽ 
ὀπὸν ἀργινειῆ στάζοντω τομῆς 
χαλχέοισι χάδοις δέχεται. 

ἘῚ ρμαιεῖϊο ρμοϑὲ : 
αἱ δὲ χαλυπταὶ 

κίσται ῥιζῶν χρύπτουσι τομὰς, 

ἃς ἥδε βοῶσ᾽, ἀλαλαζομένη, 
γυμνὴ χαλχέοις ἥμα δρεπάνοις. 

480 

50801. ΑΡο]οαΐ ΒΠοαΪ Π|, 1218. Ὅτι δὲ ἡ Ἑχάτη 
δρυΐνῳ χλάδῳ στέφεται καὶ δράχουσι καὶ Σοφοκλῆς 

ἐν Ῥιζοτόμοις παρεισάγει τὸν χορὸν λέγοντα 

“ἍΠἼλιε δέσποτα 
χαὶ πῦρ ἱερὸν, τῆς εἰνοδίας 
'Ἑχάτης ἔγχος, τῷ δι᾿ Ὀλύμτιου 
πολλὴ φέρεται καὶ γῆς, χαίουσ᾽ 
ἱερὰς τριόδους, στεφανωσαμένη 

δρυσὶ χαὶ πλεχτοῖς 
ὠμῶν σπείραισι δραχόντων. 

. ἅς γαίουσ᾽ οοᾶοχ Υ αἰἰσᾶπιι5. 

υὲ ποχίϊΐ 

481 

Ἡόγ Ομ, Ζιστώσας: διαχέας καὶ τήξας. Σ. 
Ῥιζοτόμοις »Κύρον ἀϊστώσες (οοῆοχ ἱστώσας) ζειῦρ “᾿, 

Ἰθυαμοῖκ τις κόρην ἀϊσεώσας πυρί. 

δ᾿ ΤΥ ΤΥ Ὁ Δ Υ 

482 
ΑἸ οπᾶριις ἈΠ. ν. 4871 ἃ. Καλεῖται δὲ μάνης χαὶ 

τὸ ἐπὶ χοττάβου ἐᾳφεστηχκὺς, ἐφ᾽ 

παιδιᾷ 

τ " , 

οὗ τὰς λάταγας ἐν 

ὅπερ ὁ “Σοιοχλῆς ἐν Σαλμωνγεῖ 
χάλκειον ἔφη κάρα, λέγων οὕτως 

ἔπεμπον, 

Γάδ᾽ ἐστὶ χνισμὸς χαὶ φιλημάτων ψόφος, 
τῷ καλλιχοτταβοῦντι νιχητήριακ 

τέϑημι χαὶ βαλόντι χάλχειον κάρα. 
483 

Οαϊοπις ν01. ΕΧ, ν. 385. Πέμῳιξ δοχεῖ ἐπὶ τῆς 

πνοὴς “Σοι(οχλῆς λέγειν --- ἐν Σαλμωνεῖ σατύροις 

Καὶ τάχ᾽ ἂν χεραυνίᾳ 
πέμιγι βροντῆς καὶ δυσοσμίαν λάβοι. 

- ἐπὶ τοῦ νέφους δοχεῖ τετάχϑαι κατὰ τόδε τὸ 

ἔπος ἐν Σαλμωνεῖ σατύροις παρὰ Σοφοκλεῖ 
Πέμφιγι σιλήσας ὄιψιν ἀγγέλῳ πυρός. 

ἀθ ΑΒ ῬυοπιθίῖθῸ 

οονοχῖς ΠΡυουιπὶ δον ρισαπι ἵπ ῬυΪουΘ 

Πα ΗἩθυιπδπημς. ἧπ αἰο που τη 

5ΌΪῸ Ρ. 324. 

Ιοοο χεραύνια πέμριξι 

τῆς καὶ δυσοσμίας λάβοι, 'κ αἴἴονο πέμφιγε πᾶσαν 

ὀψιαγέλων πυρός. 
484 

ἩΘογοἸι5, Θῆμ ας: ϑήκη, τάφος, ἀνάϑημα, Σ. 
“Σαλμωγεῖ. 

485 
ΠΟβγοἰι5, Καριχοὶ τράγοι: ὡς εὐτελῶν 

" , 
ὕντων. ΣΣ. «Σκαλμωγεῖ. εἰ μὴ ὥρᾳ συγχέων τοὺς Κι- 

λιχίους. 

ΣΥΝ ΣΝΟ 

480 
ἩδογοΝίις, «ϊϑύσσειν: ἀνασείειν " 

Σοφοχλῆς. Ἰάοπι, νκαιϑύσσω: ἀνασείω, 

γωνι. 

Σίνωνι 

Σ. ΣΟ 

487 

Ἡρδγομῖις, ξέστουςς; τραχείας. ΣΣ. Σίνωνι 

ῆ 
(οοἄοχ σιών). 

488 

Ἡδογομίις, ρρητον: ζφραστον, ἀνιστόρητον, 
ἀπόρρητον, ἄφωνον, αἰσχρόν. Σ.. «ΣΣίνωνι. 

489. 
Ἡρογοῖις, ΕἘνϑρέίακτος: ἐνθουσιῶν. 

ϑέαχτος. “Σ. Σίψωνι. 

χαὶ ἂν- 

ΣΣΤΟΣΙ ΨΩ ΡΟΌΟΙΘΣΣΕ 

490 

Ἡδογοιίας, Ζεῦγος τριπάρϑενον: Εὐριπί- 

δὴς ᾿Ερεχϑεῖ χαὶ Σοφοχλῆς Σισύφῳ .., Χαρίτων τρι- 

ζύγων “-. 

ΣΕΥ Θ. 4 

491 

Θ0ΒΟΙ. ΔΡΟΙΙομΐ ΒΒοαΙ; 1Υ̓, 228. Ῥερεκύδης δὲ ἐν 

τῷ τετάρτῳ τὴν π1ήηδειάν φησιν ἄραι τὸν “Δψυοτον 

(πέμφιξ σὲ Ῥουδοπὰς) βρον-᾿ 
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ἂχ τῆς χοίτης μιχρὸν ὄντα, ᾿Ιάσονος εἰπόντος εἷς 

τοὺς 

σφάξαι τε αὐτὸν τοὺς ᾿Ἰργοναύτας., μελίσαντας 

εἰς τὸν ποταμὸν ἐμβαλεῖν. “Σοφοχλῆς ἐν μὲν Κολ- 

χίσιν ἐν τῷ υἹϊήτου οἴχῳ σφα)ηρίαί { ησι τὸν Ἄψυρ- 

τον, ἐν δὲ τοῖς Σχύϑαις οὐχ ὁμομήτριόν φησι τὸν 

ψυρτον τῇ Μηδείῳ: Οὐ γὰρ ἀπὸ μιᾶς, φησὶ, 

ἀλλ᾽ 

᾿ργοναύτας ἐνεγχεῖν αὐτόν: ὡς δὲ ἐδιώχοντο, 

χαὶ 

χοίτης ἔβλαστον. 

βλαστάνεσχε, τὴν δ᾽ 

Ἐχ τοιναπιοίγὶσ. 

4092 

ϑ6801. ΑΡΟΠοη. ἈΠοὰ, ΤΥ, 284. ἙἙχαταῖος δὲ ἵστο- 

ρεῖ μὴ ἐχδιδόναι εἰς τὴν ϑάλασσαν τὸν «Ῥᾶσιν, οὐδ᾽ 

ὡς διὰ Τανάϊδος ἔπλευσαν, ἀλλὰ κατὰ τὸν αὐτὸν 

πλοῦν κχειϑ᾽ 

Σχύϑαις ἱστορεῖ. 

ἜΝ 6 τς ᾿ ᾽ 
ὁ μὲν Νηρηίδος τέχνον ἄρτι 

Ἰϑδυῖα πρίν ποτε Ὡχεανοῦ χόρη 

τίχτεν. 

ὃν χαὶ σιρότερον ; ὡς Σοφοχλῆς ἐν 

493 

Αἰμβοπδους . Ρ. 189 ἃ. Καλοῦσι δ᾽ ἀρφσενιχῶς 

τοὺς αὐλῶνας, ὥσπερ Θουκυδίδης ἐν τῇ τετάρτη, 

χαὶ πάντες οἱ χαταλογάδην συγγραφεῖς" οἱ δὲ ποιη- 

ταὶ ϑηλυχῶς. ΖΣοφ. Σιχύϑαις 

ἈΚρημνούς τε καὶ σήραγγας ἢδ᾽ ἐπαχτίας 

αὐλῶνας. 
494 

Ἐτοιΐαπις ν. 96. Ἄχιλλ ηΐδες: κχροιϑῶν εἶδος, 

ὧν μέμνηται χαὶ ᾿Ἰριστος άνης καὶ Σοφοχλῆ ἧς. Ποῦυ- 

ἰδ: “χελλείων Ἱππεῦσιν ᾿ριστος ἄάνης (σ. 819.) 

χαὶ Σ. “ΣΣχύϑαις. 
495 

ΤΙοο οι, Τρ άλαχτος: ἀκίνητος, ἀψηλάφη- 

τος, ἀκράτητος. (Σ. Σιχύϑαις. 

ΣῊ ΥΡΟΥ Υ Ἴς 

496 

.. Νοίπι. ἀὐριπρηΐαπι [Ὰ]» 186. γψι146 Ἡγρίπυμι σα}. 

ΧΟΥῚ. οἱ ῬμΠοσέραι ἱπηϊουὶν. ἰσοιθαι, οἱ {τὰ} π5. ΔΘΒ1]- 

165 ἴπ δογιὸ Ρ. 803. ὑνὶ Βορμοοϊοὶ ἀγαιμαιῖς πιθηληϊί : 

Σχῦρος, νῆσος, ἣν ὁ ϑεῖος «Σοφοκλῆς ἀνεμώδεα 

χαλεῖ θκυνοκ. 
497 

ῬΙυΐατομις Μοταὶ. υ. 34 ἃ. Τὴν δὲ πρὸς τὸν 

ἡϊχιλλέα τὸν ἐν Σιχύρῳ χαϑήμενον ἐν ταῖς παρϑένοις 

γεγενημένην ἐπίπληξιν ὑπὸ τοῦ Ὀδυσσέως 

Σὺ δ᾽ ὦ τὸ λαμπρὸν φῶς ἀποσβεννὺς γένους, 

ξαίνεις, ἀρίστου πατρὸς “Ἑλλήνων γεγώς; 

Τίουαπι ΒῸ5 ὑϑύσ. Δίου. ΡΠ αλομας. Ρ. 72. 6. Ῥγαθιὶ 

γουρὶς, Ὁ ἐν τοῖς Σ χυρίοις Ὀδυσσεύς. ὕὶ χαται- 

σχύνων ΠΩΣ ἀποσβεννύς κπουϊρίιπι. 

498 
Θιοθαοιν ΠῚ, 24. 

ἈΦ . ᾽ Ω ΄ 
«Ριλεῖ γὰρ ἄνδρας πόλεμος ἄγρευειν γέους. 

499 

ΒΙΟΡάΘις ΓΝ, 8. 

Οἱ ποντοναῦται τῶν ταλαιπώρων βροτῶν, 

οἷς οὔτε δαίμων οὔτε τις ϑεῶν νέμων 
πλούτου ποτ᾽ ἂν νείμειεν ἀξίαν χάριν. 
λεσπιταῖς ἐπὶ ῥοπαῖσιν ἐμπολὰς μαχρὰς 

ἀεὶ παραρρίπτοντες οἵ πολύφϑοροι 

ἢ ̓ σωσαν» ἢ ̓ κέρϑαναν,, ἢ διώλεσαν. 

ὅ00 
Βίοραθις ΟΧΥ͂Ὶ, 28. Σοφοκλέους Σχυρίων 
τανε, 3.,:: Ἐὴ ας ἀπυεξῇ 

Οὐδὲν γὰρ ἄλγος οἷον ἡ πολλὴ ζόη. 

Ἡς νϑύσιι ἄπο. 411] ποαυιπίιι" οἰπθ Ἰομιπιαίθ, 

Πάντ᾽ ἐμπέφυχε τῷ μακρῷ γήρᾳ καχὰ, 

γοῦς φροῦδος, ἔργ᾽ ἀχρεῖα, φροντίδες χεναί. 

Ὑ ούκπι αἰτουαι. ΘΧ ΟΡ ΟΟΙ6. αἰοι ΟἸθπιθη ΔΙΘΧχ. 
ἣν -- - 

ν- 73. ὠτ᾽ ἀχρεῖα ΘΧΙ ΜΡ Θηα. 
501 

ϑίόΡαοι» ΟΝ ΧΤΨΥ, 17. 

᾿4λλ᾽ εἰ μὲν ἣν χλαίουσιν Ἰῶσϑαι καχὰ, 
χαὶ τὸν ϑανόντα δαχρύοις ἀνιστάναι. 

ὁ χουσὸς ἧσσον χτῆμα τοῦ χλαίειν ἄν ἦν. 

γὺν δ᾽, ὦ γεραιὲ, ταῦτ᾽ ἀνηνύτως ἔχει, 

τὸν μὲν τάφῳ χρυῳ ϑέντα πρὺς τὸ φῶς ὄγειν" 

χἀμοὶ γὰρ ὧν πατήρ γε ϑαχρύων χάριν 

ἀνῆκτ᾽ ἂν εἷς φῶς. 
5032 

Ἡποστιβής (εοᾶοχ ἀποστίβ"): 

ἀποπεφοιτηχώς. οὐ τὴν αὐτὴν τρίβον στείβων, τουτέ- 

στι φοιτῶν. 

ΤΠ ΣΎ ΟΝ. 

Σ. «Σ.πυρίαις. 

503 πε Ν ᾿ 
ΑΙὐτόσσυτον: αὐτοχέλευστον. «Σ. 

Σ χυρίαις. Οὐῖοο ποιιῖπθ ἴαθαϊαθ σνδμπμαίϊοις ΒΘΚ- 

Κουὶ ρ. 407, 91. 

ἩΘοΥ ομἶπις.. 

ὅ0: εΌ ΨΣ , ᾿ 
ΤΙΘογομπις, ἡχρήματον: ἀδάπανον. (Σ. ΣΣχυ-" 

ρίκις. Οοάοχ ἀχρήματα. 

ὅ06 
ΨΉΈΨΕΕΙ ἈΥΥ  ἘῸΣ ο; 

Ἡ ον οἰ ἰὼ εὔωρος -- ὡς ὁ αὐτὸς (“Σοφοχλῆς) 
» -- ἀν ἄθαν ἜἘ τ' “- 
ἐν «-κυρίεις χϑηται τί ευωριάᾶςξιν. 

[ΣΥΔΠΈΠΙΝΟΙ. ὙιὰῈ ΑΧΑΊΩΝ ΣΥΑΔΟΤΟΣῚ 

[ΣΦΥΡΟΚΟΠΟΙ. Μιὰς ΠΊΝΙΩΡΑῚ 

ΤΕΥΆΚΡΟΙΣ: 

800 

Βιοριιαπις, Κὐυχρεῖος: πάγος περὶ «Σαλαμῖνα. 

Σοφοχλῆς Τεύχρῳ. 
507 

Αὐϊοίοριαπος ΝΌΡΙΡιΣ ὅδ, Ἐροντὴ δ᾽ ἐρράγη δι᾿ 

ἀστραπῆς. 

«οκλέους 

1 ΒΟ Ο]Ἰασία.. παρὰ τὰ ἐκ Τεύχρου Ζ2ο- 

Οὐρανοῦ δ᾽ ἄπο 

ἤστραψε, βροντὴ δ᾽ ἐρράγη δι᾽ ἀστραπῆς. 

ὅ08 
5(ΟΡαθας ΟΝ ΝΉΙ, 10. 

7] ΠῚ τ ν᾿ 
Ὡς ἄρ᾽, ὦ τέχγον , χένην 

ἐτερπόμην σου τέρψιν εὐλ ογουμένου, 

ὡς ζῶντος" ἡ δ᾽ ἄρ᾽ ἐν σχόύτῳ λαϑοῦσά μὲ 

ἔσαιν᾽ ᾿Πρινὺς ἡδοναῖς ἐνμευσμένον, 

Αἃ μαπο [αθιαπι ΒΙΟΜΙΓΠ τς τοίονε ὑθυιδ ἃ} ἘΤΥΡΒΟΙΘ 

ἀο τιορὶς ν- 48. κἴμθ ροθίαθ ποιμῖμθ ἉΠδΙΟ 5. 

ἹΠΊΈΕΦΟΣ. 
509 

ἩἨοογοΝις, Τειφόρος: ἀειϑαλής. (ΣΣ. Τηλέφῳ. 

410 

ῬοΙαχ Υ, 76. Σοφοχλῆς κεροῦσσαν τὴν Τηλέφου 

τροφόν (προσειπών). 



ΣΟΥ ΦυΟδ  Ε  ΟΥΥῸΣ: ΒΕ) 

ΤΗΡΒΥΣ. 

511 

.». Δα Βοο. ἤναπια ΔΙΠΙ Δ  οοπιΐοι9. ἵἰπ Αὐρπς 100. 

ΡῚ Ερορὶς τοκίνραπι τ θεῖ ΤΟΙ ρα: ἘΡοΡ5. αἷτ: 

Τοιαῦτα μέντοι Σοιοχλέης λυμακίνετιι 

ἐν ταῖς τραγῳδίαισιν ἐμὲ τὸν Τηρέα. 

ΑΔ ἀπᾶο οἷο βοοιασίος : ἐν γὰρ τῷ Τηρεῖ Σοςφοχλὴς 

ποίησεν αὐτὸν ἀπωρνιϑωμένον., χαὶ τὴν Πρόκνην" ἐποίησεν 9 Ἶ η θοχγνη 
ἐν ᾧ ἔσχωινε πολλὰ τὸν Τηρέα. 
Ροσδὲ ϑορβοοίθαν ἐναοίαν ῬΒΙΟΟ]Ὸ 5. 

Τάθην δι βι πη ΤΠ πὶ 

4π6πὶ π᾿ ΘδήθιΝ 

[11 ρου δ ἸηΡ τ σοπΐσια ν. 280. δὶ Βαθο πα 6. 5080- 

1ἴαρίος - ὁ Σοφοχλῆς πρῶτος τὸν Τηρέκ ἐποίησεν, 
εἰτί «“Ριλοχλῆς. ἘΒπυνοκ. 

512 
Βίοθαθις Χ, 25. 

«Ριλάργυρον μὲν πᾶν τὸ βάρβαρον γένος. 

519 
ΘΙΌΡαος ΧΙΠ, ὅ. 

Θάρσει" λέγων τἀληϑὲς, οὐ σιαλεῖ ποτε. 
» ἴῃ Ψίπάοροπ. Εύριπ. Τηρεῖ. οοάίθιν. θυροτο {πι0 ἀ6- 

οθρίις Γαΐ Αροϑίο!ς. Ῥυόνου». Ν, 12.“ 

ὅ14 

ΒΒυνοκ. 

Βίορδοις ΧΝ, 32. 

ἤνους ἔχεῖνος. αἱ δ᾽ ἀνούστεραι ἔτι 

ἐχεῖνον ἠμύναντο χαρτερόν. 
Ὅστις γὰρ ἐν χαχοῖσι ϑυμωϑεὶς βροτῶν 
μεῖζον προσάπτει τῆς νόσου τὸ (άρμαχον, 
ἰατρός ἔστιν οὐχ ἐπιστήμων χεαχῶν. 

οἷπ Ἀθρ. οο4]. Ἰοπηπια δ φονέα 1. νϑυφΐ ὩΣ ΌΓ. οἱ 3. 

τοῦ αὐτοῦ Τηρεῖ. Υοο 5ἴατῖπι 1. γϑυσαΐ ἀρροσίζαπι ἴῃ Ὑ1π- 

ἄοθοπ. σοηίπιιατῖα πὰ 56 Γ16 ἀαΐπίι6 Ὑθγοῖθιι. ΘΑυΝΟΚ. 

516 
Βίορθαθις ΝΧ Χ͵Ι, 22, 

Ἶ , - 
Θνητὴν δὲ φύσιν χρὴ ϑνητὰ «φρονεῖν, 
τοῦτο χατειδότας, ὡς οὐχ ἔστιν 

πλὴν “ΠΙὸς οὐδεὶς τῶν μελλόντων 

ταμίας, ὅ τι χρὴ τετελέσϑαι. 

Υ.1. Τὰ Οτοίζι. Ὑψυϊδο ϑγητὰ φρονεῖν χρὴ ϑνητὴν 
φύσιν. 

ὅ16 

ΒΙΌΡαΘα5 Ἀ Χ ΧΥΧ, 12. 

Πολλά σε ζηλῶ βίου, 

μάλιστα δ᾽ εἰ γῆς μὴ πεπείρασαι ξένης. 

»» Ῥουρογαπι πὶ Πἰρυὶς χάλλιστα. Βκυνοκ. 

517 

ΒΙΌΡαοας ΤΙΧ ΨΤΠ, 19. 

Νὺν δ᾽ οὐδέν εἶμι χωρὶς, ἀλλὰ πολλάκις 
ἔβλεψα ταύτῃ τὴν γυναιχείαν «φύσιν, 
ὡς οὐδέν ἐσμεν" αἱ, νέκι μὲν ἐν πατρὸς 
ἥδιστον, οἶμαι, ζῶμεν ἀνθρώπων βίον" 

ὁ τερπνῶς γὰρ ἀεὶ πάντας ἁνοία τρέφει. 
ὅταν δ᾽ ἐς ἥβην ἐξικώμεϑ᾽ εὔφρονες, 
ὠϑούμεϑ'᾽ ἔξω χαὶ διεμπολώμεϑα 
ϑεῶν πατρῴων τῶν τὲ φυσάντων ἰίπο, 
αἱ μὲν ξένους πρὸς ἄνδρας, αἵ δὲ βαρβάρους, 

10 αἱ δ᾽ εἰς ἀήϑη δώμαϑ'᾽, αἱ δ᾽ ἐπίρροϑα. 
χαὶ ταῦτ᾽, ἐπειδὰν εὐφοόνη ζεύξη μία, 

χρεὼν ἐπαινεῖν χαὶ δοχεῖν χαλῶς ἔχειν. 

518 

ΒέοΡαθις ΤᾺ Χ ΧΥῚ, 12. 

Ἔν φύλῳ ἀνϑρώπων μί᾽ ἔδειξε πατρὸς χαὶ μα- 

τρὸὺς ἡμᾶς 

ἁμέρᾳ τοὺς πάντας" οὐδεὶς ἔξοχος ἄλλος ἔβλαστεν 

ἄλλου. 
βόσκει δὲ τοὺς μὲν μοῖρα δυσαμερίας, τοὺς δ᾽ 

ὄλβος ἡμῶν, 

τοὺς δὲ δουλείες ζυγὸν ἔσχεν ἀνάγκας. 

419 
Βιολάοις ΧΟΥΤΙΙ͂, 45. 

Τὰν δ᾽ ἀνθρώπου ζύων 

ποιχιλομήτιδες ἅται 

πημάτων πάσαις μεταλλάσσουσιν ὥραις. 

520 

ΒΙΟΡαοις ΟΥ̓, 21. φςομο]ϊαςία Ἡδιηπουὶ ΠΙαᾶ. 

Οἴσοτο αἱ Απΐοααι ΤΥ, 8. 

Διήπω μέγ᾽ εἴπῃς, πρὶν τελευτήσαντ᾽ ἴδης. 

521 
Β(ΟΡαθις. ΟΥ̓ΠΤῚ, ὅ8. 

᾿Ἱλγεινὰ, ΤΙρόχνη, δῆλον" ἀλλ᾽ ὅμως χρεὼν 
τὰ θεῖα ϑνητοὺς ὄντας εὐπετῶς φέρειν. 

ΩΦ: 

Αὐ]κίοίθιος. ἄθ Ῥοοίίοα ον. ΧΥ͂Ι. 

ἈΡΉΪ ΠΟΙ ες. ἀρῖς, Καὶ ἐν τῷ Σοιοχλέους Τηρεῖ ἡ τῆς 
χερχίδος (φωγή. 

ἄθ ναυὶῖς ΠΣ 

528 

ΒΟΠΟΙ σία ἘΓΟπιο τὶ Πα. ο, 706. “Τιονύσιος ὁ .4λι- 
χαρνασσεὺς ἐν τετάρτῳ ᾿1τιτιχῶν ὀνομάτων οὕτως 
ἔφη" φίλιππος μὲν τῆς μέσης δασυνομένης τὸ προσ- 

ηἡγοριχόν " οὕτως γὰρ καὶ ἐν Τηρεῖ Σοφοχλέους ἀγα- 
γινώσχομεν 

ἽΠλιε φιλίππος Θρῃξὶ πρέσβιστον σέλας. 

σέβας Ἰθοιμῖμ5. 
ὅ24 

Ἡρογ οι, 4ἔγλη: χλίϑων. Σ. Τηρεῖ. ὩὮς νο- 

οᾶρα]ο χλίδω»ν οἰκὶ δὰ ΑὐἹϑίορμαηῖς. ἔγασπι. ᾿. ΥἹ. 

5325 

Ἡδτοάϊαπις περὶ μονήρους λέξεως ν. 86, 238. οχ- 

βουρίις. ἃ σναπιπιαίϊοἷς δα ἔγαρπι. 331. ἱπαϊοαιῖς, «Ῥώ- 

ρος χατὰ συσιολὴν παρὼ Σοιοχλεῖ ἐν Τηρεῖν 

“Σπεύδουσαν αὐτὴν, ἐν δὲ ποικίλῳ φάρει. 
520 

ΒΟΠΟΙΪ δία ΑΘΒΟΒΥΙ Ῥνοιμθῖι. νυ. 128. ᾿Πχοῶντο δὲ 
αὐτοῖς (νονρῖθιις Απαουθομίοὶς.) οὐχ ἐν παντὶ τόπῳ, 

ἀλλ᾽ ἐν τοῖς ϑρηνητιχοῖς, ὡς καὶ Σοφοχλῆς Τηρεῖ. 

ΤΡΙΠΤΟΜΖΕΜΜΟΣ. 

527 

Τϊοπυκἶτς ΗΑ] ο. Απεῖᾳ. 1,12, Π͵αρτυρεῖ δέ μου τῷ 
λόγῳ Σοφοχλῆς μὲν ὃ τραγῳδοποιὸς ἐν Τριπτολέμῳ 
δράματι. πεποίηται γὰρ αὐτῷ “Τημήτηρ διδάσκουσα 

Τριπτόλεμον ὅσην χώραν ἀναγκασϑήσεται σπείρων 
τοῖς δοϑεῖσιν ὑπ᾽ αὐτῆς χαρποῖς διεξελθεῖν. μνη- 

σϑεῖσα δὲ τῆς ἑῴου πρῶτον ᾿Ππαλίας, ἥ ἐστιν ἀπὸ 

ἄκρας ᾿Ιαπυγίας μέχρι πορϑμοῦ Σικελικοῦ, καὶ μετὰ 

τοῦτο τῆς ἀντιχοὺ ἁψαμένη Σικελίας, ἐπὶ τὴν ἑσπέ- 
ριον Ἰταλίαν αὖϑις ἀναστρέφει, χεὶ τὰ μέγιστα τῶν 

οἰχούντων τὴν παράλιον ταύτην ἐϑνῶν διεξέρχεται, 



»" «- ΟΦΟἊκ 

τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῆς Οἰνώτρων οἰκήσεως ποιησαμένη. 

ἀπόχρη δὲ ταῦτα μόνα λεχϑέντα τῶν ἰαμβείων, ἐν 

οἷς (ησι 

Τὰ δ᾽ ἐξόπισϑε, χειρὸς εἰς τὰ δεξιὰ 

Οἰνωτρία τε πᾶσα, καὶ Τυρσηνιχὸς 

χόλπος, -Τιγυστιχή τε γῆ σὲ δέξεται. 

528 

Ἡδτιοαϊαμπις περὶ μονήρους λέξεως ν. 9, 29. Χαρ- 

γναβῶν Σοφοσλῆς Τριπτολέμῳ 

Καὶ Χαρναβῶντος, ὃς Γετῶν ἄρχει τανῦν. 
6 Βοὺ ὑόυϑαι αἰχὶς ΠΟΡΘΟΚῖς ΑΡΊΔΟΡΙ. ν. 215. 1351. 

529 

ῬΙϊηῖις Πρὸ ΧΥΠΙ͂, 12,1, γν. 107. οαϊε. Ηαγά. 

δορ]ιοοῖος ροοία ἐμ ζαδιεία Τγίρέοίοηιο Κνιομίπηι Τὰς 

Τίσιν απο σοία Ἰαμααυΐϊ, αα πυογδτμ ἰσταγιδίαία 80»- 

ἐογτα 

Ἐπ 7ονιππαίανε ΤΙαϊίαηι Κνμεθμίο σάλιο σαγιαίαο. 

530 

ΞΌΡΒΟΟΙΙς ΤΎρΡίΟ]Θμΐ πιθηιϊηἷέ Βίσαθο 1. Ρ. 27. τ] 

ἄοοοι Ἡοπιθτπι ἴῃ ΘΟ Τρ ἰ οἷς. ἀοοι "ΓΟ Θὶ. 6556. 56- 

τἰονῖθι5. ΡοΘεΪδ. 
531 

Αἰβοπδρις Π, ν. 67 ο. Πνημονεύει Σοφοχλῆς Τρι- 
πτολέμῳ τοῦ ταριχηροῦ γάρου. 

ῬοΠπσοῖι Υ1, 00. 

Οὐδ᾽ ἡ τάλαινα δοῦσα ταοιχηροῦ γάρου. 

Ἡσοτοάϊαμπις Ρίθγνοι ρΡ. 437. Ὁ γάρος ἀρσενιχῶς --- 

Σοφοκλῆς. 

Ὑ ούδις πο σου ἀρὰ 

532 

Αἰμοπδριις ΠῚ. ν. 1106. Ὀρώνδου δ᾽ ἄρτου μέμνηται 

Σοφοχλῆς ἐν Τριπιτολέμῳ,, ἤτοι τοῦ ἐξ ὀρύζης γινο- 

μένου, ἢ ἀπὸ τοῦ ἐν ἰϑιοπίᾳ γιγνομένου σπέρ- 

ματος, ὅ ἔστιν ὅμοιον σησάμῳ. 

533 

Αἰβομπδθις Ἀ. ν. 447». Τὸν δὲ χρίϑινον οἶνον 
χαὶ βρῦτον τινὲς χαλοῦσιν, ὡς Σοφοχλῆς ἐν Τρι- 

πτολέμῳ 

Βρῦτον δὲ τὸν χερσαῖον οὐ δυεῖν. 

5394 

Ἡαυροοναῖῖο, ἥ͵ἥῆελέίνη: ὀσπρίου ἐστὶ σπέριια, 

χαὶ ἀρσενιχῶς λέγουσι" ϑηλυχῶς δὲ Σοφ. ριπτο- 

λέμῳ.,, Κνήμη μελίνης."" 

Ὁ35 

Βομο σία Ῥίμδατὶ ΟἸγαρ. ΧΙ, 1. Σοφοχλῆς ἐν 
Τριπτολέμῳ 

Θὲς δ᾽ ἐν φρενὸς δέλτοισι τοὺς ἐμοὺς λόγους. 

430 

ΚΌΠΟ]. Ἐπεῖριαϊς Τυοαὰ. ν. 218 Συφοχλῆς δὲ ἐπὶ 

τῶν χαιρῶν Τριπτολέμου οἰχισϑῆναι (φησὶ) τὴν 

Καρχηδόνα, ἐν οἷς «σι 

Καρχηδόνος δὲ χρκσπὰ τιν ἀσπάζομαι. 
τὰ οοάοχ. 

537 

ΒΘΒοΙ σία. ΘΌρΠΟΟΪς Οδαΐρ. Οο]. ὅ04. Χρῆσται: 

χρείη ἔσται, χατὰ συναλιφὴν, χρῆσται, ἀντὶ τοῦ 
χρείη ἔσται. δηλοῦται δὲ ταυτὸν τὸ δεήσει. χαὶ ἐν 
Τριπτολέμῳ 

Χρήσται δέ σ᾽ ἐνθένδ᾽ αὖτις --- 
Ἀθοιΐις, δὐϊίον Ἰλομιαπις χρὴ σται. 

ΛΔΙΕΘΘΦΥ 

Τριπτολέμῳ 

“Ἱράχοντα ϑαιρὸν ἀμιιπλὶξ εἰληφότες. 
δον τ ξ΄ ΤᾺΣ : ὍΔ 3 

περιβάδην. Ψυ!ρο δ᾽ αἴρον. ἀμιξιπλὶξ οκ Τυϊρίο- 

ἸΘη10 πηθ]οΓ"ΐ 5080]. ΑὙἸΞΙΟΡΗ. Αομανη. νυ. 217. διῖ- 

ἀὰς ἴῃ περιβάδην οἱ πλίξ, Οτοσου. Οοείηία, ν. δ48. 

ΡῚ Κοθηΐις. .. ἀραιὰ Εἰγιποϊος. ΜΒ. ΤΠ οῖάοπς. σοφο- 

χλῆς, οἷον. δϑροάχοντα δ᾽ αἴἷοον ἀμφιπλὶξ εἰληςό “λῆς, οἷον. δράχ οον ἀμιιπλὶξ εἰλη(ότε, 
ΡιῸ ϑαάϊο εἰληιύτες. ΠΙπὰ ργορῖπα ἀροϑῖ ἃ ῬΟΙποῖς 

Ἰϑοιίοπο 11,172. ϑωιρὸν ἀμιριπλὶξ εἰληφότα. --- Υ δεῖου 
ΒΟΡΙΙΟΟΙ 5. Ἰϑοῖο οοὲ ἀρὰ πῇ. Ερμος. 46 ρβαγηρ. Βο- 

πεῖπ. Ρ. 32. δράχοντε ϑαιρὸν ἀ. εἰληφότε"". ἩροΥ- 
ομίις, Θαιρός: ὃ διήχων ἀπὸ τοῦ ἄνω μέρους 
-“ " ΄ ΕΣ - Ὧν ΒΩ Ἄν. ᾿ 

ἕως χάτω στροι(εὺς τῆς ϑύρας, ἢ ἄξων. 2Σ. Τριπτο- 
λέμῳ. Ἐποιαιῖνς, ν. 914, 98, ᾿Εν δὲ ῥητοριχῷ λεξιχῷ 
εὕρηται χαὶ ὅτι ϑαιρὺὸς ὁ ἄξων παρὰ «Σοφοχλεῖς 

Ἡσγ οι, «]1ἀἰς: 

Ἶπλϑεν δὲ δαὶς ϑάλεια πρεσβίστη ϑεῶν. 
ἡ δι᾿ ἐράνων εὐωχία. ἔνιοι δὲ τὰς Μούσας. Τριπτο- 

λέμῳ. 
510 

ἩογοΙις, 1μαλλα: δράγματα, δέσμη τῶν 
ἀσταχύων. ΙΣ. Τριπιτολέμῳ. 

511 

ῬοΟΙΠὰχ Χ, 79. Τὴν δὲ ἀπύϑμενον κύλιχα ἐν Τρι-- 
πτολέμῳ Σ. ἀπυνδάκωτον ὠνόμασεν 

᾿πυνδάχωτος οὐ τραπεζοῦται χύλιξ. 

Βῖπθ γοοθίαθ ποπιῖπθ δίας Πραιθίσις περὶ ἑρμηνείας 
οἂν. 114. οἵ δρθοίαῃης δὲ πππο ὑϑύδαθη Εἴθου ομΐις. ἷπ 

οἱ ϑυῖάας ἱπ πύγδαξ. 

542 

Ἡογομῆις, φράδμων: ἀσύνετος, ἀμαϑῆής. Σ. 
Τριπτολέμῳ. Οταπιπαίίοις ΒΟΚΚοιὶ ρ. 472, 18. ᾿Ἷ ῳ ρ (- 

σμων: ἀσύνετος. «Σοφοχλῆς. 
543 

Απεϊαιεοῖοία ρ. 92,1. Εὶς ὀρϑὸν φρονεῖν: 
Σ. Τριπτολέμῳ. 

538 

Ἡδογομις,, Ἕλ χη: λῦπαι. Σ΄. Τριπτολέμῳ. 

δ40 

Απεϊατεϊοίςία Ρ. 97, 38. Ζευγηλάτης: (Σ. Τρι-- 
πτολέμῳ. 

ἀπυνϑδάκωτος 

ἀντὶ τοῦ χαλῶς φρονεῖν. 

Σς 

ὅ38 

Ετσιποῖορ. ΜῈ ν. 896, 11. Πλίσσεσϑαι τὸ βάδην 

διαβαίνειν, χαὶ πλίγμαᾳ τὸ διάστημις τῶν ποδῶν. Σ. 

540 

Ἴανν ὡς νἴδο ἔταρπι. δ4. 

547 
Ἡρογομίις, Ἰλλυρὶς γονή: ἀντὶ τοῦ ᾿Ιλλυρὶς 

γενειί. γράφεται δὲ καὶ γυνή. ὁ δὲ Καλλίστρατος γύη 
ἀντὶ τοῦ γῆ. χρῶνται γὰρ οὕτως. «Σ. Τριπτολέμῳ. 

ΒΌΠΟΙ. Ῥιπάανὶ Νοπι. ΠΠ, 60. Περὶ δὲ τῆς μετα- 

μορᾳφώσεως τῆς Θέτιδος καὶ “Σοφοχλῆς φησιν ἐν 

“Τρωΐλῳ 

Ἔγημεν ὡς ἔγημεν ἀφϑόγγους γάμους, 
τῇ παντομόρφῳ Θέτιδι συμπλακεὶς ποτέ. 



ΣΟΦΟΚἉἙΑ ΛΕΟΎΥΣ. 

5419 

ῬΟΠῸΧ Χ, 166. Ξάρους δὲ ὄνομα ἔοιχεν εἶναι βαο- 

βαριχὸν ἡ σπαλμὴ, Σοςφοχλέους εἰπόντος ἐν Τρωίλῳ 

Σχαλμῇὴ γὰρ ὄρχεις βασιλὶς ἐχτέμνουσ᾽ ἐμούς. 

δ0 

Ἡρογομις, “μάσεται: 
οἱονεὶ σφάξει (εοὔοχ σφάξαι). 

51 

ΒΟΒΟΙΪ σία Ῥίπδανι Ῥγαι. Π,, 121. ΣῸΦ οχλῆς ἐπὶ 
τοῦ Τρωίλου 

᾿ς Τὸν ἀνδρόπαιδα δεσπότης ἀπώλεσα. 

᾿ δεσπότην ΒΙοΙΙΓΙΔη5. ογομδις, “νδρόπαις: ἀν- 
δρούμενος ἤδη παῖς, ἢ ἀνδρὸς φρόνησιν ἔχων παῖς. 
Ζ. Τρωίλῳ. 

ἀπὸ τῆς 

ΖΣ. Τρωίλῳ. 

ὅ52 

ΤΘρΡΥοΒῖι5.. ἡ πέσκ ἢ: τόξον ἀπέσχη. ἔνιοι. δὲ 

γυμνὰ ϑήχαις τόξα. Σ. Τρωίλῳ. Οουνῖρο ϑήχης οχ 
Βοκικουὶ Απθοῦ. Ρ. 422,88. πέσκη: γυμνὰ ϑήχης 
τόξα. 

08 

Ἡρδγοϊιιι5, πιστος: ἀπαράπιστος, ἀπειϑής. 
Σ. Τρωίλῳ. 

554 

Ἡδογολῖιβ, 46 ας: βλάψας, ἔβλαψας. Σ. Τρωίλῳ. 

ὅδ 

Ἡδγοἰνῖι5, σόλοιχον: ἥμερον, προσηνὲς, 
οὐ βάρβαρον. Σ΄. Τρωίλῳ. 

50 | 

Ἡδδγοΐη5, Ελαιοῦται ϑοίξι: Σ. Τρωίλῳ. 
᾿Δρίσταρχος, ῥυπαίνεται. βέλτιον δὲ, λαμπρύνεται. 

ὁ 

Ἡδογομίις, Ἕρ κη: ὅπλα. Σ. Τρωίλῳ. 
08 

Ἰαί: νἱᾶθ ἴνασηι. 584, ρου, Ἰήιτος: -- 
ἀλλὰ χαὶ ϑρῆνον σημαίνει, ὡς Σ. Τρωίλῳ. 

859 

] Ἡδόγομῖις, Ἀαταρβύλοις: χλαίναις ποδήρε- 

σιν, ὥστε χαὶ ἐπὶ τὰς ἀρβύλας χαλᾶσϑαι. Σ. Τρωΐ- 

λῳ. Αἁ Βπποὸ Ιθοῖπὶ ἴονίαςσθ μθυίϊηθέ βοσθὰ σθάρ- 

ἐβυλος. 
ὅ600 

Ἑϊγιποῖορ. ΔΙ, ν. 597, 44. 

Σ. Τρωΐλῳ 

Πρὸς νυρὰ δὲ χρηναῖα χωροῦμεν ποιά. 
Οοηΐ. Ουΐοπθιι Ρ. 110, 8. Ετσιποῖορ. Οπά. μ. 627, 14. 

οἱ αν. ἴῃ ει χὶϊ ἀπηρίατομθ ν. 978. 

ὅ01] 

Ὀροσάγγαις: νἱάθ ἔναριι. 198. 
ὅ02 

Ῥμοίπ5 Ρ. 497, 8. (οοπῇ. ΒΙΡΙΙΟΉ. Οοἰδ11π. νυ. 475.) 

᾿Σακοδερμίτης: Σ. Τρωίλῳ. οἱ μὲν τὸν ὅφιν, 
τοΐ δὲ σχώληχα τὰ δέρματα διεσϑίοντα. ἄμεινον δὲ 
τὸν ἐπὶ τῷ δέρματι χαλχὸν ἔχοντα, παρ᾽ ὅσον τὰ 

Οομῇ. ΘοΥ ομΐμμι ἴῃ σαχοδερμιστής 

τας Ν᾽ ῃ ὩΣ 
᾿ ρον: τὸ γον». --- 

σάχη ἐπίχαλχα. 

οἐ ἔγαριη. 397. 

ΤΥΜΠΑΝΙΣΈΤ ΑΙ. 

ὅ62 
ΒΙΟΡαΘς ΤΙΝ, 12, 

«Ψεῦ φεῦ, τί τούτου χάρμα μεῖζον ἂν λάβοις 

ἀμήσεως. ὦ 

πανισταῖς. ἐπεὶ ἡ ̓ ϑηνᾶ δοκεῖ παρ᾽ 

τοῦ γῆς ἐπειναύσαντα γᾷϑ᾽ ὑπὸ στέγη 

πυχνῆς ἀκοῦσαι ψαχάδος εὑδούσῃ φρενί; 
ὙΟῸ 1. αξίονι Ῥιπίανοιπς Ὑ αν, ν. 255 ε. Υ.. 2. Οἴσοιο 
Δ] Ατεΐοιμι ΠῚ, 7. ΟἸηρίο ἐρίογιέρι πα υασία οχ ἔονγα 
ἐμεκονὶς οἰρίο, τῇ αὐ {πεπιδ αναΐοιες δορλοοῖο, χἀν ὑχιὸ 
στέγῃ πυχνῆς ἀχούειν ψεχάδος εὑδούσῃ φρενί. 

ὅ04 
ἴπ “Χαλδαῖοι. --- Εἰσὶ δὲ Χαλδαῖοι 

ἔϑνος πιλ ησίον τῆς “Κολχίδος. ἐς Τυμπανισταῖς 

Κόλχος τε Χαλϑαϊός τε χαὶ “Σύρων ἔϑγος. 

ὅθ6 
ΒοΠΟΙΙ δία ΒΌΡΠΟΟ]5. Απεῖρ. ν. 980. «Ριψεὺς --- με- 

τὰ τὸν Κλεοπάτρας ϑάνατον ἐπέγημεν ᾿Ιδαίαν τὴν’ 
“Ἰαρδάνου,, χατὰ δέ τινας Εἰδοϑέων τὴν Κάδμου 
ἀδελφὴν, ἧς χαὶ αὐτὸς “Ζοφοχλῆς μνημονεύει ἐν 
Τυμπανισταῖς. 

ΒΘ πάπα 

ὅ06 
Ἡδογομῖι5, δημον: οὐκ ἔνδημον ὄντα. Σ. 

Τυμπανισταῖς. 

507 | 

Ἡδργομῖια, ᾿«“γετῶς: ἀγατεταμένως. 
παγισταῖς. 

Σ. Τυμ- 

ὅ608 
Ἠρβγομῖυβ, ᾿γτιστρέφω: ἀνταξιῶ. Σ. Τυμ- 

πανισταῖς. 
ὅ609 

Ετγπιο]ορ. ΜΙ. Ρ. 287,14, ράκαυλος: Σ. Τυμ- 
αὐταῖς αὐλίσαι 

τὸν δράχοντα ταῖς Ἀεζροπος ϑυγατράσιν. ἢ ὅτι 
Ϊ συλ ονται χατὰ τὸ εἰχὸς Κέσροπι ὄντι διφυεῖ. 
ἢ ὅτι συναυλίζεται μία τῷ ἐν τῇ ἀκροπόλει δράχον- 
τι. προσημερεύουσα τῇ ϑεῷ. Οομῖ. ΤΟΥ Ομ. οἱ 
ϑυϊάδπι. 

ὅ70 

Ἔλυμοι αὐλοί: νἱάο ἴναριι. 98. 

571 

Ἡρυοάϊδηις περὶ μονὴ Ἴρους λέξεως ν. 9, 9. “Ζαρ- 
πηδὼν πέτρα παρὰ Σοφοχλεὶ --- ἐν Τυμπανισταῖς 

“Ἡμεῖς δ᾽ ἐν ἄσιροις, ἔνϑα Σαρπηδὼν πέτρα. 

ΤΥΝΖΔΑΡΕΩΣ. 

572 
ΒΙΟΡάθι5 ΟΥ̓́, 3. 

Οὐ χρή ποτ᾽ εὖ πράσσοντος ὀλβίσαι τύχας 

ἀνδρὸς, πρὶν αὐτῷ παντελῶς ἤδη βίος 
διεχπερανϑῆ , καὶ τελευτήσῃ βίον. 
ἐν γὰρ βραχεῖ καϑεῖλε χὠλίγῳ χρόνῳ 
πάμπλουτον ὄλβον δαίμονος χακοῦ ϑόσις, 
ὅταν μεταστῇ χαὶ ϑεοῖς δοχῆ τάδε. 

Υ. 2. βίος χρόνος ΒΙοιαΓΠα 5. 

ἐς Υ ῬΩ 

573 

Αὐἱβίοίοιος ἀ6 Ἡποίουῖοα ΠῚ, 25. ἴἥλλος τόπος. τὸ 
ἀπὸ τοῦ ὀνόματος κατηγορεῖν, οἷον ὡς ὁ Σοιροχλῆς 

Σαφῶς Σιδηρὼ καὶ φοροῦσα τοὔνομα. 

5Ιάονο Τυγοπῖς πουθτοᾶ. 
ὅ74 

ΑΥἸΒΙΟΡΒᾶπο 5 Τιγοἰδίναία νυ. 138, 

«4. 8. 

ἘΒΑΘΜΕΝΤ κς 

51) 



58 ΞΟ 8 το π Σ. 

Οὐχ ἔτος ἀφ᾽ ἡμῶν εἶσιν» αἱ τραγῳδέαι. 
οὐδὲν γάρ ἐσμεν πλὴν Ποσειδῶν καὶ σχάφη. 

αὶ βομολαςία, Εὶς τὴν “Σοιροχλέους δὲ Τυρὼ ταῦτα 

συντείνει, ἐχϑεῖσαν τὰ τέχνα εἷς σκάφην. ΑἸ: 

Ιὰς τὴν Τυρὼ δὲ Σοφοκλέους αἰνίττεται χαϑεῖσαν 

τὰ τέχνα εἷς σχάφος --- ὃ γὰρ Ποσειδῶν ἐμίγη Τυ- 

Ἰροῖ, καὶ ἐγέννησε Νηλέα χαὶ Πελίαν. 
70 

ΘΟΒΟΙΠ ρα Ἐπνῖρι 19. δὰ Ογοοίθπι ἵπ Γἴπὸ: 71 χατώ- 

[ληξις τῆς τραγῳδίας ἢ εἰς ϑοῆνον, ἢ εἰς πάϑη χα- 
᾿ 'ταλήγει" ἡ δὲ χωμῳδία γέλωτι χαὶ εὐιροσύνακις Ι 
᾿ἐνύφανται. ὅϑεν ὁρᾶται τόδε τὸ δρῶῦμα κωμιχῇ χα- 

Ἰ ταλήξει χοησάμενον. διαλλαγαὶ γὰρ πρὸς η]Ίενέλαον 

Ι καὶ Ὀρέστην. ἀλλὰ χαὶ ἐν τῇ ᾿ἡλκήστιδι ἐκ συμιρο-- 

ρῶν εἷς εὐφοοσύνην, χαὶ ἐν Τυροῖ ΖΣοφοχλέους 

ἀναγνώρισμα χατὰ τὸ τέλος γίνεται. (χατὰ τὸ ἀνα- 
γνώρισμα γέλως γ. Τγτνγμῖ δα Αὐϊοῖοι. Ῥοοι. ἘΧΎἹ.) 

579 

Αὐϊϑίοίοιος 46 Ῥοριϊοα οἂρ. ΧΥῚ. Εἴδη δὲ ἀνα- 
᾿γνωρίσεως. πρώτη μὲν ἡ διὰ σημείων. τούτων δὲ 

' τὰ μὲν σύμφυτα, τὰ δὲ ἐπίχτητα" καὶ τούτων τὰ 
μὲν ἐν τῷ σώματι, οἷον οὐλαί: τὰ δὲ ἐχτὸς, τὰ 

περιδέραια. καὶ οἷον ἐν τῇ Τυροῖ διὰ τῆς σχάφης. 

77 

ῬΟΙΠκ ΤΥ, 1461. ὉΔΡὶ ἀδβουῖθῖς τταρίοας ῬΟγθοπῶβ, 

᾿ Τυρὼ πελιδγὴ τὰς παρειὰς παρὰ Σοφοχλεῖ. 

578 

ΒΟΒΟΙακία Αὐἱδίορμαηὶς Αὐΐππὶ ν. 276. Πξεδρον 
χώραν ἔχων: ἐκ τῆς “Σοφοχλέους δευτέρας Τυ- 

ΝΕ τὰ 
Ἰροῦο σΌχη 

Τίς ὕρνις οὗτος ἔξεδρον χώραν ἔχων; 

579 

Αἰδοπᾶθιιβ ΠῚ, Ρ. 99 {. Σοφοχλῆς τε ἐν Τυροῖ 
Σάοισι παγχόρτοισιν ἐξενίζομεν. 

580 

ΑἸποπᾶθις Χ͵, ῥ. 475 ἃ. Π͵νημονεύει δὲ τῶν χαρ- 
χησίων χαὶ --- Σοιοχλῆς Τυροῖ 

| Προστῆναι μέσην 

τράπεζαν ἀμφὶ σῖτις χαὶ χαρχήσια. 
σιρὸς τὴν τράπεζαν «(άσχων προσεληλυϑέναι τοὺς 

᾿δράχοντας, χαὶ γενέσϑαι περὶ τὰ σιτία καὶ τὰ χαρ- 

[ χήσια. Ῥυοίουππίην. πᾶθο οὐΐαθ ἃ ὍΙΔΟΛΟΡΟ ϑαίατνη. 

2 
] 581 
Ι δΙΘΡάοι5 ΧΧ, 29. 

Πόλλ᾽ ἐν χακοῖσι ϑυμὸς εὐνηϑεὶς ὁρῷ. 
5832 

Ι ΒΊΌΡᾶρι5 ΧΤΥΊΙ, 6. 
» ΞΕ Ὲ ἀμ σὴ ᾽ , 5 
“χων δ᾽ ἁμαρτὼν οὐ τις ἀνϑρώπων χακχύς. 

583 

ΒΙΌΡαοις ΤᾺ Χ ΧΥΤΙ, 3. 

᾿ς Πολλῶν δ᾽ ἐν πολυπληϑίᾳ πέλεται, 

οὔτ᾽ ἀπ᾽ εὐγενέων ἐσϑλὸς οὔτ᾽ ἀχρείων 
ν 77 Ρ - ἊΣ πο μεν 

τὸ λίαν χαχός" βροτῷ δὲ πιστὸν οὐδέν. 

ὅ84 
Βιίονάρθις ΧΟΙΧ, 99. 

Τίχτουσι γάρ τοι καὶ νόσους δυσϑυμίαι. 

ὅ85 

] ΒίΟΡαθπς ΟΥΧ, 2. Σοςφοχλέους Τυροῦς β΄. 
᾿ Δῆῖηὴ σπεῖρε πολλοῖς τὸν παρόντα δαίμονα " 

σιγώμενος γάρ ἔστι ϑοηνεῖσϑαι πρέπων. 

ὅ80 
5ίοΡαθις ΟΧΥ͂, 8, 

Τῆρας διδάσχει πάντα καὶ χρόνου τριβή. 

ὅ87 

Αοϊαπας ἀο Ν, Α, Π,10. Π]άλιστα δὲ χομῶσα ἵπ- 

πος ἁβροτάτη τέ ἐστι χαὶ ϑρυπτιχωτάτη. ἀτιμάζει 
γοῦν ἀναβῆναι τοὺς ὄνους αὐτὴν, ἵππῳ δὲ γαμου- 

μένη ἥδεται, καὶ ἑαυτὴν ἀξιοῖ τῶν μεγίστων. ὅπερ 
οὖν συνειδότες οἱ βουλόμενοι ἡμιόνους σφίσι γενέ- 

σθαι, ἀποϑρίσαντες τῆς ἵππου τὴν χαίτην εἰχῆ χαὶ 

ὡς ἔτυχεν, εἶτα μέντοι τοὺς ὄνους ἐπάγουσιν" ἡ δὲ 
ὑπομένει τὸν ἄδοξον ἤδη γαμέτην, πρῶτον αἴδου-- 
μένη. χαὶ Σοφοχλῆς δὲ ἔοιχε μεμνῆσϑαι τοῦ πά- 
ϑους. (οπί. ΡΙπίαγομ. Μονα]. μ. 754. ἃ.) Μοιοπιὶ 

Θά Τοπθθπαϊ., «πὸ [ΔΙ 5. ἃσίπος δα πη απξ, ἰδηρὶς 

σασθις ΝΙΙ, 10. τνρϑυδιβαιθ ΒΟΡΠΟΟΙ.. φῬνοΐουε ΝΠ, 18. 

Θήλειαν δὲ ἵππον εἰς ἀφροδίσια λυττήσασαν πάνυ 
σφόδρα παῦσαι ῥᾳδίως ἐστὶν. ὡς ᾿Αριστοτέλης λέγει, 
ἤν τις αὐτῆς ἀποχείρῃ τὰς κατὰ τοῦ τένοντος τρί- 

χας. αἰδεῖται γὰρ, χαὶ οὐκ ἀγαναχτήσει, καὶ παύ- 

σεται τῆς ὕβρεως χαὶ τοῦ σχιρτήματος τοῦ πολλοῦ, 

χατηφήσασα ἐπὶ τὴ αἰσχύνη. τοῦτό τοι καὶ Σο(ο- 

χλῆς αἰνίττεται ἐν τῇ Τυροῖ τῷ δράματι. πεποίηται, 

δέ οἱ αὕτη λέγουσα, καὶ ἃ λέγει, ταῦτά ἔστι 

Κόμης δὲ πένϑος λαγχάνω πώλου δίκην, 
ἥτις συναρπασϑεῖσα βουκόλων ὕπο 
μάνδραις ἐν ἱππείαισιν ἀγρίᾳ χερὶ 

ϑέρος ϑερισϑὴῆ ξανϑὸν αὐχένων ἄπο, 

σπασϑεῖσα δ᾽ ἐν λειμῶνι ποταμίων ποτῶν 
ἔδη σχιᾶς εἴδωλον αὐγασϑεῖσ᾽ ὑπὸ 
χουραῖς ἀτίμως διατετιλμένης φόβης 
φεῦ, χἂν ἀνοιχτίρμωὼν τις οἴἰκτείρειέ νιν 

πτήσσουσαν αἰσχύναισιν οἷα μαίνεται 
πενϑοῦσα χαὶ κλαίουσα τὴν πάρος φόβην. 

ὅ88 

᾿Απεϊαιοἷδία ν. 89, 19. Τυσϑυμέα: (ΣΣ. Τυροῖ. 

889 

Ῥμοῖίις Ρ. 17,7. πορρηνοβοσχός: ὁ προβα- 
τοβοσχὸς ἐν Τυροῖ β΄ “Σοφοχλέους. ἴσως ἀπὸ τοῦ 
ἄρην. Οοηῖ. Ετσιιοῖος. Μ ν. 877, 23. οἱ Ηδϑγομΐππι 
ἴῃ ἀρηνοβοσχός. 

ὅ90 591 

Ἡογομας, Εχϑιμα: μισήματα. (ΣΣ. Τυροῖ. Οο- 
ἄοχ τυράννοις, σοτγθοίαπ ἃ» Ῥίουξοπο δὴ Μοθυϊάθιη 

ν.- 436. Τάοιι Ἡοογομίι, Καρπομανής: εἰς χό- 
οον ἐξυβρίζουσα, Σοφοχλῆς τυριλάω. Ἑοτία556 Τυροῖ 
αι αι 

β (δευτέρᾳ) νὲ] α. 
592 

᾿Απιϊαιε ἰδία Ρ. 98, 11. Ἤ γε χοῦν: 
προσώπου, (Σ. Τυροῖ. 

ἐπὶ πρώτου 

595 

Ἡσδγομῖις, Θεκαγὴ νῆσος: ἡ ἐκ ϑεοῦ ϑεία. 

Σ. Τυροῖ ἅ. 
δ94 

Ἑισπιοῖος. Με ν, 747,49. Ταυροφάγον: τὸν 

“Ἰιόνυσον. Σοφοχλῆς ἐν Τυροῖ. ὅτι τοῖς τὸν διϑύ- 

ράμβον νιχήσασι βοῦς ἐδίδοτο. ἢ τὸν ὠμηστήν. 

Οοιξν 56801. Αὐίξίορα. ἤδπαν, συ. 960. ῬΒοίίαμ γ». 571, 

13. οἱ Βυΐδαπι ἴα Τ᾽ αυροςάγον". 

ΞΟ 55... --.-- Ε- 



σΣοΟΦΟΚ ΛΕΒΟΥ͂ - 88) 
Ὑ ΘΒΈΡΩΙ ὩΣ. 

590 

Βίοβαθι ΧΧΥῚ, 3. Σ. Ὕβρεως σατύρου 

-1ήϑην τὲ χαὶ τὴν πιάντ᾽ ἀπεστερημένην 
χωφὴν, ἄναυδον. 

596 

Αἰμοπᾶθις ΧΥΨ, μ. θ07 ἃ. “]ἐλφαχα δὲ 
χῶς εἴρηκε ἘΣ" Ὕβρει 

Ἐσϑίειν ἐϑέλων τὸν δέλιραχα. 

᾿ 
εἐρσε,ι- 

Ὁ} 0 ΦΟ ῬΟ Σ. 

597 

ΒΟΒΟΙἑαϑία ΒΌΡΙΟΟ]. Απεῖρ. νυν. 1. Τὸ δὲ χοινὸν 
ὁ Σοφοχλῆς συνεχῶς ἐπὶ τοῦ ἀδελφοῦ τίϑησιν, οἷον 

χαὶ ἐν ταῖς “Ὑδροιρύροις τέταχεν., Πολύχοινον ᾿4μ-- 

«ιτρίταν ““ ἀντὶ τοῦ πολυάδελιον. Ατιαμῖε ΗΘΕΥ ομῖις 
ἵπ χοινός, αὶ ᾿Ἱμᾳιτρίτην. 

598 

50801. ΒΌΡΠ0ο]. ῬΗΐοοί. υ. 1199. Ἐν» Ὑδροφόροις 
τὸν “ἸΠόνυσον εἶπε Βαχχᾶν ἀντὶ τοῦ Βαχχευτάν. 

ὅ99 

Ῥμοιίηιβ Ρ. 366, 13. Ὄχος ᾿χεσσαῖος: ἔδό- 
χουν αἱ Σιχελιχαὶ ἡμίονοι εἶναι σπουδαῖαι. 
ἄχεσσα Σιχελικὴ πόλις. Σοφοχλῆς Ὑϑροφόροις 

Ὄχοις ᾿Ἰχεσσαίοισιν ἐμβεβὼς πόδα. 

Οὐ σούβια ἴπ οΟ6 166 {ταϊροίις. Θοὲ ν. 8606, 1. δῇ ρ]05- 

ἐπ ον 
ἢ γὰρ 

58πι Ὄχανγον : ἀπᾶάθ δούοιν Ἰοὺ Ππαροὶ ϑυιΐϊάα5. Οοηΐ, 
ΤΠΟΒγ ομίστη ἱπ ὕχος. 

Ὁ..ῳ{..Ὶ7ΤΧ«}0ψ.-.Ὲ Σ: 

600 60. ᾿ 

᾿Απεϊαιεοἴςία ν. 82, 82. ρτύματα: οὐχ ἡδύ- ὁ 
σματα. ΖΣ. Φαίαξιν. Ατποπᾶρις ΤΠ. ν. 67 {. Ὅτι ἀρ- 

᾿ Η Ε ΕΣΤΟ ΣῊ 
᾿τύματα εὕρηται παρὰ Σοφοκλεῖ... Καὶ βορᾶς ἀρτύ-- 

'ματαῦς --- τὸ δὲ ῥῆμα χεῖται παρὰ Σοφοχλεῖ , Ἐγὼ 

᾿μάγειρος ἀρτύσω σο(ζῶς “. Οὐομπῖ. ἴναριι, 306. 

; 602 

“Απεϊαιοἷοία Ρ. 83, 21. ποσημῆναι: ἀντὶ 
τοῦ δηλῶσαι. Σ΄. «Ῥαίαξιν. 

ΦΑ1Μ4Ρ 1. 

6008 604 

ϑιοΡαθις ΕοΙορ. ΡΥ 5. 1, 6. ν. 174. Σ. ἐκ «Ῥαΐ- 
ρας 

α.- Ἔζης ἄρ᾽ οὐδὲ γῆς ἔνερϑ᾽ ᾧχου ϑανών; 
β. οὐ γὰρ πρὸ μοίρας ἡ τύχη βιάζεται. 

Ηὸσο ᾿ϑππῆαᾷ ἴπ αἰΐχψιοί οοὐϊοῖμυς. δἀδουρίιπι οοῖ Ῥορίαθ 

[Ονίαϑ5θ ΔΙ 5. ἸοοῸ ἰδίάθπι ᾿. 172... ΠΠεριώσι᾽ ἐρυχτά 

τε μήδεα παντοδαπῶν βουλᾶν ἀδαμαντίναις ὑφαίνε- 
ται χερχίσιν “ἰσα."" 

6006 
Βίοθαοις ΧΥ͂ΙΠΙ, 2. 

Οὐ γὰρ δίκαιον ἄνδρα γενναῖον φρένας 
τέρπειν, ὅπου. μὴ καὶ δίκαια τέρνψεται. 

Θ00 

ΒΟ δια ΧΤΤΠΤ, ὅ. οἱ Ομἶ550. ΠΟΠΙΪπ6 ἔα] 86. 56 80- 

Ἰἰασία Ταιοϊαπὶ γ0]. ΠῚ. ν. 396. 

Οὐ γάρ ποτ᾽ ἂν γέγοις ἂν ἀσφαλὴς πόλις, 
ἐν ἡ τὰ μὲν δίκαια χαὶ τὰ σώφρονα 

λάγϑην πατεῖται, κωτίλος δ᾽ ἀνὴρ λαβὼν Ι 

παγοῦργα χερσὶ κέντρα κηδεύει πόλιν. 

᾿ς ρ07 
ΒΙΟΡαθι5 ΤΙ ΧΠΙ, 25. 

ἼἬρως γὰρ ἄνδρας οὐ μόνους ἐπέρχεται, 

οὐδ᾽ αὖ γυναῖκας, ἀλλὰ χαὶ ϑεῶν ἄνω 

"νυχὰς χαράσσει χἀπὶ σιόντον ἔρχεται. 

καὶ τόνδ᾽ ἀπείργειν οὐδ᾽ ὁ παγχρατὴς σϑένει 
Ζεὺς, ἀλλ᾽ ὑπείχει καὶ ϑέλων ἐγαλίνεται. 

Ῥυο5. Ρυΐπιος. νουδς ΕπΡΙρΙ αὶ τ ραϊξ ΟἸοιθας. ΑΙοχ. 
ϑίνοιι. ΥἹ. γν. 745. δὲ υ. 8. ταράσσει ρναομοῖ. 

608 
ΒΙΟΡαθαβ ΤΙ ΧΥΧΝ, 14. 

Οὕτω γυναιχὸς οὐδὲν ἂν μεῖζον χαχὸν 
κακῆς ἀνὴρ χτήσαιτ᾽ ἂν, οὐδὲ σώφρονος 
χρεῖσσον " παϑὼν δ᾽ ἕχαστος ὧν τύχῃ λέγει. 

609 

ΒίοΡδοις ΤᾺ ΧΙΨ, 16. 

“Σύγγνωτε κἀνάσχεσϑε σιγῶσαι. τὸ γὰρ 
γυναιξὶν αἰσχρὸν σὺν γυναιχὶ δεῖ στέγειν. ! 

Οτοίλι5 ἐν γυναιξὶ δεῖ. 

6010 
ΒΙΌΡδρις ΟΥ̓, 39. 

ΧΟ ΣΝ εὐτυχοῦντα πάντ᾽ ἀριϑμῆσαι βοοτῶν, 
οὐκ ἔστιν ὄντως ὅντιν᾽ εὑρήσεις ἕνα. 

611 
ΒίοΡαθιι5 ΟΥ̓ΤΙΙ, 58. 

«ἴσχη μὲν, ὦ γυναῖκες, οὐδ᾽ ἂν εἷς φύγοι 
βροτῶν ποϑ', ᾧ χαὶ Ζεὺς ἐφορμήσοι χακά. 

νόσους δ᾽ ἀνόύγχη τὰς ϑεηλάτους φέρειν. 

ΟΙ2 

ΒοκΚΚουῖ μ. 8338, 15. 

ἐχ μεταφορᾶς αἱ ἀσφάλειαι. Σοιροχλῆς 

᾿1λλ᾽ εἰσὶ μητοὶ παῖδες ἀγχῦραι βίου. 
Νοπῖθη ἔαθι]αρ., «Ῥαίδρᾳ, ααάιπηί ΕΘ ου Ομ ἶπς. ἰπ ἄγκυραι" 

ται δίϊοιι5 Ἄ γ2Σ ὔ ραιε 

δὲ δῖα ἱπ χαλάσω,, 56 γουϑαπι Ομ Γαΐ. 

618 
Ἡδδγοῖι5, “4γὁς: ἅγνισμα ϑυσίας. Σ. «Ῥαίδρᾳ., 

614 
Εὐσπποῖορ: Μ. ν. 19, ὅδ. Χαὶ ἀελλάδες (φωναὶ | 

παρὰ Σοιροχλεῖ ἐν «Ῥαίδρᾳ. Τία οοοκχ Τιοϊ ἀοποὶϑ ἀρπαᾶ 
αιοκθπᾶν, δὲ ΗΠΡΡΟΙ]. ν. 291. ψιυρο ἄελλαι. 

6016 
Ἡδογομίις, “χλεπτοι: 

ἀληϑεῖς. ΟΣ. ΦῬαίδοᾳ. 
οὐ παραλογιζόμενοι, 

618 

Ἡδόγομῖις, ᾿πέπτυσε λόγους: ἀπεμύξατο 
τοὺς λόγους. ἀντὶ τοῦ ἀπεστρώρη. Σ. «Ῥαίδος. 

ΘΙ7 

Ἡρογομῖιβ, Φὐτομόλως: προδοτιχῶς. 
δος. 

ΖΣ. «αί- 

618 

Ἡρβγ οι, ὑτψψ ἐφ ἕς : ἀφρόντιστον. Σ. «Ῥαίδρᾳ. 
Νοιπθπ [ἀΒ] 86. ὁπ. δ ἈΠΙΠιδίΐοιι5 ΒΚ Κουΐ ρ. 470,1. 

6019 

ἩδγοΙι5, Κυλλαίνων κάτω: Σ΄. «Ῥαΐδρᾳ. 

ἢ Τπ δπποίαϊοπο δᾶ ἔγασπι, 305. υππιθσαπὶ ΘΟ πππῖοὺ 
ἴῃ. 600. 

Ξ ΞΟ 



"5. «- 60 Οὐ ΦΕΟΣ Δὲ ἘΠ ΟΣ Υὐ Σὰ 

τὰ ὦτα χαταβαλὼν, ὅπερ (οοάοκ ἅπερ) οἱ σαίνον- 
τὲς (χύνες ἀαα. Ηειπιδίονῃ.) ποιοῦσιν 

ἜἜσαιν᾽ ἐπ᾿ οὐρὰν ὦτα κυλλαίνων κάτω. 

Οοάοχ ἔσται ἐποὐρανὠτιχυϑλάννων καὶ τὸ. 

620 

Ἡοργομῖις, Π͵] ὥλυς: ὃ ἀμαϑής. Σ. «Ῥαίδρᾳ μ ε- 
μωλυσμένη, παρειμένη. 

Ὁ ΘΟ 1 2 ῬΩΣ: 

Ο21 

Ατιβίοίοιθς Αὐνὰ. ροοῖ. ΧΎΤΙΙ. Τραγῳδία --- ἡ μὲν 

-- ἡ δὲ ἠϑιχὴ, οἷον αἱ «Ῥϑιώτιδες χαὶ ὁ Πηλεύς. 

622 

Ἰοᾶπηθ5 Πᾶπιᾶβο, ἴῃ Οαϊδίοναϊ ἀρροπᾶ. δα ϑιοθάθιπι 

τς Ρ. 390. «οφοχλέους «Ῥϑιωτίδων (Θοάοχ 

φοιωτὴ) 

“Νέος πέφυκας" πολλὰ χαὶ μαϑεῖν σε δεῖ 
χαὶ πόλλ᾽ ἀκοῦσαι χαὶ διδάσχεσϑει μαχρά. 

ἀεί τι βούλου χρήσιμον προσμανϑάνειν. 

623 

ΟΟΙὰς Ν, Δ. ΧΙΠ, 18. δοα οἰΐανι ἐΠῸ υονδιις Ἠολὶ 

φεύμτεδ ἡπιοί τι 

γ0]. 

Τέρων γέροντα παιδαγωγήσω σ᾽ ἐγώ 

οὐ ὧν ἱγαφσοοάία δορ]οοῖἑ δογίρίπδ οσὲ, οπὶ {πε «Ῥϑιώ- 

τιδὲς οἱ ἐπ Βαοολὶς Ἐπνϊρίαὶ, 

᾿ Αβδια ροιῖ οϑῖ, 
«Ῥϑιώτιδες φοττθοιο 

γυϊρο φυλετίδες, χαρά ΔΙ αἰϊίου οοῦ- 
᾿αοχουπηΐ. 

624 

ΟΥδμιπιϑίοις ΒΟΚΚοτὶ ρ. 128, 8. ν (συντάσσε- 
ται) παραχειμένοις καὶ ὑπερσυντελίχοις. (Σ. «Ῥϑιώ- 
τισιν 

ἯΙ πατροχτόνος δίχη 
χέχλητ᾽ ἂν αὐτῷ. 

θ20 

Βίγαθο ΤΧ. γ». 488. 

Τραχινίαν «Ῥϑιῶτιν εἴρηκεν. Αἀ Ῥιππίοιαος. τοίου 
ἘΠμε] θα. δα Ἐπεῖρ. ἘΙΘυδοα, ν᾿ 194. οἱ σον σῖς τὴν 
Τραχῖνα. 

ΦΊΞΟ Κα ΤῊ ΤῊΣ ΤῊΝ ΤΡΟΤΗΙΝ 

620 

Βίοραθυς ΟΧΧΙ, 7. Σ. «διλοχτήτου 

.41λλ᾽ ἔσϑ᾽ ὁ θάνατος λοῖσϑος ἰατρὸς νόσων. 

6027 

Ῥυϊξοϊδπιις ΧΎΤΙΙ. γο]. 11. ν. 180. οἃ. Κτθμ]. ΣῸ- 

φοχλὴς ἐν «Ριλοχτήτῃ τῷ ἐν Τροίᾳ 

᾿σμῆς μου ὅπως μὴ βαρυνϑήσεσϑέ μου. 
ἀντὶ τοῦ, ὑπὸ τῆς ὀσμῆς. Τίὰ ἴοτο, οοῆοχ Μοπαροη- 
δίστ ἀπᾶθ. {γἰπηθίθυ οομβθυϊ ροίοεί, Ὀσμῆς ὅπως μου 

μὴ βαρυνϑήσεσϑέ μου, χαθπὶ «ιΐθιις αἰ τῖς πποαῖς τϑϑεῖς- 
τπθυϊπε υἱρὶ ἀοοιὶ οχ ΠΟΡυδοὶ Αὐϊϑίορμαπ. νυ. 188. 184. 

ΟΟΒΠΟΒΟΙ ρΡοΐίοϑί, ΑΠῚ ἀπβθιίαπι ἂὲ. παρ οχ ἔαβηϊαθ 
δαρθυβεεῖς γουδ 890. οοπέοία αἰαῖ, 1]ὴ βαρυνϑῶσιν 
χαχῇ ὀσμῇ πρὸ τοῦ δέοντος. 

6028 
Ἡρδγομῖια, Τράχοντα: τὸ κηρύχιον. Σ. «Ῥι- 

λοχτήτηῃ. 

“ - , Ι 

Οὕτω χαὶ Σοφοκλῆς τὴν 

] 

] 

6029 

Ἡρόγομῖις, Τρυοπαγῆ στόλον: τὸν πάσσα- 
λον. 2Σ. «ριλοχτήτῃ. 

630 

Ἡδογομῖια, Ζηλῶ: μακαρίζω. ΣΣ. «Ῥιλοχτήτῃ ἐν 
Τροίᾳ. 

691 

ἩρογοΝις, Ῥαχτηρίοις χέντροισιν: ἀντὶ 
τοῦ ταῖς χώπαις, διὰ τὸ ἀράττεσθϑαι. καὶ ἐν «Ῥιλο- 
χτήτη τῷ ἐν Τροίᾳ 

Μιέλη βοῶν ἄναυδα χαὶ δαχτήρια 
ἀντὶ τοῦ ψοφώδη χαὶ ϑορυβώδη. 

632 

Αὰ Βᾶπο [ἀΡυ]απι, ἀπιᾶπι βαΐγ τ οαπὶ {ιΐ556. ΘΟΠΙΪΟΙΙ, 

Ἡθυιπδπηη5 ἴπ ρυδοαί, δὰ ῬΏΠΠΟοΙ. Ρ. ἈΝ. τοίου: υθύϑιις 

ἄπο ἀπὸ δἢ ῬμΠοοίθίαπι αϊοίο. οἷπθ ρμοθίαθ πομιῖπθ. 

δῖ} 1 ῬΙπίάλ τς 1. ᾿. 89 6. ΜοναΙ. ν. 789 ἃ. 

Τίς δ᾽ ἄν σε νύμφη, τίς δὲ παρϑένος νέα 
δέξαιτ᾽ ἄν; εὖ γοῦν ὡς γαμεῖν ἔχεις τάλας. 

ὌΝΟΣ 

088 ᾿ 
ΒΟ πο] Ἰαδία ΑΡΟΠοη ἈΠΟΑΙ Πι 178, Ἐπηρώϑη δὲ 

τὰς ὄψεις ὁ Φινεὺς κατὰ μὲν ἐνίους ὑπὸ τοῦ ᾿Πλίου, 

διὰ τὸ πολὺν χοόνον αἰτῆσαι μᾶλλον ζῆν, ἢ βλέ. 

πεῖν" χατὰ δὲ ἐνίους, ὅτι ἐπεβούλευσε Περσεῖ. Σὸ- 
φοχλῆς δὲ, ὅτι τοὺς ἐχ Κλεοπάτρας υἱοὺς ἐτύφλω-- 

σεν Ὅαρϑον “καὶ Κράμβιν, πεισϑεὶς διαβολαῖς ᾿Ιδαίας 
τῆς αὐτῶν μητρυιᾶς. ϑομο!αοία, ΒΟΡΠΟΟΙ 5. δῇ Απιῖὶα. 

970. αἰ ποιμϊηῖθιις. ΟἸΘορδίταθ ΠΠῸ5. ἀρρΡθ δαί. 

θ31 

Αὐἱδίορπαπος ῬΙο νυ. 085. 

Ἐξωμμάτωται χαὶ λελάμπρυνται χύρας. 

ΠῚ ΞΟ ΠοΙἸασία, Ἔχ «Ῥινέως Σοςφοχλέους ὃ στίχος. 
0835 

Τὸ δὲ τῶν χαπήλων ἐργαστή-- 
χωμῳδοδιδάσχαλοι, καὶ 

τὸ χωμῳδούμενον ἐν Σοιροχλέους «Ρινεῖ 
Βλέφαρον κέκλῃταί γ᾽, ὡς χαπηλείου ϑύραι. 

«4. 8. 

ῬοΟΙχ ΥἹΠΙ, 193. 

ριον χαπηλεῖον εἰρήκασιν οἱ 

636 

Αἰβοπάθας ΠΠ, Ρ. 119 6. «Σοφοχλῆς τ᾽ ἐν «Ρινεῖ 
ἔφη 

ΜΝεχρὸς τάριχος εἰσορῶν ΑϊἸγύπτιος. 
6097 

Βίορμαπις, Βόσπορος -- ΟΣοιςοχλῆς δ᾽ ἂν «Ῥινεῖ 

πρώτῳ διὰ διφϑόγγου τὴν πρὸ τέλους φησὶ τὸ χύ- 
ριον 

Οὐδ᾽ ἂν τὸ Βοσπόρειον ἐν Σαύϑαις ὕδωρ. 

θ58 

Ἡρργομίας, “πενώτισαν: ἀπέστρεψαν τὰ νῶ- 

τα. «Σ. «βιγεῖ. 
639 

Ἡρογομίας, ρτύμασις: τοῖς πρὸς τὴν ϑυσίαν, 
ω 

εὐτρεπιζομένοις. ΖΣ. φιμεί, Τ1ῖὰ οοάθχ, πὶ ἀιυβϊϊατὶ 

ω ω 
Ροβδδὶε πἰσταπὶ «Ῥιψεῖ αὶ ἂπ β τϑϑεϊταθηάιπι 5ἷζ. 

640 

Ἡρογομίις, “χάλχευτα τρύπανα: τὰ Φρύ- 
για πυρεῖα. ΖΣ. «Ῥϑινεῖ δευτέρῳ. Οοάθχ φηνεὶ βω. 



Σ Ὁ ΦΡ Θ᾽ τ Δ ἘΠ Θ᾽ Τ᾿ Σὲ 61 

ΘΉ 

᾿ ἐπ ρτγοισαν: Κατ «09 ἄχτης: ὀχετὸς, δύαξ. καὶ " 
Ὁ ἄετος. ΣΣ. “Ζαοχοωντι. χαὶ τὰς «Ἰρπυίας ἐν φριγεῖ. 

᾿Ὅοαοχ χαὶ ταρπυίας ἐν φίνη. 

6042 

Ἐπιδίαι τις Ρ. 1496, ὅ38. Ἐν δὲ ῥητοριχῷ 
εὕρηνται χαὶ μάσταχες αἱ ἀχρίδες. χαὶ λέγεται 

χεῖσϑαι τοῦτο παρὰ «ΣΣοιοχλεῖ ἐν «Ρινεῖ. ΡΟΝ Ρ. 

[248, 18, ΠΙάστα ας: τὰς ἀκρίδας. Σοφοκλῆς. 

λεξιχῷ 

«΄:.ΟΙ 1. 

613 

᾿ΑΠιοπδθιιο 17. Ρ. 70 ἃ. Κινάρα. ταύτην Σοιροχλῆς 
ἐν Κολχίσι κυνάραν καλεῖ, ἐν δὲ «Ῥοίνιχι χύναρον 

Κύναρος ἄχανϑα πάντα πληϑύει γύην. 
ἘΧοοΡροῖς Επριαίθῖι5 ᾿. 1822, 17, 

644 

Τνοπᾶθης ἀρ ϑοογαίθπι Εἰσί. φοοῖος, ΠῚ, 7. ΠΙῚαρὰ 

“Σοφοκλεῖ ἐν τῷ «Ῥοίνιχι ἐνέδοαν σημαίνειν τὴν ὑπό- 

στασιν ---.- Τάθπὶ ΟΠΐ550. ποιηΐπθ ἔαθι]αθ {τα 1 Πα] ΐπ5 

ῬΟΙ ΙΧ ΤΠ. Ρῃγ89 Ρ. 376. 

θ40 

Ἐπιδίαι μι ἡ. 1088, 36. ΦΤορβὰς γυνὴ παρὰ 

Σοφοχλεῖ, φασὶν, ἐν «Ῥοίνικι ἡ πολλοῖς προσομι- 
λοῦσα τροφῆς χάριν- 

ΞΦΡΊῚΞ Ὁ Σ. 

649 

Ετσπιοῖος. Οπᾶ. ν. 330, 45. Κνυζῶ: --- Σοφο-- 

χλῆς Φρίξῳ, Κυνηδὸν ἐξέπραξαν χνυζούμενον “". 

ΒΙομΙΠάι5, Κυγηδὸν ἐξέχραξαν ὡς χνυζούμενοι. 

647 

Βιθρμαπις ἵπ “στυ. - - προάστιος. οὕτω γὰρ χεὶ 

τὸ ϑηλυχὸν εὑρίσχεται, προαστία γῆ, ἐν «Ῥρέξῳ 
“Σοφοχλέους 

Ὅρια κελεύϑου τῆσδε γῆς προαστίας. 

648 
«Απεϊαιοἰδία Ρ. 88, 28. ἡΤφελής: Σ. Φρίξῳ. 

ἘΠ ΎΥΤΡΟΣ.: 

θ49 
ΒΙΟΡθις ὙΠ, ὅ. 

Τοὺς εὐγενεῖς γὰρ χἀγαϑοὺς, ὦ παῖ, φιλεῖ 
ἴάρης ἐναίρειν " οὗ δὲ τῇ γλώσσῃ ϑρασεῖς, 
φεύγοντες ἄτας, ἐχτός εἰσι τῶν καχῶν. 
Ἴάρης γὰρ οὐδὲν τῶν χακῶν λογίζεται. 

570 Τυδρσοθάϊαια Β0Ὸ {{{π||0 ἔθοϊς διΐαπι ΑΘΘΟΒΎ 5, δᾶ 

{πᾶπὶ Ρου ηθὲ ΟΡσθυυ δῖ. ΞΟ ΠΟ] αβίαθ οἰ πδάθηι ἐγασίοὶ δἢ 

Ῥτοιπθίμοιιι 435. ἵπ {πὰ πηθπίῖο Εἶτ ῬΗγγραια ΚΌρΠο- 

Οἷς οΧ ΠΡΥΑΡΙΪ Θυροσθ.’ ΒΕυΝΟΚ. 

ΝΞ Ὁ ὙΣΣ ΤΣ Σ- 

6600 

ΒΟΒΟΙ δία Αὐἰβίορη. Ἀᾶπᾶν. συ. 193. Ὅτι δὲ χαὶ 
χρέας τὸ σῶμα χαὶ παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν Χρούσῃ 

Τοιοῦτος ὧν ἄρξεις τοῦδε τοῦ χρέως. 
ἐαλ τ ν: ; 

Βυιπποκῖις ἄρξεις σύ. 

ΘΟΙ 

ῬΟΙχ ὙΊ, 88. Ἔστι μέντοι χαὶ τὸ τῆς μαγίδος 
ὄνομα παρὰ Σοιροχλεῖ ἐν Χούσῃ 

Τὰς Πχαταίας μαγίδας δόρπων. 

͵Αά πη Ἰοοια ϑρθοίαί ΤΠ ἴ5. ἀρ ῬΠοιίη Ρ- 
533», 10. 

θ62 
Απιπιοηίις. Ρ. 84. Παρὰ Εὐριπίδη ἐσχάρα ἀντὶ 

τοῦ βωμοῦ χεῖται. --- χαὶ «Σοφοχλῆς ἐν “Χρύσῃ. Ἐὰ- 
ἄθπὶ Επιδίατμλις ἡ. 1564, 32. 

θ09 

“ἈΡΟΠΙοηἶις. Ἰοχῖο. Ἡοπιον, Ἰονϑάώδος: -- τὰς; 
γὰρ τῶν τριχῶν ῥίζας ἰόνϑους λέγει Σ. ἐν “Χρύση 

᾿Εγὼ μίαν μὲν ἐξιονϑίζω; τρίχα. 
Ἐχ Βοο σϑῦϑιι ΕΘ  ΟδΙ ρ]οσσα Ἐξιογϑίζω τρίχα. 

ὌΡΕΡΤ Θ᾽ ἘΠ. 

θύ4 

Ἡδπο ἴαβι]αμη τηθπιουναΐ ΙΟᾶππος 5Ιοο Ποία, οὐΐας 

γουθα δὲ ΑΘϑομΎἹ Ουπγἴαπι αἰτα]ΐηνι5. 

{}}} 

ϑίσαθο ὙΠ. Ρ. 296, Σοςφοχλῆς περὶ τῆς ᾿Ωριϑυίας. 

λέγων ὡς ἀναρπαγεῖσα ὑπὸ βορέου χομισϑείη 
Ὑπέρ τε πόντον πάντ᾽ ἐπ᾽ ἔσχατα χϑογὸς 
γυχτός τε πηγὰς οὐρανοῖ τ᾽ ἀγα τυχὰς 
«Ῥοίβου τὲ παλαιὸν χῆπον --- 

Ὑ. 3. Οουνῖβθ παλεὸν, θ᾽ ψιο ἱπ ψγδθίαϊίοπθ αἰχπηπο 

4 Ἐπιὶρίαῖς ΕἸΘοίγαθ υ. 497. ᾿ 

4ΠΗΜΩΝ ΦΡΑΜΜΑΤΩΝ. 

θύ66 

ΒΙΌΡαριι5 ΕοΙορ. Ρθγ5. 1, 4, ν. 106, Ηροι. 

Θεοῦ δὲ πληγὴν οὐχ ὑπερπηδᾷ βροτός. 

ΒΟΡΒΟΟΙ5. 6556. οοπδίαί οχ ΤΉΘΟΡΗΪΟ δα Απίο! για ρ.᾿ 

110. 64. ὙΥοΙ. 
657 

ΒΊΌΡδοις. ἘοΙοσ. ΡΥ; 1,69: 

Πάντ᾽ ἐκχαλύπτων ὃ χοόνος ᾿ξ τὸ ἐγῦν ἄγει. 
θ58 

ΒΌΡαοις ΕΟ]Ος. ΡΗγ5. 1, 9. γν. 330. 

Χρόνος αὖ χρόνος ἅμα χραταιᾷ 
τερμοσύνᾳ βίου 

πόλλ᾽ ἀνευρίσχει σοφὰ μαιομένοις. 
6069 

ΒΙΟΡαθιι5 ἘΟΙΟκ. ΡΒγΥ5. ΠῚ, 1. Ρ. 6. 

᾿4λλ᾽ οὐ γὰρ ἂν τὰ ϑεῖα χρυπτόντων ϑεῶν 
μάϑοις ἂν, οὐδ᾽ εἰ πάντ᾽ ἐπεξέλϑοις σχοπῶν. 

6600 

ΞΊΌΡαθις. ΕἸΟΥΘ 5, ΤΠ, 18, 

Σκχαιοῖσι πολλοῖς εἷς σοφὸς διόλλυται. 
66Ὶ1Ι 

ΒΙΌΡαρι ΠῚ, 14. 

Ἐσϑλοῦ γὰρ ἀνδρὸς τοὺς πονοῦντας ὠφελεῖν. 

662 
ΒΌΡδοιι5 ΠῚ, 1ὅ. 

Ἀ1λλ᾽ ἡ φρόνησις ἁγαϑὴ ϑεὸς μέγας. 

0605 

ϑίορθαθις ΓΥ͂, 1. ὅ. 17. 

᾽41λλ᾽ οἱ χαχῶς πράσσοντες οὐ χωφοὶ μόνον, 



- - τας -ς -- - - - "ΡΞ Ξε: παι κρθοαι ΨΕῚ 

62 Σ Ὁ Φ' ΟἹ Ἐπ’ Δ ΕΣ Θ᾽ ὙΣ 5: 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ δρῶντες εἰσορῶσι τἀμφανῆ. --- 676 

« ἘΣΜΕΝ "ἐπ ϑῖ ἢ ΒίοΡαθις ΤΙ, 8 
Ὡς δυσπέλαστόν ἐστιν ἀμαϑία χαπον. --- » 5: Ἶ 

Ἢ δὲ μωρία Τνῶμαι πλέον χρατοῦσιν ἢ σϑένος χερῶν. 

Σ ΟΞ Ὑ Ὑκτ ΣΘΗΡΕΕ 6177 
ιἀλιστ᾽ ἀδελφὴ τῆς πονηρίας ξιφυ- 
ἐ ΠΠΚΤΣ Τρ Ῥ Βίοραθις ΠΧΉΗ, 33. 

ψ. 3. ἐστιν Οτοίίι5. ΤΑΡυῚ ἢ- ᾿ Ἢ ἤάσ  ς ὅς δὰ, ᾿ 
Κι ἘῚ σῶμα δοῦλον, ἀλλ᾽ ὃ γοῦς ἐλεύϑερος. 

618 

ΟΡ αοι5 Υ, ὅ. οἱ ῬΙπίανομις ΜΌΓΑ]. ν. 27 1. ϑίοθαριις ΤΙ ΧΕ, 6. 
᾿ ν ΤΑΣ ΌΤΕ ς δος, , Ε ἢ Σ ᾿ 

Οὐχ ἔστ᾽ ἀπ᾿ ἔργων μὴ καλῶν ἔπη καλά. Ἃ παῖδες, ἥ τοι Κύπρις οὐ Κύπρις μόνον, 
θθὅ ἀλλ᾽ ἐστὶ πολλῶν ὀνομάτων ἐπώνυμος. 

ΒΙΟΡάθις. Ὑ, 14. ἔστιν μὲν ἍΠδης, ἔστι δ᾽ ἄφϑιτος βία, 
ἊΝ ας ΡῈ » " ω Ἶ , ᾿ ἐΣ 

“Χαίρειν ἐπ᾿ αἰσχραῖς ἡδοναῖς οὐ χρὴ ποτε. ] ἔστιν δὲ λύσσα μαινὰς, ἔστι δ᾽ ἵμερος 

6600 ᾿ δἄχρατος, ἔστ᾽ οἰμωγμός. ἐν χείνη τὸ πᾶν, 

Βιοραριις ΨΠΠ, 11. σπουδαῖον, ἡσυχαῖον., ἐς βίαν ἄγον. 
Οὐ τοῖς ἀϑύμοις ἡ τύχη ξυλλαμιβάνει. ἐντήχεται γὰρ πνευμόνων ὅσοις ἔνι 

᾿ ΄ εν ϑω - - 

667 ψυχή. τίς οὐχὶ τῆσδε τῆς ϑεοῦ βορώ; 

ΒίοΡαρθις. ΧἼΠῚ, 9. εἰσέρχεται μὲν ἐχϑύων σιλωτῷ γένει, 

Αἰδὼς γὰρ ἐν χακοῖσιν οὐδὲν ὠφελεῖ. 10 ἔνεστι δ᾽ ἐν χέρσου τετρασχελεῖ γονῇ" 

ἡ γὰρ σιωπὴ τῷ λαλοῦντι σύμμαχος. νωμῷᾷ δ᾽ ἐν οἰωνοῖσι τοὐχείνης πτερὸν, 
668 ο΄ ἐν ϑηρσὶν, ἐν βοοτοῖσιν, ἐν ϑεοῖς ἄνω. 

Βιοραθις ΧΥΠΙ, 1. τίν᾽ οὐ παλαίουσ᾽ ἐς τοὶς ἐχβάλλει ϑεῶν; 
3, Ϊ Ὗ ΕΣ 

ἣ - ΡβΈΣΕ τ Ἄν πε μάθε κατ." 
Τί ταῦτ᾽ ἐπαινεῖς; πῶς γὰρ οἰνωϑεὶς ἀνὴρ ἐετος ϑέμις, ϑέμις δὲ τἀληϑῆ λέγειν», 

ι “ - ον - ΄ ] ς Σ ΗΠ οὐ ΩΝ 

ἥσσων μὲν ὀργῆς ἔστι, τοῦ δὲ νοῦ χενός " Ι 15 “1ιος τυραννεῖ πνευμόνων" ἄνευ δορὸς, 

φιλεῖ δὲ πολλὴν γλῶσσαν ἐχχέας μάτην, ἄνευ σιδήρου πάντα τοι συντέμνεται, 
Κύπρις τὰ ϑνητῶν καὶ ϑεῶν βουλεύματα. 

ν. 1- 4. οὐ Κύπρις --- μαινὰς αἴτοτε ῬΙτΆνολς 

οτα]. γ. 757 ἃ. οχ 4π0Ὸ συ. 2. οουγθοία 5ιίοθαθὶ βου ϊ- 

Ρίατα πάντων γιὸ πολλῶν. 

ἄχων ἀχούειν οὗς ἑχὼν εἶπεν λόγους. 

ἯΙ σϑύϑιις. οἰζαπία ρανεπι ἃ ΡΙαΐΆτομο ΔΙΟνΑΙ. Ρ. 89». 

οἱ ΟἸθιμθηῖθ Δ]. γ. 181. 

ὅ09 ] 679 

ϑιοναοις ΧΧΤΥ͂, 4. 6. ς΄ βιοβαθας ΓΧΥ͂ΙΙ, ὅ. 
Κλέπτων δ᾽ ὅταν τις ἐμφανῶς ἐφευρεϑῆ, ο΄ Τίς δ᾽ οἶχος ἐν βροτοῖσιν ὠλβίσϑη ποτὲ, 

σιγᾶν ἀνάγχη, κἂν χαλὸν (φέρῃ στόμα. -- Ι γυναιχὸς ἐσϑλῆς χωρὶς, ὀγχωϑεὶς χλιδῆ; 

Ἦ δεινὸν ἄρ᾽ ἦν, ἡνίχ᾽ ἄν τις ἐσθλὸς ὧν ] 680 ᾿ 

αὐτῷ συνειδῆ. Ι Βίοναθις ΤᾺ Χ ΠΗ, ὅ4. 
το δῃ 670 ᾿ς Κατ᾽ ὀρφανὸν γὰρ οἶχον ἀνδοόφρων γυγή. 

Βίοραθις ΧΧΎΠΙ, 1. 
ΔΝ 

Ὅρχοισι γάρ τοι χαὶ γυνὴ (φεύγει πιχρὰν ΒίοΡαθις ΧΟΥ͂Ι, 10. 

ὠδῖνα παίδων, ἀλλ᾽ ἐπὰν λήξῃ χαχοῦ, ᾿ς Πενία δὲ τοῖς ἔχουσιν οὐ σμιχρὰ νόσος. 

ἐν τοῖσιν αὐτοῖς διχτύοις ἁλίσκεται, πενίας γὰρ οὐδείς ἐστι μείζων πολέμιος. 

πρὸς τοῦ παρόντος ἱμέρου γικω μένη. 082 

671 Βιορθαθις ΧΟΥΤΙ, 1. 

Ὦ ϑνητὸν ἀνδρῶν χαὶ τ' ς" 
Βίοραοις ΧΧΥΠΙ, ὅ. ητὸν ἀνδρῶν καὶ ταλαίπωρον γένος 

ν »διεὶ ͵ ὡς οὐδέν ἐσμεν, πλὴν σχιαῖς ἐοικό 
Ὅρχος γὰρ οὐδεὶς ἀνδοὶ φηλήτῃ βαρύς. Ω μεν, πλὴ ς ἐοιχότες, 

, Η ν᾿ Ὁὰν ῃ 
βάρος πεορισσον γης «ναστρως(ωμενοι. 

672 ] 088 
ΘΙοΡαοις ΧΧΕΧ, 38, | 5ίορθαους ΧΟΥΤΙ, 49. 

Πόνου μεταλλαχϑέντος οἱ πόνοι γλυχεῖς. Οὐ γὰρ ϑέμις ζὴν πλὴν ϑεοῖς ἄνευ χαχῶν 

678 ] 084 
Βίοραοις ΧΟΥΠΙ͂, 44. 

ἐς - » 
Ὡ δαῖμον, ὡς οὐκ ἔστ᾽ ἀποστροςὴ βροτοῖς 
τῶν ἐμφύτων τὲ χαὶ ϑεηλάτων χαχῶν. 

ϑίοΡθαθι» ἈΠῚ, 8. 

ΜΙ μοι χρυφαῖον μηδὲν ἐξείπης ἔπος. 

χλεῖϑρον γὰρ οὐδέν. ὡς δ᾽ ἂν εὐπετὲς λάβοις. 

γλώσσης χρυφαῖον οὐδὲν οὐ διέρχεται. Ϊ ϑιοβαθυβ ΧΟΥ͂ΤΙ, προς 

674 Ζώοι τις ἀνθρώπων, τὸ χατ᾽ ἦμαρ ὅπως 
- 5ο]νᾶοιις ΧΙΤΙ, 11. 28. " ᾿ ἥδιστα πορσύνων, τὸ δ᾽ ἐς αὔριον ἀεὶ τυφλὸν 
Ὅπου γὰρ οἱ φύσαντες ἡσσῶνται τέχνων, Ϊ ἕρπει. 

οὐχ ἔστιν αὕτη σωφρόνων ἀνδρῶν πόλις. το ] 686 

Νόμοις ἕπεσϑαι τοῖσιν ἐγχώροις καλόν. ] ΒίοΡδοις ΟΥ̓ΙΠ, 51. 

675 Στέργειν δὲ τἀχπεσόντα καὶ ϑέσϑαι πρέπει 
Βίομναους ΧΙΥ͂, 11. σοφὸν χυβευτὴν, ἀλλὰ μὴ στένειν τύχην. 

ΤΙολλῶν χαλῶν δεῖ τῷ χαλῶς τιμωμένῳ " Ὑ δ ύϑααι Ιου. αἷπθ Ροθίδθ ποηιΐηθ αἰ! Εἴ ς οἰ ἶι5 
᾿ς μιχροῦ δ᾽ ἀγῶνος οὐ μέγ᾽ ἔρχεται κλέος. ᾿ ἀκ Κυβευτήν. 

. Ξρ: 



Ψ 

087 
ΒΊΌΡαρις ΟΧ, 14. 

᾿Ελπὶς γὰρ ἡ βόσχουσα τοὺς πολλοὺς βροτῶν. 

θ88 
5ΊΌΡαοις ΟΧΎΥΉΗ, 4. 

Οὐχ ἔστι γῆρας τῶν σοφῶν, ἂν οἷς ὁ νοῦς 
ϑείᾳ ξύνεστιν ἡμέρᾳ τεθραμμένος. 

προμηϑία γὰρ χέρϑος ἀνθρώποις μέγα. 

6089 
Βίοραθις ΟΧΧΙ, 9. 

Ὅστις γὰρ ἐν χαχοῖσιν ἱμείρει βίου, 

ἢ δειλός ἐστιν, ἢ δυσάλγητος «φρένας. 
090 

ΒίοΡρᾶοις ΟΧ ΧΙΤ, 1]. 

α. Θανόντι χείνῳ συνϑανεῖν ἔρως μ᾽ ἔχει. 
β. ἥξεις, ἐπείγου μηδὲν, εἰς τὸ μόρσιμον. 

091 

Ἰοδπποα Παπιᾶβο. ἴῃ Οἱ δ ΡαῚ ἀρροπα. ἃ ΒιοΡαθιιπι 

γ0]. 1Υ. ν. 760. Σοφοκλέους 

Τἀληϑὲς ἀεὶ πλεῖστον ἰσχύει λόγου. 
6092 

ῬονΡ γι 5. ἴθ ΠΡνῸ (6 ϑέγρο δρπᾶ ϑιορδοιπὶ ΟΥ̓, 

57. Ἥ τε γὰρ αἴγειρος, ὡς φασιν ἄλλοι τε χαὶ 
Πλούταρχος, φιλοπενϑὴς χαὶ ἀτελὴς πρὸς χαρπογο- 
ψγίαν. διὸ καὶ “Σοφοκλῆς ἔν τισι φησὶν 

Οὐ χρή ποτ᾽ ἀνθρώπων μέγαν ὄλβον ἀποβλέψαι. 
ω ν τανυφλοίου γὰρ ᾿σαμέριος 
ὅστις αἱγείρου βιοτὰν ἀποβάλλει. 

6093 

Ῥουριγυῖις 46. Απίτο ΝΥ ραν οὰρ. ΧΥΠΙ, 77η- 

γαὶ δὲ καὶ νάματα οἰχεῖα ταῖς ὑδριάσι Νύμφαις, 
χαὶ ἔτι γε μᾶλλον Νύμφαις ταῖς ψυχαῖς, ἃς ἰδίως 
μελίσσας οἱ παλαιοὶ ἐκάλουν, ἡδονῆς οὔσας ἔργα- 
στιχάς. ὅϑεν χαὶ Σοιςροκλῆς οὐχ ἀνοικείως ἐπὶ τῶν 
ψυχῶν ἔφη 

Βομβεῖ δὲ νεχρῶν σμῆνος, ἔρχεταί τ᾿ ἄλλη. 
Βανποοῖας ἄλλῃ δ᾽ ἔρχεται. 

694 

ἩΘΙΙΔάι5. ΟΠ νοϑίοπι. ᾿. 4. οὐὐϊεοηΐς Μοθιτο : Ὅτι 
ὁ στίχος ὃ καὶ παροιμιαζόμενος, 

Ὅρχους ἐγὼ γυναιχὸς εἰς ὕδωρ γράφω, 
ἔστι μὲν Σοιροχλέους, τοῦτον δὲ παρῳδήσας ὃ «Ῥιλω- 

γνίδης ἔφη 
Ὅρχους δὲ μοιχῶν εἷς τέρραν ἐγὼ γράφω. 

οἱ δὲ τὰς γυναῖχας σχώπτοντές τάσιν, 

Ὅρχους ἐγὼ γυναιχὸς εἷς οἶνον γράφω. 

516 υ]εϊπην ὙΘΙΘΠῚ.. {π| ΠΝ ΘΠΆΡΟΙΙ ΘΟΙΪο οϑέ, τϑοϊΐαϊ 

Ατμθπβθιια Ρ. 441 6. 
0960 

Αἰπϑπδθιβ Τ. Ρ. 29. Καταχεῖσϑαι δὲ λέγεται, καὶ 

χοατακεκλίσϑαι --- ἔστι δὲ εὑρεῖν χαὶ ἐπὶ ἐννοίας 
ταύτης σπανίως τὸ ἀνακεῖσϑαι. Σάτυρος παρὰ Σο- 
φοχλεῖ τοῦτό φησιν ,,Ἐπιχαιόμενος τῷ Πραχλεῖ 
ἀναχειμένῳ μέσον εἷς τὸν αὐχέν᾽ εἰσαλοίμην.““ ,Υι- 

ἀθηίαν ἰδία ἀδυϊναία οχ ἩΘυοι] δα Ὑ Δοπαντη. ““ ΒκυΝΟΚ. 

696 
Αἰμοπᾶοιβ 1. νυ. 35 ο. 

Ὦ γλῶσσα σιγήσασα τὸν πολὺν χρόνον, 
πῶς δῆτα τλήσει πρᾶγμ᾽ ἐπεξελϑεῖν τόδε; 
ἦ τῆς ἀνάγκης οὐδὲν ἐμβριϑέστερον, 
ὑερ᾽ ἧς τὸ χρυςϑὲν ἐχιανεῖς ἀνάκτορον. 

ΟΥ Φ᾿ Ο᾽ ἘΠ Ατ Ἐν Θ᾽ Ὑ Σ: 09 

6097 

Αἰδοπαοις 11. Ρ. 39. ᾿“πὸ τῆς ἀλλοιούσης τὴν 
γνώμην χαὶ πρὸς τὸ τυιευδὲς τρεπούσης εὐθυμίας, ἣ 

γίνεται κατὰ τὴν μέϑην --- Σοιφοχλῆς φησι... Τὸ 
μεϑύειν πημονῆς λυτήριον." 

6098 

Οναπιπαίΐοις ΒΟΚΚΘΡΙ ν. 30], 19, “)γύπτιον, 
γῆρας: 

Πρῶτον μὲν ὄψει λευχὸν ἀνθοῦντα στάχυν, 
ἔπειτα «φοινίξαντα γογγύλον μόρον, 

ἔπειτα γῆρας λαμβάνεις Ἱγύπτιον. 
“Ζοφοχλῆς. . 1. 2. αἴξονε Αἰποπδθιις ΠῚ, ν. 51 ἃ, οἱ 

ΘΧ 60 Ἐπιοίδιμτις Ρ. 885, 10. 

099 

Αἰδμοπδοιις ΠΤ. γΡ. 99 ἃ. οἱ οχ οὸ Ἐποίαίμϊας. Ρ. 

1944, 26. Καὶ “Σοφοχλῆς δέ που ὁ ποιητὴς τὸν φύ- 
λαχα μοχλόν που ὠνόμασεν ἐν τούτοις 

Θάρσει" μέγας σοι τοῦδ᾽ ἐγὼ φόβου μοχλός. 
χἀν ἄλλοις δὲ τὴν ἄγχυραν Σοςφοχλῆς Ἰσχάδα χέχλη- 

χεν. διὰ τὸ χατέχειν τὴν ναῦν 
Ναῦται δ᾽ ἐμηρύσαντο νηὺς ᾿σχάδα. 

τὸ0 

Αἰποπαθης ὙΠ. Ρ. 277 ". 

Χορὸς δ᾽ ἀναύδων ᾿χϑύων ἐπερρόϑει, 
σαίνουσιν οὐραίοισι τὴν χεχτημένην. ᾿ 

Ψ. 1. οχ {τᾶρίοο αἴίοιυ: ΟἸθπιθη9. ΑἸΙοχ. μ. 787, Υ'. 2, 

Βιυυποκίι5. σαίνοντες. 
701 

Αἰβοπᾶθς Χ. γ. 428 ἃ. 

σατυριχῷ φησιν ὡς ἄρα 

Τὸ πίνειν πρὸς βίαν 

ἴσον χαχὸν πέφυχε τῷ διψὴν βίᾳ. 
7102 

Αἰμοπαοις Χ, Ρ. 438 6. Τὸ δῖψος γὰρ πῶσιν 

ἰσχυρὰν ἐπιϑυμίαν ἐμποιεῖ τῆς περιττῆς ἀπολαύ- 

σεως. διὸ χαὶ Σοφοχλῆς (φησι 

«Ἱανῶντι γάρ τοι πάντα προσφέρων σοφὰ 
οὐχ ἂν πλέον τέρψειας ἢ πιεῖν διδούς. 

103 

Αἰποπᾶοις ΧΙ, ν. 788 1. ᾿“ρύβαλλος --- λέγουσι 
δὲ χαὶ πρόχουν ἄρυστιν. Σοιροχλῆς 

Καχῶς σὺ πρὸς ϑεῶν ὀλουμιένη, 

ἣ τὰς ἀρύστεις ὧδ᾽ ἔχουσ᾽ ἐκώμασας. 
ΤΙ ογ οἶς, “ρύστεις : τὰς ἀπνευστὶ πύσεις. τὰ δὲ 

Καὶ Σοφοχλῆς ἐν ὃ 

αὐτὰ χαὶ ἀρυστῆρας χαὶ ἀρυστίχους ἐχάλουν. 

704 

Αἰμοπᾶρις ΧΥ͂, ρν. 688 ἃ. Καὶ ὁ Σοφοχλῆς δὲ τὰς 

ἀπολελυμένας τοῦ φόβου πεποίηκε λεγούσας 
Θυμῷ δ᾽ οὔτις φαιδρὰ χορεύει 
τάρβους ϑυγάτηρ. 

τοῦ 
Ετσπιο]. Μ. ν. 601. οχίνοια, δεῖχος: ἡ φιλο- 

γεικία, παρὰ τὸ νέοις ἐοιχέναι. ἡ γὰρ φιλογειχία 
τοῖς νεαροῖς ἁρμόζει. Σοφοχλῆς 

Ὕβρις δέ τοι 

οὐπώποϑ᾽ ἥβης εἷς τὸ σῶφρον ἵχετο, 

ἀλλ᾽ ἐν νέοις ἀνθεῖ τε χαὶ φϑίνει πάλιν. 
τοῦ 

ΟἸοιποθης ΑΙοχ. Ῥαθῆαρ. ΠΠ. γν. 286. “Ἵβροδίαιτον. 

ἐπονειδίζων νεανίαν ὃ Σοιςφοχλῆς λέγει 
Τυναιχομίμοις ἐμπρέπεις ἐσϑήμασιν. 



γ 
»Σ: Ξ 604 ΟΦΟΒΛΕΟΥ͂ τν 

107 
ΟἸδιιοης ϑίγοπι. Ὗ. γ. θύ9. 

Καὶ τὸν ϑεὸν τοιοῦτον ἐξεπίσταμαι, 

σοφοῖς μὲν αἰνιχτῆρα ϑεσιράτων ἀεὶ, 

σχαιοῖς δὲ φαῦλον χὰν βραχεῖ διδάσχαλον. 

ψ. 2. 3. ρυοίουε ῬΙπίαγομις ΜΟΡα]. Ρ. 406 ἔ. 

708 
ΟἸΙοιπθης ϑίνοπι. Υ. ν. 7160. οἱ Επιβ τις Ῥὶ Ἐς γ. 680. 

Τὴν τοῦδε γάρ τοι Ζεὺς ἔγημε μητέρα, 
οὐ χρυσόμορφος, οὐδ᾽ ἐπημφιεσμένος 
σιτίλον σύχνειον, ὡς κόρην Πλευρωνίαν 
ὑπημβούωσεν " ἀλλ᾽ ὁλοσχερὴς ἀνήρ. 

Ἃ Ἂ μὰ μι Ἃ μι 

ταχὺς δὲ βαϑμοῖς νυμφικοῖς ἐπεστάϑη 

ὁ μοιχός -- 
ὁ δ᾽ οὔτε δαιτὸς οὔτε χέρνιβος ϑιγὼν 

πρὸς λέχτρον ἤει χαρδίαν ὠδαγμένος " 

ὅλην δ᾽ ἐχείνην εὐφρόνην ἐϑρύπτετο. 
.»Ὲ καιγυῖοα 1Ι͂ἀΡι1ὰ Ἡγοι]θ δα Ταθπάσιπι Ὑθυϑιις. Π] 

ἀουϊναιῖ οο56. νἱάθηταν : πολ Θηΐμπ 6. Δ]1π|5.., «(πιᾶπι ΕΓου- 

οἵΠς παῖ! ες. Γαν νοι Του οαπλ ΑἸοθπα οοποιῖ- 

Ῥὴΐα ἵπ 1Π|5 ἀρίτασ. [ΠῚ 

ἐϑόρνυτο.““ Βκυνοκ. 

αἰτῖπο υθυσιὶ ἘΘΘΡῖς. ΙΘρὶξ 

709 
ΟἸόπιοας ϑίτοπι. Π. ρ. 494. Εὖ γοῦν ἡ τραγῳδία 

περὶ τοῦ “Ἵιδου γράφει 
Πρὺς δ᾽ οἷον ἥξεις δαίμονα, 

ὃς οὔτε τοὐπιειχὲς οὔτε τὴν χάριν 

ἤδη, μόνην δ᾽ ἔστεργε τὴν ἁπλῶς δίχην. 
τι0 

ῬΙυΐΆγομι5 Ὑἱς. νυ. 258. Τῶν δὲ Τιμολέοντος ἔο- 

γων οὐδέν ἐστιν ᾧ μὴ τὰ τοῦ Σοφοχλέους ἐπιφω- 

γεῖν ἔπρεπεν 
Ὦ ϑεοὶ, τίς ἄρα Κύπρις, ἢ τίς Ἵμερος 

τοῦδε ξυνήψατο; 
711 

ῬΙαΐάνομας Ὑ1|. ν. 661. οἱ Μοτνα. νυ. 33 ἃ. 

Ὅστις δὲ πρὸς τύραννον ἐμπορεύεται, 
χείνου ᾽στὶ δοῦλος, κἂν ἐλεύϑερος μόλη. 

712 

Ῥῃιίανονις Ὑ1|. ν. 667. 

Πολλῶν χαλινῶν ἔργον οἰάκων ϑ᾽ ἅμα. 
113 

ῬΙπίανομι5 Ὑὶϊ. ν. 911. Ὁ Σοφοχλέους ΠΙενέλαος 

ταύτην εἰκόνα ταῖς αὑτοῦ τύχαις παρατίϑησιν 
᾿4λλ᾽ οὑμὸς ἀεὶ πότμος ἐν πυχνῷ ϑεοῦ 

τροχῷ χυκλεῖται καὶ μεταλλάσσει «φύσιν. 

ὥσπερ σελήνης δ᾽ ὄψις εὐφρόνας δύο 
στῆναι δύναιτ᾽ ἂν οὔποτ᾽ ἐν μορφῇ μιξ, 

ἀλλ᾽ ἐξ ἀδήλου πρῶτον ἔρχεται νέα 
πρόσωπα καλλύνουσα χαὶ πληρουμένη, 
χώτανπερ αὑτῆς εὐγενεστάτη φανῆ, 

πάλιν διαρρεῖ χἀπὶ μηδὲν ἔρχεται. 
Ὑ. ὁ -- 8. αἴ Μονα]. Ρ. 282 ». 5617 ἃ. 

Ἴχοῖχος αὐ Ἡροοάϊ ργ. ν- 780. 
114 

ῬΙπίΆνο 5. Ὑ1. γ. 1020. 

Ταχεῖα πειϑὼ τῶν κακῶν ὁδοιπορεῖ. 
715 

ῬΙατανοιις ΝΙοΓαΙ. ᾿. 16 ἃ. 

Ἔργου δὲ παντὸς ἣν τις ἄρχηται χαλῶς, 

χαὶ τὰς τελευτὰς εἰχύός ἐσϑ᾽ οὕτως ἔχειν. 

7110 
ῬΙΜίΑΡΌΒι5. ΝΟΡΔ], ἢ. 17 ες. 

Στενωπὸς “Τἰδου χαὶ παλιρροία βυϑοῦ. 
7117 

ῬΙαΐάτ μας ΜΟ Δ]. Ρ. 21 ἃ. 

Οὐχ ἐξάγουσι καρπὸν οἱ ψευδεῖς λόγοι. 
118 

ῬΙυίδνοπις ΝΜΟΡα]. Ρ. 21 "». Τὰ Σοφοχλέους, ὧν 

χαὶ ταῦτά ἔστι 
Τένοιτο χἂν ἄπλουτος ἐν τιμαῖς ἀνήρ. 

χαὶ 

Οὐδὲν χακίων πτωχὸς, εἰ καλῶς φρογοῖ. 
χαὶ 

.«Φλλὰ τῶν πολλῶν χαλῶν 
τίς χάρις, εἰ χαχόβουλος 
φροντὶς ἐκτρέφει τὸν εὐκίωνα πλοῦτον; 

7119 

ῬΙυταυομπ5. Μοναὶ. Ρ. 21 ἢ. 

Ὡς τρισόλβιοι 
κεῖνοι βροτῶν. οἱ ταῦτα δερχϑέντες τέλη 

μόλωσ᾽ ἐς “Διδου" τοῖσδε γὰρ μόνοις ἐχεῖ 
ζὴν ἔστι, τοῖς δ᾽ ἄλλοισι πάντ᾽ ἐχεῖ χαχά. 

οἷα ΠᾺΡμ]ὰ6 Ἰθ00., ἀπῆρ πάρ ἀουϊναία, τηϑητο δυδΐ 

ἴοτίθ τοῦ λειμῶνος τοῦ τοῖς μύσταις ἀναχειμένου, 

οὕς ΒΟΡΒΟΟΙΘα διοίονθ αν Ἰδιαὶ ΒΟΒΟΙ ασίο5 

ἃ] ἢδπαὰς 347." 

οομιϊοῖ 

Βκυνοκ. 

720 
ῬΙΜΑΡο 9. ΜΟΤΆ]. Ρ. 28. ο.ὕ 

Τυφλὸς γὰρ, ὦ γυναῖχες, οὐδ᾽ ὁρῶν Ἴάρης 

συὸς προσώπῳ πάντα τυρβάζει κακά. 
721 

ῬΙπΐαγομι 5. ΜΟν]. ν. 77 Ρ". οἱ 619 ἃ. 

Ὅτῳ δ᾽ ἔρωτος δῆγμα παιδιχοῦ προσῇ. 
122 

ῬΙυτανομι5 ΜΟνα]. Ρ. 84". Ἢ δὲ προχοπὴ τὰς 
ὑπερβολὰς πρότερον χαὶ τὰς ὀξύτητας τῶν παϑῶν 
ἀνίησι, 

Πρὸς ἅσπερ οἱ μαργῶντες ἐντονώτατοι, 
χατὰ τὸν Σοφοκλέα. 

123 

ῬΙυΐανολας. Μοτα]. ν. 98 ἃ. 

Τὰ μὲν διδαχτὰ μανϑάνω, τὰ δ᾽ εὑρετα 
ζητῶ, τὰ δ᾽ εὐχτὰ παρὰ ϑεῶν ἠτησάμην. 

724 
ῬΊατατο 5 ΔΙοα]. Ρ. 99 ἃ. ΟἸθιιθις Ῥγοίγθρεοο 

Ρ. 78. 

Βᾶτ᾽ εἰς ὁδὸν δὴ πᾶς ὁ χειρῶναξ λεὼς, 
οἱ τὴν «]ιὸς γοργῶπιν Ἐργάνην στατοῖς 
λέχνοισι προστρέπεσϑε. 

γ.1. Ηἴπο Ηρογομίι5 χειρῶγαξ λεώς 9ὲ ῬΟΙΙΙΧ ΤΙ, 

101. χειρώναχτες σιχρὰ “Σοφοχλεῖ. Υ͂. 8. ἩοΥομΐπα 

ἀη «ΤἹείχνοισι. 
725 

ῬΙαΐάροθις ΜΟνΑ]. ν. 107 Ρ. 

Σὺ δ᾽ ἄνδρα ϑνητὸν, εἰ χατέφϑιτο, στένεις, 
εἰδὼς τὸ μέλλον οὐδὲν εἰ χέρδος φέρει; 

126 

Ῥάγοις ΝΟ ΑΙ. Ρ. 141, Ταῖς «Τυσάνδοου ϑυγα- 

τράσιν ὁ τύραννος ὃ Σιχελιχὸς ἱμάτια χαὶ πλόκια 
τῶν πολυτελῶν ἔπεμψεν. ὁ δὲ “ύσανδρος οὐχ ἔλα- 
βεν, εἰπών: Ταῦτα τὰ χύσμια χαταισχυνεῖ μου 

------..-0--:-.-..-. τΠΠτθτθτθΘθΘθΘὃΘὃῸὃΠΘῸτᾧτὦΠὋὃἐ Ρὺῦ ΌῦΌΟΌΟ95....  κἑκἐ 



»» 
«- ΟΦΟΚΛΕΈΕΟΥΣ. 65) 

σάνδρου Σοφοχλῆς τοῦτο εἶπεν " 
Οὐ κόσμος, οὔκ, ὦ τλῆμον, ἀλλ᾽ ἀχοσμία 
φαίνοιτ᾽ ἂν εἶναι, σῶν τε μαργότης φρενῶν. 

727 

ῬΙαίΆτοΝ ας Νουα]. Ρ. 280 [. “Τὰ χόρον καὶ πλη- 
σμονὴν ἐξυβρίζουσι καὶ βύες χαὶ ἵπποι καὶ ὄνοι χαὶ 

ἄνϑρωποι, ὥς που καὶ Σοφοκλῆς πεποίηχε 

“Σὺ δὲ σφαϑάζεις πῶλος ὡς εὐφορβίᾳ. 
γαστήρ τε γὰρ σοῦ καὶ γνάϑος πλήρης. 

728 

ῬΙυΐατ 5 ΜΙΟΓα]. ῥ. 394 Ρ. 

Οὐ νάβλα κωχυτοῖσιν, οὐ λύρα, φίλα. 
729 

ῬΙπίδγομς Μοτγα]. ἡ. 414 οβ. Πολλὰ χαλὰ τοῦ 
ϑεοῦ διδόντος ἀνθρώποις, ἀϑάνατον δὲ μηδέν ὥστε 

ϑνήσχειν καὶ τὰ ϑεῶν, ϑεοὺς δὲ οὔ, χατὰ τὸν Σο- 
φοχλέα. 

730 

ῬΙπίδνομπ5 Μοταὶ. Ρ. 417 Γ. Ὁ 

τος (εἶπε περὶ ᾿“πόλλωνος) 
Οὑμὸς δ᾽ ἀλέχτωρ αὐτὸν ἦγε πρὸς μύλην. 

731 

Σοφοχλέους Ἄδμ η- 

μᾶλλον ἢ κοσμήσει τὰς ϑυγατέρας. πρότερος δὲ «1υ- 1 

ῬΙπίατομπ5 Μοτα]. Ρ. 458, Καὶ τὸν Νεοπτόλεμον 
“Σοφοχλῆς χαὶ τὸν Πὐρύπυλον ὁπλίσας, Ἐκόμπασ᾽ 
ἀλοιδόρητα., φησὶν, 

᾿Ερρηξάτην ἐς χύχλα χαλχέων ὅπλων. ᾿ 

732 

ῬΙΆγοπτ5 ΝΜοταΙ. μ, 468 ἃ. 

γων ὅτι 

Τὰ πλεῖστα φωρῶν αἰσχοὰ φωράσεις βροτῶν, ] 
ἄγαν ἔοιχεν ἡμῖν ἐπεμβαίνειν χαὶ χολούειν. Τίοναπις 
ἴον Ρ. 481 ἔ. ᾿ 

Ὁ δὲ Σοφοκλῆς λέ- 

733 

ῬΙυΐατομις Μοταϊ. γν. 468 Ρ. 

χλέους Ἰατροὶ 

Πιχρὰν χολὴν χλύζουσι φαρμάκῳ σπιχρῷ. 
Ῥ, 468 Γ᾿ 5ονγίρίππι πιχρῷ πιχρὰν χλύζουσι φαρμάκῳ 

χολήν. Ρ: 928 ἃ. πιχρὰν πιχροῖς κλύζουσι φαρμά- 

χοις χολήν. 

Ὥσπερ οἱ Σοφο- 

734 

ῬΙΆτοα5. ΔΙΌΤΙ. Ρ. 50 ο. (οἱ ν. 810 ο.) Ὁ μὲν 

γὰρ Σοφοχλέους Νέστωρ τὸν «Αἴαντα τραχυνόμενον 
τῷ λόγῳ πραύνων ἠϑιχῶς τοῦτο εἴρηκεν 

Οὐ μέμφομαί σε" δρῶν γὰρ εὖ χαχῶς λέγεις. 
Δὰ ᾿“χαιῶν σύνδειπνον τοίου Βυιποκίῃο. 

735 

ῬΙΘΙΆΡΟΝας ΜΙΌΓΩΙ. Ρ. 511 ἔ, Πρῶτον μὲν οὖν ἐν 
ταῖς τῶν πέλας ἐφωτήσεσι σαυτὸν ἔϑιζε σιωπᾶν, 

μέχοι οὗ πάντες ἀπείπωνται τὴν ἀπόχρισιν. 

Οὐ γάρ τι βουλῆς ταὐτὸ χαὶ δρόμου τέλος. 
ὥς φησιν ὃ Σοφοκλῆς. 

136 

ῬΙΜίανοι5 Μονα]. ἡ. 5380 ἃ. Καχὴ δὲ (ἡ δυσω-- 
πία) ϑαλάμου χαὶ γυναικωνίτιδος ἐπίτροπος, ὡς 

φησιν ἣ παρὰ τῷ Σοφοκλεῖ μετανοοῦσα πρὸς τὸν 

μοιχὺν «Ἔπεισας, ἐξέϑωψας."" 

7131 

026 ἃ. ῬΙπίανομπς Δοναὶ, Ὁ. “Σοφοκλῆς περὶ τῶν 

γερόντων 

Βραϑεῖα μὲν γὰρ ἐν λόγοισι προσβολὴ 
μόλις δε ὠτὸς ἔρχεται τρυπωμένου, 
πόρρω δὲ λεύσσων, ἐγγύϑεν δὲ πᾶς τυφλός. 

138 
ῬΙυίάγοῖνς. ΜΌΡΑ]. ν. 640 ἃ. Καὶ Σοφοχλῆς εἴρηχέ 

που περὶ τῶν Τρώων ὡς ., «Ῥίλιπποι καὶ χερουλχοὶ, 
σὺν σάχει δὲ χωδωνοχρότῳ παλαισταί."- 

739 
ΡΙαΐάτομυ5. ΜΟτα]. ρ. 132 ἡ. Τοῦ Σοιροχλέους ἐπὶ 

τῶν, ὅτι μὴ πρότερον ἦν, ἀπιστουμένων εἰ γέγονε 
νῦν, οὐ φαύλως εἰπόντος 

Ἅπαντα τἀγέννητα πρῶτον ἢλϑ᾽ ἅπαξ. 
Τὰ ΨΑΙΟΚοπανῖι5. Παρ. Ρ. 222, ψυρο ἅπαντα τὰ 
7ένη τὸ πρῶτον ἤλϑεν. Αὐιθπιϊάοτις ΨΥ, 59. Τοῦτο 
τὸ Ἰαμβεῖον 

Ὡπαντα τἀδύκητα πρῶτον ἤλϑ᾽ ἅπαξ. 

740 
ῬΙπίανομι5. ΜΟΥ]. ᾿. 7598 Γ΄ ᾿Ενϑουσιασμοῦ δὲ τὸ 

μαντικὸν ἐξ ᾿Ἰπόλλωνος ἐπιπνοίας καὶ κατοχῆς" τὸ 
δὲ βαχχεῖον ἐχ “Πονύσου, 

“Κἀπὶ Κορυβάντεσσι χορεύσατε, 
φησὶ Σοφοκλῆς. 

741 
ῬΙπίδνομιι5 ΜΓ]. ᾿. 768 Γ. 

«Ῥίλων τοιούτων οἱ μὲν ἐστερημένοι 
χαίρουσιν, οἱ δ᾽ ἔχοντες εὔχονται φυγεῖν. 

712 
ῬΙΠΙΔΡΌμ5. ΜΟΓΑ]. Ρ. 788 ", 792 ἃ. 1129 ἃ, 

«1άμπει γὰρ ἐν πχαείσιοιν ὥσπερ εὐπρεπὴς 
χαλπὸς, χρόνῳ δ᾽ ἀργῆσαν ἤμυσε στέγος. 

Υ. 1. εὐγενὴς Ρ. 1129. 
713 

ῬΙπΙΑΡΟΝιΒ ΜΌν]. Ρ. 802». Τὴν γὰρ ᾿Ἐργάνην 
οὗτοι μόνον ϑεραπεύουσιν, ὥς «φῆσι ΞΟ] οχλῆς, οἱ 
παρ᾽ ἄχμονι τυπάδι βαρείᾳ χαὶ πληγαῖς ὑπακχούου- 
σαν ὕλην ἄψυχον δημιουργοῦντες. 

7.4 
ῬΙΠΙΆΡΟμπ5 ΜΓ]. Ρ. 854 ἔ, ᾿“λλὰ 

“Ἰεινὸν τὸ τᾶς Πειϑοῦς πρόσωπον, 
ὥς φησιν ὁ Σοφοκλῆς. 

745 
ῬΠαΆν οι 5. ΜΡ]. Ρ. 959 6. 

Τιϑασὸν δὲ χῆνα καὶ περιστερὰν 
ἐφέστιον οἱκέτιν τε. 

τάθ 

ῬΙαίΆτοΝι5 ΜΌΓΑ]. Ρ. 986 οβ. ᾿7)λὰ ἡμῖν γε πά- 
λαι τὸ τοῦ Σοφοχλέους δεδογμένον ἐστὶν 

Εὖ γὰρ χαὶ διχοστατῶν λόγος 
σύγχολλα τἀμφοῖν ἐς μέσον τεχταίνεται. 

741 

ΡΙυΐΆτο 5 ΜΙΌΤΑ]. Ρ. 1093 ἃ. Τὰ “Σοςροχλέους πε- 
οίεισιν ἔδων., Μουσομανεῖ δ᾽ ἐλάφϑην δ᾽ ἂν χαὶ 
τῷ ποτὶ δειρὰν ἔρχομαι δ᾽ ἔχ τε λύρας ἔκ τε νό- 
μων. Βυπποκίπς 71, δ᾽ ἐϑάλφϑην δαχέτῳ" ποτὶ 
δειράϑα ἔρχομαι ἔκ. 

7418 

ῬΙΜίδνομι5. Δῖον]. ῥ. 1100 ο. 

χατὰ τὸν Σοφοχλέα 

Τροαίας ἀχάνϑης πάππος ὡς φυσώμενος. 

Ηνο ϑρθοίαὶ Ἡϑυ Ν β]οσθα Π]άππος ἀκάνθης. 

Ὑπὸ χαρᾶς ἤρϑη 

ἘΒΑΟΜΈΝΤΑ.: 9 



6060 ΣΦ τ ΔΕ Θ᾽ ΕΣ: 

749 | 
ΒΟΡΙΡΙΟΡ υἱΐαθ Ἡπιθῦ ἱπ Οριβοι]. ΜΙγΊΠΟ]. ΤΩΙ. 

Θαϊ6 ν. 867. Πάλιν δὲ τὸ Ὁμήρου (1|. γ, 65.) 
Οὔ τοι ἀπόβλητ᾽ ἐστὶ ϑεῶν ἐριχυδέα δῶρα, 

Σοφοκλῆς παρέφρασεν εἰπὼν 
Θεοῦ τὸ δῶρον τοῦτο" χρὴ δ᾽ ὅσ᾽ ἂν ϑεοὶ 
διδῶσι, φεύγειν μηδὲν, ὦ τέχνον, ποτέ. 

7500 

ΞΌΠ0]. Ἡοτπου ΠΙδ. ε, 458. Σοςοχλῆς 

Ὃς μὴ πέπονϑε τἀμὰ μὴ βουλευέτω. 
751 

Ἑπιίαίμίη5. Ρ. 1237. “]Παγνωμονοῦντος ᾿ἡχιλλέως 
ὅτι τε εὐψύχως ἔτι διάχειται, καὶ διερῷ ποδὶ, χαϑ᾽ 
Ὅμηρον, ἢ χλωρὸν γόνυ κατὰ Θεόχριτον ἔχων, βαί- 
γει., χαὶ οὕπω δέος εἰς ἀλίβαντα χαταπεσεῖν αὐτὸν, 
ζῶντι ποδὲ χρώμενον, ὡς φησι Σοφοχλῆς. Οοπί. 
ἔγαρπι. 891. 

752 

Ἐπιίαι τς. Ρ. 1538, .«7έγει δέ που χαὶ Σοφοχλῆς 

τὸ, Τηροῦντα τοὺς λέγοντας χαὶ συνάγοντα τὰς 

ὀφρῦς χαὶ τὰς ἀχάνϑας ἐπεγείροντα " εἰπὼν τοῦτο 
ἐχεῖνος ὡς ἀπὸ ᾿χϑύων, οἱ τὰς ἀχάνϑας ὀρϑοῦσι 
χαιρῷ ϑυμοῦ. 

τμῖπιπὶ τ (πι8 6 Ταπαπιᾶπι ΘΟΡΒΟΟΙΪς ῥτοΐονί, {ρα σίοιιπι πα ϊηΐιηθ 

.» ΕΘΙΟΙς ργοοι! ἀπο πιϑιπονῦῖα Επιοία- 

το ο]θηΐ ; Αὐὶδιορμδηΐα ροίΐτ5 6556 ον ἀθυῖπι. ς ΒΕυΝΟΚ. 

7593 

Οἴσθῦο δ Ατοιπι Π|. 160. 

ἴὰπὶ ῬΙαπο «υΐϊά οορίοε ἤθβοῖο: 

ποθ φαϊάρπι ποβίου 

18 ᾿ Ξ 5... 
“Ῥυσᾷ γὰρ οὐ σμιχροῖσιν αὐλίσχοις ἔτι, 

ἀλλ᾽ ἀγρίαις (ύσαισι φορβειᾶς ἄτερ. 
Τιοηρίηι5 περὶ ὕψους ο. ΠΙ, 2. Γελᾶται ἔτι μᾶλλον ᾿ 

τὰ Κλειτάρχου. «λοιώδης γὰρ ὁ ἀνὴρ χαὶ φυσῶν, 
κατὰ τὸν Σοςφοχλέα, οὐ σμιχροῖς μὲν αὐλίσχοις, 

βαῖς ἐηνο, 
φορβειᾶς δ᾽ ἄτερ. 

754 

ΠΙοπυϑῖπβ Ἠα]16. ἄθ Βιγιοίασα Οταϊοπὶς ῃ. 60. 
οὔτι. Τῦρίοπ. 

Μηύω τε χαὶ δέδορχα χἀξανίσταμαι, 

πλεῖον φυλάσσων αὐτὸς ἢ φυλάσσομαι. 

7ῦὅ 

ΒΟΒΟΙ σία ῬΙπάανὶ ΟἸσπιρ. 1, 97. Ἔνιοι δὲ, ὅτε 
τρία λέγεται. χοινῶς χαὶ τὰ πρὸς τὸν ϑάνατον συγέξο- 

γοῦντα, ξίφος, ἀγχόνη, χρημνός. Σοφοχλῖς 
-«Τύσω γὰρ, εἰ χαὶ τῶν τριῶν ἕν οἴσομιαι. 

750 

ΒοΠοΙἸαδία ῬΊπάατι Ῥ γί. 11,126, Οἱ γὰρ «Ῥοίνιχες 
παλιγκάπηλοι. χαὶ Σοφοχλῆς 

᾿Ὡνὴν ἔϑου καὶ πρᾶσιν, ὡς «Ῥοίνιξ ἀνὴρ 
“Σιδώνιος χάπηλος. 

ΒοΒοΙαοία Ῥίπδατὶ Ῥγιμ. ΤΥ͂, 218, 

“Χῶρος γὰρ οὗτός ἐστιν ἀνθρώπου φρενῶν, 
ὅπου τὸ τερπνὸν χαὶ τὸ πημαῖνον «ύει" 
δαχρυρροεῖ γοῦν χαὶ τὰ χαὶ τὰ τυγχάνων. 

7598 

ΘΟΒΟΙ σία Ῥιπάαιὶ Ῥυιμ. ΤΥ͂, 221, 

Ὦ γῆ Ῥεραία, χαῖρε, σύγγονόν ϑ᾽ ὕδωρ, 
ὝὙπέρεια χρήνη, νᾶμα ϑεοφιλέστατον. 

7599 

Βοδιοιασία Ῥιηδατί Νοιι. Χ, ὅ9. Καὶ γὰρ τὸ πρῶ- 

β 
767 

τον ἔσχατον ποτὲ δύναται γενέσϑαι, χαὶ τὸ ἔσχα- 
τον, πρῶτον. χέχρηται χαὶ «Σοφοκλῆς τῷ ἐσχάτῳ 
ἀντὶ τοῦ πρώτου 

Ἤδη γὰρ ἕδρα Ζεὺς ἐν ἐσχάτῳ ϑεῶν. 
Βιυπιποκίι5 ἔχει γὰρ ἕδραν. 

100 

ΒΟΒΟΙΪασία Ῥίπᾶανὶ Νοπι. ΧΙ, 7. 

Ὦ πρῷρα λοιβῆς Ἑστία. 

701 

ΒΟΒΟΙἑακία ΑΘΟΒΥ Ῥουβαγ, νυ. 181, Ἐδοξάτην μοι 

δύο γυναῖχ᾽ εὐείμονε" ἐντεῦϑεν ἔλαβεν ὃ Σοφο- 
χλῆς τὸ 

Ἐδοξάτην μοι τὰ δύ᾽ ἠπείρω μολεῖν, 
Φαὰθ σοντιρίαᾳ ἀρ Ἡδτγοάϊαπιπι Ῥίθυβοπ. ρ. 484. 

702 
ΒΟΒΟΙ σία Ἐπτνῖρι ας Οτθϑί. νυ, 480. 

Ὀργὴ γέροντος ὥστε μαλϑακὴ χοπὶς 

ἐν χειρὶ ϑήγει, σὺν τάχει δ᾽ ἀμβλύνεται. 

7105 

ΒΟΠΟΙαοία Επνίριαϊς Οτοκί. υ. 592. 

᾿Δεὶ γὰρ εὖ πίπτουσιν οἱ “Τιὸς χύβοι. 
»» ῬΤΟΥΘΥΡΙΑ]ἷς Θοῖ ΒΘΠΆΡτ 5. οἷπθ διιοίοτϊς. ποπιΐηθ ΞᾶΘΡ 6 

γιά Ἐγναραὶ Δἀαρία Ομ, 1, οοπί. ΠῚ. 9." 

ΞΟ ῆ0Φ(5ΕῚ 

οἰζαίας, 

Βμυνοκ. 

γ{1π} 

ΒΟΠΟΙαοία Ἐπνὶρίαἰς Μοᾶ. νυ. 3838. ἀτιμάσας 
ἔχεις: ᾿Δττικῶς ἀντὶ τοῦ ἠτίμησε. καὶ Σοφοχλῆς 

ΠΙᾺ αῖδας γὰρ οὃς ἔφυσ᾽ ἀναλώσας ἔχει. 
καὶ πάλιν 

Εὐφημίαν μὲν πρῶτα χηρύξας ἔχω. 

.» Πουτπι σθηδυϊοσιπι ρυῖου 6 ΤΉγοϑίρ ἀϊοίπς υἱάοίυτ. “ς 

Βεύνοκ. 
105 

ΒΟΒΟΙΪαοία Αὐἱϑιορμαπῖς ΝῸΡ. ν. 1162, οχϑουῦῖρίας 

ΒΡ ϑυϊάα ἴθ “Ζυσανίας, Τυσανίας πατρῴων, 

μεγάλων χακῶν: λύων τὰς τοῦ πατρὸς ἀνίας --᾿ 

τὸν Σοφοχλέκ μυχτηρίζει λέγοντα 

Ζεὺς νόστον ἄγοι τὸν νιχομάχαν 
χαὶ παυσανέαν κατ᾽ ᾿Ατρειδᾶν. 

706 

ΘΌΒΟΙ. ΑὐἸβίορῖ. Αὐΐππι ν. ὅ15. «Σοςοχλῆς 

Ὁ σκηπτοβάμων αἰετὸς, πύων»ν Διός. 

767 

5610]. Αὐϊϑίορη. Αυΐπαμι τ. 1240. “εὸς μανἐλ- 

λῃ: τοῦτό φησι παρὰ τὸ ΖΣοφόκλειον 
Χρυσὴ μαχέλλῃ Ζηνὸς ἐξαναστραφῇ. 

7608 

ΒΞΟΠΟΙ. Αὐἱβίορι. Τιγοϊδίγαίαο συ. 8. Τ᾽ οξοποιεῖν 

τὰς ὀφρῦς: ἀντὶ τοῦ ἐσχυϑρωπαχέναι. ἀπὸ τοῦ 
παραχολουϑοῦντος. τοιοῦτο γὰρ τὸ πρόσωπον τῶν 
ἐν μερίμνῃ ὄντων. Ὅμηρος (Πι. ο. 102.) 

Οὐδὲ μέτωπον ἐπ᾿ ὀφρύσι κυανέῃσιν Ἰάνϑη. 
χαὶ Σοφοχλῆς (χατὰ τὸ ἐναντίον «ἀὰ. Βυῖδας ἴπ 
τοξοποιεῖν) 

Ὡς ἂν Διὸς μέτωπον ἐχταϑῆ χαρᾷ. 
Οοάοχ ἐχτανϑῆ. 5] ἃς ἰάνϑη, «πιο ὁχ νϑυκπ Ἠοπιο- 

τίοο ἰγγοροῖ. Ὑθγαπι βφογίρίασαπι ΒαΡοὶ 5680}. Ἡ οπιοτὶ 

Π. ο, 101. Πέτωπον : Σοφοκλῆς (Ὥς ἂν “ιὸς μ. 

ἐχταϑὴ χι“ 



ΣΟΦΟΜΛΕΈΕΟΎΥΣ. 

769 

ῬΆΙΟ Τααριις ἕοπι. 1, Ρ.- 448. Τὸν ἀψευδῶς ἐλεύ- 
ϑέρον ἀναζητῶμεν, ᾧ μόνῳ τὸ αὐτοχρατὲς πρόσ- 
ἐστι --- ἀναφρϑέγξεται γὰρ ἐχεῖνο τὸ “Ζοφόκλειον, οὐ- 
δὲν τῶν Πυϑοχρήστων διαφέρον, Θεὸς ἐμοὶ ἄρχων, 
ϑνητῶν δὲ οὐδὲ εἷς. 

7110 771 

ἈΘΒΠΠΟ5 Ταΐϊιβ Ἰδαροσοα δα Αὐαΐὶ ῬΗδοποπι.- οδΡ. 1. 

ἱπῖεο : 

Μισῶ μὲν ὅστις τἀφανῆ περισκοπεῖ. 
Θὲ ῬΔΙ]1Ὸ ῬΟδὲ ὉΠῚ 46 δϑίγοποηνΐαθ ἱπυθηίουθ5.. «ΣΌΓρο- 

κλῆς δὲ εὶς ᾿“τρέα τὴν εὕρεσιν ἀναφέρει λέγων 
» Πᾶς προσχυνεῖ δὲ τὸν στρέφοντα χύχλον ἡλίου." " 

712 

ϑουϊρίου. υἱΐδθ Αὐταὶ ἀραιὰ Ῥοίανϊαπι ᾿. 161. (νο]. 
Π.. ρ. 437. Βι11.) 

Ἠέλιος οἰχτείρειέ με, 

ὃν οἱ σοι(οὺ λέγουσι γεννητὴν ϑεῶν, 
χαὶ πατέρα πάντων. 

7138 

ϑοΒοΙαοία ΑΥ δι αἷς νοὶ]. ΠῚ, ν. 681, 38, Καὶ τὸ 
«ίλου χακῶς πράξαντος ἐκποδὼν φίλοι, 

“Σοφοκλέους ὃν, παροιμιῶδες γέγονε. Ἐκ ϑορποοὶίς 

Οδαΐρο αἴξονίαν θ᾽ θη Ρ. 85, 28. οἴπθ ροθίαθ ποπιΐπθ 

ἈΡ 5080]. ΘΌΡΒΟΟΙ5 ΕἸΘοῖν, νυ. 188, αὶ ἀνδρὸς ρτὸ 

φίλου, υὐ ἀρὰ Ὀϊορϑηΐαπ, 1, 79. 

Αὐ βίος γ0]. 1. Ρ. 112, ὅ. 208, 11. Τ16}}}. 

774 

Βίθρμδπυβ, “414ώω: πόλις Κόλχων - ἔστι δὲ χαὶ 
Θετταλίας ἄλλη, ὧν μέμνηται “Σοφοχλῆς" τῆς μὲν 

προτέρας λέγων ., Εἰς Αἴαν πλέων ““, τῆς δὲ δευτέ- 
ρας οὕτως 

Ἔστιν τις Αἴα Θεσσαλῶν παγπληρία. 

77 
ϑιορμαπια, ἡ ναχτόριον: ᾿Ἰχαρνανίας πόλις --- 

τὸ ἐϑνιχὸν ᾿Ἡναχτόριος, χαὶ ϑηλυχὸν ᾿Αναχτορία, ἡ 
γῆ" καὶ ᾿Αναχτοριεύς. Σοφοχλῆς δέ φησι διὰ δι- 

φϑόγγου 
᾿Αναχτόρειον τῆσδ᾽ ἐπώνυμον χϑονός. 

710 

Βίορμαπαβ, ρτάχη: πόλις «Ῥρυγίας --- τὸ ἐϑνιχὸν, 
᾿Αρταχηνός" Σοςοχλῆς δὲ ᾿ἡρταχεὺς εἶπε 

Τί μέλλετ᾽ ᾿Ἰρτακῆς τε χαὶ Περκχώσιοι; 

1717 

ΒΟΒΟΙ δία Ηροῖοαϊ ΤΉθοροπ, νυ. 80. Καί μοι σχῆ-- 

σιτρον ἔδον, δάφνης ἐριϑηλέος ὄζον : παρόσον ἡ 
δάφνη ἐνεργεῖ πρὸς τοὺς ἐνθουσιασμούς. Σοιοχλῆς 

“άφνην φαγὼν ὀδόντι πρῖε τὸ στόμα. 

718 

Πϊοαθανοῖι5. ἀθ οίαται Οταθοῖδθ ν. 10, οαϊέ, Ἠπάποπ. : 

ὲ δὲ γυναῖχες τῶν Θηβαίων τοῖς μεγέϑεσι, πο- 

ρείκις, ῥυϑμοῖς εὐσχημονέσταταί τὲ χαὶ εὐπρεπέ- 

σταται τῶν ἐν τῇ Ἑλλάδι γυναικῶν. μαρτυρεῖ Σο- 
φοχλῆς 

Θήβας λέγεις μοι τὰς πύλας ἑπταστόμους, 
οὗ δὴ μόνον τίκτουσιν αἱ ϑνηταὶ ϑεούς. 

. 719 

Ἰοάππος Ῥθαπιᾶξο. ἱπ (ὐαἰδέουαϊ Ἀρροπηᾶ. δὰ ϑιοθδθαπι 

γ0]. ΓΥ͂. ν- 84. Σοφοκλέους 

᾿Επεὶ πέπραχται πᾶν τὸ τοῦ ϑεοῦ καλῶς, 

ϑρθοίδε δ ἢ, συ. 

χωρῶμεν ἤδη, παῖδες, εἰς τὰ τῶν σοφῶν 
διδασχαλεῖα,, μουσικῆς παιδεύματα. 
προσλαμβάνειν δὲ δεῖ χαϑ' ἡμέραν ἀεὶ, 

ὅ ἕως ἂν ἐξῇ μανϑάνειν βελτίονα. 
παῖς δ᾽ ὧν κακὸν μὲν δρᾶν τι προῖχ᾽ ἐπίσταται, 
αὐτὸς παρ᾽ αὐτῶν μανϑάνων ἄνευ πόνου" 
τὰ χρηστὰ δ᾽, οὐδ᾽ ἣν τὸν διδάσχαλον λάβῃ, 
ἐμνημόνευσεν, ἀλλὰ χέχτηται μόλις. 

10 ταῦτ᾽ οὖν φυλαξώμεσϑα, χαὶ μοχϑητέον, 
ὦ παῖδες, ὡς ἂν μήτ᾽ ἀπαιδεύτων βροτῶν 
δοχῶμεν εἶναι χἀποδημοῦντος πατρός. 

780 
Ἰοδηπος Παπιᾶβο. 1. 1. Ρ. 31. “Σοφοκλέους 

᾿ἡμνήμονος γὰρ ἀνδρὸς ἀπόλλυται χάρις. 
Ἅπε ὄλλυται 5ουθοπάνπι αὰΐ Βυαπο Καὶ ΡιΌΡαπᾶα ορίηϊο. 
«1 ποθὴ ἤπηο, 8564 ργαθοθρηίομι υθύδιηι, ἱπ οοαἶοο 
Ἀπαχαπαν αὶ τυ δυαπι ἢ ἸΑρῖοι 6558 μΡαυίαι, Οὐχὶ παρὰ 
πολλοῖς ἡ ἢ χάρις τίχτει χάριν. 

781 

Βέπαρο ΤΧ. ν. 899. Τὸ ᾿Ζιφιάρειον --- ὅπου φυ- 
γόντα τὸν ᾿Ἱμφιάρεων, ὥς φησι “Σοφοχλῆς 

Ἐδέξατο ῥαγεῖσα Θηβαία χόνις 
αὐτοῖσιν ὅπλοις χαὶ τετρωρίστῳ δίφρῳ. 

782 
Βίσαθο ΧΥ͂. ψ. 687. Παρὰ “Σοφοκλεῖ δέ τίς ἔστι 

τὴν Νῦσαν χαϑυμνῶν ὡς τὸ “Ἰιονύσῳ χαϑιερωμένον 
ὔρος 

Ὅϑεν κατεῖδον τὴν βεβαχχιωμένην 
βοοτοῖσι χλεινὴν Νῦσαν, ἣν ὃ βούχερως 

Ἴακχος αὑτῷ μαῖαν ἡδίστην νέμει, 
ὅπου τις ὄρνις οὐχὶ χλαγγάνει 

χαὶ τὰ ἑξῆς. 
783 

ῬΙμδνομια. Νουα]. ᾿. 75». Εὶ μηδεμίαν αἱ προ- 
Ε, ᾿Ξ ; , 

χοπαὶ ποιοῦσι τῆς ἀφροσύνης ἄνεσιν, ἀλλ᾽ ἴσῳ 

᾿ σταϑμῷ πᾶσιν ἡ χαχία περιϑεμένη 

ηολιβδὶς ὥστε δίχτυον χατέσπασεν. 

Εἰσπιοῖος. ΜῸ γΡ. ὅ90, 8. Πόλιβος καὶ μόλυβδος. 

εἰ μὲν ε ἔστιν, τὸ ὃ οὐκ ἔστιν, οἷον. Καὶ μόλιβος 
ὥστε δίχτυον χατῆγε“Ξ Σοφοκλῆς. Οοηῖ, Ρίοιβοη. 
δ Μὸοον. γΡ. 257. 

784 

ΒΌΒΟῚ. ΤΠΘΟΟΡΗ ΧΥ͂, 48. Σοφοχλῆς 

Τὸ πάνσοφον χρότημα .Ταέρτου γόνος. 

785 

Ῥυϊβοίΐδπιιθ Ὑ0]. Π, Ρ. 4150. ΚΎΘΗΙ. ϑδορλοοῖοα, ἐοϑέο 

ϑοίοιεσο,, Ῥυο γεν ψιαθίαηι σομίγα ἴοροηι τιθέγουμηι, δέοι 

μι ἤος 

᾿“λφεσίβοιαν, ἣν ὁ γεννήσας πατήρ. 

7180 

6101. ἩΟπιονὶ Οάγ55. τ, 471. Χάρμα καὶ ἄλ- 
γος: ΖΣοιροχλῆς., Χάρμ᾽ ὑφέρπει δάκρυον ἐχχα- 

λουμένη.“ ἘΞ υβίαιμῖια. φησὶ Σοιροχλῆς ὡς χάρμα -- 
ἐχχαλοίμενον. Ῥοθία βουῖρβονδς 

Χαρά μ᾽ ὑφέρπει δάκρυον ἐχκαλουμένη, 
«ιοηιαδπιοάαπι ΔΙ ΣΟΙ ΒΟΥ ρίιπι ἸΘΡΘΥΘ πιριηϊηϊ. 

7817 

ἩΠΘνοάϊαπεβ σσερὶ μονήρους λέξεως μ. 34, 8. Παρὰ 

“Σοιοχλεῖ,, Ὁ (οὐ ΒΙοομίι.) σχέπαρνος οὐδὲ σιριό- 



᾿ «- ὑδὃ ΟΦΟΒἉΒ ἌΡΞΕΙ ΘΥΕΗΣΣ 

γος πληγαί“ ὅτι γὰρ χαὶ ὃ τραγιχὸς λέγει σχέπαρ- 
νος ἐπ᾿ εὐθείας ἀρσενιχῆς ἐν ἑτέροις ἐδήλωσα. 

188 

Ἡροτοαϊαπιι9 περὶ μονήρους λέξεως γ. 42, 233. 114- 

τη, ἔνϑεν χαὶ γεγιχὴ παρὰ ΖΣοφοχλεῖ., Οὔ τί τοι 
᾿ «-(ς μέτρον μάτας ““. 

789 

Ογαμηπιδίϊοις ΒΟΚΚοΥὶ Ρ. 128, 27. Ἂν --- τρὶς ἐν 

μιᾷ συντάξει -- παρὰ Σοφοχλεῖ 

Πῶς ἂν οὐκ ἂν ἐν δίχῃ 
ϑάνοιμ᾽ ἄν; 

190 

Ἡδόγομῖις, δόξαστον: ἀσάλπιστον. Σοφο- 
Χ 

κλῆς εὐρησά. Τὰ οοᾶθχ. Τποαπίο ΜΙαδιτις Εὐρυσάχει. 

791 

ῬΙΜΓΑΤΌμ5 ὙΠ: Ρ. 77 ἃ. νὴ ἄθ φαινομηρίσι Τιὰ- 

οαθηΐας αρὶι, Τῷ γὰρ ὄντι τοῦ παρϑενιχοῦ χιτῶνος 

αἱ πτέρυγες οὐχ ἦσαν ἀνερραμμέναι χάτωϑεν, ἀλλ᾽ 

ἀνεπτύσσοντο χαὶ συνανεγύμνουν ὅλον ἐν τῷ βαδέ- 
ζει» τὸν μηρόν. καὶ σαφέστατα τὸ γιγνόμενον εἴρη- 
χε Σοφοκλῆς ἐν τούτοις 

Καὶ τὰν γέορτον. ὧς ἔτ᾽ ἄστολος χιτὼν 
ϑυραῖον ἀμφὶ μηρὸν 
πτύσσεται, Ἑρμιόναν. 

Αὰ Ἡοτϊοπαιη σϑίμ ΨΆΙΟΚοπαν. ΠΙαΐσ. Ρ. 221... αἢ 

Ἑλένης ἀπαίτησιν Βυπποκῖία5. 

792 

Οτδπηπιδίϊοι5 ΠΥ πιδί δ Ἰθης 5. πὶ Αοιῖς Μοπδο. 1. ν. 

815. Ἔστι δὲ τὸ φεναχίζειν εἰπεῖν χαὶ περὶ τοὺς 

φήληχας " Σοφοχλῆς ἐν ἰάμβῃ" καὶ φήληχας δὲ φα- 
μὲν τοὺς πλανῶντας τὴν ὄψιν ὡς πεπείρους. Ἠοι- 

Ἰηδηηϊ5. Οριι5ο., Ὑ0], ΠῚ, Ρ. 41. 5κυδρίοαίαν ἐν Μιόβη. 

795 

ΒοΒΟΙακία ὅόρῖ. Οϑάϊρ. 60]. 798. “οχεῖ γὰρ ὁ 
Ἀπόλλων παρὰ «1ιὸς λαμβάνειν τοὺς χρησμοὺς, ὡς 

καὶ ἐν ᾿Ιριχλείᾳ (Ιφιγενέίᾳ 2) φησί. 

794 

Ῥοκ Χ, 39. Καὶ τύλη δὲ παρ᾽ Εὐπόλιδί ἐστιν 
Ἰάζοντι ἐν τοῖς Κόλαξι, χαὶ παρὰ Συφοχλεῖ ἐν τῷ 
Ἰοχλεὶ (3) λέγοντι 

᾿Τλλὰ χαὶ λινοροα [ἢ 
τυλεῖα. 

795 

Ευσπιοῖος. Μ. Ρ. 207, 17. Βουϑοίη: πόλις τῆς 
᾿Ιλλυρίδος. “Σοιοχλῆς Ὀνομακχλεὶ (3) 

“Βουϑοίη “ρίλωνος ἐπὲ προχοῆσιν ἐνάσϑη. 

796 

ῬΟΙαΧχ ΥΨΊ, 89. βρωτος: ὁ νῆστις, παρὰ Σο- 
φοχλεῖ. 

797 

ΒΟΚΚοΥΙ Αποοᾶ. νυ. 336, 6. ᾿4γάζεις: ἀντὶ τοῦ 
ϑρασύνεις. Σοφοχλῆς. 

798 
ΒΟΚΚΘΟΡΙ Αποροᾶ. Ρ. 8386, 7. ἦγ ἅμετος: ἀντὶ 

τοῦ ἄγαμος. Σοφοκλῆς. 

799 
5185 οἱ Βοκκουὶ Απϑοῖ. ρ. 325, 22, 

τας σεβάσματα, ἃ ἄν τις ἀγάσαιτο. Σοφοχλῆς χέ- 
χρηται. 

, 
Ἄ γασμα- 

800 

ΒΟΚΚονὶ Αποοᾶ. ν. 840, 22, γχαζε: ἀντὶ τοῦ 
ἀναχώρει. οὕτως Σοφοχλῆς. 

801 

Ῥμοίϊις. Ρ. 6, 8. οἱ Βοκκοιῖ Απροῖ, ρ. 840, 20. 

᾿γωγεύςς: ὃ ἱμὰς τῶν χυγηγετιχῶν κυνῶν. οὕτως 
“Σοφοκλῆς. 

802 

ῬΟΙχ ΠΙ,141, ᾿“γωνοϑέτιν μοχϑηρῶς ἐχά- 
λεσε Σοφοχλῆς τὴν ἀγωνοθεσίαν. Οοντῖρα ἀγωγοθή- 
χὴν οχ οθαϊορ. 

802 

ΒοΚΚονὶ Αποοᾶ, Ρ. 848, 11. “δικόχειρας: ὡς 
“Σοφοχλῆς. 

804 

Ἡογοἰις, “δρέπανον: ἄδρεπτον, ϑεοῖς 
ἀναχείμενον. “Σοφοκλῆς. 

805 

Βοκκουὶ Αποοῦ. Ρ. 8469, 13. ““δρῦναι: ἁδρὸν 
χαὶ μέγα ποιῆσαι. Σοιφοχλῆς. Ι 

806 

ΒοΚΚου Αποοᾶ, ρ. 347, 25. ᾿“εέζων --- Ζοφο- 

χλῆς δὲ τὴν εὐθεῖαν εἶπεν, ᾿Αείζως γενεά." 
807 

ΒΕΘΚΚονὶ Αποοᾶ. ρ. 347, 806. ᾿εέζων πένϑος 

ἐρεῖς, ὡς Σοφοχλῆς ἀείξζων ἕλχος. 

808 

ΒΟΚΚουὶ Απροᾶ. νυ. 348, 17. Ἄζεεν: τὸ στένειν. 
“Σοφοκλῆς. 

809 

ΒοΚκονὶ προ. ρ. 8348, 26. ᾿ζησέα: οὕτως ἡ 
“Ἰημήτηρ παρὰ Σοφοχλεῖ καλεῖται" οἱ δὲ, τὴν εὐ-- 
τραφῆ. 

810 

Βοκκοῦὶ Αποοὰ, ᾿. 858,4. “ϑαυμάστως: ΖΣο- 
φοχλῆς εἶπεν. 

811 

Βοκκουῖ Αποοᾶ, γ. 368, 5. ᾿ϑέμιστα χαὶ 
ἀνόσια δρῶν «Ἰείναρχος εἶπε χαὶ Σοφοχλῆς. 

812 

Βοκκουὶ ἀποοὰ, ῥ. 352, 10. Ὦ ϑραχτος: ἀτάρα- 

χος. καὶ τὸ συνεχύϑη ἔϑράχϑη “Σοφοχλῆς λέγει. 
818 

ΒοΚΚονὶ Ἀποοή. γν. 362, 31, “ἱματορρόφον: 
“Σοφοχλῆς 

Τίσις δ᾽ ἄνωθεν εἶσιν αἱματορρόφος; 

814 

ΒΟΚΚοῦὶ Αποοᾶ. ῥ. 360, 18, ἑματῶσαι: ἀντὶ 
τοῦ «φονεῦσαι. ΖΣοιροχλῆς. 

815 

ΒΡΚΚοΥὶ Αποοᾶ. ψν. 361,2. «ϊολέζεεν: τὸ ποι- 

χίλλειν. οὕτως “Σοιροχλῆς. 

816 

ΒΟΚΚοΥΙ Αποοᾶ. γ. 367, 1ὅ. 

τοῦ ἀτυχία. οὕτως Σοφοχλῆς. 

817 

Βοκκουὶ Αποοῖ, ρ. 367, 206. ᾿χόλαστον σῶ- 
». . Ὁ μα Σοφοκλῆς. 

᾿χληρέακ: ἀντὶ 

819 

ΒΟΚΚΟΡΙ ἀποοῦ, γν. 3967, 32, 

“Σοφοκλῆς. 

᾿χκολουϑία: ἡ 
ἀχολούϑησις. 
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819 

Βοκκουὶ ἀποοὰ. ῃ, 8372, 18, ἄχουε σῖγα: -- 
καὶ Σοφοκλῆς 

᾿άχουε σῖγα" τίς ποτ᾽ ἐν δόμοις βοή; 
820 

ΒοΚΚουΐ Απροᾶ, Ρ. 8369, 13, ᾳχουσείων: ἀντὶ 
τοῦ ἀχουσόμενος. 

821 

Βοκκονὶ Ἀποοῖ. γ. 372,14. ἡχουσέτην Σοφο- 

φοχλῆς ἔφη, ἀκούσεσϑαι δὲ ᾿Τριστοφάνης. 
822 

Βοκκοτὶ Αποοᾶ. μ. 8373, 13.. ᾿“χουσία: τὸ 
πρᾶγμα. «Σοφοχλῆς 

᾿Εξαίρετον τίϑημι τὴν ἀχουσίαν. 
82 

Βεκκουὶ Απϑοᾶ. ρ. 378.1. ἡ χουσέμη: ἀντὶ τοῦ 
ἀχουστή. Σοφοχλῆς 

Σπονδὴ γὰρ ἡ κατ᾽ οἶχον ἐγχεχρυμμένη, 
οὐ πρὸς ϑυραίων οὐδαμῶς ἀκουσίμη. 

δύναται χαὶ (τωνὴ ἀχουσίμη λέγεσϑαι. 

824 

ΒοΚΚοιὶ Απροᾶ, Ρ. 3738, 156. Ἰχροφύσιον: τὸ 
τῇ χώνῃ προστιϑέμενον. ΖΣοφοχλῆς. 

826 
Βεοκκουὶ Αποοᾶ. Ρ. 383, 4. “λεύσω: ἀντὶ τοῦ 

φυλάξω. Σοφοκλῆς. 
826 

ΒΟΚΚΟΙῚ Απροᾶ. γμ, 388, 11. 

τοῦ λεπτύνουσι. Σοφοχλῆς. 

827 

Βοκκουὶ Απροᾶ, ρ. 388,31. λχώϑω καὶ ἀλχά- 
ϑεινς Σοιφοχλῆς καὶ «Αἰσχύλος. σημαίνει δὲ τὸ βοη-- 
ϑεῖν. 

᾿ἈἈλένουσιε: ἀντὶ 
! 

828 

ΒΟΚΚοΥὶ Απροᾶ, Ρ. 376, 32, .2λλώ: ἀντὶ τοῦ 
ὅταν (᾽) «Σοφοχλῆς. 

829 

Βυϊάαα οἱ Βοκκουὶ ἀπο. ρ. 376,31. ᾽4λλάχϑη- 

τε: ἀντὶ τοῦ διαλλάχϑητε. Σοφοκλῆς. 

830 
ἙΕιγπιο]. ΜΙ. Ρ. 69, 41. “λοιμός: τὰς χρίσεις 

χαὶ τὰς ἐπαλείψεις ἀλοιμοὺς ἔλεγον. “Σοφοκλῆς 
»» Π͵ριεὺς ἀλοιμός.““ ἡ ἐπάνω τῆς τοῦ ϑαλάμου 
γανώσεως ἐνιεῖσα ἐπάλειψις, χαϑαπεραγνεὶ πετάλω-- 
σις οὖσα ἐν αὐτῷ. 

891 

Ἡδογοίι5, ᾿λύβας (ἰΔλίβας): ὄρος παρὰ Σο- 
φοχλεῖ. ἢ πόλις. οἱ δὲ, λίμνη ἂν ᾿παλίᾳ, καὶ ἂν 
Τροίᾳ. ο,Ἱἱάοταν. ποὺ ποιπῖπθ ΔρΡΡΘΙ]α5856. ΒΌΡΠΟΟΙΘ5 

ἱηΐθυουσ. ραϊπάθπ δὲ ἤανίππι. ὙΠΔ6 ἔνασιι. 751." Ὁ 

Βκυνοκ. 
802 

Ῥαγγπίομι5 Βοκκονὶ ν. 14, 20. μιεσϑος: χω- 
ρὲς μισϑοῦ. Σοφοχλῆς , μισϑος ὃ ξένος πορεύε- 

ται.“ Οοπῇ, Ἠδβγοῖ. ἴθ ἄμεσϑος. 

899 

Βυιϊάας δὲ βυδπγηιαίΐοιι5 ΟΟἰδη. Ὁ. 231. “μύνα- 
σθαις -α Σοφοχλῆς δὲ ἀντὶ τοῦ ἀπαλεξῆσαι. 

894 

δυὰς, μυχνόν: τὸ μὴ μυσαρὸν, ἀλλ᾽ ἁγνὸν ἡ 

χαὶ χαϑαρόν. οὕτω Σοφοκλῆς. γράφεται δὲ χαὶ ἀμυ- 
χοόν. 

8395 

Ἑπρίαίμῖις Ρ. 1405. μι ώβολα: παρὰ Σοφο- 
χλεῖ αἱ διὰ σπλάγχνων μαντεῖαι. 

836 

Ἡρδγομυ5, ναστρέφων: ἀρνούμενος. “Σο- 
φοχλῆς. 

837 

Ἡδογομῖις, γναψύχουσα: ξηραίνουσα. Σο- 
φολχλῆς. 

898 

ῬΟΙκ 1Π| 107. Τὸν δὲ ἄνοσον χαὶ ἀν ὁ ση- 
τον «Σοφοχλῆς. 

889 

ϑαϊάας οἱ Βοκκουὶ Αποοᾶ. Ρ. 407, 12. ἡγτάρης 
ψυχτερὶς ὄψεσί φησι Σοφοκλῆς. 

840 

ΒΕΚΚονὶ Απθοά. Ρ. 414,2. “ορνος λίμνη --- εἶναι. 
δὲ χαὶ γεχυομαντεῖον ἐν τῇ Τυρσηνίᾳ λίμνῃ Σοφο- 
χλῆς ἱστορεῖ. 

841 

ἩΘ5Υ οἰνπ5 (6011. ΒΕΚΚΟΙ Αποοᾶ. γν. 419, 18.) 

᾿παιόλημα: ἀποχάϑαρμα, ἢ ἀποπάτημα, ἢ, 
ἀποπλάνημα. «“Σοφοχλῆς. 

842 

Ἡδεγολῖια, “πάώνϑρωπος: σχληρὸς, ἀνόητος," 
ἄφρων, ἀνελεήμων. Σοφοχλῆς. 

813 

ἙΕτσππο]ος. ΜΙ. Ρ. 128, 18. “πληγίς: τὸ ἁπλοῦν, 
ἱμάτιον, ὅπερ Ὅμηρος ἁπλοΐδα καλεῖ. «Σοφοκλῆς 

Τρύχει καλυφϑεὶς Θεσσαλιχῆς ἁπληγίδος. 
Θυϊάπὶ Θεσσαλῆς ἢ 

844 

ῬΟΠῸΧ ὙΠ, 48. πολωπίσαι. “Σοφοχλῆς. 

845 

ΒοκΚουὶ Απϑοᾶ. Ρ. 4323, θ.ἁ. “πόμορφας ξένα, 

οὐχ ἐοικότα τοῖς ἤϑεσιν. οὕτως Σοφοχλῆς. 

846 

ΒΟΚΚΟΥΙ Απθοῖ. ψ. 439, 10ὅ. ποφανῶσαις: 
εἷς τὸ φανερὸν καταστῆσαι. οὕτως Σοφοκλῆς. 

847 

ἩογοΙα5, Τρραγὲς ὄμμα: οὐ ϑαχρῦον. ᾧ 
τρόπῳ φαμὲν, κατερράγη μου δάχρυον. Σοφοκλῆς ἘῈ 
σατυρικῷ. 

848 

ΒοΚΚονὶ Απροά, Ρ. 447, ὅ6ὅ. ρταμος: χρεουρ-- 
γὸς, μάγειρος. τάττει αὐτὸ Σοφοκλῆς ἐπὶ τοῦ φο- 
γέως. 

849 

ῬΟΠῸΧχ ὙΠ, 306. Σπάϑη: ὅϑεν χαὶ τὸ σπαϑῶᾶν 
χαὶ τὸ ᾿ σπάϑητος χλαῖνα παρὰ Σοιοχλεῖ. Αἃ 
Βιπο Ἰοοιπὶ βρθοίας ἘΓΘΟ Ομ ο]οθθὰ “σπάϑητον χλαῖ- 

γαν. 
860 

ΒοΚΚοΡΙ Απθοὰ. μ. 459, 381. “τιμαγέλης: ὃ 
ἀποστάτης τῆς ἀγέλης ταῦρος. οὕτως Σοιροχλῆς. 

861 

ΤΕΥ οι, «4 ὐλῶπιν: αὐλοὺς ἔχουσαν. ΖΣο(ο- 

κλῆς δὲ τὴν λόγχην τὴν μαχρὰν αὐλῶπιν εἶπεν. 

-ο-.------- --------ςς-ςςςςςςςςςςςςςςςςς.-ς-ς͵Ὥ  ῤῤΟΓΎΟΠΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤῸὋῸὋἣ᾿'᾿'᾿''Ὃὃὃἕἕἕ ἙῸἕᾧ " 
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8592 
Ῥγγπίοιιις ΒΟΚΚΟυὶ Αποοᾶ, Ρ. 28, 28, ἡχανγές: 

"τὸ μὴ ἔχον στέγην, ἢ ὄροφον. ἐπὶ τοῦ λαβυρίνϑου 

᾿Σοςφοχλῆς. 
Ι 853 

Ῥομμαχ ὙΠ, 70. Ἧ δὲ βαίτη ἐστὶ μὲν προμή- 

᾿χῆς χιτών. οὕτω δὲ Σοφοχλῆς καὶ τὰς σχηνὰς τὰς 

᾿βαρβαριχὰς χαλεῖ. 
854 

Αἰμοπαοας ΧΥ͂. Ρ. 690. Παρὰ πολλοῖς δὲ τῶν χω- 

᾿μονεύει τῆς βαχχάριδος καὶ Ζοφολλῆς. 

] 855 

Ἡρογομίυς, Βάσκανος: φϑονερὸς, ἀχάριστος, 

συχοιάντης. Σοφοκλῆς δὲ ἰδίως τὸ βάσχανον ἐπὶ 

τοῦ ἀχάριστος, χιὰ ὁ συκοφάντης παρὰ τοῖς δήτορσιν. 

856 
Ετσπιο]. Μ5. Τιογᾶορπθο, Βλίζειν: χαὶ ᾿“ττιχῶς 

βλίιτειν, τὸ ἀφαιρεῖν τὸ μέλι ἀπὸ τῶν χηρίων, του- 

᾿τέστιν ἐχπιέζειν χαὶ θλίβειν. Σοφοχλῆς 

Ἢ σφηκιὰν βλίττουσιν εὑρόντες τινά. 
857 

] Αἰβοπᾶθις Ρ. 409 ςὃ. Βοῖχλεψ (θρίίοπια βοό- 

χλεψ) παρὰ Σοφοχλεῖ ὁ ᾿ Ἑρμῆς. 
] 868 

Ζοηοθῆις Ῥιόνον. Π, 66. Βοιώτιος νόμος: 

ἐπὶ τῶν τὰς μὲν ἀρχὰς ἠρεμούντων, ὕστερον δὲ τοῖς 

χαχοῖς ἐπιτεινόντων, ὥς φησι Σοφοκλῆς 
ο », ι ; Ξ 
Ὅταν τις (δὴ τὸν Βοιωτιον γόμον. 

899 

Ἐποιαιμμς Ρ. 1625. ᾿ἡριστοφάνης ὁ γραμματιχὸς 

ἐν τῷ περὶ ὀνομασίας ἡλιχιῶν λέγει ὅτι χατὰ τὴν ἡ 

᾿ δάμαλιν Σοφοκλῆς ἔφη, Γηγενῆ βο ὑβαλιεν. 

| 860 
Ετγπιοὶ. Μ. γν. 213,26. Βρέαχχος: ϑηλυχῶς 

ἡ βάχχη ἡ βριαρῶς ἰαχχάζουσα. Σοφοκλῆς ,, Ἔχω 
Η δὲ χερσὶν ἀγρίαν βροίαχχον..“ | ᾿ῷ 

ἱ Ἡδογοδυς, Βωλόγαι: οἱ μὲν χολώνας, οἱ δὲ 

,τὸ Κίλλαιον ἀχούουσι, διὰ τὸ ἀνακεχῶσϑαι, παρὰ 

᾿Σοφοχλεῖ. 
] 8602 
᾿΄ Βαρίαμιίαϑ ν. 1928. Γέρων, παλαιός. λέγει δὲ, 

᾿ φασὶ, χαὶ Σοι(φοχλῆς πληϑυντιχῶς ,. Σὺ γὰρ γέροντα 

᾿βουλεύεις."" ἤγουν παλαιὰ, ἀρχαῖα. 

8603 

Ἡδογομῖις, Γλοιάς: ἢ χαχοήϑης ἵππος χαὶ πο- 

λυδίκ, παρὰ Σοφοχλεῖ. χαὶ γλοίης τὸ αὐτό. 

] 804 
Ἡδεγομῖις, Γνώμων: συνετός. Σοφοκλῆς. 

] 865 

] Τύυρμο περὶ τρύπων γν. ὅ0θ. Ὀνοματοποιία χατ᾽ 

ἐναλλαγήν. ὡς τὸ παρὰ Σοφοχλεῖ 

. Θὲ γὰρ γύνανδροι χαὶ λέγειν ἠσχηχύτες. 

᾿! 

] 
᾿ ] 

ἐντὶ τοῦ ἀνδρόγυνοι. 
8606 

Εἰσπιοὶ. Μ. ν. 264, ὅ8. Δ ελήτιον: τὸ δέλεαρ. 

᾿Σοφοχλῆς , Ἔχε τὸ δελήτιον.“ ἢ Σώφρων. 

4) 867 

ἢ 5680}. ΑΡοΠοηΐ ΒΒ. ΠΙ, 281. “εν δέλλειενς --- 
Σοφοχλῆς ἐπὶ τοῦ περιβλέπειν τέϑειχε. 

᾿μῳδιοποιῶν ὀνομάζεταί τι μύρον βάχκχαρις --- μνὴη- 

8608 

ῬΟΙυχ ΠΙ, 73. “]εσπότειρα --- ΣΣοιροχλῆς. 

8609 

Ετσπιοὶ. Μ.ο ψ. 266, 23. “]ημόχοινος: δημό- 

σιος βασανιστής" ἢ ὃ δήμιος, ἤγουν ὃ ἐκ τοῦ δή- 
μου τὸ φονεύειν χληρωϑείς. “Σοιοκλῆς 

Οἷος γὰρ ἡμῶν δημόχοινος οἴχεται. 

870 

ῬΟΙχ ΓΧ, 1608. Ζιω τὸς παρὰ “Σοφοκλεῖ, ὁ 
φυγὰς, τραγιχῶς. 

871 

Ἡδογομις, Ἐγκότημα: ὀργὴ, μανία. εἰ μὴ 
ἄρα ἰσοδυναμεῖ τῷ χότῳ. καὶ ἐνεκότουν παρὰ 

ΖΣοφοχλεῖ. 
872 873 

Ετγπιοὶ. ΜΠ. ῥ. 518,1. Ἔγχος: τὸ δόρυ. ἱστέον 
ὅτι ἔγχος χαὶ ξίφος καὶ δόρυ τὸ αὐτὸ οἶδεν Ὅμη- 

“- τ δ Ρ σὺν ᾿ γ ρος. ὃ δὲ Σοφοχλῆς τὴν σφαῖραν ἔγχος χέχληχεν, 
; ὐδ το Υ ταν ᾽ Ἧ 

οἷον ., Τὸ δ᾽ ἔγχος ἐν ποσὶν χυλίνδεται.“5 χαὶ τὸ 

πῦρ, οἷον, , Ἔγχος ἱέμενον," τὸ τὴν δρομὴν ἔχον. 

8748 

Εἰσπιο!. ΜῈ Ρ. 333, 40. Ἔλυτρον: χάλυμμα, 
ἐχπέτασμα, ἐνείλημα. ὁμοίως χαὶ ἢ ϑήχη τοῦ τόξου. 
χαὶ πληϑυντιχῶς Σοφοχλῆς ἔλυτρα. 

876 

Ετσπιοῖ. Μ. ν. 344, 40. Ἐνολμές: ἦν τι γένος 

μάντεων οὕτω χαλούμενον, διὰ τὸ τοὺς ἐν ὅλμῳ 
χοιμηϑέντας μαντιχοὺς γίνεσϑαι. ὅλμοι δὲ λέγονται 

οἱ τρίποδες τοῦ ᾿Απόλλωνος. --- Σοφοχλῆς, ἐνό.}- 

μιος, ἀντὶ τοῦ μαντιχός. Ζοπορῖις Ῥεόυθην. ΠΙ, 68. 
Ἀπόλλων ὑπὸ Σοφοκλέους ἔνολμος. 

876 

Ετσχιποὶ. ΜΙ. Ρ. 340, 16. ᾿Τιτιχῶς μὲν ἕξπουν χαὶ 
ἕξχλιψον λέγεται, ὥσπερ χαὶ παρὰ Σοφοχλεῖ ἑ ξ- 
πηχυστί. 

877 

Ἑυβιαίμίης ν. 1662. Ἔπηλιες: ἡ ἐπὶ τοῦ προσώ- 
που μελανία, χαὶ τὸ πῶμα τῆς λάρναχος, ὥς φασιν 
οἱ παλαιοὶ χατὰ τὸν Σοιφοκλῆν. ἡ δ᾽ αὐτὴ καὶ ἔφη- 
λις χοινῶς, ὡς ἀπὸ τοῦ ἥλου. 

878 

ῬΟΙχ ΠΙ, 146. Τὸ βραβεύειν, ἐπιστατεῖν 
“Σοφοχλῆς. 

879 

ῬΙυίατολιις ΜΙΟΓΑ]. Ρ. 144. ΡΝ. (οι 766 6.) Εὔχαρ- 

πον Κυϑέρειαν καλῶς ὃ Σοφοκλῆς τὴν ᾿Ζφρο- 
δίτην προσηγόρευσε. 

880 

Οταπιπιδίίοις ΒΟΚΚονὶ ν. 1376, Εὐνούχους δὲ Σο- 

φοχλῆς χαὶ τοὺς ὀφϑαλμοὺς τοὺς εὔνεις χαὶ μὴ με- 

τασχόντας ὕπνου, τουτέστε τηροῦντας., Οὐχ ὅπου 

λαμπάδες εὐνούχοις ὄμμασιν": 

881 

Ῥμοίίις Ρ. 37,9. Εὐορνιϑίαν: Σοιςφοχλῆς ἐπὶ 

οἰωνῶν. Ἑαδίδιμΐπς ᾿. 1439. Εὐοονιϑία χατὰ τοὺς 
παλαιοὺς παρὰ Σοφοκλεῖ τὸ ἀγαϑὸν οἱώνισμα. 

882 
Εἰσπιοῖ. Μ.ο ν. 462, 25. Εὐτυχία : εὕρηται καὶ 

εὐτύχεια παρὰ Σοφολλεῖ. 
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883 

ῬΟΊχ ὙΠ, 1856. «Σοφοχλῆς ἔφη ., Ποππύζεται 
ζευγηλατρίς."“ 

884 

ῬΒοίϊις Ρ. ὅ8, 25. δὲ οἷπθ μοθίδο ποπιῖπθ Απιίϊατε- 

οἰδία ν. 98,7, Ζημίαν λαβεῖν: ἀντὶ τοῦ ζημιω- 
ϑῆναι. οὕτως Σοιροχλῆς. 

885 

ῬΟΙΧ ΥἹ, 161. Ἡμέχακον Εὐχλείδης λέγει 
χαὶ Σοφοκλῆς. ᾿Τριστοφάνης δὲ καὶ ἡμικάκως (Ὑπο8- 

ππορῆ. 449.). 
880 

Ἡρογομῖ5, Πρακλεία λέϑος -- χέχληται δὲ 

οὕτως ἀπὸ Ποαχλείας τῆς ἐν “Ζυδίᾳ πόλεως. διὸ χαὶ 

Σοφοχλῆς «Τυδίαν λίϑον αὐτὴν καλεῖ. 
887 

Εισιμο]. Μ. ν. 450, 48. Θήλεια: ἔχ τοῦ ϑῆλυς. 

ἢ παρὰ τὸ ϑάλλειν χαὶ γεννᾶν. ὅϑεν καὶ ἡ ὕπομι- 
βοος νὺξ παρὰ Σοφοκλεῖ ϑήλεια καλεῖται. 

888 

ΟΠΒοΘτΌΡοβοις ἀρὰ ΒΟΚΚουιπι Ρ. 1381, Τὸ ϑήλυ- 
δὸς παρὰ τῷ “Σοφοκλεῖ χλιϑὲν διὰ τοῦ δὸς ἡμιάρ-- 
τηται. 

889 

Ἑΐστμοὶ. Μ. Ρ. 42, 40. Ἴδοις --- ἄϊδρις. ἡ γενικὴ 
ἀΐδρεως, ὡς ὄφις ὄφεως" χαὶ ἀΐδρεὶ καὶ ἀΐδρει. οὐ 

γὰρ δεῖ διὰ τοῦ ὃ. -- ὥστε ἁμάρτημα τὸ παρὰ Σο- 
φοχλεῖ ἔδροι δα. Οοηῖον Ἑπδιαιμῖππι Ρ. 407, 88. 

890 

ΟΒΟΘΙΌΡΟβοι5. ἀραᾶ ΒΟΚΚοΡιπι δα Εὐγτηοῖορ. Ρ. 902. 

Ἴχτινος ἡ εὐθεῖα, ὡς παρὰ Σοφοχλεῖ 
Ἴχτινος ὡς ἔχλαγξε παρασύρας χρέας. 

Οοᾶοχ παρὰ συρὰν. Ζοπανὰ5 Ρ. 1100. ἔχτιγος ἔχραξε 
παρασύρας χρέας. 

891 

ῬΟΙΠὰχ ὙΠ, 185. Ἱπποβουκόλοι, “Σοφοχλῆς. 

892 

Αἰμοπδοῖβ Π|. Ρ. 52». Λάρυα --- τὸ δὲ δένδρον 

χαρύα παρὰ Σοφοχλεῖ... Καρύαι μελίαι τε." 

898 

Βυϊδας, Καταινέσαντος: συγχαταϑεμένου. 

“Σοφοκλῆς. καταίνεσον ο5ῖ ἴπ Οραΐρ. ΟΟ]. ν. 1688. 

894 

Ῥποῖϊηβ ν.ὄ 148,7. Κατεύχεσϑαι τῶν ἀχαιῶν: 

ἀντὶ τοῦ κατὰ τῶν ᾿ἡχαιῶν εὔχεσθαι. οὕτως Σοφο- 
χλῆς. 

895 

Ῥῃοίϊις Ρ. 161,14. Καὺυ ρ ὄς: χκαχός. οὕτως Σο- 

φοχλῆς. 
896 

Εἰστποὶ. Μ. ν. ὅ00, ὅ4. Κέκονα: παρὰ Σοφο- 
χλεῖ. ἀπὸ τοῦ χτείνω, ἔχτονα,, χέχονα. 

897 

ἙΕισπιοὶ. ΜΙ. Ρ. ὅ11,ὅ2. Κηρύχειον: ἔστι προση- 
γοριπὸν, χαὶ σημαίνει πᾶσαν ῥάβδον χήρυχος. ἔστι 
χαὶ κτητιχὸν, σημαῖνον τὸ τοῦ χήρυχος, ὡς παρὰ 
Σοφοκλεῖ, Γράμμα χηρύκειον. 

͵ 895 

Ετσπιοὶ. Μ. Ρ. 513, 48. Κιμμερίους «φησὶν Πρα- 

χλείϑης ὁ ΠΠοντιχὸς ὑποχάτω τοῦ Πόντου εἶναι. γρά- 
φεέται χαὶ Κερβερίων. χαὶ ἔοιχε χαὶ ΖΣοφοχλῆς 

περιπεπιτωχέναι τῇ τοιαύτῃ γραιρῇ " ὁμοίως καὶ ᾿1ρι- 

στοφάνης ἐν βατράχοις (ν. 187.). 

899 

Ἑτσπιοὶ. ΜΙ. ν. ὅ14, 272. Κινάχη: ὁ ἀκινάχης! 
παρὰ «Σοφοχλεῖ. 

900 

Ἑπρίαιῖπς Ρ. 1479, 44. Κογχοβόας ὕρνις, ὁ 
ἀλεχτρυὼν, παρὰ “Σοφολλεῖ. 

901 

5080]. Αὐἱοίορη. Δομπανη. νυ. 795. Κραναὰ πό- 

λιες: τοῦτο τέτριπται ὑπὸ τῶν παλαιῶν. χαὶ «Αϊσχύ- 
λος γὰρ χαὶ Σοιροκλῆς ἐχρήσαντο τὴ λέξειϊ, 

902 

Ἐπί μῖ5. Ὁ. 1493, 32.. Τ1κέϑαργος: δηλοῖ 

μὲν κύνα. τροπιχῶς δὲ σημαίνει χαὶ ἐπίβουλον ἄν- 
ϑρωπον χρύφα βλάπτοντα. χαὶ ἔστιν ἐχεῖνος ὡσπερεί 
φασι λαϑροδήχτης, ἀπὸ κυνῶν. “Σοφοχλῆς 

Σαίνουσα δάκνεις χαὶ χύων λαίϑαργος εἶ. 
Αρυᾶ 5601. Αὐἱδίορῃ. Ἐς. ν. 1006. οἱ ϑιυιίῖσαπι ἵπ 

λαίϑαργος Ἰοαίταν σαίνεις δάχνουσα. 

903 

Ἑυίαϊμῖπα Ρ. 1761, 275. Τ1κ«πίζειν: παρὰ Σο-᾿ 

φοχλεῖ, τὸ συρίζειν. χαὶ βαυβᾶν, τὸ χοιμᾶσϑαι, 

οἷον 
Ἢ δὲ προὐχαλεῖτό με 

βαυβᾶν μετ᾽ αὐτῆς. 
904 

Ῥιμοιίπα Ρ. 210, 16. Ζευγαλέα, διάβροχος. οὕ- 
τω Σοιροχλῆς. Ἐϊσιμο]. Μ.ο γ. 610, 28. “ευγα- 

λέον: τὸ ὑγρόν. Σοφοχλῆς ., Μύρῳ λευγαλέῳ.“ 

905 

Ῥμοῖίιις ν. 219, 26. οἱ ϑιιΐίάας, «Ζηχυϑιστής : ὃ μι- 

χρόφωνος. οὕτως Σοφοχλῆς. 
900 

Ῥμγυπίοίιις Ρ. 187. δα. ΤΌΡοοκ. “έβανον λέγε 

τὸ δένδρον - τὸ δὲ ϑυμιώμενον, λιβανωτόν εἰ χαὶ 
διὰ τὴν ποιητιχὴν λίβανον χαὶ τοῦτο Σοφοχλῆς 

λέγει. 
907 

Ῥιοιίις. Ρ. 227, 18. Σοφοχλῆς δὲ λιτροσκό- 
πον φησὶ τὸν ἀργυραμοιβὸν, ἀπὸ τοῦ νομίσματος. 

908 

Ῥποιίις Ρ. 247, 17. ΠΤ χαρείνη (μαρίλη): ἡ με- 

μαρασμένη ὕλη, χαὶ τοὺς ἀνϑραχευτάς. Σοφοκλῆς. ᾿ 

909 | 
Ῥμοίίις Ρ. 255, 24, ἤϊελίνη: --- ὕσπριόν ἔστιν, 

ὅπεο χαὶ ἀρσενιχῶς λέγεται. “Σοφοκλῆς --- ϑηλυχῶς 

μελίνη. οὗ | 

ῬΟΙΠῸχ ΠΙ, 456. ΠΙελλόποσιν τὸν ἄνδρα ὠνόμασε 
“Σοφοχλῆς. 

911 

Ἐπιβιαιπῖπ5 Ρ. 877. 51. 1 ἢ λα. «οφοκλῆς, φησὶν 

ὃ γραμματιχὸς ᾿Δριστοιράνης, δόξειεν ἄν που χαὶ τὰ 
ϑηρία πάντα μῆλα χαλεῖν. Τάοπι ν.. 1648, 600. Σορο- 
χλῆς γοῦν, φασὶ, τὸν ᾿ἡχιλλέα τραφῆναι εἰπὼν ἐν 

τῷ Πηλίῳ πᾶν μῆλον ϑηρῶντα, δόξοι ἂν τὰ ϑηρία 
πάντα μῆλα καλεῖν. 

912 

ῬΟΙΠπ ΠῚ, 10. ΠΠήτηρ, ἡ τεχοῦσα ---ἡ μαστὸν 
ἐπισχοῦσα, ὡς Σοφοκλῆς. 



0} ΣΟΦΟΜΚΛΒΕΟΎΣ. 

913 
ῬΠοίλις Ρ. 269. 9. ΠΠιαίνεσθϑαι χαὶ ἔχμεαί- 

γεσϑαι, τὸ ὀνειρώττειν. «Σοφοκλῆς. 
914 

Ετγπιο]. ΜΙ. ν. 595,1. 11] ύνδος: μύνδος ἰχϑὺς, 

Σοφοχλῆς" ὁ μὴ αὐδῶν. ὅϑεν χαὶ ἔλλοψ, ἀπὸ τοῦ 
᾿ἐλλειπὴ τὴν ὅπα ἔχειν. 

915 
ῬΟΠυχ ὙΠ, 80. Ξάσμα Σοφοχλῆς. 

916 

Ξυνῶγνας: Ῥμοίϊις Ρ. 312, 22. τὸν χοινωγόν. 

“Σοφοκλῆς. 
917 

Οταπιιπαίίοιι5 (οἰ σ]πίαπα5 Ρ. 237. Ὄγμος: ἡ χα- 

τὰ στίχον ἔφοδος τῶν ϑεριστῶν. καὶ ὄγμοι σταχύων. 

χαὶ Σοφοχλῆς ὀστιβογμεύς (3) φησιν. καὶ ἐπόγμιος 

᾿“Ἰημήτηρ., ἔφορος τοῦ ϑέρους. 
918 

Γ΄ Ῥοῖίις ρ. 326, 13. Ὀχριάζξων: τραχυνόμενος. 
] “οιροκλῆς. 

919 

Ῥμοῖϊις ν. 329, 15.. Ὁλοσπάδες: ὅλαι κατα- 
πινόμεναι καὶ χατασπώμεναι. ΖΣοφοχλῆς. 

] 920 
ῬΟΙΗχ ὙΠΙ, 32. Τὰς δὲ ταινίας ὁλοστημό- 

'νοὺυς τολύπας Σοφοχλῆς ὠνόμασεν. 

921 
ἈΑρροπᾶϊχ Ψαῖῖο. Ῥιουθὺν. ΠΙ,86. Ὀπισάμβων: 

ταύτην Χρύσιππος τάττει κατὰ τῶν χεῖρον ἐν τοῖς 
δ ; ἡ 5 τ τὰ 

πράγμασι προβαινόντων, παρὰ τὸ ἀεὶ ὀπίσω βαί-- 

γειν. μέμνηται δὲ τοῦ ὀνόματος Σοςφοχλῆς. Ἑαρία- 

οαμας ν. 862,5. Ἐν δὲ τῷ χατὰ στοιχεῖον λεξικῷ χαὶ 

᾿ὐπισαμβ ὼ εὕρηται ἡ εἰς τοὐπίσω ἀναχώρησις. 
922 

Ῥμοίλις. Ρ. 346, ὅ. Ὀρϑόχερως: ὀρϑόϑριξ. 
Σοφοκλῆς. ῬοΙαχ 11,31. Καὶ παρὰ Σοφοχλεῖ ,,.Ὀρ- 
ϑόχερως φρίχη ," οἷον ὀρϑόϑριξ. 

923 

Ῥμοίϊι5 ν. 346,33. Ὀρϑόφρων: ἀνατεταμέ- 

γὸς χαὶ μετέωρος ταῖς «φρεσίν, οὕτως “Σοφολλῆς. 

924 

Γ Ῥμοῖίις Ρ. 359,8. Οὐχ ἐκφρῶσιν: οὐχ ἐξα- 

«ὥσιν. ΖΣοφοχλῆς. 
920 

Ῥμοίίις ρ. 361, 16. Οὐράν: αἰδοῖον. ΣΣοφοχλῆς. 
920 

Ῥμοιῖας Ρ. 3608, 19. Ὄφ ελμα: αὔξημα. Σοφοχλῆς. 

927 
Ἡανροονταῖίο, Παραχρούεται: ἀντὶ τοῦ ἐξα- 

πατῷ --- μετῆχται δὲ τοὔνομα ἀπὸ τοῦ τοὺς ἵστάν-- 

τας τι, ἢ μετροῦντας χρούειν τὰ μέτρα, καὶ δια- 
σείειν ἕνεχα τοῦ πλεονεχτεῖν. χαὶ ΖΣΣοιροχλῆς που 

Ὡς μήτε χρούσης μήϑ᾽ ὑπὸ χεῖρα βάλῃς. 

ΠῸος πιοίνρο αὐϊίασ ἴῃ Δίαρο νυ. 178. οἱ δὶ. 

928 ᾿ 
Ετισπιο]. ΜΙ. ρ. 490, 3. (9011. ὅι8ὰ ἴῃ χάπηλος) 

Κάπηλος, ὃ μεταβολεὺς, καὶ οἰνοπώλης. παρὰ τὸ 

χέειν τὸν πηλὸν, ἤγουν τὸν οἶνον. τινὲς οἴονται ἕν 
ἀνθ᾽ ἑνὸς εἶναι, πηλὸν χαὶ οἶνον, ἐχ τοῦ παρὰ 
Σοφοχλεῖ 

Πολὺς δὲ πηλὸς ἐχ πίϑων τυρβάζεται. 

Σοφοκλῆς εὐεπίφορος εἷς τὸν πηλόν. Ι': τ 
᾿ὃ μὲν οὐν ἔ 

ὶ ἘΞ. -- Ἐιρριςυσον 

939 

Ῥμνγηΐομις ΒΘΚΚΘΡΙ Ρ. 21, 272. Προσσαίνειν: 

“Σοφοχλῆς. 
950 

Ῥμοίζις ρ. 470,2. Πτέρυγες: τὰ πηδάλια. Σο- 
φοχλῆς. 

931 
Ἑπτιαιμΐπ5 Ρ. 948, 190. Τὸ πτύον χαὶ πτέον 

ἔλεγον οἱ ᾿Δττικοὶ ὕστερον, ὡς «Αἴλιος “Πιονύσιός φη- 

σι" πτύον δὲ Σοφοχλῆς, ἀχολουϑῶν δηλαδὴ τῷ 
ποιητῇ. 

932 ἃ 
Ετγπιο!. ΜΙ. ν. 696, 606. Πύγαργος: εἶδος ἀε- 

τοῦ. Σοφοχλῆς ἐπὶ τοῦ δειλοῦ, ἀπὸ τῆς λευχῆς πυ- 
γῆς, ὥσπερ ἐναντίως μελαμπύγης ἀπὸ τῆς ἰσχυρᾶς. 

932 " 

Βίναθο ΨΙΠ. μ. 864. ΖΣοφοχλῆς δὲ καὶ Ἴων τὸ 
ὀάδιον (λέγουσι) ῥῴ. 

935 
Ῥιοιῖίας ν. 480, 15. Ῥαιχούς: οἱ βάρβαροι τοὺς 

“Ἕλληνας. “οφοχλῆς τὴ λέξει χέχρηται. Ἐπιδιαῖμῖι5. Ρ. 

890. Πραιχοὺς, ἡ μὲν συνήϑεια χαὶ Σοφοχλῆς 
δέ που χατὰ τοὺς παλαιοὺς, χαὶ ὁ “Ζυχόφρων δὲ 

διὰ τοῦ ἐν ἀρχῆ γ προφέρουσιν ἐπὶ Ἑλλήνων. οἵ, 
βάρβαροι δὲ Ῥαιχούς φασι δίχα τοῦ γ, ὡς ἐν πα- 

λαιῷ εὕρηται ῥητοριχῷ λεξιχῷ. Ομ, ἔναρια. 4565. 

934 

Εἰσπιοὶ. ΜῸο ν. 702, ὅ4. Πᾶς ὃ πετρώδης αἵγια- 
λὸς ῥαχίας καλεῖται. χαὶ γῆ δέ τις ἐν τοῖς μετάλ- 
λοις οὕτω χαλουμένη. παρὰ τῷ «Σοφοκλεῖ ῥ αχία 
λέγεται ἡ τοῦ ὕρους. 

9836 

Ῥμοιῖας Ρ. 484,12. Ῥάχοι: αἱ μυρίχιναι ῥάβδοι" 
οἡΡάχοισιν ὀρχάδος στέγης.““ Σοφοκλῆς δὲ τοὺς φρα- 
γμοὺς ποίμνης. 

936 

Ῥμοιίυς. Ρ. 485,10, Ῥειτά: ἐν ᾿ἸΕλευσῖνι δύο 
ναμάτια φερόμενα ἐκ μιᾶς πηγῆς, χαλούμενα Ῥειτά. 
οὕτως Σοφοχλῆς. 

ἢ 957 

Ῥμοιίπς ν. 488, 12. οἱ δίας, Ῥήτωρ: συνήγο- 
ρος, διχολόγος. χαὶ ὃ τὴν ἰδίαν ἀποφαίνων γνώμην, 

ὴ χὰ Σοφοκλεῖ. χριτὴς παρὰ ΖΣοφοχλεῖ ΠΕ 

Ἡογομίια, Ῥυτῆρι χρούων: ὃ χύχνος λέγει 
Καὶ μὴ ὑβρίζων αὐτίχ᾽ ἐχ βάϑρων ἕλω 

ῥυτῆρι χρούων γλουτὸν ὑπτίου ποδός. 
ἔνιοι δὲ οὐχ ἐπὶ τοῦ χύχνου, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν πολε- 
μίων͵, ὥστε εἶναι τὸν λόγον, φεύγοντας αὐτοὺς τῷ 
ὑπτίῳ ποδὶ τοὺς ἰδίους γλουτοὺς ποιήσω τύπτειν. 

Ὑ.1. Βιυαποκῖις χαὶ μὴν --- σ᾽ ἕλω. Ὑουδιμν 2. 6χ 
ΒΌΡΒΟΟΙΘ αἴΐοτε ῬΒοίίις Ρ. 493, 18. 

9239 

ϑυϊάαθ, Σάγμα: ἡ ϑήχη τοῦ ὅπλου" σάγη δὲ 
τὸ ὅπλον. Σοφοχλῆς 

Κάλλιστα τεύχη δ᾽ ἐν χαλοῖσι σάγμασι. 
ἈΑρομοπίπς Ιθχ. Ηοπιοσ. Σάχος : ἀσπίς. ἀκρ᾽ οὗ χαὶ 
οἱ νεώτεροι σάγην, τὴν ὅλην πανοπλίαν λέγου- 
σιν, ὡς Σοφοκλῆς. 

Ῥποῖϊης 

τὴν ὀπήν. 

“Σοφοκλῆς. 

Ρ- 497, 12. 22. Σαλάβην: “Σοφοχλῆς 

Σαλάμβη: ὀπὴ, χαπνοδόχη. οὕτως 

ΠΡΟΣ Ἵ 

-ο---,,.Ὁ............ὄ ψὃ6ἐἔὃ56..πΞ --- αὶ τ στ συ... 



ἱ 

[λὰ χαὶ ἡλίου. ὅϑεν παρὰ Σοφοχλεὶ ἡ ὀπὴ, ὡς ἐν 

τς ΠΟΙ ΞΘ Ξε --ο--Ο-΄-------------. 

π--------- 

Σ᾿ Ὁ ΦΘ ΑΒ ΘΟ Υ Σ: 

921 

Ἡδεγοἰυ., Σειρίου χυνὺς δέχην: Συφο- 
χλῆς, τὸν ἀστοῦον χύνω. 

942 

Ἑυπιαιις ν. 1908. Σ ἕλως οὐ μόνον πυρὸς, ἀλ- 

ῥητοριχῷ εὕρηται λεξιχῷ. 
912 

Ἡογοας, Σεμνὰ τῆς 
ξ Ξ ἘΝ ΤΟΣ ἥ Ἢ 

μυστήρια: «Σοφοχλῆς τὰ ἄρρητα καὶ ἀνεξήγηια 
μυστήρια. 

σῆς παροϑένου 

3 99: 
Ῥμοῖίϊις Ρ. 511, 16. Σ ίχλος (σίγλος δναιηππιαεῖ- 

εἰς Βαοιπαπηὶ 1. γ. 36ΆΈ, 9.): 

σταϑιιὺς βαρβαριχὸς δυνάμενος ὀχτὼ ὀβολοὺς ᾿Ἵττι- 

χαὶ τὸ ἐνωτίον. καὶ 

χούς. οὕτως “Σοςφοχλῆς. 

915 

Ἡσογομίις, Σιλφρίου λειμών: Σοφοχλῆς πε- 
οὗ γῆς ἐν «Τιβύῃ τὸ σίλφιον φερούσης. 

940 

5080]. Ῥίησαν: Τύμμι. Ὑ, 36. Σοςιστὰς μὲν χαὶ 

σοφοὺς ἔλεγον τοὺς ποιητίς. Σοιοχλῆς 
Διέν᾽ εἰς σοιιστὴν τὸν ἐιιόν. 

ἘΠιρια νι ». 1023. Οἱ παλαιοὶ σοφοὺς ἐχάλουν ὅπαν- 

τίς τοὺς τεχνίτας. χαὶ «Σοιροχλῆς δὲ, «φασὶ, τὸν ὦ 

χιϑαςῳϑὸν σοφιστὴν λέγει. Οοηΐου Αἰμοπάθαπι Ρ. 082... 

927 

ῬΟΠχ Π, 101. Στομώ δη: τὰ εὔστομα καὶ 
εὔφημα. “Σοφοχλῆς. Ι 

918 

Ἡρογομίν, Στραβαλοχομᾶν: οὐλοχομᾶν. ἢ 

ῬΟΙΧ 11,28, οὐλοχόκιος. οὐλοχέφ αλος. τὸν δὲ τοιοῦ- 

τὸν στριμβολοχομῶν Συς(οχλῆς ὠνόμασεν. 
949 

ῬΒοίΐις ρ. 592, 8. 5υυσας δὲ Ζοπορίις ΨΙ, 19. Τὺ | 

θερμὸν τοῦ ὀβελοῦ: ἐπὶ τῶν ἀναιρουμένων 
(αἱρουμένων ϑυϊάας) τὰ χείρονα ἀντὲ τῶν χρειττό- 

νων ἡ παροιμίᾳ, ἀπὸ τῶν ἀπείρως δοκσσομένων ὦ 

χατὰ τὸ πεπυρωμένον τῶν ὀβελίσκων. μέμνηται αὐ- 

τῆς Ζοιροχλῆς. 
900 

Ῥμοιίίις ν. 002, 6. οἐ Ετνιπο]. Μ|. ν. 766,40. Το 

παιας ἡ ἐναντίᾳ πνοή. οὕτως Σοιοχλῆς. γριὰ ΕπΥ- 

10], ΜῈ. τρεπαῖα. Βυπποκίης τοοπαία. 

941 

ἩΘοΥ ομῖις, 6 ὥς ἀντὶ τοῦ Τυφῶνος. Σοιροχλῆς, 

952 

Τυιοίασιῖις Ρ. 1490. Ὕπουλον εἶπε «“Συηροχλῆς ᾿ 

ῬΤΆΛΟΜΕΝΤᾺΑΣς 

ἥν: Ἥ τν 
τὸν δούρειον ἵπιπον. τ ςπεγκιὸν αὐτὸ ἐκ τοῦ σχω- 

Ὗ 

πτηνῶν κεγομένου ὑπούλου ἤϑους, τοῦ χατ᾿ ἀνώρω- 
πὸ μὴ ὑγιῶς ἔχοντα τοῦ τρύπου, ὡς ἀπὸ ἑλχῶν, 

ἃ δοχοῦντα ὑγιᾶσϑαι, οὐκ εἰς παντελὲς, φασὶ, χα- 
ϑαρεύει " ἀλλὰ δηλαδὴ ὑπὸ τὴν ποοφαινοιιένην οὐλὴν. Ὁ : ἀεὶ ἡκαθη ΠΡ προς ΠΕ ΗΥ Οὐκῆ 
χαχόν τι χρύπτει. 

953 Ι 

ἩΘοΥ ομῖις. οἵ ῬΙυγἴομ,. ΒΟΚΚοιὶ ν. 68, 4. (00]]. 

Ῥμοιῖο ν. θ86,12.) Ὑψαυχεῖν: 
«φοχλῆς. 

μεγαλιυχεῖν. Σὸ- 

901 

ῬΒοῖΐιΝ Ρ. 637,1. Ταιχῷ: ἀχμάζοντι καὶ λαι- 
πρῷ. οὕτως Σοιυχλῆς. 

905 

Ῥμοίϊις Ρ. θ40, 18. Τα οχέδα: τὴν ἐχ τοῦ γή- 
φως δυτίδα. οὕτως “ΣΣοι(οχλῆς. ὙΥἰοριιι, ᾧ ἀρμχίδα 
οονροχὶς Βυμποκία". 

900 

ΤΟΥ οι, ἴθ ἀφ ἀομαχον, Τὰ βάς εἴτε 

γας “οφοχλῆς ἔφη. 

«ἀομεκῶ- Ὁ 

9597 

Ετσινοι. 1. ν. 808,3. “υτώλμιος: Σοηοχλῆς 
ΤΙροσῆλϑε μητοὶ χαὶ φυταλμίῳ σπικτοί. 

908 

Οταμηπδίίοις. ΒΟ πιδημὶ Γ. Ρ. 4156, ὅ. (οι οἷν 50- 

ῬΒΟΟΙ 5. ποιμῖηθ ΕΘ οἰ) Χ ει μά μον α παρὰ “Συ- 

φοχλεὶ ἡ παρ᾽ Ὁμήρῳ ἀλεξάνεμος. 
9509 

Βυϊδας, Χλωρανϑείς: 
᾿ 

ἀνιὶ τοῦ χλωρὺς γενη-" 
ϑείς. οὕτως Σοφοκλῆς. ] 

900 

Β6Π01. Αὐϊσίορι. απ. 1006. Πουσαῖος.- ὁ δὲ Σο-, 

φοχλῆς χρησμολόγον αὐτόν «(ησι. 

901 

Ἡρνοιἴδμι5. περὶ μονήρους λέξεως ν. 11,26. Χγοῦς 

! 
] 
! 

παρὰ Σοφοχλεῖ. 
902 

Ἐπιδίαιΐυς ν. 777. Ἡ’ώχαλα, τὰ ἔμβουα, χαὶ! 
το ΕΝ ὅϑεν χαὶ τ᾿Ἡνωχαλοῦ ΠΝ τίς (ρτι θη γέγονοτιι, ὁϑὲν χιὼ ᾿Ἱψαχαλούχοι μητέρες. 

παρὰ Σοιφοχλεῖ, Τάθαν νυ. 1025. 6χ Αὐἱδεορμαηῖν πανθια-ὶ 
“«- - γα ΄ ] 

πιδϊοὶ Πρνὸ σιδοὶ ὀνομασίας ἡλικιῶν, ΤΠ ιβους δέ τινα 

χαὶ ἀρτιγενὴ δὴ, ᾿ῃνάχαλα λέγει καλεῖσθαι χαὶ ὀρτά-" 
ΝΡ ΚΠ ς ΣΕ ΣΕ σεν ᾿ 

λίχους. ὅϑεν φησὶ παρὰ “Σοιροχλεὶ 
ινωχαλοῦχοι 

’ ΣΎ 3 “Ὁ 
μητέρες αἰγές τ᾿ ἐπιμιαστίδιον ] 

᾿ » ᾿ 5 ᾿ 
γόνον ὀρταλίχων ἀναιραίνοιεν. 

903 
δι, Ὡς: λέω. ΖΣοφοχλὴς ] 

Θαυμαστὰ γὰρ τὸ τόξον ὡς ὀλισθάνει. 



ὑγροῦ ϑῆν ἔσμ τϑν μόν τ δ 
(Εχ γυϑοοιβίομο ἀ, Μία ἴα 6.) 

' ΤΟ ἘΣ ΨΩΣ: 410.40Σ. 
1 

ΠσαΘανομ5. βίῳ Ἑλλάδος ν». 22. Ηδήςοι. 5ἷπ 

ποπιΐπο [Ὁ } 1186 

“Ἕλλην γὰρ, ὡς ἔοιχε, γίγνεται “Τιὸς, 
τοῦ δ᾽ «Αἴολος παῖς, «Αἰόλου δὲ Σίσυςος 

᾿ϑάμας τε Κρηϑεύς ὃ’, ὕς τ᾽ ἐπ᾿ ᾿Αλφειοῦ δοακῖς 

᾽ ἀν Δ ΕἸΣ Ὑϑ 5 ϑεοῦ μανεὶς ἔροιννε Σαλμωνεὺς φλόγα. 
[εξ ἐν δεχάτα τοῦ το χθι) ΡΟ αΞΕΙ, ΕἸπιΙοῖυα δα δίνανο ὙΠ. ρ. ὅ46 Ρ. Αἴμιοὶ. Ἣ δὲ “Σαλμώνη πλὴη- 

Μοάθαμι ν. 60. τίς σὲ μάτηρ ἐν δεχάτᾳ τόχον ὠγό- 

μασὲ. 

ε 

ὅ 0801. Αὐΐδίοριι. ἂν. 494. ἐς δεχάτην γάρ πο- 
τες ὅτι τὴν δεχάτην εἱστίων ἐπὶ τοῖς γεννηϑεῖσι 

᾿ 32. Ὁ , ΕῚ , ΄ »" τὴ " χαὶ ἐν αὐτὴ τὰ ὀνόματα ἐτίϑεντο τοῖς παισὶ, χαϑά- 
περ Πὐριπίδης ἐν Αἰγεῖ, Τί σὲ μᾶτερ ἐν δεχάτᾳ 

τύχον ὠνόμαζεν." Βυϊηας ν. δεχατεύειν, τίς σὲ μά- 

σίον ἐστὶ τῆς ὁμωνύμου χρήνης, ἐξ ἧς ῥεῖ ὁ Ἔνι- 
πεύς " ἐμβάλλει δ᾽ εἰς τὸν ᾿Ἱλφειὸν, καλεῖται δὲ νῦν 

Π : , Ε: . 
Βαρνίχιος. τούτου ἐρασϑῆναι τὴν Τυρώ φασιν. --- 

ΟἸοιπ. ΑἸοχ. Κίτοιπ. ΨΙ. ρΡ. 742, 18. 
Ἧ , δῦ, παν ἐνταῦϑψα γὰρ βασιλεῦσαι τὸν πατέρα αὐτῆς Σωλμω- 

οίαν σὲ (ὦμεν γαῖαν ἐχλελοιπότα γέα, χαϑάπερ κεὰ Εὐριπίδης ἐν «ΑἸόλῳ «φησίν. Φσ δι Δ Ὅλ ται τ Ἔκτη, να βτημέβοεΣ "αἱ 
πόλει ξενοῦσϑαι; γῆ δὲ τίς πάτρας ϑ᾽ ὅρος; Π 
τίς ἐσϑ'᾽ ὁ φύσας; τοῦ χεχήρυξαι πατρός; ΒΙΟΡαθας 41. ν. 210. 

11 “1οχεῖτ᾽ ἂν οἰχεῖν γαῖαν, εἰ πένης ἅπας 

τς Κ,οΡάρις 88. ν. 220. Θοκη. λαὺς πολιτεύοιτο πλουσίων (τερ; 
] 5 , ᾿ Ρ ᾽ ᾽ ᾿ , . ὅν Η ᾿ ᾿ Τί γὰρ πατρῴας ἀνδοὶ (ίλτερον χϑονός; ᾿ς οὐχ ὧν γένοιτο χωρὶς ἐσθλὰ χεὶ καχὰ, 

] ΤΥ ἀλλ᾽ ἔστι τις σύγκρασις ὥστ᾽ ἔχειν χαλῶς. 
ἀξλνο ὑν ἔτος τ κε ον Ἐς 4 

] ΒΙΌΡαρις 45. γ». 322. δ ἃ μιὴ γάρ ἐστι τῷ πένηϑ᾽, ὁ τιλούσιος 

᾿᾿νδρὸς δ᾽ ὑπ᾽ ἐσϑλοῦ χαὶ τυραννεῖσθαι χαλόν. δίδωσ᾽, ὃ δ᾽ οἱ πλουτοῦντες οὐ χεχτήμεϑα, 
ν τοῖσιν πένησι χρώμενοι ϑηρώμεϑα. 

ΒιοΡάθις 7. νυ. 86. Υ. 3. 4. ῬΙπίανομυ. Μοια]. ν᾿. 3 ο. 8369 ". 474 ἃ. 

Ἔστι χαὶ πταίσαντ᾽ ἀρετὰν ΤΠοορμνασῖ, ΜΘίαριν 5. ν. 269. 
ἀποδείξασθαι ϑανάτῳ. ΤΠ 

ΥΙ Βίόραοις 65. νυ. 400. 

ες ΚίοΡάρις 117. Ρ. 699. ες ἤδοιμι δ᾽ αὐτῶν ἔχγον᾽ ἄροεν᾽ ἀρσένων, 

Κατϑανεῖν δ᾽ ὀφείλεται ει πρῶτον μὲν εἶδος ἀξίους τυραννίδος. 

᾿ς χαὶ τῷ χατ᾽ οἴχους ἐκτὸς ἡμένῳ τιόνων. 

ΥΠ ν᾿ κ ᾿ ἐν α πὰς 
] δίοραθις 84. ν. 493. Υ. 2. Αἴμοη. Ν͵ΉΠ. ν. ὅ00 ». Ῥονρμυνῖμς ἴῃ εἰσαγω- 

. γῆ 5. Ἴρ6ο. περὶ τῶν ἑτιτὰ φωνῶν οἱ δχ οὸ Εἰὺ- 

πιο]. ΔΜ. νυ. 295, 43. (πὰ. ν. 108, 28.) Ἐπιίαία. ν. 

σιλείσιη γὰρ ἀρειὴ τοῦδ᾽ ὑπάρχον ἐν βίῳ, 

᾿ς τὴν ἀξίωσιν τῶν χαλῶν τὸ σῶμ᾽ ἔχειν. 

Μ᾿ - - 
1 που χρεῖσσον τῆς εὐγενίας 
τὸ χαλῶς πράσσειν. 

ΨΠΠ Ι|. 399, 10. ἀξίώους διίοναρι5. Ονρροῦῖις. Ναζίαηχ. 516]. 

ΘΊΌΡοις 34. γ. 216. Ρ- 117. τὸ εἶδος ἀληϑῶς ἄξιον τυραννίδος. Θϑουρῖνα 
Τὶ μὴ καϑέξεις γλῶσσαν. ἔσται σοι χαχά. Ἄοτορ. Ηἶδι. 6ὅ. τὸ φούόνημα, --- ὃ φησί τις τῶν 

] ΙΧ παλαιῶν, τυραννίδος ἄξιον ἔχρινων. 

ΙΌΡδοις 71. ν. 432. Ιν 
ΒίοΡδοις 89. ν. 502. 

Τὴν δ᾽ εὐγένειαν, ποὺς ϑεῶν, μή μοι λέγε" 
ἐν χρήμασιν τόδ᾽ ἐστί" μὴ γαυροῦ. πάτερ " 

͵ ᾿ ἢ χύχλῳ γὰρ ἕρπει, τῷ μὲν ἔσϑ'᾽᾽, ὁ δ᾽ οὐχ ἔχει" 
ΤΠέφυχε γάρ πως παισὶ πολέμιον γυνὴ ἀμ ον να τε δ - ἐκ 

χοινοῖσι δ᾽ αὐτοῖς χρώμεθ᾽ - ᾧ δ᾽ ὧν ἐν δόμοις 

χρόνον συνοιχῇ πλεῖστον, οὗτος εὐγενής. 

ΧΙ η ν Υ 
ΒΙΟΡαθι. 110. ρ. 581. Βοχίις Τπηρῖν. ἀν, Δία, 1,18. 5. 2371. οἱ 5. 378. 

ῬΙΐανοϊμις. ΔΊονα]. ν. 34. ἀ. Αἰβοπᾶοις ΕΥ̓. ν. 199 ἃ. 

ϑίουάοις ὅ. ρ». 08. 91. ν. 507. 

ΔΙηὴ πλοῦτον εἴπης " οὐχὶ ϑαυμάζω ϑεὸν 
ὃν χὠ χάκιστος ὁῳφδίως ἐκτήσατο. 

“Ἰειλῶν γυναῖχες δεσποτῶν ϑρασύστομκιοι. 

Ν 
ΒΙΟΡ οι. Πρ] 6πι. 

τοῖς πρόσϑεν ἡ ζυγεῖσα δευτέρῳ πόσει. 
δευτέρα ἘμΙΝ] οἶα. 

ἹΠπηνὰς διώχεις, ὦ τέχνον, τὰς ἐλπίδας, 
οὐχ ἡ τύχη σε. τῆς τύχης δ᾽ οὐχ εἰς τρύπος. 



Ι 
Βίοραθιις 43. ρ. 302, 

" τ τα " Ἶ 
-Ταμπροὶ δ᾽ ἐν αἰχμαῖς “ρεος ἔν τε συλλόγοις 

μή μοι τὰ κομινὰ ποικίλοι γενοίατο, 
ὙΠΟ τ: ΠΣ Η: , ΡΥ νη τ 
ἀλλ᾽ ὧν πόλει δεῖ, μεγάλα βουλεύοντες εὐ. 

ἄρχοντος παιδείαν. 
Δ. 

ΒτΌΡοις 61. νυ. 386. 

ΤῊ δ᾽ ᾿Ἰφροοδίτῃ πόλλ᾽ ἔνεστι ποιχίλα " 
τέρπει τε γὰρ μάλιστιι καὶ λυπεῖ βροτούς " 
τύχοιμι δ᾽ αὐτῆς, ἡνίκ᾽ ἐστὶν εὐμενής. 

ὙΠ 

ΒΊΌΡάριις 69, Ρ. 429. 

Καχὸν γυναῖχα πρὸς νέαν ζεῦξαι νέον " 

τἀχοὰ γὰο ἰσχὺς μᾶλλον ἀοσένων κιένει Θ Ὑ ΧΡ Ἰῦχυς" Ὁ ἶ ῃ 
ϑήλεια δ᾽ ἥβη θᾶσσον ἐχλείπει δέιιας. 

τὰν ἃ} ΠῚ αἰνουςῖ 

ὁ μὲν γὰρ ἄλλης λέκτρον ἱμείρει λαβεῖν, 
Ἐν ὃς ὃ τ ἢ 2 
ἡ δ᾽ ἐνδεὴς τοῦδ᾽ οὐσὰ βουλεύει χαχά. 

ΙΧ 

᾿1λλ᾽ ἢ τὸ γῆρας τὴν Κύπριν χαίρειν ἐᾷ, 
ἣ τ᾽ ᾿ἡφοοδίτη τοῖς γέρουσιν χϑεται. 

ΓΡΠαν μη 5. Δέον]. Ρ. 786 ἃ. 109Έ [. 

᾿ Ρ᾿ 4 
᾿ - " γε ἘΣ -»» , 
5610]. Αὐϊξίορη. Ῥαᾳο. 113. Τὸ δὲ ἡ δ᾽ ἔτυμός γε 

εἴρηται παρὰ τὸ ἐξ Αἰόλου Ἐὐριπίδου ἀρ᾽ ἔτυμος 
φάτειν ἔγνων Αἴολος εὐνάζειν τε τέχνα φίλτατα. 
ΘΙ ΠἸουτ 5. ἀπ] απΐον 

»" » ΄ Ἂν, 
“1ρ᾽ ἔτυμον «τιν ἔγνων. 
«Αἴολε, σ᾽ εὐνάζειν τε τέχνα «(ἵλτατα. 

ΧΙ 

56Π01. Αὐἱβίορη. Τίδη. 1535. Τί δ᾽ 

[-«4ἰόλου Εὐριπίδου 
Τί δ᾽ αἰσχοὸν, ἢν μὴ τοῖσι χρωμένοις δοχῆ; 

Ρἰ θαι πδᾶπ Θοκ6 Γαδ. ποίου" Θοΐ 

ΝΗ 

ΒΙΌΡάοις 4. ἡ. 2. 

Κακῆς ἀπ᾿ ἀρχῆς γίγνεται τέλος χαχόν. 

Ὁ ΦΙθ 0] 
ΒΙΌΡαθις 230. ψ. 17]. 

᾿ργὴ γὰρ ὅστις εὐθέως χαρίζεται, 

χαχῶς τελευτᾷ" πλεῖστει γὰρ σᾳάλλει βροτούς. 

ΜΕ: 

ΒΙΊΌΡαΘας 22. Ρ. 187. 

Σιγᾶν φοονοῦντα χοεῖσσον ἢ εἰς ὁμιλίαν 

πεσόντι, τούτῳ δ᾽ ἀνδοὶ μήτ᾽ εἴην φίλος 

μήτε ξυνείην, ὅστις αὐτάρχη «ρονεῖν 

πέποιϑε, δούλους τοὺς «ίλους ἡγούμενος. 

: ᾿ς ἢ 

ΒΙΌΡαθις 71. γ. 432, 

Τυναῖχα δ᾽ ὅστις παύσεται λέγων χαχῶς, 
, ΣῈ δα ᾿ ΄ 

δύστηνος ρας χοὺ σοιὸς χεχλήσετει. 

Αὐϊδίοι. ῬΌΠῚ. ΠΤ. 2, ὅ, Καὶ Εὐριπίδης φησὶ ..  Ι]η 
ΟΕ ΚΕ ΡΣ ᾿ ἌΡ ΈΣ ὅκα νἀ 

μοι τὰ χομιρ᾽, ἀλλ᾽ ὧν πόλει δεῖ" ὡς οὐσών τινά 

Αριυὰα ΟἸθπιοπέ. ΑἸοκχ. ϑίγομι. Ὑ1. ν. 740, 9. Ρυῖπο υϑν- 

581 (ἴπ {πὸ {ΠῸ γραῖαν ρνὸ ψέαν.) ἄτι 4111} συ θίπησιη- 

ῬΙπέανομας. Νῖονα]. Ρ. 285. ". ΒΙΌΡαθις 115. μ. ὅ92. 

αἰσχρὸν, 
- ᾿ ΞΖ Ἢ ν Ε ἈΠ 
ἣν μὴ τοῖς ϑεωμένοις δοκῆ: παρὰ τὰ ἐξ 

ΑΠουπης ῬΙπΐαν μι. ΜΌΡΆ]. Ρ. 38. ὁ. οἱ βϑιθπες ἀρ 

Βιόραοπα Ὑ. ν. 70. Ἐσοάθιη γοῦοι αἡ ἰνυ!θηήππι {ππ|0]- 

δομο δρι 

Αἴμθη. ΧἼΠΙ. νυ. ὅ823 ὁ. Δρπά Αἰμθη. οϑὲ εἰ -- δοχεῖ. 

ἘΣ Ε 1 1 ἘΠΑΡαΣ 

ΧΥΙ 

ΒίοΡαθις5 118. ν. ὅ84. 

Οἴμοι, τίς ἀλγεῖν οὐκ ἐπίσταται χαχοῖς ; 
ΓΟΡΑΣΣ ΤΣ τὰ Ξ ἘΡΌΣΣ ᾿ Ἢ 

τίς ὧν χλύων τῶνδ᾽, οὐχ ἂν ἐχβάλοι δόχρυ; 

ΧΥΠ 

ΒΙΌΡαρις 3ὅ. Ρ. 210. 

Παῖδες, σοφοῦ πρὸς ἀνδρὸς, ὅστις ἐν βοιχεῖ 

πολλοὺς λόγους οἱύς τε συντέμνειν χαλῶς. 

Βυΐϊάας συν. οἷος οἱ σοῦ, σοζοῦ πρὸς ἀνδοὺὸς ὅστις ἐν 
βραχεῖ πολλοὺς χαλῶς οἷός τε συντέμνειν (συντε-- 

μεῖν νοὺ. σοῦ) λόγους. δχ Αυϊδίορμαπο, αὶ ἀϊκουίθ 

πΟπιϊπαίμ γν, σοῦ, ΤΠοοΟΡΗ. 84. 

ΧΥΠΙῚ 

ΒΙΌΡδοις 110. Ρ. 590. 

«Ῥεῦ φεῦ, παλαιὸς αἶνος ὡς χαλῶς ἔχει. 

γέροντές ἐσιιεν οὐδὲν ἄλλο πλὴν ὕχλος 
χαὶ σχῆμ᾽, ὀνείρων δ᾽ ἕρπομεν μιμήματα. 
γοῦς δ᾽ οὐχέτ᾽ ἐστὶν. οἰόμεσϑα δ᾽ εὖ φρονεῖν. 

ΧΙΧ 

Θαϊθητς το}. ἡ. Ρ. 153. 

5116. ποιμῖπο [1180 

Εἰ μὲν τόδ᾽ ἦμαρ ποῶτον ἣν χαχουμιένς 

χαὶ μὴ μαχρὰν δὴ διὰ πόνων ἐναυστύλουν, 
εἰχὸς σφαδάζειν ἦν ἂν, ὡς νεύζυγα 

πῶλον χαλινὸν ἀρτίως δεδεγμένον " 
νῦν δ᾽ ἀμβλύς εἶμι χαὶ χατηοτυκὼς πόνων. 

Οταμπιπιδίΐοιις ΒΟΚΚον ν. 106, 3256, Κατηοτυχέντι ἐλέ- 
» ΄ ! 

Πυριπίδης γοντο οἱ μηχέτι βόλον ἔχοντες ἵπποι. 

Τιαῖῖπο νους Οἵοονο Ἴπ5ο. ΠῚ, 28, 

ΧΧ 
ΘτΌΡαθις. 106. Ρ. ὅ68. 

ΤΙοχϑεῖν ἀνάγκη τὰς δὲ δαιμόνων τύχας 

ὅστις φέρει χάλλιστ᾽, ἀνὴρ οὗτος σο(ός. 

ΧΧΙ 

ΒΙΌΡαοις 102. ρν. ὅ68, 

᾿Μεὶ τὸ μὲν ζῆ. τὸ δὲ μεθίσταται χειχὸν, 
τὸ δ᾽ ἐχπέφηνεν αὖτις ἐξ ἀρχῆς νέον. 

ΧΧΗ 

ΒΙΌΡαρις 90. ν. 591. 

Τλυχεῖα γάρ μοι (φροντὶς οὐδαμὴ βίου. 

ΧΧΙΗΙΠΙ 

ΘΙΌΡδΘις 37. Ρ. 226. 

«Ἱϊόλῳ. 

Δ1λλ᾽ ὅμως 

οἰχτρύς τις αἰὼν πατρίδος ἐχλιπεῖν ὕρους. 

ΧΧΙΥ 
ΘιόΌΡάοις 49. νυ. 352. 

Τὰ πόλλ᾽ ἀνάγχη διαιέρει τολιιήματα. 

ΧΧν 

ῬΙσΙΆΛΟμς. ΜΌΡΩΙ. Ρ. 98. 6. 959 ἡ. 

ἮΙ βουχὺ σϑένος ἀνέρος " 

ἀλλὰ ποιχιλίᾳ. ποαπίδων 

δεινὰ μὲν «ὔλα πόντου 
χϑονίων τ᾽ ἀερίων τε 

δάμναται παιδεύματα. 
Ἐχ Αθοῖο ᾿ὰθο 6556 ἀρομῖ ΒίοΡάθις ὅ2, μ. 800. 

ΧΧΥΙ 

ΟΡ αοις. 60]. ΡΥ 5, 1. 9. ν. 2932, οα. Ησονοι. 

ὋὉ χρόνος ἅπαντα τοῖσιν ὕστερον «φράσει. 
λάλος ἐστὶν οὗτος, οὐχ ἐρωτῶσιν λέγει. 

ΟΠαρίον. . ν. 418. Κἄμη, 

] 



, ν τήκειν ἘΣ 
Ὁ παγχάχιστοι χαὶ τὸ δοῦλον οὐ λόγῳ 

"ὃ 1» ἢ ἵπΠ ΤΦΔΤΟΒΥ-: 

[-- ΑΙλου νοῦϑης. αἱ οοῦ. Ἐπιὶρ ἴσος, παν οἱ μοθία Π0Ὸ 

Ποῖον αι! α τὶ, ἐμιὰπι λάλος γάρ ἐστι χοὺχ ἐρωτῶ- 
] 
σι» λέχει. ΘΙΝΌΟΘΒΡΙΙ 5. ὰ 

ΧΧΥΗ 

5610}. Αὐΐσι. Ῥαο. 118... Χαὶ τοῦτο παρὰ τὸ ἐξ 

υἽόλοιυ 1:ὐριπίϑου ἔπος 

1οξά ἔ κόραι. τὸ δ᾽ ἐτήτυμον οὐχ ἔχω “«“Τοξασίι ἔστι, ποράις "τὰ Ζ ἐκ 

εἰπεῖν. 

ΧΧΥΠΙ 

Ῥποιΐι5. οἱ. ϑυϊῆασ, Αλῆρος Πομοῦ: συνή-- 
ἜΣ ΤῈΣ Ξ Ὰ ᾿ τκυδτο πρᾶν 

ϑεις ἀρχαία" ἔβαλλον οἱ χληροῖντες εἰς ὑδοίαν 

ἐλαίας «ὑλλον, ὃ προσηγόρευον πο ἣν" χαὶ πιρῶτον 

᾿ἐξήρουν τοῦτο, τιμὴν» τῷ θεῷ ταύτην ἀπονέμοντες " 
ἐλάγχανεν δὲ ὃ μετὰ τὸν ϑεύν. Πυὐριπίδης ἐν «Τἱόλῳ 7Χ ͵ { ἧ ΩΣ , 
μ“"ηκονεύει τοῦ ἔϑους τούτοι". 

ΧΧΙΧ 

Ἡγ οἰδι5, ἡ χρατές: ἀσθενές. Πὐριπίδης «Ἰϊόλῳ. 

2.21 ῈΞ.4Ν 24.ΡΟΣ. 

Ι 
ΒιοΡ οι, 123. ν. ΘΙ6. 

1ΠΠ6αλαιὰ χαινοῖς δακρύοις οὐ χρὴ στένειν. 

Η 

ΒΙΟΡαοιΣ 113. Ρ. 584, 

«- Οἷδ᾽. ἀλλὰ χάμπτειν τῷ χρόνῳ λύπας χοεών. 
β. χρή" τοῦτο δ᾽ εἰπεῖν ῥᾷον ἢ φέρειν χαχώ. 

ΠῚ 

ΒίοΡ δου 103. ν. 562, 

Ὥστ᾽ οὔ τις ἀνδρῶν εἰς ἅπαντ᾽ εὐδαιμονεῖ. 

Ιν 
Βτο νοις 100. ν. ὅ08, 

Πάντων τὸ ἡκνεῖν " τὸ δὲ χοινὸν ἐΐχος 
μετρίως ἀλγεῖν σοφίᾳ μελετῷ. 

κ' ' 
γ Ϊ 

ΒΟ) αθιι» 38. ν. 2322. ᾿ 

Οἴμοι" ϑανοῦμαι διὰ τὸ χρήσιιιον «οενῶν, 
ἘΥΡΟΨΕ ΞΡ Ὰ , 
ὁ τοῖσιν ἄλλοις γίγνεται σωτηρία. Ϊ 

ΥΙ ᾿ 
Βιολθάρας ΟΌ. ν. 383, ᾿ 

- Η Σ τ . 

Φυφὺς μὲν οὖν εἰς, ΤΠρίαμ᾽, ὕμως δέ σοι λέγω" ] 

δούλοι φοονοῦντος μᾶλλον ἢ “ρονεῖν χοεὼν 
᾿ » τ φι 

οὐχ ἔστιν ῥχϑος μεῖζον οὐδὲ δώμασιν ] 

., χ,τῆσις χαχίων οὐδ᾽ ἀνως εἐλεστέρα. 

ΥΠ 

Ι 

] ] 

ΒΙΟΡάοις 4, γ. ὅ2, 

Ὅϑεν δὲ νιχᾶν χρὴν σε, δυστυχεῖς, ἄντ 
» Ὄ ἐς β ἘἸΗΣ ἔρος ΤΩ 
ὅψεν δέ σ᾽ οὐ χρῆν, εὐτυχεῖς " δούλοισι γὰρ 

ἐτλδζυλον ΤΥ Ὲ ΣΤῊ ς : 
τοῖς συῖσιν ἥκεις, τοῖς δ᾽ ἐλευϑέροισιν οὐ. 

ΥΙΠ 
Βοος. 60, Ρ. 384, 

“ούλους γὰρ οὐ 
χαλὸν πεπᾶσϑαι χρείσσονες τῶν δεσποτῶν. 

ΙΧ 
ΒτΟ]ναοις. θ᾽ 6 πὶ 

Ὧ 

ἔχοντες, ἀλλὰ τὴ τύχῃ κεχτημένοι. 

Χ 
ΒιοΡάρις ἰθί θην 

» : Ἂς 
Πλεγχον" οὕτω γὰρ καχὸν δοῦλον γένος" 

γαστὴρ ἅπαντας τοὐπίσω δ᾽ οὐδὲν σχοπεῖ. 

᾿ 

Υ. 2. 8. ΟἸθιμθης Α]οχ. ϑομ. 1. ν. 290. Υ, 2. 510- 

Ῥαθι5 εὐγλωσσίς. 

ΤΥ. ν. 488. 

᾿ ᾿ ἘΡΧ ὑπῆν τ 
δὺὑκοίω κηὼν ἅπασιν ἐξετικίδευσεν ὄψιν. 

τες, απ στῆς, 
αὐτῷ ( Πὐριπίδη) 

τιον, ἢ χοόνου πόδι.) ἐξ ᾿᾿λεξάνδρας Εὐριπίδου 

ΧΙ 
ΒΟΡάρι 5. 1] ΠΟ πὶ 

“Ιοὐλων ὅσοι «ιλοῖσι δεσποτῶν γένος. 

πρὸς τῶν ὁμοίων πόλειιον αἴρονται μέγειν- 
ΝΗ 

ΒιοΡάθις 07. ν. 4.24. 

Ὑ τῶν ὁμοίων οἱ κακοὶ γαμοῦσ᾽ ἀεί, 
ΧΙΕΠ 

ΒΊΌΡδοις 40. ν. 298. 

Ἄναξ, διαβολαὶ δεινὸν ἀνθρώποις χειχόν" 
ἐγλωσσίᾳ δὲ πολλάχις λη θεὶς ἀνὴρ ἀγλωσσιῳῷ γλλίχις κηήνεις 6 

δίχαια λέξας ἧσσον εὐγλώσσοι' «ἕοει. 

ΧΙΥ 
ΒΙΟΡ δος 91. Ρ. 507, 

Ἤδιχον δ᾽ ὁ πλοῦτος, πολλὰ δ᾽ οὐκ ὀρϑῶς ποιεῖ. 
χν ! 

Βίόοραοης 9ῦ. ν. ὅ18. οἱ ν. 1. 2. ΟἸοαι. ΑἸοχ. ϑίγοηι. 

΄ ᾽ ᾿ τ ΒΕ 

Καχόν τι βούλευμ᾽ ἣν ἄρ᾽ εἰς εὐκυδροίαν 

ὁ πλοῦτος ἀνθρώποισιν αἵ τ᾿ (γων τρυκραί. 
πενία δὲ δύστηνον μὲν. ἀλλ᾽ ὕμως τρέφει 

μοχϑοῦντ᾽ ἀμείνω τέχνα καὶ δραστήρια. 
ΝΥΙ 

ΒΙΌΡάρας 84. γ. 492. ᾿ 
; 

ΤΙρισσόμυσος ὁ λύγος. εὐγένειαν εἰ 
Σ 

βούτειον εὐλογήσομεν. 
᾿ ν᾿ , ᾿ - ἘΡΕΎΡ » ΤᾺ 

τὸ γὰρ πάλαι κιὰ πρῶτον ὅτ᾽ ἐγενόμεύα, 
διὰ δ᾽ ἔχρινεν ἃ τεχοῦσα γῷ βροτοὺς, 

ἴϑιον οὐδὲν ἔχομεν" μίᾳ δὲ γονὰ 
ΑΔ Νν, ΌΥΈΝῚ νι 

τό τ᾽ εὐγενὲς χαὶ τὸ δυσγενές " 
Α Αὐνάν ᾿ 

γύμῳ δὲ γαῦρον κ«ὐτὸ χραίνει χρονος. 

τὸ «οὐνίμον εὐγένεια χεὺ τὸ συνετὸν ᾧ 

10 ἡεὺς δίδωσι», οὐχ ὁ πλοῦτος. 9 » οὐχ 

ΧΥΤΙ 

ΒιΟΡάθις ἢ οι Ρ. 4923. 

Οὐχ ἔστιν ἐν χαχοῖσιν εὐγένεια, 

σιαρ᾽ ἀγαϑοῖσι δ᾽ ἀνδρῶν. 

ΧΥΗΪ 

ΟἸοια. ΑἸοκ. δίγοιι. Ὑ1ν γν. ΟΣ]. 

Χούνος δὲ δείξει σ΄, ᾧ τεχμηρίῳ μαδὼν 
ἢ χρησιὸν ὕντα γνώσομιι σέ γ᾽ ἢ κακόν. 

ΧΙΧ 

Τοπρίη. ο. 1ὅ. Ὅμοια χαὶ τὰ ἐπὶ τῆς Κασάνδρας, 

"4λλ᾽ ὦ «ίλιπποι Τρῶες. -- 

»'Φ « 

ΒΊΟΡαοις 110. γν. 581]. 

Πχάβη. τὸ ϑεῖον ὡς ἐελπτον ἔρχεται 

ϑνητοῖσιν, ἕλχει δ᾽ οὔποτ᾽ ἐχ ταὐτοῦ τύχας. 

ΡΘ 6! 

56Π01. Ανϊδίορη. Παη. 100, (αὐϑέρα «Τὸς δωμέ- 

Καὶ χρύνου προὔβαινε πούς, 

ΧΧΗ 

ἩοοτοΝίις, ἥρρητος κόρη: ἡ Περσεφόνη. 
Εὐριπίδης ᾿1λεξάνδρᾳ. 



ἘΚ ΝΤΑΝΝ ἼἼ ΤΆΣ ΟΝ ἣν 

Αἀ μαπο [ἀθη]απ ΛΠ σνανῆις τοί ΡΊΙπίαν οὶ 
“ ὶ - ΄ γ , Μονα]. Ρ. 821». Ὥσπερ οὖν τῆς Κασάνδοας ἀδοξού- 

τ - ΄ 

σης ἀνόνητος ἣν ἡ μαντιχὴ τοῖς πολίταις, 
Ἄκραντα γάρ μὲ ({ησὶν) ἔϑηχε ϑεστπιίζειν ϑεὸς. «Ἴχραντα γάρ μὲ ({ησὶν) ἔϑηχε ϑεστσιίς ὃς, 

χαὶ πρὸς παόντων χὠν χαχοῖσι χειμένων 
σοφὴ κέχλημιαι, πρὶν πικϑεῖν δὲ μαίνομαι. ᾿ 

ΔΦΔΑΗΚΜΆΑΙΩΝ Ο 414 

Ι 
Αὐίβιοι, ΕἘπ|. 1Π.1. 8. Ἔνια δ᾽ 

ΞΕ ΨΚ ΜΕΣᾺ » ἢ 
ἀναγχασϑῆναι, ἀλλὰ μᾶλλον ἀποϑνητέον παϑόντα 

ΓῺ ἜΡΎΖΟΟΙΣΣ, 

τ ΠΥ 
ἴσως οὐχ ἔστιν ᾿ 

τὰ δεινότατα" χαὶ γὰρ τὸν Πὐριπίδου ᾿1λχγμαίωνα 
γελοῖα «φαίνεται τὰ ἀναγχάσαντα μητροχτονῆσαι. 

ποῖ 56}}0}. τὸν ᾿ἡιεριαράου πικῖδα τοῦτον, ᾧ ὁ πατὴρ 
ἀνελεῖν τὴν μητέρα ἐπέσχηνψνεν " εἰ δὲ μὴ, ἔσται τὸν 
πατέρας λυπῶν ποι» τοῦτο 

ἱστορεῖται. Ἴλλως. Πὐριπίδῃ 

εὐτελὴ τινὰ ὑποιείναν τα μη- 

ὃς οὐ δι᾿ ἀξίας αἰτίας 

παρατίϑειαι τὸν πικοἢ 

᾿Τλχμαίωνα, ὡς δι᾿ 

τροχτονῆσαι" λέγει γὰρ παρ αὐτῷ ὁ ̓ Τλχμαίων 

μάλιστα μέν μ᾽ ἐπῆρ᾽ ἐπισχήννας πατὴρ, 
ὅϑ᾽ ἅρματ᾽ εἰσέβαινεν εἰς Θήβας ἐών. 

᾿ διὰ γὰρ τούτων ἐντολὰς πατρὸς διηγεῖται, ὡς ἔντει- ὦ 

λαμένου αὐτοῦ χτεῖνκι τὴν μητέρα καὶ χαταρασομέ- 

χαὶ νου αὐτοῦ, εἰ μὴ ἀποχτείνῃ, ἀχαρπίαν τε γῆς 
΄ τ Η͂ ΓᾺ , - 

ἀτεχυίαν, ὧν οὐδὲν ἣν ἄξιον τοιοῦτον κειπὸν ἀνεγχά- 
σαι σπιοιῆσαι τινά. 

Π 

561}01. ῬΙηᾶ. Νοπι. 4, 32, ᾿ἡμιτρύωνος ἀντὶ πα- 

τρωνυμιχοῦ τοῦ ᾿“μειτρυωνίδου" --- ὡς καὶ Ὅμηρος 

λέγει Ὑπερίονος ᾿Πελίοιο ἀντὶ τοῦ Ὑπεριονίδοιυ, καὶ 
Εὐριπίδης 

ὋὍ σοι χρυσοῦν ἀπώλεσ᾽, Οἰδίπους δ᾽ ἐμὲ, 
᾿ Εν στῶ ν ΤΣ ραν μῆς: 
χρυσοῦν ἔνεγχων ὑομον εἷς «ΙΌγοὺς πόλιν. 

ὙΟῸο 1. σουιαρίι5. 
ΤΠ 

71ΙΠενϑερὰ τῷ νυμφίῳ ἡ τῆς 
Εἰὐροιπίδης δὲ 

᾿ἀλχμαίων 

Ῥποίΐις οἱ δυΐᾶας, 
, 

χόρης μήτηρ. χαὶ πευνδϑερὸς ὁ πατήρ. 
γαμβρὸν αὐτὸν παρὰ τάξιν λέγει" ὁ γοῦν 
τῷ «»ηγεῖ φησι 

σ ἐν , - -“ 
Καί σ᾽, ὦ γεραιὲ, τήν τε παῖδε μὴ δῷς ἐμοὶ, 

ἢ εἶ ἢ ; ΠΕΡ 
γαμβρὸς νομίζη χαὶ πατὴρ σωτήρ τ᾽ ἐμός. 

ϑιηάας τή» τὲ παῖδα μὴ δοὺς ἐμοὶ γαμβοὸν νόμιζε. 

ΤΥ 
Ἡρογοης, ᾿Τογαίνειν: λευχαίνειν. ΤΙὐριτεί- 

δὴης ᾿λχμαίωνι διὰ Ἁ’ωι(ἴδος. Ἐλικίαιηῖς ν. 1430, 02. 
ἔκ τος Ξ᾿ Ξ , 
ἔχεῖϑεν χαὶ ἀργᾶντες ταῦροι παρὰ Πινδάρῳ, χαὶ 

Εὐριπίδη ἐν ᾽4λ- 
᾿ ᾿ ΄ ᾽ ἀργαίνειν τὸ λευχαίνειν παρ 

χμαίωνι. 
ν 

Ἡδβγο ας, ἡ τενής: 
“ δΡῊς Ἐν. ἔγμεν, 
Πχω δ᾽ ἀτενὴς ἀπ᾿ οἴχων 

Εὐριπίδης ᾿ἀλχμαίωνι τῷ διὰ Ἱωφῖδος. 

ΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΎΥ. 

ὙΙ 
Κ0ΠΟ], Ηροῖοά. 56. Τ7|οΡο. ἴπ εοα. ΚΒ οΠ ΟΠ] νον ΐηι. 

δριιὰ ΟΥριζου. πιοϊοίομι. 1. Ρ. θὅ6. Ὥσπερ ἐν ᾿Ορέστῃ 
»οσίγα σίγα, λευχὸν ἔχνος ἀρβύλης “ χαὶ ἐν ᾽4λ- 

“μαίωνι τῷ διὰ Κορίνϑου , «Ῥίλε φίλε πρόβιτε μόλε 

τὶς" ὁ δὲ σποδαπὸς ὁ ξένος Κορίνϑιος ἔμολε ἀγχία- 
λος.““ Ἡυππᾶππι5 

ΤΑΚΜ.ΑΙΩΝ 0 

«ίλαι «ἴλαις 
Ά ὃ Ν 

ποόβατε, μόλετε" τίς ὅδε, τιοδισιὸς ὁ ξένος 

ἐν ἀγχίαλος; 

ΨΠ 

50] οι 55... ν. ὅ00. 
Σ » χκ,ζ . : ἀν ΠΡ ἢ 
Ὦ παῖ Κρέοντος, ὡς ἀληθὲς ἡν ὥρα 

ἐσθλῶν ἀπ᾿ ἀνδοῶν ἐσϑλὰ γίχνεσδμαι τέχυ"κα Ὁ 71) ᾽ Ξ τὰ τον πρσς ἀμνφ ν ἧς 
ὕμοις τῇ «ὑσει. τῇ τοῦ πατρός. 

ΨΗΙ 

ἩΟο ΟΝ. παιώνιστον: δύσιημον. 

Τὐριπίδης ᾿Ἰλχμαίωνι διὰ Κορίνϑου. 

ΚΠ 1 ΟΣ ΝΕ 

ΙΧ 

“Κορινϑίοις ἔμολ 

χαχῶν δ᾽ 

ΑὐἹοίορ!, Ἐφ. 1299. 

Οὐδὲ πυνϑάνεσϑε ταῦτ᾽, 

πόλει; 

ὁ στίχος δὲ παρὰ τὰ ἐξ ᾿Ιλχμαίωνος Εὐ- 

τ τις. ᾽ - 
ω παρθένοι, τῶν τῇ! 

ἩΠῚ 5610]. 

ριπίδου. 
Χχ 

ΒιοΡαθυς 22, ν. 188, 

Ταπεινὰ γὰρ χρὴ τοὺς χαχῶς πεπραγότας 

λέγειν, ἐς ογχον δ᾽ οὐχ ἄνω βλέπειν τύχης. 

ΧΙ 

5ΓΟΡ οιις. θ΄ οπὶ ἢ. 187. 

Ὁρᾶτε τὸν τύραννον, ὡς ἰΐπισις γέρων 
φεύγει" φρονεῖν δὲ ϑνητὸν ὄντ᾽ οὐ χρὴ μέγα. 

ΝΗΙΠ 
ΒΟ δος 47. νυ. 343. 

Ψεῦ φεῦ, τὰ μεγάλα μεγάλα καὶ πάσχει χαχά. 
ΝΗ 

διοΡαθις 22, ῃ. 187. 

Ἰροτοῖς τὰ μείζω τῶν μέσων τίχτει νόσοις " 

θεῶν δὲ ὑνητοὺς κόσμον οὐ τιρέπει φέρειν. 

ΧΙΥν 
ΒΟ θη. 60. Ρ. 384. 

ΔΙέτεστι τοῖς δούλοισι δεσποτῶν νύσυυ. 

ΧΥ 
ΒΤΌΡαρις θ  ἀθπὶ 

Ὅστις δὲ δούλῳ «ωτὶ πιστεύει βοοτῶν, 
ἡμῖν μωροί ὀφλισχάνει. 

ΧΥΙ 

ΒΊΟΡ δου 607. ν. 423. Γυναῖχα καὶ ὠφέλειαν Ἄμε 

λίαν Ο. Τϊηδουίας.) χαὶ νόσον ἀνδοὶ φέρει (« ἕρειν 

πολλὴν πιο 

γ᾽ ΔΙΟΚοπανῖις.) μεγέσταν ἐδίδαξα τὠμῷ λόγῳ. 

ΧΥῚ 
ΒιΟαρις 77. ν. 454. 

Τὰ τῶν τεχύντων ὡς μετέρχεται θεὸς 

μιάσιματει. 

ῬΙυΐαλομι. ΜΟΤΑΙ, ν. δῦ0 6. οἱ 562 ἢ. 

ΧΥΠΙ͵Ι 
Ἑνοτίαπιις Ρ. 332, 

Τυναῖχες, ὁρμήϑητε, μηδ᾽ ἀϑυμίαν 
σχέϑη τις ὑμῶν" ταῦτα γὰρ σχεϑ ρῶς 

ἡμῶς ἀνάγκη τοὺς νομίζοντες τέχνην. 

ΧΕΧ 
ΒΙΌΡαοις 77. Ρ. 450. 

Ἢ τί πλέον εἶναι παῖδας ἀνϑοώποις. 

εἰ μὴ ᾽πὶ τοῖς δεινοῖσιν ὠςελήσομεν; 

ΧΧ 

Ῥυϊβοῖαπ. ΝΥ ΤΠ, το]. 11. Ρ. 206. οα. ΚΥΘΒΙ. 

ΠῚ τοῦ τεκόντος οὐδὲν ἐντρέπει. πατρός. 

ὁρῶν 

, 
σικτξο, 



18 ἘΣ ΈΥΡΗΣΙ ἘΠΕ ΔΨ ΟΥΥΣ 

4ΑΠΚΜΗ ΝΗ. 

1 

Φ0Π0]. Αὐἷοῖ. απ. 540. (υῖϊδας ν. ταῦτα πρὸς 

ἄλλον.) 

Οὐ γάρ ποτ᾽ εἴων Σϑένελον ἐς τὸν εὐτυχῆ 

χωροῦντα τοῖχον τῆς δίχης ἀποστερεῖν. 

{Π 

ϑ6Πο}. ΑΥῖσι. απ. 95. (δυϊάας νυ. 

'σεῖα.) Χελιδόνων μουσεῖα: παρὰ τὰ ἐν ᾿4λ- 

χελιδόνων μου- 

χμήνῃ Πὐριπίδου 

Πολὺς δ᾽ ἀνεῖοτιε χισσὸς, εὐφυὴς χλάδος, 

χελιδόνων μουσεῖον. 
ΤΠ 

ϑιοραοας 39. Ρ. 2Έ1. 

ἡπροέχεια δ᾽ ἄριστον ἀνδρὺς ἐν πόλει διχαίου 

πέλει. 
Ινγ 

ΘτΌΡαοιΝ. 49. ν. 305. 
, Ν Ὥ »ἷ ᾿ 

Ἴστω δ᾽ ἄφοων ὧν, ὕστις ἄνθρωπος γεγὼς 

χολούει, χρήμασιν γαυρούμενος. 

Υ 

, δῆμον 

δίοΡθυς ᾿ΡΊΦοῖα 

Τὺν εὐτυχοῦντα χρὴ σοὺν πειρυχέναι. 

ΥΙ 

ΘιοΡαοις 60. ν- 384. 

᾿Ξεὶ ὁ ἀρέσχειν τοῖς ὙΟσεοῦσιΣ ταῦτα γὰρ 

δούλοις ἄριστα" ὕτῳ τεταγμένος 

εἴη τις. ἁνδάνοντα δεσπόταις ποιεῖν. 

ΠΗ 

χάφ᾽ 

᾿ ΘιοΡάοις 851.. ν. 473. 

«Ἱεινόν τι τέσνων «ίλτρον ἔϑηχεν 

ϑεὸς ἀνθρώποις. 
ὙΠ 

ΘτοΡαθας 90. ν. ὅθὅ. 

»4}λλ᾽ οὐδὲν ηὑγένεια πρὸς τὰ χρήματα" 
δ ; ᾿ 

τὸν γὰρ κάχιστον πλοῦτος εἷς πρώτους ἀγξι». 
9 

᾿ ιΧχ 

ΘιοΡασις 91. Ρ. 507. 

Σχαιόν τι χορῆιι᾽ ὁ πλοῦτος 
Χ 

ἣ τ᾽ ἀπειρία. 

] δίοναοις 97. ν. 538. 

ρ1λλ᾽ οὐ γὰρ ὀρθῶς ταῦτα, γεν οίως ἴσως 

ἔποαξας, εαἰνεῖσθαι δὲ δυ στυχῶν ἐγ ὡ 

μισῶ" λογισιιὸς γ'ὰο τοὔργον οὐ νιχᾷ ποτέ. 

'χ. 1. γενναίως δ᾽ Μαιμῖαθ. Υ. 8. λύγος Ῥουδοηῖ : 

] ΄ 

41 ἀοίθας γαρ. 
ΧΙ 

᾿ φοράς 100. Ρ. 508. 

γ1λλ᾽ εὖ φέρειν χρὴ συμ ορὰς τὸν εὐγενῆ. 

ΧΙ 

ϑίορθαοις 110. Ρ. ὅ8ι1. 

Θάρσει" τάχ᾽ ἂν γένοιτο" 

χὠχ τῶν ἀέλπτων εὔπιορἢ 

ΝΗ 

] ΦοΡθαοις 118. γ. 584. 

γὰρ συμῳ ορὰς τὰς τῶν πέλας 

πολλά τοι ϑεοῖς 

ἀνϑοώποις πέλει, 

Ζοῳ ὠτεροι 

᾿ς πάντες διαιρεῖν ἢ τύχας τὰς οἴκοϑεν, 

ΧΙΥ 

ΘιοΡαους 85. ν. 97. 

Ὁ «βος, ὅταν τις σώματος πιέλλῃ πέρι 

λέγειν καταστὰς εἰς ἀγῶν᾽ ἐναντίον, 

τό τὲ στόιι᾽ εἰς ἔχπληξιν ἀνθρώπων ἄγει 

τὸν νοῦν τ᾽ ἀπείργει: μὴ λέγειν δὲ βούλεται" 
τῷ μὲν γὰρ ἔνι χίνδυνος, ὁ δ᾽ ἀϑῷος μένει" 
Ἐ ΣΣΞ ἢ ΦΡΑΣ δ 
ὅμως δ᾽ ἀγῶνα τόνδε δεῖ μ᾿ ὑπεχδοαμεῖν " 

«νυχὴν γὰρ ἄϑλα τιϑεμένην ἐμὴν ὁρῶ. 

τ. 6. Οοὰ. Ῥατῖς. ἃ γυ. πὶ. ὑποδριμεῖν, ἃ. 560. ὑπερ- 

δοαμεῖν, 
χν 

ϑιόραοις 96. ν. 530. 

ΩΝ 

τίχτει βοοτοῖς. 

ἡμέρα τοι πολλὰ χαὶ μέλαινα χὺξ 

ΧΥΙ 

ῬοΙπν Χ, 117. Πανὸς χαὶ φανὸς ἡ λαμπὰς, ὡς 

ὅταν «ἢ ἐν ᾿ἀλχμήνη Πὐριπίδης 
Πύϑεν δὲ πεύχης πανὺν ἐξεῦρες λαβεῖν; 

ΧΥΙ 

᾿μολγὸν νύχτα Εὐριπίδης ᾿Ἱλχιιήνη 
ςοεθν χαὶ σχοτειμὴν. 

ΤΊΘΘΥ Οἷνῖτις. 

' 
᾿ 
] 
Ϊ 

Ϊ Ἐγὼ Ὅν 

ἊἫἍ -ν Ὁ) 11 ΕἸΣ 

᾿λόπη. -Τυχοῦργος ἐν τῷ περὶ ἷε- 
οείας. Κερχύονος ϑυγάτηρ ἐξ ἧς χαὶ Ποσειδῶνος 

ΤΥ ΡΟΟνΔΠΟ.. 

ὶ σ Ξ Σ Ξ- ὴ 
ἱπποϑύων ὃ τῆς Ἱπποθοωντίδος «υυλῆς ἐπώνυμος. Ι ᾿ 

Ελλ 
πε τόῤξας. : 
ἐν τῷ ὁμωνύμῳ. 

ὡς ἐγιχός τε ἐν δευτέρᾳ ᾿τϑίδος χαὶ Εὐριπίδης 

1 

Ἑποίαίαῖας ν. 666, ὅ8, 1040, 00. 1681, 21. Τύρη- 

ταί που χῦμα καὶ τὸ χύημα, ὡς δηλοῖ καὶ Πὐροιπί- 

δὴς ἐν Κερχύονι, οὗ τὴν ϑυγατέρες γέμειν ἔφη χύ- 

ματος ϑεοσπύρου. τοῦ ἐχ Ποσειδῶνος δηλαδή. γέ- 

μουσῶν εἴ Ἰοθὺ Ῥυῖμιο ΟἹ {θν}0, 

1 

Ἐπικταιμῖις. ν. 1903. 1η. Σηκείωσαι δὲ ὅτι Ὁμήρου 
] 
᾿ εἰπόντος τὸ ΠΙειινήσεσϑαι ὀΐομαι ἔν περ ὀνείρῳ, λ- 

] ἐχεῖϑεν Εὐριπίδης ἀνάπαλιν ἔφη ἐν Κερχύονι, 
ν᾿ 

βὼν 

| ἐπὶ «ἰλου ἀμελοῦς (Ποσειδῶν δὲ ἣν ἐχεῖνος ) τὸ 

ο΄ 7Ι]λήσας δὲ νηδὺν οὐδ᾽ ὄναρ κατ᾽ εὐφρόνην 
] «ίλοις ἔδειξεν αὑτόν. 

᾿ ΘΟ. ν. 1007. ἴπ. πανὶ πλήσας δὲ γηδὺν Θκρ!οας ἀντὶ 
᾿ τοῦ ἐγχύμονι ποιήσας. 
Ι 1 

τσ πιο. Δ. ν. 420, 10. Εὐριπίδης λόπῃ 
Οὐ μὴν σύ γ᾽ ἡμᾶς τοὺς τεχύντας ἠϑέσω. 

ιν 
ΒΙΟΡ οι 71. ν. 402. 

Γυνὴ γυναιχὶ σύμμαχος πέφρυκέ πως. 

Ψ 
ΒΙΌΡαρις 77. ν. 455. 

πὐρ τς Ξ " ς 
ὃ μὲν μέγιστον, ἀρξομαι λέγειν 

ἐχ τοῦδε πρῶτον " πατοὶ πείϑεσϑαι χρεὼν 

παῖδας νομίζειν τ᾿ αὐτὸ τοῦτ εἶναι δίχην. 

ἯΙ 

᾿Ἀπιπιοπΐας Ρ. 137. Τρόχους βαρυτόνως λέγουσι 
τοὺς δρόμους. ἀναγινώσχομεν γὰρ ἐν ᾿Ἰλόπῃ Εὐρι- ἶ ῳ ἀκα 
πιίδου 

Ὁρῶ μὲν ἀνδρῶν τόνδε γυμνάδα στόλον 
στείχοντα ϑεωρὸν ἐχ τρύχων πεπαιμένον. 

[Υ-. 2, στείχονϑ᾽ ἑῷον Ο. θλμάονίτα.} 

ΥΠ 
ΒτοΡάοις 72. Ρ. 499. 
ΓΝ ἜΣ ΡΥ »»Ξ, τ Τί δῆτα μοχϑεῖν δεῖ γυναιχεῖον γάμον 



τ τ τ ασοΘ τ τττρττ ΄- ττπσ τὰς τ το τυ πὰ ς΄ προ ασαρας 
Π ΠῚ ὈΔΟΘΥ γὰ Ἴ9 | ἘΠΕΎ 

φρουροῦντας; αἷ γὰρ εὖ τεϑραμμέναι πλέον - 
σφάλλουσιν οἴκους τῶν παρημελημένων. 

ὙΠΠΙ 

Ῥποεῖν,. Ὡδῆσαις: τὸ ὠνήσασϑαι. Εὐριπίδης 
᾿Ἰλόπῃ καὶ Κύχλωπι. 

“4Ν4ΡῸΟ1ΜῈΕ4 4. 

Ἐναίοσί, Οαἰακίοι. 17. “ὕτη χεῖται ἐν τοῖς ἔστροις, 
διὰ τὴν ᾿Ιϑηνᾶν, τῶν Περσέως ἄϑλων ὑπόμνημα, 
διατεταμένη τὰς χεῖρας, ὡς χαὶ προετέϑη τῷ κήτει" 
ἀνθ᾽ ὧν σωϑεῖσα ὑπὸ τοῦ Περσέως οὐχ εἵλετο τῷ 
πατοὶ συμμένειν οὐδὲ τῇ μητοὶ, ἀλλ᾽ αὐθαίρετος ατρὶ συμμένειν οὐδὲ τῇ μητοὶ, ἀλλ ϑαίρετος 
εἰς τὸ ᾿ΔἋογος ἀπῆλθε μετ᾽ ἐχείνου εὐγενές τι (ρο- ἰς τὸ ογος ἀπηῆηλϑε ἐκ γέενες τε {0 

νήσασα. λέγει δὲ χαὶ Εὐριπίδης σαιρῶς ἐν τῷ περὶ 
Δ ΩΝ ΄ , αὐτῆς γεγραμμένῳ δοάματι. 

1 

Αὐϊδίορῖι. ΤΆ Θόηι. 1074. «ἀφ. (1066. Βι.) 
ΞῺ γνὺξ ἱερὰ Ὡ γὺξ ἱερὰ, 

ὡς μαχρὸν ἵππευμα διώκεις 
ἀστεροειδές νῶτα διφρεύουσ᾽ 
αἰϑέρος ἱερᾶς 

τοῦ σεμνοτάτου δι᾿ Ὀλύμπου. 
5080]. Ὁ Μινησίλοχος ὡς ᾿Ἰνδρομέδα. τοῦ προλόγου 
᾿Ἰνδοομέδας εἰσβολή. 561101. ΤΠποοον. 2, 106. Ὅτι δὲ 

ΦὰΣ ΡΟΣ εἶχε ἃ τ ΠΝ ᾿ 
ἐπὶ ἅρματος ὀχεῖται ἡ γὺξ Εὐριπίδης ., γὺξ ἱερὰ 

- διφρεύουσα."" 
ΤΠ 

Αὐιδίορ. 15. 1079. (1070.) 

Τί ποτ᾽ ᾿Ἰνδοομέδα περίαλλα χαχῶν 
μέρος ἐξέλαχον; 

Κ0Π0]. Καὶ τοῦτο ἔχ τοῦ 

ΤᾺ] 86. μᾶνίοπι τϑίθυθηα οὐϊαπι ὅπηΐ ΡΙ]αΐανοι. ΜΟνΡΑ]. 

Ρ- 223 6. Τῷ ϑοάζειν τὸ χιγεῖσϑαι σημαίνουσιν, ὡς 

προλόγου. .. ΔΑ γυϊπιαπι 

Πὐριστιίδης, 

Κῆτος ϑοάζον ἐξ ᾿“τλαντιχῆς ἁλός. 

οἵ Ρ. 747 ἃ. ..Ὁ πετόμενος ἱερὸν ἀνὰ 

γοργοςόνος ““ ἀθηΐψιιθ υθύϑις. ἃ Ζθπορῖο Υ͂, 46. οἰϊαίια 
ὁ δαίμων ϑηρίῳ συνῴκισεν. 

“Πὸς αἰϑέρα 

Οἵῳ μ᾽ 

4ιθηὴι οἵη γὑθῦσι Τ]Θοσηθίϊ σοιΐοὶ ἀρ ΑἸΠοη. ΤΠ, 

Ρ- 108: 6. οοηἴον! Οἀδαιθομις, Οἵῳ μ᾿ ὁ δαίμων (ι-- 
λοσόφῳ συνῴκισεν." ἩΛΎΤΗΙΑΕ. 

ΠῚ 

ΒΌΠΟΙ. ΤΉΘσπι. 1018, 7]{λὶν ἐξ ᾿ἀνδρομέδας. πρὸς 

τὴν ̓ Ηχὼ ̓ ἀνδρομέδα λέγει... προσαιδοῦσσαι τὰς ἐν 

ἄντροις ἀπόπασον ἔασον ὠχοὶ μὲ σὺν φίλαις γόου 
πόϑον λαβεῖν." Βο᾽αΙουιδ 

Πρὸς «Αἰδοῦς σε τὰν ἐν ἄντροις, 
ἀπόπαυσον, ἔασον 

᾿ἤχοῖ μὲ σὺν «ίλαις γόου πόϑον λαβεῖν. 
Εοάθπι βρθοίαί βομβο! οι νυ. 1069. ᾿Ππεὶ εἰσήγαγε. χα- 

χοστένακτον τὴν ᾿Πχὼ ὁ Εὐριπίδης ἐν τῇ ᾿Ἵνδρομέ- 
δ, εἰς τοῦτο παίζει. 

Ιν 

5001. ν. 1022. Παρὰ τὰ τοῦ χοροῦ ἐν ᾿Ἴνδρο-- 
ἰέδῳᾳ 

Ἴάνοιχτος ὃς τεχών σε τὴν 
πολυπονωτάτην βροτῶν 
μεϑῆχεν “Διδ πατρὸς ὑπερϑανεῖν. 

ΝΜ 
5601. ν. 1015. Παρὰ τὰ ἐξ ᾿ἀνδοομέδας Εὐρι- 

πίδου ., «ῬΡίλαι παρϑένοι, «ίλαι μοι." τὰ δὲ ἐπιφε- 
͵ ἤταν ὁ ἐρμεν τῆς ͵ 

ρομενώ πρὸς τὸ αὐτὸ χρήσιμον. 

ἊΣ 

ΒΌΠ0]. Αὐτοί. ἂν. 317. Κ}ῪῸὶπ΄ὶ δοῦναι ῥύγχει, 
φορβάν: ᾿Ησχληπιάδης «φησὶν ἀπὸ ᾿τνθρομένες, 
δ᾽. ν᾿ 

εἰναι, ὡς χαὺὶ τὸ . Σὰ πάντα“ χαὶ 
Ξ ρας ςρ ϑϑν τα 

υ χεῖσε δεῦρο.“ ἔάλλως. Τ͵ῈᾺαρὰ τὸ Πυὐριπίδου ἐξ )4»-" 

δρομέδας ., Ἐχϑεῖναι κήτει φορβάν,"" ὡς Ὠἠριστοά-" 

5 - 
γάρ ταυτα 

γης, τὰ μηδὲ διδαχϑείσης τῆς τραγῳδίας παρατιϑέ- 

ἕενος. χαὶ τὸ ,., Σὰ γὰρ ταῦτα πάντα χαὺς, Τὸ 

τῆδε χαὶ τὸ κεῖσε!" παρὰ τὰ ἐκ τῶν μηδέπω δι- 
δαχϑεισῶν «ροινισσῶν (ν. 815.) «τησίν. .. ΑΔ νούϑααι 
ἐχϑεῖναι κήτει φορβὰν τοορίοῖϊ Αὐδίορι. ἘΠ οσαι. 102. 

ἜΡῚ 5080]. χαὶ τοῦτο ἐξ ᾿Ἰνδρομέϑας. 

ἴοίο 110 οαπίῖϊοο ἃ ν. 1015. ΜΘ ΠΟΟπας ΠΟ 0. ΘΧ σι, 
τοῦ οχ Απάνοιπθήδθ ρϑυθοπα ἸΟ(τα"; πᾶπ γν. 1010.. 

αἰ Θπιπῖπο ἴῃ, 

ΔΜ ΜΘΟ Ιοοἴνια, ᾿{ψὴρ., ἰπχαΐς, ἔοικεν οὐ προδώσειν, ἀλ- 
λά μὸι Σημεῖον ὑπεθήλωσε Περσεὺς ἐχδραμὼν, Ὅτι 
δεῖ μὲ γίγνεσθ᾽ ᾿Ινϑδοομέδαν,, υἱοὶ 5εῖο]. ἀντὶ τοῦ 
ὡς Περσεύς. πιϑανῶς, συνδεδίδαχται γὰρ τὴ “Πλένῃ. 

504 ἴπ 5. ΑΥϊσιορ πάπα, οὐ Ἐπ αυ ρ᾽ ἀοἷς. ἴτὰ σοπιμχία 

51ΠῈν, αὐ Ἰηΐοι 56. Υἱχ ἀϊσηοσοὶ αηθεηΐ. - - 5610]. δ 

Ἂν. 424. ἤγουν τὸν οὐ- 
ρανὸν χαὶ τὴν γῆν. τοῦτο ἐκ τῶν μηδέπω διδαχϑει- 
σῶν «Ροιγισσῶν (ησι χαὶ τὸ χεῖσε καὶ τὸ δεῦρο. 

ἐχεῖσε καὶ τὸ δεῦρο 651 ἴῃ ῬΒοοι. 816. πρὸ Υἱάρεαν, 

ΘΧ Απάνομιθα οἰϊανὶ 5. ΓΑΥΤΤΗΙΑΕ. 

ΥΙΙ 

5001. ν. 1010. ᾿“πὸ χοινοῦ λάβωμεν πέπονθα 
ἄνομα πάϑεα. ξ ̓ νδρομέδας δεοιιένης 
τοῦ βαρβάρου. προεῖπε δὲ, γοᾶσϑέ μ᾽ ὦ γυναῖχες χ. 

τ. λ. (γν. 1036.) Ϊ 

Ὑἱἀθηί". {πᾶ ἀρ Αὐἱϑίορῃ. 

Τὸ τῆδε χαὶ τὸ χκεῖσ᾽ ἔτι: 

χαὶ ταῦτα 

.» Ῥγοχίπιθ βϑαπὶ 

ΤΠδοῖορη. 1109. “4. Ἐπνρίος. Ἰοφιζαν, 

ΤΠ ρσ. Ὁ ϑεοὶ, τίν᾽ ἐς γὴν βαρβάρων ἀφίγμεθα ᾿ 
ΞΕ ὙΕῸΣ ν ΠΕΣ ταχεῖ πεδίλῳ; διὰ μέσου γὰρ αἰϑέρος ζ ( ι "01: 6 

τέμνων χέλευϑον πύϑδα τίϑημ᾽ ὑπόπτερον 

Περσεὺς πρὺς τογος ναυστολῶν, τὸ Γοργόνος 
χάρα χομίζων. 

᾿Αά Ππαᾶθο 501|)01. εἧς Περσέα ἐξ ᾿ἄνδρομέ ἕδας τρία τὰ 

πρῶτα, χαὶ λοιπὸν ἐπέζευξε τὰ ἑξῆς. 

(1110.) Ἴα, τίν᾽ ὕχϑον τόνδ᾽ ὁρῶ χαὶ παρϑένον 
ὥεοῖς ὁμοίαν, γναὺν ὅπως ὠρμισμένην ; 

Ρουβῖς Αυϊδίορη, νυ. 1118. 

ἄνδρ. Ὦ ξένε, χατοίχτειρόν μὲ τὴν παναϑλίαν" 
λῦσόν με δεσμῶν. 

ΒΌΒΟΙ,. 1110. 

Ἔα, τίν᾽ ὄχϑον τόνδ᾽ ὁρῶ περίρρυτον 

εἰχώ τινα ἀφρῷ θαλάσσης, παρϑένου τ᾽ 
ἐξ αὐτομόρξων λαίνων τυχισμάτων 

σοφῆς ἄγαλμα χειρός. 

ΤῸ Ζε ἱπῖθ ἃ» παρ- 

ϑένου Μαχίπιι5 ἴῃ Πίοπγ 5. Ἄνθορ. 1. ΠῚ γν. 38. οἱ. 

Οὐονάθυ. οἱ Ῥδομγιηθιθα ἰθ14. ρ. 30.“ ΙΑΎΤΗΙ ΛΕ. 

ΨΙΠ 

Αἰμποπᾶριις ΠΙ. Ρ. 561 ». Ἕτερος δέ τις προσέϑηχε 
τῶν Εὐριπίδου τάδε 

Σὺ δ᾽, ὦ τύραννε ϑεῶν τε χἀνϑρώπων, Ἔρως, 
ἢ μὴ ὯΝ τὰ χαλὰ φαίνεσθαι χαλὰ, 

ΑΙΓους βοΒο!αοία, ν. 2. 3, 4. 
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ΠΩ - - τς ᾿ ὡ 
ἢ τοῖς ἐρῶσιν, ὧν σὺ δημιουργὸς εες 

Ξ 3 δὴ ῇ 
μοχϑοῦσι μόχϑους εὐτυχῶς συνεχπόνει. 

χαὶ ταῦτα μὲν δρῶν τίμιος ϑεοῖς ἔσει, 

“ἡ δρῶν δ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ διδάσκεσθαι «ιλεῖν 
ἀφαιρεϑήσει χάριτας, αἰς τιιιῶσί σε. 

ποίαπας ἀο σοιδου. Πϊκίον, 1, Ἵπαντες ἐς τραγῳδίαν 1. ] Ἰηδίου, 1 Θαγῇ 
σικρεχινοῦντο καὶ 

ἐβόων, μάλιστις δὲ τὴν Πυριπίϑου ᾿“δρομέδων ἐμο- » ἐ Ι 9 00, ὑ 

Ἰωιβεῖα ἐφθέγγοντο καὶ μέγα 

γῴδουν χαὶ τὴν τοῦ Περσέως ῥῆσιν ἐν μέλει διεξήε- 

σαν, χαὶ μεστὴ ἣν ἡ πόλις ὠχρῶν ἁπάντων χαὶ 

λεπτῶν τῶν ἑβδομαίων ἐχείνων τραγῳδῶν, 

Σὺ δ, ὦ ϑεῶν τύραννε χἀνϑρώπων Ἴρως 

δίοΡαθις Θ2. ν. 399. 

Σὺ δ᾽, ὦ χάχιστε πάντων ϑεῶν τε χἀνϑοώπων, 

ἢ 
ἢ τοῖς ἐρῶσιν εὐμενὴς παρίστασυ. 

ΤΧ. 

ΤΌ οπος Τ,. ΤΥ, 29. ᾿Τοχεσιλάου Κράντωρ ἔρωτι- 

᾿ γ)9.2 
χαὶι τείλλα. 

“μὴ δίϑασχε τὰ καχὰ (φαίνεσθαι καλὰ, 
Ὁ 

᾿χῶς διατεϑεὶς ἐπύϑετο τὰ ἐξ᾿νδοοιέδες Πὐριπίδου 

προσενεγχάμεγος 

Ι ὄὮ παρύϑέν᾽, εἰ σώσαιμί σ᾽, εἴσει μοι χάριν; 

χαὶ ὃς τὰ ἐχόμενα ἄγου μὲ, ὦ ξένε, εἴτε διιωίδ᾽ 
ἐϑέλεις εἴτ᾽ ἄλοχον." Βυϊάας, Εἴση: γνώσῃ, λογίση. 

᾿ Εὐριπίδης. εἰ σώσαιμί σε ἐξ ᾿Ινϑουμέδε- ὦ σιαρ-- 

ϑένε, εἴση μοι χάριν. σουγιρίπς. οἰΐαπι 5601. ΝΙθά. 

478. παρϑενεύσης ἕξει μοι χάριν 6χ Ἐμθαο οοπιῖοο. 

2. 

ν. δ8, 9. παρὰ τῷ Εὐριπίδη περεισάγεται ἡ ̓ νδρο-- ο( τῷ ᾿ “ 9 ) φ 

Βυϊάας ν. ἄλοχος. Ἡρονοήϊαμες περὶ σχημάτων 

μέδα λέγουσι τῷ Περσεῖ 
“ ΝΣ πον , ᾿ ἊΝ 
Ὥγου δέ μ᾽ ὦ ξέν᾽, εἴτε πρόσπολον ϑέλεις 
εἴτ᾽ ἀἄλυχον εἴτε διιωίδα. 

» 4 

ΒΊΟΡ οι 110. ν. ὅ81. 

Διὴ μοι σιροτείνων ἐλπίδ᾽ ἐξάγου δάχρυ" 

᾿ς γένοιτο δ᾽ ἂν πόλλ᾽ ὧν δόχησις οὐχ ἔνι. 

ΧΙ 

ΒΙΌΡαθας 6]. γν. 288. 
ἘΣ ς Ξ Ζ ΕΞ 
Ὅσοι γὰρ εἰς ἔρωτι τιίπτουσιν βοοτῶν, 

ἐσπλῶν ὕτων τύχωσι τῶν ἑρωιτιένων, 

οὐχ ἔστι ποίας λείπεται τόν ἡδονῆς. 

ΝΠ 
ΒΙΌΡ δου 09, ν». 399. 

Ἔρωτα δεινὸν ἔχομεν, ἐχ δὲ τῶν λόγων 
ἑλοῦ τὰ βέλτισυ᾽ " ὥστ᾽ ἄπιστόν ἐστ᾽ ἔρως, 

χών τῷ χαχίστῳ τῶν φοενῶν οἰχεῖν ϑέλει. 

ΝΠ 

.΄ ϑιο!νᾶθιις, 661. ΡΠιν 5. Ὑ0}. 11. ν. 166. Ηδον. Τὸ δαι- 
᾿ ἢ ἜΑ ποτ 523 
μόνιον οὐχ ὁρῷς ὅπη μοίρας διεξέρχεται, στρέφ ει 

δ᾽ ἄλλους ἄλλως εἰς ἀμέραν. 

ΧΙν 
Βίονδοις 29. ν. 199. 
ΤΕ ᾿ ἜΓΕ ν ΠΣ; 

Εὐχλειαν ἔλαβον οὐχ ἄνευ πολλῶν πόνων. 

Εν, 
ΒίοΡδοιΣ 39. ν. 200, 

᾿41λλ᾽ ἡδύ τοι σωϑέντα μεμνῆσθαι πόνων. 

᾿Οἰταίαν ἃν Δυίκτοι, Τρ, 1. 11, 8... κἴηθ ποιιίηθ ἀποίο- 

ν- 020 6ὁ. Ὁ δ᾽ Εὐριπίδης 

τοὐναντίον ὡς ἡδύ τι τὸν σωϑέντα μεμνῆσθϑαι πό- 

εἷς. ΡΙπίαγοϊ». ΔΊΟνΑ], 

γωγ. Ἰιαιϊθ νους Οἴσονο ἀ6 Ππ, 2, 32. 

ϑμαυΐς ἑαδογηι οί ρναοίογί ον τιθμογία. 

ἘΤΥΘΌΡ 1 ὑ{} 0 Δ τΘΥ: 

ΧΥΙ 

ΒίοΡαθυα ὅ0. ν. 357. Τιιοίδη, Νοσομαπί. ᾧ. 2, 

Νεύτης μ᾽ ἐπῆρε χαὶ σϑένος τοῦ γοῦ πιλέον. 
Τμιοῖαπ, μι σϑέγνος οἶα ϑοάσος. 

ἍἌΨΥΙΙ 
ΒΌΡ δος. Θὅ. ρ. 411. 

Τῶν γὰρ πιλούτων ὕδ᾽ ἄριστος, 
γενναῖον λέχος εὑρεῖν. 

ΧΥΠ 
Βιοράρις 19, ν. 409. 

Ὦ τλῆμον. ὡς σοι τὸς τύχας μὲν ἀσθενεῖς 

ἔδωχ᾽ ὁ δαίμων, μέγα «οονοῦσι δ᾽ οἱ λόγοι. 

ΧΙΣ 
ΘΙΌΡαρς 111. Ρ. ὅ82. 

Τὸς συμφορὸς γὰρ τῶν χαχῶς πεπραγότων 

οὐ πώποϑ᾽ ὕβοισ᾽, αὐτὸς ὀρρωδῶν παϑεῖν. 
Ῥρϑυβοὶ ὑθυθὰ ζυῖεδο οχ ἀπιπιθηῖο Ρ. 2ὅ, ἱπι ΗΠ] ρτίατ. 

χχ 
ΒΟ άοις 89. νυ. 502, 

Χρυσὸν μάλιστα βούλομαι δύμοις ἔχειν. 
χαὶ δοῦλος ὧν γὰρ τίμιος πλουτῶν ἀνὴρ" 
ἐλεύϑερος δὲ χρεῖος ὧν οὐδὲν σϑένει. 

χρυσοῦ νύμιζε σαυτὸν οὕνεχ᾽ εὐτυχεῖν. 
ΧΧΙ 

Βίοραθις 90. νυ. 591. 

Χρήμασιν γὰρ εὐτυχῶς 
ταῖς συμιροραῖσι δ᾽, ὡς δος, οὐχ εὐτυχῶ. 

ΧΧΗ 
Βίορᾶοις 97. γν». 538. 

Ἦ που τὸ μέλλον ἐχιοβεῖ χαϑ᾽ ἡμέραν" 
ὡς τοῦ γε πάσχειν τοὐπιὸν μεῖζον χκαχύν. 

ἈΧΠΠ 
ΒΙΌΡαοης 95. ν᾿. 561. 

Ὁ μὲν ὄλβιος ἦν, τὸν δ᾽ ἀπέχουψεν 
ϑεός" ἐχ χείνων τῶν ποτὲ λωιιπρῶν 
γεύει βίοτος, νεύει δὲ τύχα 
χαιτὰ πνεῦμ᾽ ἀνέμων. 

ΧΧΙΝ 
ΒιΟΡάρις 10, ν. 5602, 

Οὐχ ἔστι» ὕστις εὐτυχὴς ἔφυ βοοτῶν 

ως ἀρ σον, - - τε σοι σ. ὁ ὁ 

ὃν μὴ τὸ ϑεῖον ὡς τὰ πολλὰ συνϑέλει. 

Ν 

ΒΓΟΡΆοας 1132, ν. 188. 

Συνάώλγησον " ὡς ὁ κάμνων 

δαχούων μεταδοὺς 

ἔχει χουφότητις μύχϑων. 

ΧΥΧΥΙ 
Βιοναθις 122. υ, 613, 

«- Τὸ ζὴν ἀιρέντες τὸ χατὰ γὴν τιμῶσέ σου. 
ΣΉ Στ, τ ΝΣ ἈΝ ι Ἐξ 

β. πενὸν γ᾽ " ὅτων γὰρ ζῆ τις, εὐτυχεῖ, Κρέων. 

ΝΧΥΙΙ 
Βίοραθις 75, γ, 458, 

Ἐγὼ δὲ παῖδας οὐχ ἐῶ νόϑους λαβεῖν" 
τῶν γνησίων γὰρ οὐδὲν ὄντες ἐνδεεῖς 

, - .“ " ᾿ 

νομῷ γοσοῦσιν" ὕ σὲ (υλάξασϑιμ χρέων. 

ΧΝΝΥΙΗ 
ΒΊΟΡαρις 34. ν. 315, ! 

Σιγᾷς; σιωπὴ δ᾽ ὥπορος ἑρμηνεὺς λόγων. 

ΧΧΙΝΧ 

ΒιοΡαθαΣ. 601. γῆν 5. ν0}]. 10 γν. 118, Ποου. 

1ήν τοι «-]ίχην λέγουσι παῖδ᾽ εἶναι -Τιὺς, 
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ἘΓΎΘΡΕΙ ΠΠΠΠ Π ΙΔΒΟΤ ΎΣ 

ἐγγίς τε ναίειν τῆς βροτῶν τιμωρίας. 

Τὰ ΠΠρυὶς ὁχ Ευτὶρ. Απάγοιιδοδα ροεϊζαμν 6596. ἡϊοίτιν, 

ΧΧχ 

Αὐποπαθις ΧῚ. γν. 477 ἃ. 

δον. ϑαίανη, Υ, 21, 

Πᾶς δὲ ποιμένων ἔρρει λεὼς, 

ὁ μὲν γάλαχτος κίσσινον φέρων σχύιξος 

Ἑπυοίαίμῖις ν. 1032, 9. 

χιόνων» ἀναψυχτὴρ᾽, ὁ δ᾽ ἀμπέλων γώνος. 

ΝΧΧΙ 

ὙΊΡουῖις ἢ, 47. οα, Βοΐϊδδοπδία 

Ὁρῶ δὲ πρὺς τῆ: παρϑένου ϑοινάματα. 

ΧΝΧΧΗ 

5001. Αὐἱϑίορη. ἤδπαν, 1056, 7]ὴ τὸ» ἐμὸν 
οἴχει νοῦν" ἔχεις γὰρ οἱ κίκν: καὶ τοῦτο 

παρὰ τὸ ἐν ᾿νδρομάχῃ (Εὐριπίδου ἀἀάῖι 5υῖα, ν. 
μὴ τὸν ἐμόν) 

Μὴ τὸν ἐμὸν οἴχει νοῦν" ἐγὼ γὰρ ἀρχέσω. 
[ ΧΧΧΠΙ 

5801. Αὐῖδι. Τγαῖδίυ, 902, Ποία ψυχή: παρὰ 
τὸ ἐξ ᾿ἀνδρομιέϑας 

Ποῖαι λιβάϑες, ποία σειρήν. 

ΧΧΧΙΥΝ 

5601. ῬΙαίοπ. Ρ. 3883. Βεκκ. Τχιρνῶντο ἐν αὐταῖς 

(ταῖς συνουσίαις) χρατῆρες τρεῖς, χαὶ τὸν μὲν πιρῶ- 

τον -Ἰιὸς Ολυμσιίου καὶ ϑεῶν ᾿Ολυμπίων ἔλεγον, τὸν 
δὲ δεύτερον ἡρώων, τὸν δὲ τρίτον σωτῆρος, ὡς ἐν- 

ταῦϑά τε χαὶ δὴ χαὶ ἐν πολιτείᾳ. ἔλεγον δὲ αὐτὸν 

χαὶ τέλειον, ὡς Πὐριπίδης ᾿᾿νδοομέδᾳ χαὶ ᾿1ριστο-- 

φάνης Ταγηνισταῖς. 
ΧΧΧΥ͂ 

.»" μὰ ΒοΚΚ. Απροῖ. Τ. ν. 339, 5. Ἤἥγορος χαὶ γοροι. 

Εὐριπίδης ᾿νδρομέδι οἱ χατ᾽ οἶκον ἀμιρὶ δαῖτα χαὶ 
τράπεζαν. «Αἰϑίοπας σημαίνει. 

ΧΧΧΥΙ 
: - “ -Ὃ. ᾽ αὶ Πνΐδοπι Ρ. 78, 21. Τἱσχροκερδής: Εὐριπίδης 

᾿Ανδρομέδᾳ. 
ΧΧΥΧΥΙΙ 

ἩΘογομῖα, ἀμ εΐβεται: παραιτεῖται. Ἐϊριπί- 

δὴ: ᾿Ἱνϑοομέδᾳ. Οοτγτίσινε περαιοῦται. 

ὌΠΙΝ ΤΟ Τ ΟἾΝΤΗ: 

Β0ΒΟΙ. ΒΌΡῃ. Απεῖρ. οχίγ, (ἡστέον.) ὅτι διαφέρει 

τῆς Εὐριπίδου ᾿Αντιγόνης αὕτη, ὅτι φωραϑεῖσα ἐχεί- 
ΎΡΕΣΝ ΤΣ. τ ἘΡΡΑ ἦν ᾿ ᾿ 

Μὴν διὰ τὸν «Ἰἕμονος ἑρωτα ἐξεδόθη πρὸς γάμον " 

ἐνταῦϑα δὲ τοὐναντίον. Αὐἱδίοριι. συδηπι. ἄγριιπι. 

| 

ὉΠ} φΉ 01, ἐξ ᾿ἡντιγόνης Πὐριπίδου. Οὐ 
γοῦσ ἰαπαὶ ΤΖζοῖζ, δα Ἡ  οϊοαϊ Ἔργ. Υ. 120. 

Οὐχ ἔστι Πειϑοῦς ἱρὸν ἄλλο πλὴν λόγος, 

καὶ βωμὸς αὐτὴς ἐστ᾽ ἐν ἀνθοώπου «ὑσει. 

01. οἴου ΗΘ. ]. ἈΠ65. Το. υ. 483, δ. Οὰ]6. ἦι 

Ορυπο. ἤν 1Π0]}. 

ΠΙ 
ΒΙΟΡαθις 46. ν, 336. 

“]εἰ τοῖσι πολλοῖς τὸν τύραννον ἁνϑάνειν. 

ΙΝ 
Βίρθασας 41. νυ. 241. 

Οἰχεῖος ἀν οώποισι γίγυεσῆαι «ιλεῖ 

πόλεμος ὃν ἀστοῖς, ἂν διχοστατὴ πόλις. 

Υ 
ΒΙΟΡαοι5. 47. νυ. 348. 

Οὔτ᾽ εἰχὸς ἄρχειν οὔτ᾽ ἐχρὴν εἶναι νόμον" 
τύραννον εἶναι μωρία τὸ χιὼ ϑέλειν, 

ὃς τῶν ὁμοίων βούλεται χρατεῖν μόνος. 
ΥΙ 

ΒΙΌΡδθια. 61, ν. 3806. 

᾿νδοὸς δ᾽ ὁρῶντος εἰς Κύπριν νεανίου 

ἀφύλακτος ἡ τήρησις " ἢν γὰρ «φαῦλος ἡ 

τἄλλ᾽, εἰς ἔρωτα πᾶς ἀνὴρ σοι ὠτερος " 

ἣν δ᾽ αὖ προσῆται Κύπρις, ἥδιστον λαβεῖν. 
ὙΠ 

ΒιοΡᾶθις 62. ν. 398, ῬΙνίανομι». ἀρ Βιο ΜΡ αθιπι ἢ.. 

Ρ' ὅ03. 

ἴμρων" τὸ μαίνεσθαι δ᾽ ἄρ᾽ ἦν ἔρως βροτοῖς. 

ΥΠΠΙ 
ΒΌΡαοις Θὅ. γΡ, 411. 

Ζευχϑεὶς γάμοισιν οὐχέτ᾽ ἔστ᾽ ἐλεύϑερος, 
ἀλλ᾽ ἕν γ᾽ ἔχει τι χρηστόν - ἐν κήδει γὰρ ὧν 
ἐσυλῷ δέδοιχε μηδὲν ἐξαμαρτάνειν. 

Ῥυπαι8. Ὑουδς. {υ]]αἶτασ ΠῚ ΡΡΟΙ ΠΟ. ἀρ ϑιοραθιαι 66. 

ν- 421. 
ΙΧ 

ΟἸοην. ΑἸοχ. Βίγοηι. Υ1. γν. 741. Βτολάθις 75. ν. 452. 

Ὀνόματι μεμπτὸν τὸ νόϑον, ἡ φύσις δ᾽ ἴση- 

Χ 
ΒίοΡαθι5 8ὅ. ρ. 496. 

: τ ἊΣ ; Ν ξια 
1Π γὰρ δόχησις πατοάσι παῖδος εἰχέναι 

τὰ πολλὰ ταύτῃ γίγνεται τέχνων πιέρι. 

ΧΙ 
Βιο) αθις ὅ8.. ν. 500. 

Τὸ μῶρον αὐτῷ τοῦ πατρὸς γόσημ᾽ ἔνι" 
φιλεῖ γὰρ οὕτως ἐκ χαχῶν εἶναι χαχούς. 

ΝΗ 
ΒΟ» αθια 91. νυ. 507. 

᾿Ανδρὸς (φίλου δὲ χρυσὸς ἀμιαϑέας μέτα 

ἘΒΛΟΜΕΝΤΆ, 1 

81 

“ΘοιμἊ0 ] 

] 
͵) 
Ϊ 

! 

Απεῖρ. ὅορη. Κεῖται δὲ ἡ μυϑοποιία καὶ παρ᾿ Εύρι- ἄχρηστος, εἰ μὴ χἀρετὴν ἔχων τύχοι. ] 

πίδη ἐν ᾿Αντιγόνη" πλὴν ἐχεῖ φωραϑεῖσα μετὰ τοῦ ὦ ἵν ΧΙ. ] 
«ἀἵμονος δίδοται πρὸς γάμου χοινωνίων χαὶ τίχτει ] διίοθαθις 102. Ρ. 558. ᾿ 
τὸν ἡαίμονα. ᾿ς Ἐπ᾿ ἄχραων ἥχομεν γραμμὴν χαχηῖν. 

᾿ ἣν! ΧΙΥ | 
τ ἘΘΟΠΟΝΝ ἘΒΒΟΥ: τοις τα ὌΝ ] Θίοθαθις 100. ν. 5667. ] 
ν Οἰδίπους τὸ πρῶτον εὐδαίμων ἀνήρ. ] Νὴ νυν ϑέλε ᾿ 

αν 56 801. ἐξ ᾿Ἱντιγόνης Πὐριπίδου. ἔσιι δὲ ἀρχὴ λυπεῖν σεαυτὸν, εἰδὼς ὅτι 

τοῦ δοώματος. ονδιιπι οἰΐαι: Π10. ΟΙευβοσί. Ρ. ὅ98 ὁ... πολλάκις τὸ λυποῦν ὕστερον χαρὰν ἰίγει, Ϊ 

Θ᾽ 5080]. ΑΘΒΟΒΥ 5... 0. Ἅἢ. 781, Οοπάρυθε οὐ 60 καὶ τὸ χαχὸ" ἀγαθοῦ γίγνεται παραίτιον. | 

τ. 1218. ΧΥ ᾿ 

εἶτ᾽ ἐγένετ αὖϑις ἀϑλιώτατος βροτῶν. δισθαθια 100. ν. ὅ68. ᾿ 

1Π ΓὍσιις δὲ πρὸς τὸ τιΐτιτον εὐλόγως «τρέφει 

Αὐἱϑίορι. απ. τ. 1438. Οὐχ ἔστι πειϑοῦς κα. τι}. τὸν δαίμον᾽, οὗτος ἧσσόν ἐστ᾽ ἀνύλβιος. 

ΕπὼΣ 155: Ξ ΠΕ τ. 5 



.---ΠῤΡΠΡΠΡΠ Πρ ΄.ς.---..-ἰς. Κ ςςς---ο-ορ-----΄- 

532 ἘΥΧΟΡΝΙ ἘΠ ΓΔ ΥΘΥΥ: 

ΧΥΙ 

Βιοθαορὶ Αρροπὰ. 6 οοὔ, ΕἸογ. ἀρ Οαἱκβέ, συ]. 1Υ͂. 

Ρ- 28. 

Ὠχουσον" οὐ γὰρ οἱ καχῶς πεπραγότες 
σὺν ταῖς τύχαισι τοὺς λόγους ἀπώλεσαν. 

ΧΥΠ 
ΘιοΡάρθις 124. γν. 619. 

Θάνατος γὰρ ἀνθϑοώποισι νεικέων τέλος 

ἔχει" τί γὰρ τοῦδ᾽ ἐστὶ μεῖζον ἐν βροτοῖς; ] 
τίς γὰρ πετραῖον σχύπελον οὐτάζων δορὶ Ι 
ὀδύναισι δώσει; τίς δ᾽ ἀτιμάζων νέσυς, 

εἰ μηδὲν αἰσϑάνοιντο τῶν παθημάτων; 
ΧΥΠΙ 

5001. ῬΙπάανὶ Ῥυίμ. ὃ, 176. 

“φησί: διωνυμίᾳ γὰρ ἐχέχρητο. 
αὐτὴν «Ἰιώνην λέγουσιν, ὥσπερ Εὐριπίδης ἐν ᾿ντι- 

Θυώνῃη τὴ “Σεμέλη 

εἰσὶ δὲ οἱ χαὶ τὴν 

γόν) 
ΧΟ. Ὡ παῖ “ιώνης, ὡς ἔφυς μέγας ϑεὸς, 
“Πόνυσε, ϑνητοῖς τ᾽ οὐδαμῶς ὑπόστατος. 

ΧΙΧ 

5680]. Ἐπτεῖρ. Ῥβοοη. 1180. Ἔν τῇ ᾿Δντιγόνη «(Ἐπὶ 

χουσεόνωτον ἀσπίδι τὰν Καπανέως.“ς ΟἿ Ἐπριαιεῖιςς 

ν. 107, 60. (011. 678, 28. 

ΧΧχ 

ΒίοΡθαοὶ Αρροπᾶ, οα, Ο αἰδοίου. υ0]. ΤΥ. ρ. 20, 

Νέοι νέοισι συγνοσοῦσι τἀφανῆ. 

«4. ΝΊ ΤῸ ἹΕΊΠ. 
] 

' | 
Εττπιοὶ. Μ.ο γν. 411, 11. (6011. Ουάΐαπο Ρ. 250. 

57.) Ζῆϑος --- εἴρηται --- ὅτι ἡ μήτηρ αὐτοῦ ἐζήτει " 

εὐμαρῶς τεχεῖν αὐτὸν, ὡς φησιν Εὐριπίδης ᾿ 

Τὸν μὲν χιχλήσχει Ζῆϑον- ἐζήτησε γὰρ 

τόχοισιν εὐμάρειαν ἡ τεχοῦσώ νιν. ] 
" 

ΕἸγ πιο]. ΔΜ. ν. 99, 4. “2έγει Εὐριπίδης ὁ τραγι- 

χὸς ἐτυμολόγος (ἐτυμολογῶν ΨαΙοκθοη.) τὸ μῳφίων, ὦ 
ὅτι᾿μιρίων ἐχλήϑη παρὰ τὴν ἄμᾳφοδον, ἤγουν παρὰ 
τὸ παρὰ τὴν ὁδὸν γεννηϑῆναι. ] 

] 1ΠΠ 
Βίορμαπ. ΒυΖ. νυ. Ὑρία. χώρα πλησίον «Αὐλίδος, --- 

“Ἡσίοδος δὲ ἐν “Ὑρίᾳ τὴν ᾿Αντιόπηην φησὶ γενέσθαι, ὦ 
᾿ Εὐριπίδης δ᾽ ἐν ὙὙσίᾳ. Ἡδυροονδίίοι,, “Ὑσίαι, --- τῆς 

Βοιωτίας πόλις, ἧς μνημονεύει Εὐριπίδης ἐν ᾽4ν- 

τιόπη. 
ΤΥ 

Ἑπςταίμπις ᾿. 1799, δά, 

τὸ ἔγκυον εἶναι δηλοῖ, ὃ διαφέρει τοῦ τίχτει» χα- ὦ 

ϑότι τοῦ κύειν. 
τοῦτο χρῆσις ἐξ ᾿Ἡντιόπης τὸ ., Κύουσα τίχτον ““ 

Αἰπιο- 

πἶπς Ρ. 86. Λύειν μὲν τὸ ἔγχυον εἶναι, τίχτειν δὲ 
τὸ ἀπαλλάττεσϑαι τοῦ χύειν. Εὐριπίδης ἐν ᾿Ἵντιόπη 

ςς 

“λον δ᾽ ὅτι χύειν χαὶ 

ΤΌ 15 ᾽ ἦ Ἔ Ξ 
αὐτὸ ἀπαλλάττει χαὶ φέρεται εἰς 

ἤγουν χατὰ γαστρὸς φέρουσα εἶτα ἔτεκον. 

ΕΝ Α « ὡς αὐ νίσ ͵ 
ον Κύουσα τίχτω ““ εἶπεν, ἡνίχ᾽ ἠγόμην πάλιν.““ τὰ- 

᾿ἀ6 ὙἌ]οΚοη. οἰΠηχῖ ᾿ 
ΞΡ Η Ὁ, τε, Σ Δ ΞΡ ὯΝ 

Κύουσα, τίχτω ϑ᾽ ηνίχ᾽ ἠγόμην πάλιν. 

νυ 

6. Ὁ μὲν Ευριπίδης τὸν Δία φη- 
σὶν εἷς σάτυρον μεταβληθέντα τὴν ᾿Δντιόπην φϑεῖραι. 

Οοὕνοπις ν. 22 

ΥΙ 

ΟΙοπιθης ΑἸθχ. ϑίγοιω. Ὑ. γῥ. 716, 1. Οὔχουν ἔτι 
χατὰ τὴν τῶν πολλῶν δόξαν περὶ τοῦ ϑεοῦ ὑπο- 
ληπτέον 

Οὐδὲ γὰρ λάϑρα δοχῶ 
φωτὸς καχούργου σχήματ᾽ ἐχμιμούμενον 
σοὶ τήνδ᾽ ἐς εὐνὴν, ὥσπερ ἄνϑρωπον, μολεῖν. 

Ἀμφίων λέγει τὴ ᾿Αντιόπη. ΠΟ δυπαροῖ ἘΠΙΚΟΒ. Ῥ 

Ἑ. ν. 679 ἀ. οα. Ψίβον. ἴῃ χαΐρις ρτὸ τήνδ᾽ βουῖνοιι-- 
ἄππι 6556. Ζῆν᾽ τποπεῖς Ὑ 10 Κ. Πϊαῖν, ν. θῶ. 

ΥΗ 
ΒίοΡαθυς 97. Ρ. 38. 

«Ῥρονῶ δ᾽ ἃ πάσχω" καὶ τόδ᾽ οὐ. σμιχρὸν χαχόν" 
τὸ μὴ εἰδέναι γὰρ ἡδονὴν ἔχει τινὰ 
νοσοῦντα " χέρδος δ᾽ ἐν καχοῖς ἀγνωσία. 

ὙΥ1. 6οὲ ἀρὰ Εροιίδμιιη Ρ. 210. οα. Ἐνδηζ. δ] Ἰορῖ- 

τὰ" μιχοον. 

ὙΠ 
ΒίοΡδοια 72. ν. 439. 

Οὐ σωφρονίζειν ἔμαϑον, αἰδεῖσθαι δὲ χρὴ, 
γύναι. τὸ λίαν χαὶ φυλάσσεσϑαι φϑύνον. 

ΙΧ 

501101. ΤΠ. λ, 774. Χόρτοι δὲ οἱ τριγχοὶ (5. τρο- 
χαλοί) ὡς καὶ Εὐριπίδης ἐν ᾿Αντιόπῃ 

Οἰνόη 
σύγχορτα ναίω πεδία ταῖς τ᾽ ᾿Ελευϑεραῖς. 

χεὶ ἐν ᾿Ἰνδοομάχη (ν. 17.) ὁμοίως. Οἴκαι, Βμαθὸ 
γαῖ }577.ὲ: 

»:Φ 
Βίοραθις 600. ν. 383. 

Οὐ χρή ποτ᾽ ἄνδρα δοῦλον ὄντ᾽ ἐλευϑέρας 

γνώμας διώκειν, οὐδ᾽ ἐς ἀργίαν βλέπειν. 

Ιπ οοὐ. Ῥαιὶς. ἃ. οχ Ἀπιϊβοπα οἰζαίι, 

ΧΙὝ 
ΒΒ. οι. ἀρ] ἄθι. 

Τὸ δοῦλον οὐχ ὁρᾷς ὅσον χαχόν; 

ΧΗ 

Βίόραρις ἱθ]άθπι ν᾿. 384, δχίν, 

«»εῦ φεῦ, τὸ δοῦλον ὡς ἁπανταχῆ γένος 
πρὸς τὴν ἐλάσσω μοῖραν ὥρισεν ϑεός. 

ΧΙΠ 

ΟἸομιθη5. ΑἸοχ. 5ιίτοιι. ἴ. ψ. 418. 

᾿Αντιόπῃ «φησὶν 

Ἔνδον δὲ ϑαλάμοις βουχόλου 
χομῶντα πισσῷ στῦλον Πὐίου ϑεοῦ. 

Χ͵Ιν 

Τοπρὶπ. 5. ΧΙ... Ἐπὶ δὲ τῆς συρομένης ὑπὸ 

ταύρου “1ίρκης ( Εὐριπίδης) 

Εὐριπίδης ἐν 

τοῦ 

ΤῈ δέ που τύχοι 

πέριξ ἑλίξας, εἰλχ᾽ ὁμοῦ λαβὼν 
Ξ ν᾿ Ξ , 

γυναῖχα, πέτραν, δοῦν, μεταλλάσσων ἀεί. 

ΧΥ 

ΒιοΡαοας. 60]. ΡΠ 5. γὙ0]. 1. Ρ. 118, Ηθον. 

“χα τοι δίχα χρόνιος" ἀλλ᾽ ὅμως 

ὑποπεσοῦσ᾽ ἔλαϑεν, ὅταν ἔχη 
τιν᾽ ἀσεβὴ βροτῶν. 

ΧΥΙ 

ιΟΡᾶσας 60]. ΡΠ γ5. το]. Τ, ν. 122. Τίρου. 

Τήν τοι Δίχην λέγουσι παῖδ᾽ εἶναι Χρόνου, 
δείχνυσι δ᾽ ἡμῶν ὕστις ἔστ᾽ ἢ μὴ χαχός. 



ἘΣ ΤΉ ΒΊΗΙ Α' Ὁ Ζ. 83 

ΧΥΠ 
δΊΟΡαθις 68, ν, 426. 

Πᾶσι δ᾽ ἀγγέλλω βροτοῖς, 
ἐσθλῶν ἀπ᾿ ἀνδρῶν εὐγενῆ σπείρειν τέχνα. 

ΧΥΗΓΙ 

ΒιοΡάθιις ἰθίάοιι ρ. 426. 

“Κῆδος καϑ᾽ αὑτὸν τὸν σοιὸν χτᾶσϑαι χρεών. 
Χ͵ΙΧ 

ϑίομαθιις 70. ν. 430. 

ἘΤ νοῦς ἔνεστιν " εἰ δὲ μὴ, τί δεῖ χαλῆς 
γυναικὸς, εἰ μὴ τὰς φρένας χρηστὰς ἔχοι; 

ΧΧ 

ῬΙαίο Θοτρ. ν. 484 6. Συμβαίνει γὰρ τὸ τοῦ Εὐ- 
ριπίδου, λαμπρός τ᾽ ἐστὶν ἕχαστος ἐν τούτῳ 

“Κἀπὶ τοῦτ᾽ ἐπείγεται, 
γέμων τὸ πλεῖστον ἡμέρας τούτῳ μέρος, 
ἵν᾽ αὐτὸς αὑτοῦ τυγχάνῃ βέλτιστος ὦν. 

ἩΒῚ 5080]. ἐστὶν ἐξ ᾿Ιντιόπης τοῦ 

δράματος Εὐριπίδου ἐκ τῆς Ζήϑου ῥήσεως πρὸς τὸν 
ἀδελιὸν ᾿Αμείονα. Ὑ. 8. χράτιστος ῬΊαῖο ΑἸοΙ}». 11, 
Ρ- 1416 ἃ. ῬιΙπίανοι. Μονα]. ν. 518 ἃ. 680 ν. 

ΧΧΙ ΧΧΙΠ 

ῬΙαίο 1 ἄθιπ. ἡ. 485 6. Κινδυνεύω 

ϑέγναι ὅπερ ὁ Ζῆϑος πρὸς τὸν ᾿μφίονα ὃ Εὐριπίς 

δου, οὗπερ ἐμνήσϑην. 

ἐπέρχεται πρὸς σὲ ἢ 

ἀδελφὸν, ὅτι ἀμελεῖς 

μελεῖσϑαι, χαὶ τ; ινυχῆς ὧδε γενναίαν προς 

ἢ Υ Ἐπτρν 
τὰ ἰαμβεῖα ταῦτ 

Φ 
ουν πέσον - 

χαὶ γὰρ ἐμοὶ τοιαῦτ᾽ ἄττα 

οἷάπερ ἐχεῖν ὃς πρὸς τὸν 

ὠ Σώχρατες, ὧν δεῖ σε ἐπι- 

χιώδει τινὶ διαπρέπεις μορφρώματι, χαὶ οὔτ᾽ ἂν 

δίκης βουλαῖσι προϑεῖο ἂν ὀρϑῶς λόγον, οὔτ᾽ εἰχὸς 
χαὶ πιϑανὸν ἂν λάβοις, οὔδ᾽ 
βούλευμα βουλεύσαιο. 

Εὐριπίδου γυναιχώδει εἰρηκότος, αὐτὸς μειρακιώδει 

εἶστε. ῬΉΠΙΟσν. υἱῖ, ἈΡΌΠρΙ. ΤΥ, 21. ρ. 1600. οἱ (ἔφη- 

βοιὴ) --- νῦν ἴσως ὀμοῦνται --- κόρυν μὲν οὐδεμίαν 

φέρειν, γυναιχομίμῳ δὲ μοορᾳφώματι χατὰ τὸν Εὐ-- 
ριπίδην- Αα 5644. ΟἸγπιρίοα. Ἐὐριπίδης εἶπεν " χαὶ 

οὐκ ἂν ἀσπίδος κύτει προσομιλήσης. οὗτος δέ φησι, 
ϑίχαις σχολάζει, ὦ Σώχρατες. 

ΧΧΠΗΠΙ 

ΒΙΌΡαθις 30. ν. 209, 
᾿ τ 

᾿Ἵνὴρ γὰρ ὅστις, εὖ βίον χεχτημένος, 

ὌΥΝ αν σῇ ἦ 
ὑπὲρ ἄλλων νεανιχὸν 

αὶ ΟἸγπιρίοάοιι, ὁρᾷς πῶς, 

τὰ μὲν χατ᾽ οἴχους ἀμελίᾳ παρεὶς ἐᾷ, 

μολπαῖσι δ᾽ ἡσϑεὶς τοῦτ᾽ ἀεὶ ϑηρεύεται, 
ἀργὸς μὲν οἴχοις χαὶ πόλει γενήσεται, 
φίλοισι δ᾽ οὐδείς " ἡ φύσις γὰρ οἴχεται, 
ὅταν γλυχείας ἡδονῆς ἥσσων τις ἧ. 

Ὑ, 3- 6. αἴξου βθχπις Επιρῖν, ν. 3θ2. 

ΧΧΙΥ 

Ῥονρῖς ῬΙαίο ν. 480». Καίτοι πῶς σοιὸν τοῦτ᾽ 
ἐστὶν, ὦ Σώχρατες, εἴ τις εὐφυᾶ λαβοῦσα τέχνη 
φῶτα ἔϑηχε χείρονα, μήτε αὐτὸν αὑτῷ δυνάμενον 
βοηϑεῖν μήτ᾽ ἐχσῶσαι χ. τ. λ. 

| Χχν 
ῬΙαῖο ἰθίάοπι ὁ. ἀλλ᾽, ὠγαϑὲ, ἐμοὶ πείϑου, παῦ- 

σαι δ᾽ ἐλέγχων, πραγμάτων δ᾽ εὐμουσίαν ἄσχει, 
καὶ ἄσχει ὁπόϑεν δόξεις (φρονεῖν, ἄλλοις τὰ χομψὰ 
ταῦτ᾽ ἀφεὶς εἴτε ληρήματα χρὴ εἴτε 
φλυαρίας, 

ἐξ ὧν χενοῖσιν᾽ ἐγκατοικήσεις δόμοις. 

’ τ 
{αναε ξενδι 

Η!5 ἱπίουβουῖτ ΒΙΌΡαρις ὅ4. ρ. 8609. 

τοιαῦτ᾽ ἄειδε, χαὶ δόξεις φρονεῖν 
σχάπτων, ἀρῶν γῆν, ποιμνίων ἐπιστατῶν, 
ἄλλοις τὰ χομψὰ ταῦτ᾽ ἀφεὶς σοφίσματα. 

ΟἹ προ ουι5.. ἐχεῖνος εἶπε, τῷ ᾿Ἰμφίονι, ὅτι πολέ- 

μων δὲ εὐμουσίαν ἄσχει, οὗτος δέ φησι πραγμάτων. 
ΧΧΥΙ 

ΟἸγπρίοἄουις. οἱ βομο] δία ῬΙαίοπὶα ῃ. 115, Ζῆ- 
ϑός (φησι τῷ ᾿Ἰμφίονι, μουσιχῷ ὄντι, Ῥῖψον τὴν 

λύραν, χέχρησο δὲ ὅπλοις (ΟἸγιιρ. καὶ χέχρησο ὅ.). 
ΧΧΥΠΙ 

Ὠ]ο ΟἸιυγβοβί. οὕ. 73. ν. 0396 ο. Ὡς ἐχεῖνος (Ζο- 
{9} ἐνουϑέτει τὸν ἀδελιρὸν, οὐχ ἀξιῶν φιλοσοφεῖν 

αὐτὸν οὐδὲ περὶ μουσικὴν διατρίβειν, ἐάσαντα τὴν 

τῶν ἰδίων ἐπιμέλειαν" ἔφη δὲ αὐτὸν ἄτοπόν τινα 

χαὶ ἀσύμφορον μοῦσαν εἰσάγειν, ὥσπερ ἂν τυχὸν 
εἴποι τις χαὶ σὲ τοιαύτην προειρῆσϑαι πρᾶξιν, οὐκ 

ἀργὸν οὐδὲ «ἴλοινον οὐδαμῶς, χρημάτων μέντοι 

τῶν αὐτοῦ ἀτημελὴ ἴσως. καὶ νὴ “Ἰα λέγοι. ἂν καὶ 

τόδε τὸ ἔπος 
Ἔξ ὧν χενοῖσιν ἐγκατοιχήσεις δόμοις. 

Μαῖι. ΥἹ, 27. γν. 362. λέγομεν 

τοὐναντίον αὐτὴν ἀσύμφορον εἶναι χαὶ ἀργὴν, φί- 

λοινον, χρημάτων ἀτημελῆ. 

Δοα. 139. ΥἹΙ, 

ιοῦσάν τιν᾽ ἄτοπον εἰσάγεις, ἀσύμφορον, 
ἀργὸν, φίλοινον, χρημάτων ἀτημελῆ. 

Ῥυϊουὶ Ἰοοῖν [Οὐ α556. θποραΐ Ὑθυδιι5 οἰΐαιιι5 αὶ ῬΟΥΒΌΠΟ, 

ΘΧ Διβοπᾶθο ΧΙΥ͂, ρ. 610 6. ΡΙυΐανοι. Μοτα]. ρ. 6084 Γ, 

Καχῶν χατάρχεις τήνδε Ποῦσαν εἰσάγων, 

δοχίις. Επιρῖσ, ἀν, 

»» 1π40 Ῥουϑοη, δῇ Πλιυῖρ. | 

ἀριὰ 1105. ἱνυϊοίοπὶθ οατσα ἴα ἀοῆορχιβ τήνδ᾽ ἐμοῦσαν 
ΜΑΤΤΉΙΑΕ, 

ΧΧΥΤΙ 

ΒΙΟΡαθὶ Αρρομηῆ, ἀρὰ αἰδοίου, γο]. ΕΥ̓͂, ψ. 11. 

Ὃς δ᾽ εὐγλωσσίᾳ 
σοφὸς μὲν, ἀλλὰ γὰρ τὰ πράγματα 

εἰσάγων." 

ψιχᾷ, 

χρεῖσσον γομίζω τῶν λόγων ἀεί ποτε. 
ΧΧΙΧ 

ΟΡ οι 80. ν. 472. 

Ἔκ παντὸς ἄν τις πράγματος δισσῶν λόγων 
ἀγῶνα ϑεῖτ᾽ ἂν, εἰ λέγειν εἴη σοφός. 

ΧΧΧ 
ϑίοΡαθις 3. ῃ. 36. 

Τὸ δ᾽ 

χαχῶς ἐμέμᾳφϑης " χαὶ γὰρ εἰ (φρονεῖν ἔχω, 

χρεῖσσον τόδ᾽ ἐστὶ χαρτεροῦ βραχίονος. 

ΧΧΝ, 
ΙΌΡαοις ὅ2. Ρ. 359, 

Τυ ώμῃ γὰρ ἀγϑρὺς εὖ ̓ μὲν οἰχοῦνται πόλεις, 
εὖ δ᾽ οἶχος, εἴς τ᾽ αὖ πόλε ἐμὸν ἰσχύει μέγα, 

σοφὸν γὰρ ἕν βούλευμα τὰς πολλὰς χέρας 

γιχῷ " σὺν ὄχλῳ δ᾽ ἀμαϑία μεῖζον χαχόν. 

ν. 3. 4. βδοχι. Επωρὶν, δ. 1, 279, γν». 277. 

Οαϊοπ. Ῥυγοίνορί. 1. ν. 8ὅ. οα, Καλη, ῬΙυίαγοῖ, ΜΙΟν ΑΙ. 

Ρ. 790 ἃ. Ππίαιῃ. γν. 182, 432, 56]οὶ. 11. β, 872. οἱ 

γϑίτις. ἸΠΘΟΓΙΡΕ]0 σοπιπθπονδίαᾳ ὙΠΠοΐσοπ, Δηιθοά, Ὅν, ΠΠῸ 

ν. 144. Υ. 4. ΡῬιὸ πλέον 5οχί. Ἐπιρῖν. 1. 6. ΟἹ 50}0]. 

ἀσϑενές μου χιὶ τὸ ϑὴῆλυ σώματος 

δᾶν. 

Ὕοη. ΒαΡοπι πλεῖστον, Θαϊθιις σὺν ὅπλοις δ᾽ ἀμαθία, 3 

χεῖρον ἢ χαχόν. 
ΧΧΧΙ 

Βιοναθὰς 10, ». 152, 



ΞΕ --- - 

84 Ἐ ΡΕ ΠΕ ΑΙ ΟΣ 

Εὶ δ᾽ εὐτυχῶν τις χαὶ βίον “εχτημένοφ 
μηδὲν δόμοισι τῶν χαλῶν πειράσεται, 

ἐγὼ μὲν οὔποτ᾽ αὐτὸν ὄλβιον χαλῶ, 
«φύλαχα δὲ μᾶλλον χρημάτων εὐδαίμονα. 

ΧΎΧΠΙ 

ΒιοΡαρις 6. γΡ. 79. 

Καὶ μὴν ὅσοι μὲν σαρχὸς εἰς εὐεξίαν 

ἀσχοῦσι βίοτον, ἢν σφαλῶσι χρημάτων, 
χαχοὶ πολῖται" δεῖ γὰρ ἄνδρ᾽ εἰϑισμένον 
ἀκόλαστον ἦϑος γαστρὸς ἐν ταὐτῷ μένειν 

ΒΊΌΡάοις. 3... ν. 38, 

Ἐγὼ μὲν οὖν ζδοιμι χαὶ λέγοιμί τι 

σοφὸν, ταράσσων μηδὲν ὧν πόλις νοσεῖ. 

ΧΧΧΥ 
δίοραθις ὅθ. ν. 374, 

Ὅσιις δὲ πράσσει πολλὰ, μὴ πράσσειν παρὸν, 
μῶρος, παρὸν ζὴν ἡδέως ἀπράγμονα. 

ΧΧΧΥΙ 
ΒτΌΡ δου. 18. ν. 325. 

Ὁ δ᾽ ἥσυχος «ἰλοισί τ᾽ ἀσφαλὴς «φίλος 

πόλει τ᾽ ἄριστος. μὴ τὰ χινδυνεύματα 

αἰνεῖτ᾽ " ἐγὼ γὰρ οὔτε ναυτίλον «ιλῶ 

τολμῶντα λίαν οὔτε προστάτην χϑονός. 
ΧΧΧΥΠ 

ῬΗΠοσῖυν, ΜΠ. Βόρῃ. ΤΠ, 27, 4. ν. 618. ἥ7ελέτης 

δὲ ὃ ἹΙππόδρομος οὔτε ἐν ἀγρῷ διαιτώμενος ἠμέλει 
ΣΑΝΤΣ τ τ Η , ἐν ὐατε ᾿ς 

οὔτε ὁδοιπορῶν, οὔτε ἐν Θετταλίᾳ, ἀλλὰ χαὶ χρεῖτ- 
τον ὄλβου χτῆμα ἐχάλει αὐτὴν ἐκ τῶν Εὐριπίδου 

τε ὕμνων χαὶ ᾿Ἱμᾳίονος. 
ΧΧΧΥΠΙΙ 

ΒΙΟΡάρι5. 1. ᾿. 1. 

Τρεῖς εἰσιν ἀρεταὶ, τὰς χρεὼν σ᾽ ἀσχεῖν,, τέχνον, 
ϑεούς τε τιμῶν, τοὺς τε «ύσανταὰς γονεῖς, 

γόμους τε χοινοὺς Ἰλλάδος. χαὶ ταῦτα δρῶν 

χάλλιστον ἕξεις στέφανον εὐχλείας ἀεί, 

ΧΧΧΥΣ 

5ίόράρθις 30, ν. 2310. 

Πολλοὶ δὲ ϑνητῶν τοῦτο πάσχουσιν χαχόν" 
γνα μῃ φρονοῦντες οὐ ϑέλουσ᾽ ὑπηρετεῖν 

ἡγυχῆ, τὰ πολλὰ πρὺς «φίλων νικώμενοι. 

ΧΙ, 

ΒΙΟΡάθις. 86. ν. 217. 

Κόσμος δὲ σιγῆς στέφανος ἀνδοὸς οὐ χαχοῦ" 
τὸ δ᾽ ἐχλαλοῦν τοῦϑ᾽ ἡδονῆς μὲν ἅπτεται, 

χαχὸν δ᾽ ὁμίλημ᾽, ἀσϑενὲς δὲ καὶ τιύλει. 
ΝΗ 

δίοθαρις 96. Ρ. 531. 

«“Ῥεῦ φεῦ, βοότειαι πημάτων ὅσαι τύχαι 
ὅσαι τε μορή αὖ" τέρμα δ᾽ οὐχ εἴποι τις ὥν. 

ΟἸθηι. ΑἸοχ. ϑίγοιι. Π1. γ». 485. ο. βροτείων. 

ΧΗ 
Βιοθάθην. θ᾽ ά θαι 

11λλ᾽ ἐστὶν ἀνθοώποισιν, ὦ ξένοι, χαχά. 

Χ͵ἼΊΠΠ 

ΒίοΡάοις. ᾿ θην μ. 409. ΟὐΥοῖ. 

Ἔχει λόγον χαὶ τοῦτο τῶν πολλῶν βροτῶν" 

δεῖ τοὺς μὲν εἶναι δυστυχεῖς, τοὺς δ᾽ εὐτυχεῖς. 
Χαν 

δισθαρας 103. ν. 560. 
4 ν᾿ - - 

Τοιύσδε ϑνητῶν τῶν ταλαιπώρων βίος " 
" 5 τ ϑας Ὁ » ᾿ Ξ 

οὔτ᾽ εὐτυχεῖ τὸ πώμπων οὔτε δυστυχεῖ, 

| εὐδαιμονεῖ τε χαῦϑις οὐκ εὐδαιμονεῖ, 
τί δὴτ᾽ ἐν ὕλβῳ μὴ σαφεῖ βεβηχότες 
οὐ ζῶμεν ὡς ἥδιστα, μὴ λυπούμενοι; 

Υ. 4. ΟἸοιι, ΑΙοχ, δέγομι, ΥἹ, ρ. 623, 5.1}. οἷται τί 

δή ποτ᾽ ὕλβῳ. 
ΧΙΗΥ͂ 

ΒιοΡαθις 61. Ρ. 386. 

Κόρος δὲ πάντων" χαὶ γὰρ ἐχ χαλλιόνων 

λέχτροις ἐν αἰσχοοῖς εἶδον ἐχπεπληγμένους " 

δαιτὸς δὲ πληρωϑ είς τις ἄσμενος πάλιν 

φαύλη δικίτη προσβαλὼν ἥσϑη στόμα. 

γ΄. 4. Αἰθὰν Χο ρ. 421 ἔν ἀθὶ οοὲ ἥσϑην. 

ΧΗΕΥ͂Ι 

ῬΒμοῖῖις., Εὔχρας: εὔχρατος. Πυοιπίδης 

Πβοοτοῖσιν εὔχοις οὐ γένοιτ᾽ ἂν ἡδέως. 
ἐν ᾿Ἱντιόπη. Β0801. ΡΙαῖ, ν. 211. Παμηκ, Εύχρας, 
εὔχρατος, ἢ εὐχέφαλος, ὡς Εὐριπίδης ᾿Αντιόπη. 

ΧΙΗΥΠ 

Ηρογομίς, Εὐθυδήμοναι ἁπλοῦν δημότην. 
Εὐριπίδης ᾿Ἡντιύπιῃ. 

ΧΙΥΙΠ 

ΒΟΚΚ. Αποοὰ, γν. 109, 17. οἱ Ῥμοίίιβ, Ν όσον 
ἔχειν: ἀντὲ τοῦ φαῦλον ἔϑος ἔχειν. Εὐριπέδης 

᾿Ἀντιόπη. 

«1 Β ΧΕ Ζ Ἅ)0. Σ: 

Ι 

Αὐϊδίορμαπος ἤδη. 1287. 

αἡἴγυπτος, ὡς ὃ πλεῖστος ἔσπαρται λόγος, 

σὺν παισὶ πεντήχοντα ναυτίλῳ πλάτη 
"ργος χατασχών. 

ὉΒὶ 5680}. ἠρχελάου αὕτη ἐστὶν ἡ ἀρχή. 
1Π 

᾿Ἀποηγῖι. ἄθ ΝΗῚ ἱποῦθπι. Ροδί ΑἸβοπαθὶ Πρσαπὶ ΕΠ, 

Ρ. 104. ὁ. Πἰπάου, γΡορὲ Ἡθιοάοιί. ὙΥ̓65591. ψ. 788. 

δίγαρο Υ, ν. 339 ἃ. ὙΠ. ν. 570 ο. 

“Ἰαναὺὸς, ὁ πεντήχοντα ϑυγατέρων πατὴρ, 

Νείλου λιπὼν κάλλιστον ἐκ γαίας ὕδωρ, 
ὃς ἐκ μελωμβοότοιο πληροῦται ῥοὰς 
«Τἰϑιοπίδος γῆς, ἡνίχ᾽ ὧν ταχῇ χιὼν, 

ὁ τεϑροιππεύοντος ἡλίου χατὰ χϑόνα, 
ἐλϑὼν ἐς “άργος ᾧχισ᾽ Ἰνάχου τιόλιν, 
1Π]ελασγιώτας δ᾽ ὠνομασμένους τὸ πρὶν 
“Ἰκναοὺς χαλεῖσϑαι γόμον ἔϑηχ᾽ ἀν᾽ Ἑλλάδα. 

Εχ Αποηγιο σπὶ τὶ 1- ὅ, 6 ϑέναμοιβ 1. θ. 7. 8. 

Ῥυΐπι5. ΥΘΥΝΙ5. ΘοΓ ἀρ ΡΙΝίαΡΟἢ, ΜοταΙ, γν. 497 Ρν. 

887 6. Μ΄. 2..3. 4. οἰαο χοῦς τος 1 18. τἂν 2. ]- 

Βονίης 46. ἔριν, Ρ. 70. δαμνοῖ εὐχταίης ὕδωρ. Υ'. 8. 
Ῥτο ῥοὰς «Ἄποι. Βαθοι ϑέρει. Υ. 4. δίθρμαπ. Βυζ. υ. 

αἽϊδίοιν. 
ΤΙ 

Πϊοηγ8. Ηδ]. ἀθ οοιροσ. ὐθΡ. 25. ν. 398. Βομδοῖ, 

Τὸ δὲ ἐπὶ τούτῳ λαιιβανόμενον χῶλον ἐξ ἀναπαί- 

στων σύγκειται ὁυϑμῶν,, καὶ προάγει μέχοι ποδῶν 
ὀχτὼ, τὸ αὐτὸ σχῆμα διασῶζον --- ὅμοιον τῷ παρ᾽ 
Εὐριπίδη 

Βασιλεῦ χώρας τῆς πολυβώλου, 

κισσεῦ, πεδίον πυρὶ μαρμαίρει. 

Ιν 
ΒΟΒάριις 94. ρ. 517. 

Οὐ γὰρ ὑπερϑεῖν κύματος ἔχραν 



ἘΓ ἘΣ δι) 0" ὅς 

δυνάμεσϑ᾽ " ἔτι γὰρ ϑάλλει πενία, ᾿ 
᾿] » , 3... 

κακὸν ἔχϑιστον, φεύγει δ᾽ ὄλβος. 

Υν 

Βιίορδρι9 86. ν. 497, (ΡΙυΐανοι. το]. Ὑ, γ. 9606. 
οἄ. ὙΥσεῖθι}.) 

“Πμῶν τί δῆτα τυγχάνεις χρείαν ἔχων; 
πατέρων γὰρ ἐσθλῶν ἐλπίδας δίδως γεγῶς. 

ΠΙῈένης γὰρ οὐχ ἐχεῖν᾽ ἀπώλεσεν, 
τὸ τοῦ πατρὸς γενναῖον. 

ΥΙ ᾿ 
ΒιοΡαθι5 ᾿θΊ θα Ρ. 498, Ϊ 

Ἐν τοῖς τέχνοις γὰρ ἁρετὴ τῶν εὐγενῶν 
ἕν ἔλαβε κρείσσων τ᾿ ἐστὶ πλουσίου γάμου. 

ὙΙ 
Βίοαοιις. 8... 97. 

Ὁ δ᾽ ἡδὺς αἰὼν ἡ χαχή τ᾿ ἀνανδρία 
οὔτ᾽ οἶχον οὔτε πόλιν ἀνορϑώσειεν ὥν. 

ΥΠΙ 
ΒίοΡ οι 49. νυ. 354. 

Νεκνίαν γὰρ ἄνδρα χρὴ τολμᾶν ἀεί" 
οὐδεὶς γὰρ ὧν ῥάϑυμος εὐκλεὴς ἀνὴρ, 

ἀλλ᾽ οἱ πύνοι τίχτουσι τὴν εὐδοξίων. 

ΙΧ 
δίοναρι5. 49. ν. 356. 

575 5. τ ϑ δ τα ,᾿ 
μὲ δ᾽ ἄρ᾽ οὐ 

μοχϑεῖν δίχωιον; τίς δ᾽ ἄμοχϑος εὐχλεής; 
τίς τῶν μεγίστων δειλὸς ὧν ὠρέξατο; 

Χ 
Βιίοθαοις 239, μ. 199. 

Οὐκ ἔστιν ὕστις ἡδέως ζητῶν βιοῦν 
᾿ οὐδ! ΞΑρῆρη ἐμ φμῆνίο Ξ 

εὐχλειαν εἰσεκτησατ᾽, ἀλλὰ χρὴ πογεῖν. 

ΧΙ 

Βίοραρις ἱθΙἀθπὶ ᾿. 198. 
π᾿ ὟΣ , τ - " ΄ - ΄ 

“Σοὶ δ᾽ εἶπον, ὦ παῖ, τὰς τύχας ἐχ τῶν πόνων 
θηρᾶν" ὁρᾷ γὰρ σὸν πατέρα τιμώμενον. 

ΧΗ 
ΒΟΡαθις 29. γ. 300. 

Σὺν μυρίοισι τὰ καλὰ γίγνεται πόνοις. 
ΧΗΐἧ 

ϑιοθαθι5 ὅ2. μ. 360. 

Ὀλίγον ἄλχιμον δόρυ 
χρεῖσσον στρατηγοῦ μυρίου στρατεύματος. 

ΧΙ 
Βίορδοις 49. ν. 356. 

λίγοι γὰρ ἐσϑλοὶ χρείσσονες πολλῶν χαχῶν. 

ΧΥ 
ΒΙΌΡδους 562, ν. 360. 86. γν. 497. 

Ἔχει δὲ χαὶ τοῦτ᾽ οὐχὶ μιχρὺν, εὐγενὴς 
ἀνὴρ στρατηγῶν εὐχλεῶ τ᾽ ἔχων φάτιν. 

100 δἰίθγο ριὸ ἔχει εδ (ξέρει. 

ΧΥΙ 

Β0ΠΟΙ. Τὸυνρ. ῬΠοΘη. 1159. 

᾿Εγὼ δὲ τὸν σὸν κρᾶτ᾽ ἀναστέψαι ϑέλω. 

ΧΥΠ 
ΒίοΡδοις 89. ν. 602. ᾿ 

Τί δ᾽ οὐκ ἂν εἴη χρηστὸς ὄλβιος γεγώς; 

ΧΥΠῚ Ἷ 
ΒίοΡαθις Πρ ἄθπι. 

ΔΙὴ πλούσιον ϑῆς " ἐνδεέστερος γὰρ ὧν 

ταπεινὸς ἔσται. χεῖνο δ᾽ ἰσχύει μέγα, 
πλοῦτος, λαβών τε τοῦτον εὐγενὴς ἀνήρ. 

δ πὰ τ Ὁ... ........Π1..,..ρ.0.0ϑ0δ0Χ0κ. κΚΚςΚ0ῳ0ὺῳ.0. 

ΧΙΧ 
ΒίοΡάθις ἰθ]6πι. 

Οὐχ ἔστι πενίας ἱρὸν, αἱσχίστης ϑεοῦ. 
Διισῶ γὰρ ὄντως οἵτινες «φονοῦσι μὲν, 

φρονοῦσι δ᾽ οὐδενός γε χρημάτων ὕπερ. 

ΧΧ 
ΒίοΡδθις ὅ0. γν. 357. 

Νιεανίας τε χαὶ πένης σος ὃς ϑ᾽ ἅμα" 

ταῦτ᾽ εἷς ἕν ἐλϑόντ᾽ ἄξι᾽ ἐνθυμήσεως. 

ΧΧΙ 
ΒτΌΡδοι9 60. ν. 387. 

Κρεῖσσον γὰρ οὔτε δοῦλον οὔτ᾽ ἐλεύθερον 9 ἍῸ Ὁ 
τρέφειν ἐν οἴχοις ἀσι(αλὲς τοῖς σώφροσι. 

ΧΧΙ 
ΒίΟΡαρις 20, Ρ. 17]. 

Ὀργὴ δὲ φαύλῃ πόλλ᾽ ἔνεστ᾽ ἀσχήμονα. 
Πόλλ᾽ ἐστὶν ὀργῆς ἐξ ἀπαιδεύτου χαχά. 

ΧΧΠ 
ΒιοΡαθις 20. ν. 172, 

Τῷ γὰρ βιαίῳ χἀγρίῳ τὸ μαλϑαχὸν 

εἷς ταυτὸν ἐλϑυὸν τοῦ λίαν παρείλετο. 

ΧΧΙ͂Υ 

ῬΙυίαγομι 5. ΔΙΌΓ]. ν. 20 ἃ, 
᾿ τ ΄. ΠῚ ͵΄ 

ας 1Πόλλ᾽, ὦ τέχνον, σφάλλουσιν ἀνθρώπους ϑεοί, 
8. τὸ ῥᾷστον εἶπας, αἰτιάσασθαι ϑεούς. 

ΧΧΥ 

ΟΡ αθιι5. 60]. ΡΠ γ5. Ὑ0]. 1. Ρ. 128, 

Τὰ γὰρ οὐκ ὀρϑῶς πρασσύμεν᾽ ὀρϑῶς 
τοῖς πράσσουσιν χαχὸν ἦλϑεν. 

ΧΧΥ,;. 

ΒΙΌΡαοις 103. ν. 562. 

Πάλαι σχοποῦμαι τὰς τύχας τὰς τῶν βροτῶν, 
ὡς εὖ μεταλλάσσουσιν " ὃς γὰρ ἂν σφαλῆ, 

εἰς ὀρθὸν ἔστη χὠ πρὶν εὐτυχῶν πίτνει. 
ΧΧΥΗ 

ΒΙΌΡάθις 121. υ. 610. 

Ἔστιν χαὶ παρὰ δάγρυσι χείμενον 
ἡδὺ βροτοῖς, ὅταν 
ἄνδρα φίλον στενάχη τις ἐν οἴχτῳ. 

ΧΧΥΠΙ 
ΒίοΡδους 7. ν. 86. 

5» ῬΡΙΟΛΘΙ. ὙΘΙΒ ΠῚ οἷται χα Εανῖριαἰς ΑὐΌΒοΙαΟ Πιβίϊῃ. 

αν. ἀθ Ἱποπᾶνοι. Ρ. 108. 6. αἰίθυιμι Επεῖρι αἷς πομιίηθ 

᾿ πιρπιονὰΐ ΡΙίατγοιι. ρ. 1049 6.“ ὌΎΤΤΕΝΒ. 

Ἕν δέ σοι μόνον προφωνῶ, μὴ ᾽πὶ δουλείαν ποτὲ᾿ 
ζῶν ἑκὼν ἔλθης, παρόν σοι κατϑαγνεῖν ἐλευϑέρως.. 

ΧΧΙ͂Σ 

ΒίοΡδοις 94. ἡ. 21. 
- ε “- 8 δ χ 

“πλοῦς ὃ μῦϑος, μὴ λέγ᾽ εὐ" τὸ γὰρ λέγειν 
εὖ δεινόν ἐστιν, εἰ «φέροι τιν βλάβην. 

ΧΥΧΥ, 

ΒίΟΡαριβ 45. ν». 3322. 

Τυραννίδ᾽, ἣ θεῶν δευτέρα νομίζεται" 
ἘΑ͂Ν Ξ ᾿ 3: ἀν ν Ρ δ΄))ν Κᾧ' 

τὸ μὴ ϑανεῖν γάρ οὐχ ἔχει, τά 9 (λλ ἔχει. 

ΧΧΧΙ 
ΒΙΟΡαθι5 60. ν. 383. 

"» , τ ΕἾΜ 
ἔσωσα δούλην οὐσῶν" οἱ γὰρ ἥσσονες 

τοῖς χρείσσοσιν «ιλοῦσι δουλεύειν βροτῶν. 

Ι 
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ΧΧΧΠΗΙ | 

ΒίΟΡαρις 77. ν. 305. 

Πατρὸς δ᾽ ἀνάγκη παισὶ πείϑεσϑει λόγῳ. | 

ΧΧΧΙΠ 

ΘιοΡαριις 91. ν. 6507. 

Πλουτεῖς ; ὁ πλοῦτος δ᾽ ἀμιαϑίᾳ δειλόν δ᾽ ὅμα. 

ΧΧΧΤΥΥ 

50Π01. Ῥιπᾶ. Ῥυτα. ΤῈ|, δ4. 

πέλαγος ληστὰς λέγομεν, χυρίως δὲ τοὺς ἐν ὁδῷ 

Ἶ 
Πειρατὰς τοὺς χατὰ 

τ ΚΑ, τὸ ἀπ Ἧ ΣΝ Ον 
χαχουογοῦντας, παρ᾿ ὃ δὴ καὶ ὁδουοοὺς αὐτοὺς λέ- 

ν΄ 3 Ν Ὑ ἘΠ το τες 5 πὰ 
γουσιν. Εὐριπίδης ἐν “«Ἱρχελάῳ 

γ1ι ΚΣ ᾿ ν 
Ἕπαυσ᾽ ὁδουροὺς λυμεῶνας. 

ΒΊΟΣ τὸ Φιτῦ 

ΘΙΌΡαοις5 239. γ. 198. 

Τὸ συνεχὲς ἔργου παντὸς εὑρίσχει τέλος. 

ΧΧΧΥΙ 

ΒΙΟΡάθια. 20. ν. 171. 

Πολλοὺς δ᾽ ὁ ϑυμὸς ὁ μέγας ὥλεσεν βροτῶν 
ἣ τ᾽ ἀξυνεσία, δύο καχὼ τῷ χρωμένῳ. 

“4 ἘΠΓΣΗ. 

500}. Αὐἱδίορ. δε. 1112. {πἰππὶ ΑΘΘΟΝΎ 5. 46 

Ἐπυῖρῖ4θ αἰχίοδοι, οὐ προαγωγοὺς χατέδειξ᾽ οὗτος 

χαὶ τιχτούσας ἐν τοῖς ἱεροῖς, αἀπποῖαί, ἔγραψε γὰρ 

᾿ τὴν «Αὔγην ὠδίνουσαν ἐν τῷ ἱερῷ. Βίνθο ΧΉΤΪ, μ.. 
915». Εὐριπίδης δ᾽ ὑπὸ ᾿ἀλέου φησὶ τοῦ τῆς “ὔγης ] 

ἱ πατρὸς εἰς λάρνακι τὴν «Ἱὔγην χατατεϑεῖσαν ὅμα 

τῷ παιδὶ Τηλέξῳ χαταποντωϑῆναι, ᾿Ιϑηνᾶς δὲ προ- 

γοίᾳ τὴν λάρνεχις περοιωϑεῖσαν ἐχπεσεῖν εἷς τὸ 

'στόμα τοῦ Καΐχοι"" τὸν δὲ Τεύϑραντα ἀναλαβόντα | 
τὰ σώματα, τῇ μὲν ὡς γαμετῇ χρήσασθαι, τῷ δὲ 
ὡς ἑαυτοῦ παιδί. 

᾿ ἢ Ἰ 

ΒίοΡαρθιις 18... νυ». 164. 

ΜΝὺν δ᾽ οἶνος ἐξέστησέ μ᾽ " ὁμολογῶ δέ σε 
ἀδικεῖν " τὸ δ᾽ ἀδίχημ᾽ ἐγένετ᾽ οὐχ ἑκούσιον. 

1Π 

ΟἿοια. ΑἸοχ, ϑίνοια. ΜΈ, Ρ. 712. δὰ, 501». Εὖ δὲ 
᾿χαὶ ἡ «1ὔγη διχαιολογουμένη πρὸς τὴν ᾿1ϑηνῶν ἐπὶ 

'τῷ χαλεπαίνειν αὐτῇ τετοχυίᾳ ἐν τῷ ἱερῷ λέγει 

Ι Σαχῦλαᾳ μὲν βροοτοφϑόρα 
| χαίρεις ὁρῶσα χαὶ νεχρῶν ἐρείπια, 

Ι χοὐ μιαρά σοι ταῦτ᾽ ἔστιν, εἰ δ᾽ ἐγὼ ᾽τεχον, 

᾿ς δεινὸν τόδ᾽ ἡγεῖ, 
Ἥπο α οκοπ. τοίους β]οσβαᾶπι Ἡρογομ, ἡπενήσως ἢ 

᾿ὠπέβαλες. Εὐριπίδης «Αὔγη. 

Ϊ ΠῚ 
ΘΙΟΡᾶοις ΟἹ. ν. 387. 

Ἔρωτα δ᾽ ὅστις μὴ ϑεὸν χρίνει μέγαν 

χαὶ τῶν ἁπάντων δαιμόνων ὑπέρτατον, 

ἢ σκαιός ἐστιν, ἢ χαλῶν ἄπειρος ὧν 

οὐχ οἶδε τὸν μέγιστον ἀνθρώποις ϑεόν. 
γ..1. 8. 4. Αἰμοπᾶθις Χ͵ΊΠ. μ. 600 ἡ. 

[Ἔρωτα μὴ μόνον χρίνει ϑεόν. 

ΤΥ 
Βιοθάθις 71. νυ. 432. 

δὶ Ὅστις 

Τυναῖκές ἐσμεν" τὰ μὲν ὄχνῳ νιχώμεϑιε, 
εν σρνν τλλένον Ἐὶ ς τὰ Ρ ε ἣ ᾿ 

τὰ δ᾽ οὐχ ἂν ἡμῶν θράσος ὑπεοβάλλοιτό τις. 

Υ 

ΒΙΟΡαρις 32, ἢ. 187. 

Ποῖ; πῶς δὲ λήσει; τίς δὲ νῷν πιστὸς «φίλος; 
ζητῶμεν" ἡ δόχησις ἀνϑοώποις χιιχὸν, 
χαὶ τοὐπιχειρεῖν ἐξαμαρτάνειν φιλεῖ. 

ἯΕ 
ΒΙοΡδρις 76. Ρ. 459. 

Τίς δ᾽ οὐχὶ χαίρει νηπίοις ἀϑύομασιν; 

ΥΠ 
ΒΙΟΡ οι 37. Ρ. 320. 

Τὸ γὰρ ἐπιειχὲς ὠφελεῖ τὰς συμφοράς. 

ὙΠ 
ΒΉΡάοις 44, υ. 307. 

Οὐ τῶν χαχούργων οἶχτος, ἀλλὰ τῆς δίχης. 

ΙΧ. 
ΒΙΌΡπθι5. 93, ν. 561. 

ΤΠᾶσιν γὰρ ἀνθρώποισιν, οὐχ ἡμῖν μόνον, 
Ἃ ᾿ ΄ ᾿, ΄ ἢ καὶ παραυτίχ᾽, ἢ χρόνῳ δαίμων βίον 
ἔσιηλε, κοὐδεὶς διὰ τέλους εὐδαιμονεῖ. 

Χ' 

ΒΙοΡαρις 47. νυ. 8313. ῬΆΠΟ πᾶ. Ρ. 607. 

Καχῶς δ᾽ ὄλοιντο πάντες, οἱ τυραννίδε 

χαίρουσιν ὀλίγη τ᾿ ἐν πόλει μοναρχίᾳ " 

τοὐλεύϑερον γὰρ ὄνομα παντὸς ἄξιον, 

χἂν σμίχο᾽ ἔχη τις, μεγάλ᾽ ἔχειν νομίζεται. 

γ΄. 3. 4. οἰϊαπίαν ἃ Ῥη οι Τὰᾶ, Ρ. 886 6. οὰ, Ηοο- 

5016]. 
ΧΙ 

ἈΡοΠοιΐα5 Πγ5ο, ἴῃ ΒΡΚΚ. Απροῖ, ν. 614,10. Καὶ 

ἐν Αὔγη 

Καὶ βουϑυτεῖν γὰρ ἠξίους 

ΧΗ 

Αιέφϑειρε: 

ἐμὴν χάριν. 

Του ομΐπς., διῆγεν. Εὐριπίδης 

«Αὔγη. διέφερε Καρίοναν. 

ΧΙΠ 

Το οί, κέρας ὄὕρϑιον: ἢ νευρά. Εὐρι- 

πίδης ἐν «Αὔγη. 
ὀτα τοὰ 

ΒΟΚΚ. Αποοὰ, Ρ. 116,2. Φιλοτραφής: ὃν ἡ 
συνήϑεια (ιλότροφον λέγει, Εὐριπίδης «Αὔγῃ. 

“ΖΦ. Τ ΟΦ ΚΊΟἿΣ, 

ε 

Αὐοπαοις Χι ρ. 413 ο. (Θα]οπ. 11. ν. 10. Ομανι.) 

Εὐριπίδης ἐν τῷ πρώτῳ «Αὐτολύχῳ λέγει 
Καχῶν γὰρ ὄντων μυρίων χαϑ᾿ Ἑλλάδα, 
οὐδὲν χάχιόν ἐστιν ἀϑλητῶν γένους " 

οἱ πρῶτα μὲν ζῆν οὔτε μανϑάνουσιν εὖ 
οὔτ᾽ ἂν δύναιντο" πῶς γὰρ, ὕστις ἔστ᾽ ἀνὴρ 

δγνάϑου τε δοῦλος νηδύος ϑ᾽ ἡσσημένος, 
χτήσαιτ᾽ ἂν ὄλβον εἰς ὑπερβολὴν πατρός; 
οὐδ᾽ αὖ πένεσϑαι χἀξυπηρετεῖν τύχαις 

οἷοί τ᾽ - ἔϑη γὰρ οὐκ ἐϑισϑέντες καλὰ, 
σχληρῶς μεταλλάσφουσιν εἰς τἀ μήχανει. 

10 λαμπροὶ δ᾽ ἐν ἥβη καὶ πόλεως ἀγάλματα 
φοιτῶσ᾽ " ὅταν» δὲ προσπέσῃ γῆρας πιχρὸν, 
τρίβωνες ἐχβαλόντες οἴχονται χρόκας. 
ἐμεμηνάμην δὲ χαὶ τὸν “Ελλήνων νόμον, 
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οἱ τῶνδ᾽ ἕχατι σύλλογον ποιούμενοι 
16 τιμῶσ᾽ ἀχρείους ἡδονὰς δαιτὸς χάριν. 

τίς γὰρ παλαίσας εὖ, τίς ὠχύπους ἀνὴρ, 

ἢ δίσχον ἄρας, ἢ γνάθον παίσας χαλῶς, 
πόλει πατρῴᾳ στέφανον ἤρκεσεν λαβών; 
πότερα μαχοῦνται πολεμίοισιν ἐν χεροῖν 

20 δίσχους ἔχοντες, ἢ δι᾿ ἀσπίδων ποσὶ 

ϑείνοντες ἐχβαλοῦσι πολεμίους πάτρας; 

οὐδεὶς σιδήρου ταῦτα μωραίνει πέλας 
στάς. ἄνδρας οὖν ἐχρὴν σοφούς τε χἀγαϑοὺς 
φύλλοις στέφεσθαι, χώστις ἡγεῖται πόλει 

26 χάλλιστα, σώφρων χαὶ δίχαιος ὧν ἀνὴρ, 

ὅστις γε μύϑοις ἔργ᾽ ἀπαλλάσσει χαχὰ, 
μάχας τ᾽ ἀφαιρῶν χαὶ στάσεις" τοιαῦτα γὰρ 
πόλει τε πόσῃ πᾶσί ϑ᾽ Ἕλλησιν χαλά. 

Ὕ. 1. 2. Ἐλπιδίαίμσι5 ἢ. 1299, 20θ. Υ. 7. ΑἰβοπᾶριΝ 

καὶ ξυνηρετμεῖν. Ὑ. 12. τρίβωνες ἐχλείποντες Τϊο- 

ϑθηθς Τιαρτί, 1, 50, Υ,22. ῬΙπαλομις ΜΙΌΤΔ]. ᾿. ὅ81 [, 

809 Ρ. 
ει 

» 11 ᾿» ἘΠ ὃ » 
ῬΟΙαΧ Χ, 111. Εὐριπίδης μὲν εἴρηκεν ἐν «ὐτο- 

, ξεῖν. μην ι Ύ 
λύχῳ σατυριχῷ τοὺς ὄνους τοὺς λαρκαγωγοὺς οἴσειν 

ἐξ ὅρους ξύλα. 
ΠΙ 

ῬΟΙχ Χ, 178. Καὶ Εὐριπίδου ἐν «Αὐτολύχῳ εἰ- 

πόντος .. Σχοινίνας γὰρ ἵπποισι φλοΐνας ἡνίας πιλέ- 

χει." 

ΒΕ ΜΕΡΟΦΟΩΝ. 

Πδ ἀγσυπιθηΐίο ἔαθι!αθ 5080]. Αὐίϑίορίι. 

Ῥαδο. 135. 140. Βαη. 870. 

Ἀοματη. 425, 

Ι 

ῬΙυΐανομις Δίοταὶ. Ρ. 529 6. Οὐδὲ δεῖ τοῖς ἐπαί- 

γοις χηλούμενον ἥδεσθαι --- μηδ᾽ ὥσπερ ὁ Εὐριπί- 

δου 1Πήγασος 

"“Ἐπτησσ᾽ ὑπείχων μᾶλλον ἢ ϑέλοι 

τῷ Βελλεροφόντῃ, τοῖς δεομένοις ἑκυτὸν ἐχδιδόναι 
ς Ξ » ᾿ ᾿ 

χαὶ συνεχταπεινοῦν. Τάοπι ν. 807 6. ᾿“7.)γησίλαος περὶ 

τὰς τῶν φίλων σπουδὰς αὐτὸς αὑτοῦ γινόμενος 
ἀσϑενέστατος χαὶ ταπειγότατος, ὥσπερ ὁ Εὐριπίδου 

Πήγασος 

᾿Ἑπτηξ᾽ ὑπείχων μᾶλλον ἢ μᾶλλον ϑέλοι. 

χαὶ ταῖς ἀτυχίαις προϑυμότερον βοηϑῶν τοῦ δέον- 
, Υ τ Ε: 

τος ἐδόχει συνεξομοιοῦσϑαι ταῖς ἀδικίαις. 

π 
- »- - - τα 

50801. Ἐπνῖρ. τορι. (872.) 859-801. Χῶμα, οὗ 
συμβαίνει τοὺς ᾿Δργείους δικάζειν. τάχα δ᾽ ἂν τού- 
του χαὶ ἐν Βελλεροφόντη μνημονεύοι εἰπὼν 

χαὶ ξεστὸν ὕχϑο» “αγαϊδῶν ἑδρασμάτων. 

ἑδροάσματα Ἡτπιαπηισ. 
1Π 

ΒΙΟΡαρις 10, Ρ. 127. 

Ὡς ἔμφυτος μὲν πᾶσιν ἀνθρώποις χάχη" 
Ξ Ἶ Ξ ἘΣ ΩΤ ΜΘΩΝΑ ε 
ὕστις δὲ πλεῖστον μισϑὸν εἰς χεῖρας λαβὼν 

χακὸς γένηται, τῷδε συγγνώμη μὲν οὔ, 
πλείω δὲ μισϑὸν μείζονος τόλμης ἔχων 

ΦΕΙΣ γ : Ξ Ἔ 
τὸν τῶν λεγόντων ὁξζον ἂν φέροι ψόγον. 

ΙΥ 
Βίοράριις 8. ν. 90. 

«Ἱόλοι δὲ χαὶ σχοτεινὰ μηχανήματα 
ΞΕ " 4: γ4 Ξ 

χρείας ἀνάνδρου φάρμαχ᾽ εὕρηται βροτοῖς. 

ἈἿ 
ΒίοΡδθιι 838, υ. 222. 

«Ῥϑονοῦσιν αὐτοὶ χείρονες πεφυχότες " 
εἰς τἀπίσημα δ᾽ ὁ φϑόνος πηδᾶν φιλεῖ. 

ΔΑ 
ΒΓΟΡαοι5. 38. Ρ. 222. 

τ : Β 
Πδὴ γὰρ εἶδον χαὶ δίχης παραστάτας 

ἐσϑλοὺς πονηρῷ τῷ φϑόνῳ νιχωμένους. 

ΥΠΗ 
ΒΊΌΡαθι5 104, νυ. ὅθὅ. 

«(- Τιμή σ᾽ ἐπαίρει τῶν πέλας μᾶλλον φρονεῖν. 
; Ξ Δ. 5}5 Ε 

8. ϑνήσχοιμ᾽ ἄν" οὐ γὰρ ἄξιον λεύσσειν (φάος 

χαχοὺς ὁρῶντας ἐκδίχως τιμωμένους. 

ὙΠ 

ΒΊΟΡΔΘΙ Αρρϑμπᾶ. ἀρὰ Οαἰδίονα. το]. ΤΥ, ν. 20. 

᾿Ινὴρ δὲ χρηστὸς χρηστὸν οὐ μισεῖ ποτε, 
χαχῷ χαχός τε συντέτηχεν ἡδοναῖς" 

φιλεῖ δὲ ϑοὐμόφυλον ἀνθρώπους ἄγειν. 
ονθ 3... δῇ ογαίϊοπθπι σὅπᾶπὶ ἀσσοιμπιοαίο παν Αὐῖ- 

οἴοίοιοα Δαρη, Δῖογαὶ). 1,11, Ἐ1}16. Επιάοπι. ὙΤΙ, 2. 

86 
ΒΈΟΡ οι. 52 Ρ. 360. 

ΜΝείχη γὰρ ἀνδρῶν (φόνια χαὶ μάχας χερῶν 
δόλοισι χλέπτειν " τῆς δ᾽ ὀληϑείας ὁδὸς 

«φαύλη τίς ἔστι, ψεύδεσιν δ᾽ “ἄρης φίλος. 

ΝΞ 
ΒΤΌΡ οι, 1Ρ 166 πὶ, 

᾿Δεὶ γὰρ ἄνδρα σκαιὸν Ἰσχυρὸν φύσει 
ἧσσον δέδοιχα τἀσϑενοῦς τὲ χαὶ σοφοῖ. 

ΧΙ 
ΘΙΟΡάοις 88, Ρ. 501. 

Οὐχ ἂν γένοιτο τοαύματ᾽, ἢν τις ἐγξύσῃ 
ϑάμνοις ἑλείοις, οὐδ᾽ ἂν ἂχ μητρὸς χακῆς 

ἐσθλοὶ γένοιντο παῖδες εἷς ἀλχὴν δοο 
ΧῚΣ 

ΒΙΌΡαΘιις 71. νυ. 432. 
Ὁ ΄ ᾿᾽ ᾿ ΄ 
Ὁ παγχαχίστη χαὶ γυνή" τί γὰρ λέγων 

μεῖζόν σὲ τοῦδ᾽ ὄνειδος ἐξείποι τις ἄν; 

ἼΗΙ 
ΘΓΟΡαθι5 114. ν. ὅϑό. 

Ὃ παῖ, νέων τι δρᾶν μὲν ἔντονοι χέρες, 

γνῶμαι δ᾽ ἀμείνους εἰσὶ τῶν γεραιτέρων " 
Ἄμετς : τ, ᾿ 
ὁ γὰρ χρόνος δίδαγμα ποιχιλώτατον. 

Ῥμαρπαίις (6 Ν. Ὁ. Ρ, 222, δὰ, 6416. Ὥς γὰρ γέων 
ἘΡ τα ὙΜΨΡῈ Σ 

τι δρᾶν εὐτονώτεραι αἱ χεῖρες, Ὁ οὕτω ψυχαὶ ἀμεί-" 

γοὺυς τῶν γεραιτέρων πολύ- 
χιν 

ΒίΟΡ σις. 7. Ρ. 86. 

Θάρσος δὲ πρὸς τὰς συμφορὰς μέγα σϑέγει. 

"8" 

ΒΊΡαοις. 60]. Ρθγ 5. ν0]. 1. ῥ. 154. 

ΤΙρὸς τὴν ἀνάγκην πάντα τἄλλ᾽ ἔστ᾽ ἀσϑεγῆ. 

ΧΥΙ 

Θ0Π01. Αὐῖσι. Ἅ6 60. 7564. Πάρες, ὦ σχιερά: 
παρὰ τὰ ἐκ Βελλεροιρόντου παίζει ταῦτα 

Πάρες, ὦ σκιερὰ φυλλὰς, ὑπερβῶ 

χρηγαῖα γάπη" τὸν ὑπὲρ χεφαλῆς 
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ἘΝΩ͂ ἘΠ Ὺ Δ ΘΣΗ͂.: 

αἰϑέρ᾽ ἰδέσϑαι σπεύδω τίν᾽ ἔχει 

στάσιν Εἰνοδίας. 
ΧΥΗ 

Αὐίϑίορι: Ῥαῆο. 76. Ὦ ΠῊγ ἀσιόν μοι, {η- 

σὶ, γενναῖον πιτερόν: υἹοῖ κ680]. παρὲ τὸ ἐχ 
, Σ, ἀξ Ε ἐν Ξ 

᾿Βελλεροιόντου!. ἐχεῖνος γὰρ διὰ τοῦ Πηγάσου τοῦ 
ΕΞ ΝΞ 

πτερωτοῦ ἐπεϑύμει χαὶ εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνελθεῖν 
6 

"γ᾽ ὦ φίλον μοι Π]ηγάσου πτερόν" 
] Ψ : , 

Βαάοι δυϊάας ν. ἐώρημια,, ἀθὶ γγὸ πτέρον ΒαΡοῖ τά- 
᾿ ΄ ΒΊΑ »- 

γύπτερον. Ῥούδοηο Ὑθυδι5. 4ΠΟ( 16 139. τί δ᾽ ἢν ἐς 

ὑγρὸν πόντιον τιέσῃ βάϑος; ὁχ Ἐπεριαῖς ΒΟΙΙΟτο- 6 
“φμοιῖθ ἐἰθοαμρίι5, Θ5 56 ὙἹ Δ οΡαίπν, 

ΧΥΠΙῚ 
ΤΟ Σ , 

Φ6Π01. Αὐὶδῖ. Ῥὰο. 115. Καὶ τάδε ἐχ Βελλεροίρον- 

τοι! 

ἴιϑι χουσοχάλιν᾽ αἴρων τιτέρυγας, 

τὸν χάνϑαρον τῷ Πηγάσῳ ἐπειχάζων. 

ν Ὁ δὲς 

Αὐῖδι. Τμι. 1246. 

Αυλίνδετ᾽ εἴσω τόνδε τὸν δυσδαίμονα. 
ΒΞ Ἢ τανε, 

αδὶ 56Π01. ταῖτα δὲ ἐχ Βελλεροφόντου Εὐριπίδου. 

τὸ δὲ χυλίνδετ᾽ ἀνιὶ τοῦ χομίζετε. 

ἊΝ 

ΒΊΟΡαθις 95. ν. 519. 
Ε } 

᾿Εγὰ τὸ μὲν δὴ πανταχοῦ ϑρυλούμενον 

χράτιστον εἶναί (ἡμι. μὴ φυναι βοοτῷ " 

τοισσῶν δὲ μοιρῶν ἐγχοινῶ νιχῶν μίων, 

σιλούτου τε, χώτῳ σπέρμα γεννκῖον προοσὶ; 

ὁ πενίας τ᾿ " ἀριϑμὸν γὰρ τοσόνδε προὐϑέμην. 
ΠΛΕΤΝ Ἶ ἐν δεν σή Δ ΕΘΝ 

ὁ ιιὲν ζάπλουτος, εἰς γένος δ᾽ οὐχ εὐτυχὴς, 

ἀλγεὶ μὲν ἀλγεῖ, παγκάλως δ᾽ ἀλγύνεται, 

ὕλβου διοίγων ϑάλαωμον ἥδιστον χερί. 
κα 5 ἢ 

ἔξω δὲ βαίνων τοῦδε, τὸν πάρος χρῦνον 
Ἂι ) : 

10 πλουτῶν, ὑπ᾽ ἄτης ζεῦγμ᾽ ἂν ἀσχάλλοι πέσων. 

ὅστις δὲ γκῦρον σπέρμα γενναῖον τ᾽ ἔχων 
ΡῈ εν : Ξ 

βίου σπανίζει, τῷ γένει μὲν εὐτυχεῖ, 

πενίᾳ δ᾽ ἐλάσσων ἐστὶν. ἐν δ᾽ ἀλγύνεται, 
ἘΝΡΊΚΕΥ πον τς : Σ Σ 

«ροενῶν δ᾽ ὑπ᾽ αἰδοῦς ἔργ᾽ ἀπωϑεῖται χεροῖν. 

15 ὁ δ᾽ οὐδὲν οὐδεὶς, διὰ τέλους δὲ δυστυχῶν, 
εἴς τι Ἐπ αν οἰς 5 

τοσῷδε νιχᾷ" τοῦ γὰρ εὖ τητώμενος 

οὐχ οἶδεν, ἀεὶ δυσιυχῶν χαχῶς τ᾽ ἔχων. 

οὕτως ἄμεινον μὴ πεπειρᾶσϑαι χαλῶν. 
Ε ᾿ ͵ " τ Ἂ 

ἐχεῖνο γὰρ μεινήμεθ᾽ " οἷος ἣν ποτὲ 
᾿ δὰ: πράτ αν τε δῴν, ἐν β 

40 χἀγὼ, μετ᾿ ἀνδρῶν ἡνίχ᾽ εὐτύχουν ποτέ. 

Υ. 1. 2. 5ιομαθυν 90. ν. 531. Υ' 8. ὄλβου] πλούτου 

ῬΙυανομις5 Μονα]. ν. 1009 ἃ. Υ͂. 11 ---Ἰᾷ, Βιο)άθιις 

94. ν. 517. 
ΧΧΙ 

1: 
- ἊΣ Ἐ ἢ 

«Ῥησίν τις εἰμι δῆτ᾽ ἐν οὐρανῷ ϑεοὺς; 

τη. Μαγίνυ. ἀ6 ἱποπάγοι, ν. 108 ο. οὰ. Οοϊοι. 

οὐχ εἰσὶν οὐχ εἴσ᾽. εἴ τις ἀνθοώπων λέγει, 

μὴ τῷ παλαιῷ μῶρος ὧν χοήσϑω λόγῳ. 

σχέννασϑε δ᾽ αὐτὰ, μὴ ᾽πὶ τοῖς ἐμοῖς λόγοις 

δγνώμην ἔχοντες. φήμ᾽ ἐγὼ τυραννίδα 

χτείνειν τὲ πλείστους χτημάτων τ᾿ ἀποστερεῖν, 

ὅρχους τε παραβαίνοντας ἐχπορϑεῖν πόλεις. 

χαὶ ταῦτα δρῶντες μᾶλλόν εἰσ᾽ εὐδαίμονες 

τῶν εὐσεβούντων ἡσυχῆ χαϑ᾽ ἡμέραν" 

10 πόλεις τὲ μιχρὰς οἶδα τιμώσας ϑεοὺς, 

] 
| 
᾿ 

| 
) 

] 

εὐ μειζόνων χλύουσι δυσσεβεστέρων. 
, - , , 

λόγχης ἀριϑιιῷ πλείονος χρατούμενιι. 
Σ, "} «- -" ΕΣ " 

οἶμαι δ᾽ ἂν ὑμᾶς, εἴ τις ἀργὸς ὧν ϑεοῖς 
᾿ ᾿ Ὁ ΜΟΣ ᾿ 

εὔχοιτο, καὶ μὴ χειρὶ συλλέγοι βίον, 

160 τὰ ϑεῖα πυργοῦσ᾽, αἱ χαχαί τὲ συμφοραί. 
ΧΝΧΧΝΠΗΠ 

ΒΙΌΡάθι5 98. γν, 539, 

ΤΙρὸς τὴν νόσον τοι χαὶ τὸν Ἰατρὺν χρεὼν 
ἰδόντ᾽ ἰᾶσθαι, μὴ ᾿πιταχτὰ φάρμαχες 
διδόντ᾽, ἐὰν μὴ ταῦτα τὴ νόσῳ προέπη. 

δ) ἑ ε Ω ; “ 

ΝΠ 
Β1ΟΡαθις, ἰΡΊ 6 πὶ. 

Νόσοι δὲ ϑνητῶν αἱ μέν εἰσ᾽ αὐδαίρετοι, 

αἱ δ᾽ ἐχ ϑεῶν πάρεισιν, ἀλλὰ τῷ νόμῳ 
ἰώμεϑ᾽ αὐτάς. ἀλλά σοι λέξαι ϑέλω, 

εἰ ϑεοί τι δρῶσιν αἰσχοὺν,, οὐχ εἰσὶν ϑεοί. 
Υ. 3. ΡῬιυΐάνοι, Μονα]. Ρ. 21 ἃ, 1049 6. αι ρῥεΐογθ 

1000 γγὸ αὐσχρὺὸ» παλοι { αὔλον, αὐ Τασίῖα, ΔΜ. ν. 108. 
ΧΧΙΥ 

ῬΙμίανοΝ. ΜΑΙ]. ν. 475. ο. Τϊορθπθα. Γναουῖ, ΤΥ, 

20. 5ιυῖϊάας ἴῃ οἴμοι, ἩΘΘΥ Ομ . ΜΠ]ΟΝ, γ». 28, 

Οἴμοι, τί δ᾽ οἴμοι; ϑνητά τοι τιεπόν ϑιμεν. 

χΧχΥ 

ΒίΌΡαθις 110. γ». 

Ὁρᾷς δ᾽ ἀέλπτων 

πολλοὶ μὲν οἴδιμα 

581. 

μυρίων ἀναστροιράς. 

διέφυγον θαλάσσιον, 
πολλοὶ δὲ λόγχαις πολεμίων ἀμείνονες 
ἥσσους γεγῶτες χρείσσον᾽ ἤλϑον εἰς τύχην. 

ΧΧΥΙ 
Βιο]ναθιις. 2. γ. 90. 

οὔ, Ῥονῖα. 

Οὐδέποτ᾽ εὐτυχίαν χαχοῦ ἀνδρὸς ὑπέρφροονά τ᾽ 
ἐ ὔλβον 

βέβαιον εἰχάσαι χοεὼν, 

οὐδ᾽ ἀδίχων γενεάν" ὁ γὰρ οὐδενὸς ἐχᾳὺς 
χοόνος δικαίους ἐπάγων χανόνας 

δείχνυσιν ἀνϑοώπων χαχότητας ἐμοί. 

ΧΧΨΥΙΙ 

ΒΙΌΡαθις 103. ν». 800. 

]1Ποἵ δὴ τὸ σαηὲς ϑνατοῖσι βιοτᾶς; 

ϑοκῖσι μὲν ναυσὶ πόρον τινοκὶ χατὰ 
βένθος ἅλιον ᾿ϑύνουσι" τύχας δὲ ϑνητῶν 

τὸ μὲν μέγ εἰς οὐδὲν ὃ πολὺς χρόνος 

μεϑίστησι, τὸ δὲ μεῖον αὔξων. 

ΧΧΥΠΙ 

ΒΙΌΡαθις. ὅ2, γν. 3600. 106. γν. ὅθ8. ῬΙαυίανοι. 

Μονα]. ν. 1607 ἃ. 116 υἱΐα Τοιι. Ρ. 1194. δὰ, ὙΥ̓γτίοη. 

Αὐγίαμ, αἴδβουῖ, Ερίοίοι, 11, ὁ, 

Τοῖς ποάγμασιν γὰρ οὐχὶ ϑυμοῦσϑαι χρεών" 
μέλει γὰρ αὐτοῖς οὐδέν - ἀλλ᾽ οὐντυγχάνων, 
τὰ πράγματ᾽ ὀρϑῶς ἢν τιϑὴ πράσσει χαλῶς. 

ΧΧΙΧ 

᾿Ἀοϊΐαην. Ν. ΑΟΥ̓͂, 34, Τοιοῦτόν τινα χαὶ τὸν 1)ελ- 

"λεροφόντην ἡρωιχῶς χαὶ μεγαλοιψύχως εὶς ϑάνατον" 

παρεσχευχσμένον ὑμνεῖ ὁ Εὐριπίδης " πεποίηχε γοῦν! 
ποὺς τὴν ἑκυτοῦ ψυχὴν λέγοντα αὐτὸν 
᾿σϑ᾽ εἰς ϑεοὺς μὲν εὐσεβὴς, ὅτ᾽ ἡσϑ᾽, ἀεὶ 
ξένοις τ᾽ ἐπήρκεις, οὐδ᾽ ἔχαμνες εἰς «φίλους. 

ΧΧΧ 

Αὐϊρίορη. Ῥὰρ. 1721. 

ὙΒΟΟρΡΙ, δά Αμίοῖγο. Ρ. 115. 
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ὙΦ᾽ ὥριατ᾽ ἐλθὼν Ζηνὸς ἀστραπηιρορεῖ. 
Ω ς Ζ. 1 , , 

01 501101. ὁ στίχος ἐχ βελλεροι(ζόντου Εὐριπίδου. 

τις τοίουοηης. 6656. γἱάθίαν Ἰοὺ. ἀρ 5080]. Αὐὶ- 

“ὍΡΒαΝ. Ῥαᾷο. 906. Καὶ Πὐοιπίδης ἔρχεσϑιι ὀλολύζετ᾽ 

ὦ γυναῖχες ὡς ἐλέχϑη ϑεὰ ἡ χρυσὸν ἔχουσα γορ- 
γόνα ἐπίχουρος πόλει. ἀὰθ ΒΘΙ Που5. 56. Θιμθη αν, 
Ὀλολύζειν ἀντὶ τοῦ εὔχεσθαι. χαὶ Τυριπίδης 

Ὀλολύζετ᾽, ὦ γυναῖχες, ὡς ἔλϑη ϑεὰ 

χρυσὴν ἔχουσις Γοργόν" ἐπίχουρος πόλει. 

Ναῦ ἀπᾶθ γᾶν 10. ἀὐΐο οχ Τρ θ. οομμπθιπουδία ὁαηΐ, 
ρα 6 ΒοΠθιΌρμοπίθ δι θ!α 6556. ἀπηποίαίαν ἡ ΤΑΤΗΤΑΕ. 

ΝΟΣ ΤΉΟΤΟΣ. 

1 
ΒοΡαοι5 00, ν. 385. 

“Ἰούλῳ γὰρ οὐχ οἷόν τε τἀληϑὴ λέγειν, 
εἰ δεσπόταισι μὴ πρέποντα τυγχάνοι. 

1 

Ἡδογοῖις, “γνέσαι: ἀποϑῦσαι, Βουσίριδι. 

αδὶ Εὐριπίδης ΘΧοίάῖνθ6. σοησθηΐ, 

ΠΙ 

ἩΟΥ ΟΠ, ἀτρεκήσασα: ἀχριβωσαμένη. Εὐ- 
ριπίδης Βουσίριδι. 

4.4.Ν 4. 

ῬΟΙαχ ΤΥ, 111. Τῶν» δὲ χοριχῶν ἀσμάτων τῶν 
χωμιχῶν ἕν τι καὶ ἡ παράβασις. ὅταν ἃ ὁ ποιητὴς 
σιρὺς τὸ ϑέατρον βούλεται λέγειν, ὁ χορὸς παρελϑὼν 

λέγη ταῦτα. ἐπιειχῶς δὲ αὐτὸ ποιοῦσιν οἱ κωμῳδο-- 

ποιηταί. τραγιχὸν δὲ οὐχ ἔστιν, ἀλλ᾽ Εὐριπίδης 

αὐτὸ πεποίηχεν ἐν πολλοῖς δράμασιν, ἐν μέν γε 
“Ἰανάῃη (οοὔϊοος «Ταναΐδι) τὸν χορὸν τὰς γυναῖχος 
ὑπὲρ αὐτοῦ τι ποιήσας παρειτιεῖν, ἐχλαϑόμενος ὡς 
ἄνδρας λέγειν ἐποίησε τῷ σχήματι τῆς λέξεως τὰς 

γυναῖκας. 

Ι 
ϑίοΡδοι 70, Ρ. 458. 

Τάχ᾽ ἂν πρὸς ἀγχάλαισι χαὶ στέρνοις ἐμοῖς 
πηδῶν ἀϑύροι χαὶ φιλημάτων ὄχλῳ 
ψυχὴν ἐμὴν χτήσαιτο" ταῦτα γὰρ βροτοῖς 
φίλτρον μέγιστον, αἱ ξυνουσίκι, πάτερ. 

1 
ΘΊΌΡαΘας 69. ν. 429, 

Καὶ νῦν παραινῶ πᾶσι τοῖς νεωτέροις 

μὴ πρὺς τὸ γῆρας τοὺς γάμους ποιουμένους 
σχολῇ τεχνοῦσϑαι παῖδας" --- οὐ γὰρ ἡδονὴ, 
γυναικί τ᾿ ἐχϑρὸν χρῆμα πρεσβύτης ἀνὴρ --- 
ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα " χαὶ γὰρ ἐχτροιραὶ χαλαὶ 

χαὶ συγνεάζων ἡδὲ παῖς νέῳ πατρί. 

{Π| 
Βίορδθις 73. ν. 448. 

Τύναι, «ρίλον μὲν «έγγος ἡλίου τόδε, 

χαλὸν δὲ πόντου χεῦμ᾽ ἰδεῖν εὐήνεμον, 
γῆ τ᾽ ἠρινὸν ϑάλλουσα πλούσιόν ϑ᾽ ὕδωρ, 
πολλῶν τ᾿ ἔπαινον ἐστί μοι λέξαι χαλῶν" 

ἀλλ᾽ οὐδὲν οὕτω λαμπρὸν οὐδ᾽ ἰδεῖν καλὸν, 

, ὡς τοῖς ἅπαισι καὶ πόϑῳ δεδηγμένοις 
παίδων νεογνῶν ἐν δόμοις ἰδεῖν «ἀος. 

᾿ΕΝ 

ἘΒΛΑΟΘΟΜΕΝΤλ. 

Ι 

ΤΥ 

ΘΙΟΡαοιις. ΘΟΙΟ 5. ΡΠΥ 5. Ὑ0]. Τ. γν, 216. 

Ἐς ταυτὸν ἥχειν «τημὶ τὰς βροτῶν τύχας 

τόνδ᾽ ὃν χαλοῦσιν αἰϑέρ᾽, ᾧ τάδ᾽ ἔστι δή. 
οὗτος ϑέρους τε λαμπρὸν ἐχλώμπει σέλας, 
χειμῶνά τ᾽ αὔξει συντιϑεὶς πυχνὸν νέφος, 

ϑάλλειν τε χαὶ μὴ, ζὴν τὲ χαὶ φϑίνειν ποιεῖ. 

οὕτω δὲ ϑνητῶν σπέρμα τῶν μὲν εὐτυχεῖ 
λαμπρᾷ γαλήνη, τῶν δὲ συννειεῖ πάλιν, 
αι ς ἥ Ξ τὰ ποῖγοι 
ζῶσίν τὲ σὺν κακοῖσιν. οἱ δ᾽ ὄλβου μέτα 

φϑίνουσ᾽ ἐτείοις προσ ερεῖς μεταλλαγαῖς. 

Δ 
ΘΙΌΡαΘι5. 7. ἢ. 86. 

«Ῥεῦ, τοῖσι γενναίοισιν ὡς ἁπανταχοῦ 

πρέπει χαραχτὴρ χρηστὸς εἰς εὐψυχίαν. 

ΥΙ 
ϑοΡαθι» 10. ν. 127. 

Κρείσσων γὰρ οὔτις χρημάτων πέφυχ᾽ ἄνὴρ, 
πλὴν εἴ τις" ὅστις δ᾽ οὗτός ἐστιν, οὐχ ὁρῶ. 

ΜΠ 
ΙΌΡαθι5. 10, Ρ. 152. 

“ : αν οἰ ᾿ 
Ὅστις δόμους μὲν ἥδεται πληρουμένους, 

γαστρὸς δ᾽ ἀφαιρῶν σῶμα δύστηνον χαχοῖ, 
τοῦτον νομίζω χαὶ ϑεῶν συλᾶν βρέτη, 

τοῖς φιλτάτοις τε πολέμιον περυκέγαι. 

ὙΠῚ 
ΒίΌΡδοις» 62, Ρν. 398. 

" ν μασι αν οὐτοννδλικῶς σοι ἑῦγν 
οως γάρ ἄργον χαπὶ τοῖς ἀργοῖς ἕφυ" 

«(ἰλεὶ χάτοτιτρα χαὶ χόμης ξανϑίσματα, 
φεύγει δὲ μόχϑους. ἕν δέ μοι τεκμήριον" 
οὐδεὶς προσαιτῶν βίοτον ἠράσϑη βροτῶν, 
ἂν τοῖς δ᾽ ἔχουσιν ἡβητὴς πέρυχ᾽ ὅδε. 

ν. 1. ἀργοῖς Ῥίονβοπισ. ϑίοθαθριις ἔργοις. χἀπὶ τοιού- 
τοις ῬΙυΐανο 5. ΜΟνα]. ν. 757 ἃ. (9011. 760 ἃ.) 

ΙΧ 
ΘΙΌΡδοι5. 75. ν. 452, 

Τυνὴ γὰρ ἐξελϑοῦσα πατρῴων δόμων 

οὐ τῶν τεχόντων ἐστὶν, ἀλλὰ τοῦ λέχους " 
Ὑδρτὸ ΤΩ Ε ᾽ ἢ δλάδοσι 

τὸ δ᾽ ἄρσεν ἕστηχ᾽ ἐν δόμοις ἀεὶ γένος 
Ὲ Ἢ ἢ : 

ϑεῶν πατρῴων χαὶ τάφων τιμάορον. 
Υ͂. 1. 2. Βιίοραριι 71. ν. 432. αδὶ γυνὴ μὲν. 

τὰς: 
ΒΙΌΡδρις 71. ν. 432, 

τ ᾿ ἐν « - 
Τν γάρ τις αἰνος ὡς γυναιξὶ μὲν τέχναε 

ὃ Ἢ σα : 
μέλουσι, λόγχῃ δ᾽ ἄνϑρες εὐστοχώτεροι. 
εἰ γὰρ δόλοισιν ἦν τὸ νιχητήριον, 

ἡμεῖς ἂν ἀνδρῶν εἴχομεν τυραγγίϑα. 

ΧΙ 
ΘΓΌΡδοπ5. 1ΡΊ4θπι. 

Συμμαρτυρῶ σοι" πανταχοῦ λελεέμμεϑα 

πᾶσαι γυναῖχες ἀρσένων ἀεὶ δίχα. 

ΧΗ 
Βίοβαθις 9ὅ. Ρ. 519. 

«Ριλοῦσι γάρ τοι τῶν μὲν ὀλβίων βροτοὶ 
γῆν ἢ ΟΝ δ 

σοφοὺς τίϑεσϑαι τοὺς λόγους, ὅταν δέ τις 

λεπτῶν ἀπ᾽ οἴχων εὖ λέγῃ πένης ἀνὴρ, 
γελᾶν. ἐγὼ δὲ πολλάκις σοφωτέρους 
πένητας ἄνδρας εἰσορῶ τῶν πλουσίων, 

χαὶ ϑεοῖσι μιχρὼ χειρὶ ϑύοντας τέλη 
τῶν βουϑυτούντων ὄντας εὐσεβεστέρους. 

πο 55.....-:Ὁ--Ϊ ΤἊὡἀὦςι..ιι’ιοὃΠρΠ’ .....---- 
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Υ. 6. 7. Αἰμοπᾶθας ΠΠ. ρ. 40 ο. δχϑογίρίι8. ἃ Ἐπδίδιϊο 

Ρ. 892, 39. 
ΧΠἼΠΙ 

ΒΙοΡάρις ΠΧ ΧΙΨΥ,, 18. Οαϊδῖ. 

Οὐκ ἔσιιν οὔτε τεῖχος οὔτε χρήματα, 

οὔτ᾽ ἄλλο δυσιρύλαχκτον οὐδὲν ὡς γυνή. 

Θυΐ νουδιια ΠΧ ΧΤΗΙ, 42, ΑἸΟΧΊαΙ {εἰν 

ΧΙν 

ΑἸβοπ, ΤΕΥ. Ρ. 159 "». δίοραθριις 89. υ. 5601. 

πλις ἴῃ θκπ. δα, 510». Ρ. 759. 

Μακι- 

Ὦ χρυσὲ, δεξίωμα κάλλιστον βροτοῖς, 
ὡς οὔτε μήτηρ ἡδονὰς τοιάσδ᾽ ἔχει, 
οὐ παῖδες ἀνϑρώποισιν, οὐ φίλος πατὴρ, 

οἵας σὺ χοὶ σὲ δώμασιν χεχτημένοι. 
εἰ δ᾽ ἡ Κύπρις τοιοῖτον ὀφϑαλμοῖς ὁρᾷ, 

οὐ ϑαῦμ᾽ ἔρωτας μυρίους αὐτὴν τρέφειν. 
Ψ.1. ϑοχίυς Επιρὶγ, δάν. Ογάπηπι. ΧΙ. 122. γν. 718. 

᾿Ιμιοϊαπας. ΘᾺ}]. ν0}]. 1. Ρ. 158. 0 1- --4. ϑοχίιν ἔμ. 

1». 1,. 279. ν. 277. Αἰμπθηδρ. ἃρ0]. Ρ.ὄ 117. Ἑ ΒΘΙΙονο- 

Ῥμοπίθ ρρεϊου. 6556. ϑ'ϑηθοὰ ἱπαϊοαν ΘΡ. 11. πιθιπουϊαθ 

γ. 8. ἐν δόμοισιν ΔΑιμοπαριι. 

ΧΥ 

᾿ ΒίοΡαοις ΧΟΙ, 23, ΧΟΙΙ, 6. ΘαϊοΓ, 
ΕΣ τ « , κ᾿ - - 
"Δρ᾽ οἶσθ᾽ ὁϑούνεχ᾽ οἱ μὲν εὐγενεῖς βροτῶν 

Θγοῦο, αἱ νἱάρίυν. 

" ξῦχε Α ἮΝ 
πένητες ὕντες οὐδὲν ἐμιραίνουσ᾽ ἔτι, 

ΣῚ ᾿ τ ᾽ ᾿ - 

οἱ δ᾽ οὐδὲν ἦσαν πρόσϑεν, ὄλβιοι δὲ νῦν, 

δόξαν φέρονται τοῦ νομίσματος χάριν, 

χαὶ συμπλέχοντες σπέομα χαὶ γάμους τέχνων; 

δοῦναι δὲ 
, , 

ποοϑυμὸς 

μᾶλλον πλουσίῳ πᾶς τις χαχῷ 
: Η ἘΚ ΟΣ 
ἔστιν ἡ πένητι χάγαϑῷ, 

τ ἩΚΟΥΕθ αι οἡ ΠΟ δος τ 
χαχὺς δ᾽ ὁ μὴ χων, οἱ δ᾽ ἔχοντες ολβιοι. 

"ώ2. Οοάοχ Ραγῖς. Ἂς ρείουθ Ιοοὸ ἐμιφαίνουσ᾽, ΑἸῖθτοὸ 
᾿Ξ 3 » 
Ι ἀνα(αίνουσς 

“1.1. ΠΟ, ΟΣ. 

Ι 

ῬΙαίαγομι5 ΜΌγα]. ν. 106. Ὁ δὲ παραμυϑούμενος 

τὴν «Ἰανάην δυσπενϑοῦσων “1ίχτυς «φησὶ 

«Ἱοχεῖς τὸν “Πδὴην σῶν τι φροντίζειν γόων 
καὶ παῖδ᾽ ἀνήσειν τὸν σὸν, εἰ ϑέλοις στένειν; 

παῦσαι" βλέπουσα δ᾽ εἰς τὰ τῶν πέλας καχὰ 

ῥίων γένοι᾽ ἂν εἰ λογίζεσθαι ϑέλοις, 

ὅσοι τε δεσμοῖς ἐχμεμόχϑηνται βροτῶν, 

ὅσοι τε γηράσχουσιν ὀρ ανοὶ τέχνων, 

τούς τ᾽ ἐχ μεγίστης ὀλβίας τυραννίδος 
τὸ μηδὲν ὄντας" ταῦτά σὲ σκοπεῖν χρεών. 

Υ. 7. μέγιστον ΕἹἸπιδΙΘῖν5. 

1 
ΒΙΟΡᾶθιι5 13. ν. 145. 

Θάρσει" τό τοι δίκαιον ἰσχύει μέγα. 
11 

5080]. ϑοριι. Αἰ. 787. Τί μ᾽ αὖὐἡ τάλαιναν: 

πρὸς τὸ Εὐριπίδου ἐν “ίχτυξ,, Τί μ᾽ ἄρτε πημά- 

των λελησμένην ὀρϑοῖς; “" 
Ι 

ΒΙΟΡαθις 851. ν. 474. 

Εἰς γάρ τις ἐστὶ κοινὸς ἀνδρώποις νόμος, 
χαὶ ϑεοῖσι τοῦτο δόξαν, ὡς σαφῶς λέγω, 
ϑηοσίν τὲ πᾶσι. τέχνα τίχτουσιν φιλεῖν" 

τὰ δ᾽ ἄλλα χωρὶς χοώμεϑ᾽ ἀλλήλων νόμοις. 

᾿ 

Ψ- ΠΣ 
Καμη.) ὑθὶ νυ. 2, ἄν γὰρ. 

7. 8. 4. ῬΡιπυίανοϊιιν 

ΤΉΘ560 δίοραθις ὅ. ν. θ8. αὶ ἸΙοοὰς ἄθθϑὲ ἱπ Ῥαγί5. ἃ. 

ἘΓ ἘΡΑΤΎΤΕΓΙΤ ΑΨ ΟΥ ὙἍ 

Υ 
ΒίοΡθάθιις ὅ0. ν. 357. 

Νέος, πόνοις δέ γ᾽ οὐχ ἀγύμναστος φρένας. 
πόνοισι δ᾽ οὐκ Μουρρνανῖμα. 

ΥΙ 
ΚΌΡ δος 62. Ρ. 399. 

Κύπρις γὰρ οὐδὲ νουϑετουμένη χαλᾷ, 
ἤν τ᾽ αὖ βιάζη, μᾶλλον ἐντείνειν «ριλεῖ, 
χἄπειτα τίχτει πόλεμον " εὶς δ᾽ ἀνάστασιν 
δόμων περαίνει πολλάκις τὰ τοιάδε. 

Θαϊθπις Ὑ. νυ. 149. Ομαιίου. (Υ̓, ψ. 411. 

ΠΗ 
δίοΡαοις 81. ν. 474. 

Πατέρα τὲ παισὶν ἡδέως συνεχ(έρειν 
«ίλους ἔρωτας ἐχβαλόντ᾽ αὐθαδίαν, 

παῖδάς τὲ πατρί" χαὶ γὰρ οὐκ αὐϑαίρετοι 
βροτοῖς ἔρωτες, οὐδ᾽ ἑχουσία νόσος. 

σχαιόν τι δὴ τὸ χρῆμα γίγνεσθαι φιλεῖ, 

ϑεῶν ἀνάγχας ὕστις ἰᾶσθαι ϑέλει. 

ὙΠῚΙ 

ΒιΟΡάθιις ΘΟΙΟ 5. Ρἤγ 5. γ0]. 1. ν. 272. 

«ΡῬίλος γὰρ ἣν κοι" καί μ᾽ ἔρως ἕλοι ποτὲ 

οὐχ εἰς τὸ μῶρον, οὐδέ μ᾽ εἰς Κύπριν τρέπων. 

ἀλλ᾽ ἔστι δή τις ἄλλος ἐν βροτοῖς ἔρως, 

ψυχῆς δικαίας σώφρονός τε χἀγαϑῆς. 

χαὶ χρὴν δὲ τοῖς βροτοῖσι τόνδ᾽ εἶναι νόμον, 

εὐσεβούντων τῶν οἵτινές γε σώφρονες 
ἐρᾶν, Κύπριν δὲ τὴν «“1ειὺς χαίρειν ἐᾶν. 

Μονα]. Ρ. 11 6. δὲ οχ Επριαϊς 

ἔρος 
ΒτΌΡαθας. θ᾽ θηι. 

3) " ΄"ἵ εν ᾿ 

Ὄντων δὲ παίδων χαὶ περυχότος γένους, 

χαινοὺς (φυτεῦσαι παῖδας ἐν δόμοις ϑέλεις, 

ἔχϑραν μεγίστην σοῖσι συμβάλλων τέχνοις. 

Χ 
ΒτοΡαοις. δ] άθιη. 

᾿π)ὼ νομίζω πατρὶ «τίλτατον τέχνον, 

σικισίν τὲ τοὺς τεχόντας, οὐδὲ συμμάχους 
ΗΕ ἐβα Δαν Μη 
ἄλλους γενέσϑαι φήμ᾽ ἄν ἐνδιχωτέρους- 

ΧΙ 

ΒΙΌΡδοιις ϑᾷ. ν». 492. 

Εἰς δ᾽ εὐγένειαν ὀλίγ᾽ ἔχω φοάσαι χαλάώ" 
τ λσα τς ΞΡ ΩΣ 
ὁ μὲν γὰρ ἐσϑλὸς εὐγενὴς ἔμοιγ᾽ ἀνὴρ, 
ὁ δ᾽ οὐ δίχαιος, χῶν ἀμείνονος πατρὸς 

Ζηνὺς περύκχη, δυσγενὴς εἶναι δοκεῖ. 

ΧΗ 

ΘίόΡάοις 91. Ρ. 507. 92. ν. 511. 

Διή μοί ποτ᾽ εἴη χρημάτων νιχωμένῳ 
τ τῆς :ς 

χαχῷ γενέσθαι, μηδ᾽ ὁμιλοίην κακοῖς. 

ΧΙΠ Ϊ 

Βίοραθις 37. ν. 226. 
Ἔ ἩΡΑΥΣ ΡΥ ἘΝ 

Ἐ δ' ἦσυα μὴ κάκιστος, οὔποτ᾽ ἂν πόλιν 

τὴν σὴν ἀτίζων τήνδ᾽ ἂν εὐλόγεις τιάτραν. 

ΧΙΥν ἱ 
ϑίορδθυς θ᾽ 6πι. ῇ 

Ὡς ἔν γ᾽ ἐμοὶ χρίνοιτ᾽ ἂν οὐ χαλῶς φρονεῖν ᾿ 

ὅστις πατρῴας γῆς ἀτιμάζων ὅρους Ι 
ἄλλην ἐπιινεῖ καὶ τρόποισιν ἥδεται. 



Ἑ Ὁ ΒΕΓ 

ΧΥ 
ΒΊΟΡαθις. 88. ν. ὅ00., 

«“Ῥεῦ φεῦ, παλαιὸς κἶνος ὡς χκαλῶς ἔχει" 

οὐκ ἂν γένοιτο χοηστὸς ἐκ χαχοῦ πατρός. 
ΝΥΙ 

ΒίΟΡᾶοις 10, ν. 606. 

ΤΙ]ολλοῖς παρέστην χἀιρϑύγησα δὴ βροτῶν 

ὅστις χαχοῖσιν ἐσϑλὸς ὧν ὕμοιος ἢ, 

λόγων ματαίων εἰς ἅμιλλαν ἐξιών». 

τὸ δ᾽ ἦν ἄρ᾽ οὐχ ἀχουστὸν οὐδ᾽ ἀνασχετὸν, 
σιγᾶν χλύοντα δεινὰ ποὺς χαχιόγων. 

ΨῊΙ 
Βίον δου 6. ν. 217. 

Τυραννιχόν τι χιόλλ᾽ ἐπίστασϑαι λέγειν. 

ΧΥΠΙ͵Ι 
ΒΙΌΡαθις 42, ρ. 276. 

" - τ . , 7 
Μίιη νεῖχος, ὦ γεραιὲ, κοιράνοις τίϑου, 

σέβειν δὲ τοὺς χρατοῦντες ἀρχαῖος νόμος. 

ἘΡΡΕΙΧ 

ῬΊΗ ας ΔΊΟΥ], 

ΕΘ ΧΟ ΣΟ 

ν. 310 ἃ. Ἐρεχϑεὺς πρὸς 

Τὔμολπον πολεμῶν ἔμαθε νιχῆσκι, ἐὰν τὴν ϑυγα- 

τέρα προϑύσῃ" χαὶ συγχοινωγνήσας τὴ γυναιχὶ Πρα- 

ξιδέᾳ προέϑυσε τὴν παῖδα. μέμνηται πὐριπίδης. ἐν 
᾿Ερεχϑεῖ. 

ἵ 

ΟἸθια. ΑΙοχ. ϑδίγοιπ, ΥἹ, ν. 619 ἃ. 

1068, 4, 

Ἐπικίατ ἢ πι3 Ρ. 

Ἔν ἀστρώτῳ πέδῳ 

εὕὔϑουσ ηγκῖς δ᾽ οὐχ ὑγραίνουοιν πόδ ὕδουσι, πηγαῖς οὐχ ὑγραίνουοιν πόδας. 

6. Β6Πῖν, 
ποῦὲς, χαμαιεῦναι γνοοδηίαν Π. π, 3224, 

οὐάοι Ποάδοπαθὶ 5Δοου ΟΕΡιι5, {1 ἀγισιτό- 

μαθο αϊοΐα, 

[Πχ παὸ ΤᾺ4Ρ0186 μαγίθ υθυβὰβ θοὲ ἃ} Επιοίδίῖο ᾿. 

1720. 23. 5ουνϑίις 

Τοὐνϑένδ᾽ ἀπίχϑυς βαρβάρους οἱχεῖν δοχῶ. 
{ποὰὶ Δ ΟΡμαΠ πὸπ τϑοίθ {1001 Οκίθηπϊ! δ οομϊοὶ 

ἔγαβιμθπία Ρ. 8. ὁ. ΙΝ ΌΟπΕ. 

τ 
Ἀρρομᾶ. ψ ῖο, ΠῚ, 67. ν. 292. ἸΠίασμα δρυός: 

Εὐριπίδη ἐν Ἔρεχϑεῖ αἱἰνιττόμενον τὸ Θη- 
βαῖον παρανόμημα εἰς τὸ ἐν “Ἰωδώνῃ μαντεῖον. --- 
ἠσέβησαν γὰρ εἰς τὴν ἱέρεια» εἰσβαλόντες αὐτὴν εἰς 

τὸν ἐν “Ιωδώνῃ λέβητα ζέοντα ἐρωτιχῶς διατεϑεῖσαν 

γ 
σαο Χ 

εἰς ἕνα τῶν ϑεωρῶν. 
ΠῚ 

Ἡδογομῖυθ, Ζεῦγος τριπάρϑενον: Εὐριπί- 

δῆς Πρεχϑεῖ. "ΠΆΘΟΙ. 56}10], ἴω ταί, 169, Εὐριπίδης μὲν 

οὖν ἐν᾿ ποεχϑεῖ τὰς Ἐρεχϑέως ϑυγατέρας “Ὑάδας φησὶ 

γενέσϑαι τρεῖς οὔσας. 
ἜΝ 

ΒΊΌΡάθις 52. ρ. 860. 

Οὐδεὶς στρατεύσας ἄδιχα σῶς ἦλθεν πάλιν. 

Υ 
ΒΙΟΡαρα5 49, ν. 305, 

Ὀλίγους ἐπαινῶ μᾶλλον ἢ πολλοὺς χαχούς. 
ΥΙ 

ΒιΌΒαθας 52. τ. 360. 

Ὥς σὺν ϑεοῖσι τοὺς σοφοὺς κινεῖν δόρυ 

σιρατηλάτας χρὴ, τῶν ϑεῶν δὲ μὴ βίᾳ. 

ΥΙ 
ϑίοΡαθι» 57, ῃ. 378. 

Ναῦς ἡ μεγίστη κρεῖσσον ἢ μιχρὸν σχάφος. 

ἹΠῸ Τὸ ΔΙ᾿ ΟὟ ὙΣ 91 

ΥΠΙῚ 
Βίοβαθιις ὅ2. Ρ. 360, 

ΔΙισῶ δ᾽ ὅταν τις χαὶ χϑονὸς στρατηλάτης 
μὴ πᾶσι πάντων προσηέρη μειλίγματα. 

ΙΧ 
ΒίοΡ θυ 29. ν. 199. 

Ἔχ τῶν πόνων τοι τἀγάϑ᾽ αὔξεται βροτοῖς " 
Ρῆα 

ἐλαν 
οὔτ 

ἡδὺς «ἰὼν ἡ χαχή τ᾽ ἀτολμίᾳ 
τ " " ἐπ ρνν λολο - 

οἰχον οὔτε βίοτον οὐδὲν ὠφελεῖ. 

Ἄριυὰ θυηνάθμι 8. Ρ. 97. διὰ Ατομϑιδιμ υϑίουπηίατ, 

Χ 
ΒίοΡαρις 92, ν. 5612. 

ἍΝ ΤΙΝ ς ΑΙ αύρορτε τς ᾿ 
Τὰς οὐσίες γὰρ μᾶλλον ἢ τὰς «ρπαγας 

ψυὴ ΟΝ " ἢ Ὁ 
τιμᾶν δίχαιον" οὔτε γὰρ πλοῦτός ποτὲ 

᾿ αὐ 
ἕβαιος αϑδύᾶχος 

ΧΙ 
ΒίοΡάρις 120. Ρ». 609. 

Ἐγὼ δὲ τοὺς χαλῶς τεϑνηχότας 

ζῆν φῆμι μᾶλλον τοῦ βλέπειν τοὺς μὴ χαλῶς. 
ΧΙΗΠ 

ΟΙοπι. ΑἸοχ, δίγοια, Ὑ1. ρ.. 691 ". 

«Ἵἱδοὺῦς δὲ χαὐτὸς δυσχρίτως., ἔχω πέρι" 

χαὶ δεῖ γὰρ αὐτῆς χἄστιν οὗ χαχὸν μέγα. 

ΧΙ 
ΒιοΡάρης ὅ3, ν. 367, 

Κείσϑω δόρυ μοι μίτον ἀμειπλέχειν 
ἀρύχναις, μετὰ δ᾽ ἡσυχίας πολιῷ 
γήρᾳ συνοικχοίην " 

ἀείδοιμι δὲ στεφάνοις κάρα 

πολιὸν στεφ «γώσας, 

Θρηίχιον πέλταν πρὸς ᾿ϑάνας 

περικίοσιν ἀγχκρεμάσας θαλάμοις, 
δέλτων τ᾽ 
ὧν σοιςροὶ χλέονται. 

1, ῬΙυίάτομις Ὑἱϊ, Ρ. 529 ἃ. 

ΧΙΥ 

Ετσμιο]. Μ, Ρ. 153, 31. ᾿“σιᾶτις : ̓Ασιάδος χρού-- 
ματα τῆς χιϑάρας. οὕτως ᾿Ποιστοςάνης (ΤΠ Θσπι. 126.) 
εἶπε, παρῳδῶν τὸ ἐξ ᾿Ερεχϑέως Εὐριπίδου. 

χορδὸς χιϑάρα οὕτω καλεῖται. 
ΒΧΟΝΣ 

᾿νάστατοι: 
αἷ δὲ σελῆναι πέμματά εἶσι πλατέα κυχλοτερῆ " 

ἀναπτύσσοιμι γῆρυν, 

ΜᾺ 

ἐν ΡΝ 
ἢ τρί- 

πλαχούντων εἶδος. -- 

πέ- 

λανοι δὲ τὰ εἰς ϑεοὺς πέμματα. --- χαὶ ἐν Ἐρεχϑεῖ 
τὰς σελήνας πελάνους εἴρηχεν Πὐριπίδης 

Καί μοι, πολὺν γὰρ πέλανον ἐκπέμπεις δόμων, 
φράσον σελήνας τάσδε πυρίμου χλόης. 

Ἑδάρθιι Ἰθδιπῆιν 5, Υ, σελῆναι. Ὑ, 3, πυρίνου Τοιυρίῃϑ. 

Χνι 

Βυϊάας., 

διϊάαν, Ποῦς ἕβδομος: πέμματα χέρατα 

ἔχοντα χατὰ μίμησιν τῆς πρωτοφαοῦς σελήνης. 
ἐχάλουν δὲ αὐτὸν βοῦν προστιϑέντες χαὶ τὸ ἕβδο- 

ἐπεὶ ἐπὶ ἕξ ταῖς σελήναις ἐπεϑύετο οὗτος 

ὁμοίως δὲ αἱ σελῆναι πέμματα πλατέα 
ἔοτε δὲ παρὰ 

᾿ἀχαιῷ ἐν Ἴριδι. 

μον, 

ἕβδομος. 

χυχλοτερῆ, 
ΞΕΡΨᾺ 

Εὐριπίδη 

ἃ χαὶ οὕτως ἐχάλουν. 

ἐν ἜἘρεχϑεῖ καὶ 
ΧΥΙ 

ΤΠ γσύγρτ ἀν, Τιθοοναῖ, Ρ. 100, 9. 64. Ἡ. ϑίορῃ. 

το]. 1Π|. Ρ. 261. --- 204. εἀ, ΒΕΚΚου. «Ῥασὶν Εὔ- 
μολπον τὸν Ποσειδῶνος καὶ Χιόνης μετὰ Θρᾳχῶν 

ἐλϑεῖν τῆς χώρας ταύτης ἀμφισβητοῦντα, τυχεῖν δὲ 

2 
Ζικο 

Ὺ 
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χατ᾽ ἐχείνους τοὺς χρόνους βασιλεύοντα ᾿Ερεχϑέα, 

γυναῖχα ἔχοντα Πραξιϑέαν τὴν Κηφισοῦ ϑυγατέρα, 

μεγάλου δὲ στρατοπέδου μέλλοντος αὐτοῖς εἰσβάλ-- 

λειν εἰς τὴν χώραν, εἷς «Ἰελιξοὺς Ἰὼν ἠρώτα τὸν 
ϑεὸν, τί ποιῶν ἂν νίχην λάβοι παρὰ τῶν πολε- 
μίων. χρήσαντος δ᾽ αὐτῷ τοῦ ϑεοῦ, τὴν ϑυγατέρα 

εἰ ϑύσειε πρὸ τοῦ συμβαλεῖν τὼ στρατοπέδω, χρα- 
τήσειν τῶν πολεμίων, ὃ δὲ τῷ ϑεῷ πειϑόμενος 
τοῦτ᾽ ἔπραξε χαὶ τοὺς ἐπιστρατευομένους ἐχ τῆς 

γώρας ἐξέβαλε. διὸ χαὶ διχαίως ὧν τις Εὐριπίδην 

ἐπαινέσειεν, ὅτι τά τὲ ἀλλ᾽ ὧν ἀγαϑὸς ποιητὴς καὶ 

τοῦτον τὸν μῦϑον προείλετο ποιῆσαι, ἡγούμενος 
χάλλιστον ἂν γενέσθαι τοῖς πολίταις παράδειγμα 
τὰς ἐχείνων πράξεις, πρὸς ἃς ἀποβλέποντας χαὶ 

θεωροῦντας συνεϑίζεσθαι ταῖς ψυχαῖς τὸ τὴν σα- 

τρίδα φιλεῖν. ἄξιον δὲ χαὶ τῶν Ἰαμβείων ἀκοῦσαι, 

παιδός" 

ὄψεσϑε γὰρ ἐν αὐτοῖς μεγαλοψυχίαν χαὶ γενναιό-- 
ἃ πεποίηχε λέγουσαν τὴν μητέρα τῆς 

τητις ἀξίαν χαὶ τῆς πόλεως χαὶ τοῦ γενέσθαι Κηφι- 

σοῦ ϑυγατέρα 
Τὰς χάριτας ὅστις εὐγενῶς χαρίζεται, 

ἥδιον ἐν βροτοῖσιν " οἱ δὲ δοῶσι μὲν, 
χρόνῳ δὲ δρῶσι, δυσγενέστερον. 
ἐγὼ δὲ δώσω τὴν ἐμὴν παῖδα χτανεῖν" 

ὅ λογίζομαι δὲ πολλὰ, πρῶτα μὲν πόλιν 
οὐχ ἄν τιν ἄλλην τῆσδε βελτίω λαβεῖν, 
ΩΣ ας ᾿ τς ὑχῷ πεν 
ἡ πρῶτα μὲν λεὼς οὐκ ἐπαχτὸς ἄλλοϑεν, 

4 , 
αὐτόχϑονες δ᾽ ἔφυμεν" αἱ δ᾽ ἄλλαι πόλεις, 
πεσσῶν ὁμοίως διαςοραῖς ἐχτισμέναι, 

10 ἄλλαι παρ᾽ ἄλλων εἰσὶν εἰσαγώγιμοι. 

ὅστις δ᾽ ἀπ᾿ ἄλλης πόλεος οἰχίζει πόλιν, 

ἁρμὸς πονηρὸς ὥσπερ ἐν ξύλῳ παγεὶς, 

λόγῳ πολίτης ἐστὶ, τοῖς δ᾽ ἔργοισιν οὔ. 

ἔπειτα τέχνα τοῦδ᾽ ἕκατι τίχτομεν, 

16 ὡς ϑεῶν τε βωμοὺς πατρίδα τὲ ῥυώμεϑα. 

σιόλεως δ᾽ ἁπάσης τοὔνοιἑ ἕν, πολλοὶ δέ νιν 
; Ξ Ἔ 

ναίουσι" τούτους πῶς διαφρϑεῖραί μὲ χρὴ, 
ἐξ ἄγον ὃ - τ 

ἐξὸν ποὸ πάντων μίαν ὑπερδοῦναι θανεῖν; 
" . ΠΈΚΥΣ, τ: ς 7.) εἴπερ γὰρ ἀριϑμὸν οἶδα καὶ τοὐλάσσονος 

20 τὸ μεῖζον, οὑμὸς οἶχος οὐ πλεῖον σϑένει 
ἢ , " 

πταίσας ἁπάσης πόλεος οὐδ᾽ ἴσον φέρει. 
ΜΕ » ᾿ ,“ » 

εἰ δ᾽ ἣν ἐν οἴχοις ἀντὶ ϑηλέων στάχυς 
τ, Ἢ Ἐ ΝΞ 
ἔρσην, πόλιν δὲ πολεμία χατεῖχε «λὸξ, 

οὐκ ἄν νιν ἐξέπεμπον εἰς μάχην δορὸς 

260 ϑάνατον προταρβοῦσ᾽; ἀλλ᾽ ἐμοί γ᾽ εἴη τέχνα, 
ἃ χαὶ μάχοιτο χαὶ μετ᾽ ἀνδράσιν πρέποι, 

; 
μὴ σχήματ᾽ ἄλλως ἐν πόλει πειρυκότα. 
τὰ μητέρων δὲ δάκρυ᾽ ὅταν πέμπη τέχνα, 

ἢ : ᾿ 
πολλοὺς ἐϑήλυν᾽ εἰς μάχην δομωμένους. 

80 μισῶ γυναῖχας, αὕτινες ποὺ τοῦ χαλοῦ 

εἵλοντο παῖδας χαὶ παρήνεσαν χαχί. 

χαὶ μὴν ϑανόντες γ᾽ ἐν μάχῃ πολλῶν μέ χὰ μὴν ϑανόντες γ᾽ ἐν μάχῃ πολλῶν μέτα 
». 3) ἡ 

τύμβον τε χοινὸν ἔλαχον εὔχλειάν τ᾽ ἴσην. 
τὴμῇ δὲ παιδὶ στέφανος εἴς μιᾷ μόνῃ 

80 πύλεως ϑανούση τῆσδ᾽ ὕπερ δοϑήσεται, 
χαὶ τὴν τεχοῦσαν χαὶ σὲ δύο ϑ᾽ ὁμοσπόρω 

ς ; ΞΡ α ΤΚ τς ᾿ 
σώσει" τί τούτων οὐχὶ δέξασθαι χαλὸν; 

τ Αδ ον εὐνλήσαυς ; οὐχ λῖνε 
τὴν οὐχ ἐπὴν Ἐ πλὴν (φύσει δώσω χορὴν 

Ξ ς ἣ ; 
θῦσαι πρὸ γείας. εἰ γὰρ αἱρεϑησεται 

δι 7 ΄Ψ - - ΄ 

40 πόλις, τί παίδων τῶν ἐμῶν μέτεστί μοι; 

τὴς ἑαυτοῦ πατρίδος ἐγχώμιον τοιοῦτον οἷον Εὐ-- 

οιπίδης; 

οὐχοῦν ἅπαντι γοῦν ἐμοὶ σωϑήσεται" 
ΕΡΑΝΣ Σ Σ 
ἄρξουσιν ἄλλοι, τήνδ᾽ ἐγὼ σώσω πόλιν. 

ἐχεῖνο δ᾽, οὗ τὸ πλεῖστον ἐν χοινῷ μέρος, 
βαρ πγε ἐμ παξαωνς, ΞΡ ᾿ 

οὐκ ἔσϑ᾽ ἑχούσης τῆς ἐμῆς ψνυχῆς ἄτερ (ἄνερ ΨΆ1οΚ.) 
, ν ΟῊΝ Η Ξ 

45 προγόνων παλαιὰ ϑέσμι᾽ ὅστις ἐχβαλεῖ. 

οὐδ᾽ ἀντ᾽ ἐλάας χρυσέας τε Γοργόνος 
τρίαιναν ὀρϑὴν στᾶσαν ἐν πόλεως βάϑροις 
Τύὔμολπος οὐδὲ Θοὰξ ἀναστέψει λεὼς 

στειφάνοισι, ΤῈ αλλὰς δ᾽ οὐδαμοῦ τιμήσεται. 
50 χοῆσϑ᾽, ὦ πολῖται, τοῖς ἐμοῖς λοχεύμασ 45 ᾿ : ὙΠ τον τ᾿ χε πες 

σώζεσϑε, νιχῶτ᾽" ἀντὶ γὰρ ψυχῆς μιᾶς 

οὐχ ἔσυ᾽ ὅπως οὐ τήνδ᾽ ἐγὼ σώσω πόλιν- 
Υ ᾿ »ἢ , ΄ ὦ πατρὶς, εἴϑε πάντες οἱ ναίουσί σὲ ὲ 
οὕτω φιλοῖεν ὡς ἐγώ: χαὶ ῥᾳδίως ' 

Ξ Ξ ᾿ 
ὅὅ οἰχοῖιιεν ἄν σε, κοὐδὲν ἂν πάσχοις χαχόν-. ᾿ 

ῬΙαίαγοΝ5. Μογα]. νυν. 604. ἀ. Τίς γὰρ εἴρηχε 

ὑπι πρῶτα μὲν λεὼς οὐχ ἐπαχτὸς ἄλλοθεν, 
πρὸ ἧς ἐξ ἘΞ Ε 

αὐτόχϑονες δ᾽ ἔφυμεν αἱ δ᾽ ἄλλαι πόλεις 

πεσσῶν ὁμοίως διωφορηϑεῖσιι βολαῖς 
ἄλλαι παρ᾽ ἄλλων εἰσὶν ἐξαγώγιμοι. 

Εὶ δὲ πάρεργον χρή τι κομπάσαι. γύναι, 
Ὧ, ᾿ « ᾿. - » ον 

οὐρανὸν ὑπὲρ γῆς ἔχομεν εὖ χεχραμένον, 
ἐπ ἜΝΙ"; ΡΕΧΕΣ Ν Η 
ἵν᾽ οὔτ᾽ ἄγων πῦρ οὔτε χεῖμα συμπίτνει. 

ἃ δ᾽ ᾿Πλλὰς ᾿ἡσία τε τρέφει κάλλιστα 
τῆς γε δέλεαρ ἔχοντες συνϑηρεύομεν. 

ΧΥΙῚ 
ΒΙΌΡαοις 74. Ρ. 451. 

Θετῶν δὲ παίδων ποῦ χράτος; τὰ φύντα γὰρ 
" “ ΤῊ ΗΝ , ' χρείσσω νομίζειν τῶν δοχημάτων χρεών. | 

ΧΙΝΧ 
ΒιοΡάθις 77. ν. 1054. ᾿ [ 

Οὐχ ἔστιν οὐδὲν μητρὸς ἥδιον τέχνοις. 

Ὶ 

ἐρᾶτε μητρὸς παῖδες" ὡς οὐχ ἔστ ἔρως 

τοιοῦτος ἄλλος, οἷος ἡδίων ἐρῶν. 

ΧΧ. 
Βιορδοις. 3... ν. 30. 

Ὀρϑῶς μ᾽ ἐπήρου. βούλομαι δέ σοι, τέχνον, --- 
φρονεῖς γὰρ ἤδη χἀποσώσαι᾽ ὧν πατρὸς 
γνώμας φράσαντος, ἢν ϑάνω, --- παραινέσω ἢ 
χειμήλι᾽ ἐσθλὰ χαὶ νέοισι χρήσιμα, 

δ βουχεῖ δὲ μύϑῳ πολλὰ συλλαβὼν ἐρῶ. | 

πρῶτον «φρένας μὲν ἠπίους ἔχει» χρεών" Ι 
τῷ πλουσίῳ τε μὴ διδοὺς μεῖζον μέρος 

ἔσον σεαυτὸν εὐσεβεῖν πᾶσιν δίδου. 

δυοῖν παρόντοιν πραγμάτοιν πρὸς ϑάτερον 
10γνώμην προσάπτων τὴν ἐναντίαν μίσει. 

ἀδίχως δὲ μὴ χτῶ χτήματ᾽, ἢν βούλῃ πολὺν 
χούνον μελάϑροις ἐμμένειν " τὰ γὰρ καχῶς 
οἴχους ἐσελϑόντ᾽ οὐχ ἔχει. σωτηρίαν. 

ἔχειν δὲ πειρῶ" τοῦτο γὰρ τό τ᾽ εὐγενὲς 
15 χαὶ τοὺς γάμους δίδωσι τοὺς πρώτους ἔχειν. 

ἐν τῷ πένεσθαι δ᾽ ἐστὶν ἣ τ᾽ ἀδοξία, 

κἂν ἢ σοφός τις, ἣ τ ἀτιμία βίου. 
φίλους δὲ τοὺς μὲν μὴ χαλῶντας ἐν λόγοις 

χέχτησο, τοὺς δὲ πρὸς χάριν σὺν ἡδονὴ 

20τὴ σὴ πονηροὺς κλῆϑρον εἰργέτιυ στέγης- 

ὁμιλίας τε τὰς γεραιτέρας «λει, 

ἀχόλωτα δ᾽ ἤϑη, λαμπρὰ συγγελᾶν μόνον, 



πεν τος οτος οὐδ. πον τ ς Θ.«ΨἍΨἍὍὩἤ-  ..  . οσ.:’δι ποις ππσασ πὐπἶπτὴὸ τὸν 

ἜΡΓ ΠΠ 1 Ὁ Ὁ ἢν. 

» ἘΡΆΖΕΥ ἘΕΥΞ Ξ 
μίσει" βραχεῖα τέριψις ἡδονῆς χακῆς. 

ἐξουσίᾳ δὲ μήποτ᾽ ἐντυχὼν, τέχνον, 
26 αἰσχροὺς ἔρωτας δημοτῶν διωχαῦ εἴν, 

ὃ χαὶ σίδηρον ἀγχόνας τ᾽ ἐφέλχεται, 
Ἐ , γ, 

χρηστῶν πενήτων ἣν τις αἰσχύνη τέχνα. 

χιὶ τοὺς πονηροὺς μή ποτ᾽ αὔξειν ἐν πόλει" Ϊ 

χαχοὶ γὰρ ἐιιπλησϑέντες ἢ νομίσματος, ᾿ 

80 ἢ πόλ ἐμπεσόντες εἷς ἀρχήν τινα ἢ πόλεος ἐιιπεσόντες εἷς ἀρχή : 
Η ἊΣ : 

σχιρτῶσιν, ἀδόκητ᾽ εὐτυχησάντων δόμων. 

ἀλλ᾽ ὦ τέχνον μοι δὸς χέρ᾽, ὡς ϑίγη πατὴρ, 
εὐδίςςς δ ΨΈΡΝ τ ΡΣ ΣΕ ΩΡΜΥ Ὺ 

χαὶ χαῖρ᾽" ὑπ᾽ αἰδοῦς δ᾽ οὐ λίαν ἀσπάζομαι" ! 

γυναικόφρων γὰρ ϑυμὸς ἀνδρὸς οὐ σοφοῦ. | 

Ψ, 11. 12. 13. Βίορδοιις 92. ν. 511. Ψ' 14 --- 17. ᾿ 

Βίοναθις 89, ν. 608. Ὑ. 18, 19,. 20. Βίοναριια 14. Ρ. 

118. ΡιΙυίανοῖι5 ΔΊΟΡΑΙ. ῃ. 08. ἃ. Υ. 21. 22, 28. 

ΒΙΌΡδΟΙ5 114, ν. ὅθϑό, Υ, 24, 26. 20. 27. ϑιοράθιιβ ἢ 

17. ν. 1660. Υ. 28. 29. 380. 31. Βιοναθιι5 42. ρ. 276. 
Ψ. 10. μίσει  στύγει Βοϊδδοπαῦίις. Υ. 18 -- 20. 

ῬΙΜ αν ΟΙη 5. πιθανὰ 6. ΘΡΡΌ ΘΟ. πὶ νἱάθει, ΜΘΡοραΘ {γῖτ 

μιῖτ, “ὍὍϑεν ἡ τραγιχὴ Μιερόπη παραινεῖ, «Ρίλους --- 

ἀπᾶρ πᾶθο ἱπίον Παριποιίαᾳ Ονοϑρμοπίαθ το] αία βιιηΐν ] 

ΧΧΙ 

Βίορῃ. Βυζ. συ. «7 ϑέοιν. 

υἱἱϑιοπέαν γιν ἐξέσωσ᾽ ἐ ἐπὶ χϑόνα. 

ἜΠΡΟΥ ΘῈ ΩΣ. 

1 

Ῥοὶχ Κ, 108. Σχεῦος δὲ μαγειριχὸν χαὶ 
ἡϑμὸς Πὐριπίδου ἐν Ἐὐρυσϑεῖ σατυρικῷ εἰπόντος 

' Ἢ χυάϑον, ἢ χαλχήλατον 
τος ἃς ρα ἘΦ τς " 
Ι ηϑμον προσίσχων τοῖσιδε τοῖς ὑπιωτιίοις. 

| Π 
᾿ ῬΡῬοΙκ Χ, 1495. Ὅτι δὲ χαὶ τὴν σπάϑην ἐπὶ τοῦ ] 
Ϊ ΄ [ Γ “ΡΝ -- - 

ξίφους εἴρηχασιν εὕρο!ς ἂν ἐν Πὐριπίδου Εῤρυσϑεῖ ᾿ 

| σατυρικῷ ] 

]ΤΙῈς δ᾽ ἐξεϑέρισεν, ὥστε πύρινον στάχυν | 

᾿ 

᾿ 
᾿ 

σπάϑη χολούων «ἀασγάνου μελανδέτου. 

ΠΙ 

Ἑτοιίαπιις. ν. 8366. Τέρϑοον ἔλεγον οἱ παλαιοὶ τὸ " Σ ] 
ἔσχατον χαὶ ἐπὶ τέλει, ὡς χαὶ Εὐριπίδης ἐν Εὐρυ- ] 

σϑεῖ ποιεῖ τὸν ᾿Πυκκλέα λέγοντι οὕτως Ϊ 
Πέμιμεις δ᾽ ἐς ἰδου ζῶντι. χοὐ τεϑνηχότα, 
χαί μοι τὸ τέρϑρον δῆλον εἰσπορεύομαι. 

' 
ΒΙΟΡαρις. 60. ἡ. 384. 

᾿ τ Ἐ 
ΠΠστὸν μὲν οὖν εἶναι χρὴ τὸν διάχονον 

τοιοῦτον εἶναι, χαὶ στέγειν τὰ δεσποτῶν. 

ΠΝ εἶνε δ βϑοιπῆῖο ν5. δὰ τοϑίγαοίαπι οὲ ἴῃ ἤπθ 
- - .α: - . ᾿ ᾿ . 

ΑἸ] οχοϊαϊοδο υἱάθεαθ: πιστὸν μὲν οὖν χρὴ τὸν 

διώχονον Ὁ “ἢν ΙΑΥΤΗΙΑΕ. Ι 

Υ | 
ΒιΟΡαθιβ 75. ν. 452. 

Ἅάτην δὲ ϑνητοὶ τοὺς νύϑους φεύγουσ᾽ ἄρα 
παῖδας φυτεύειν " ὃς γὰρ ἂν χρηστὸς φυῇ, 
οὐ τοὔνομ᾽ αὐτοῦ τὴν «ὖσιν διαφϑερεῖ. 

ΥΙ 
ΘΊΟΡδρις 90. ῥ. ὅ06. 
τ- » 5 .. "» ΄ 

νῦν δ᾽ ἣν τις οἴχων πλουσίαν ἔχῃ φ ἄτνην, 
Α Α ἢ ; 

πρῶτος γέγραπται τῶν χαχιόνων χράτϑι, 

τὰ δ᾽ ἔργ᾽ ἐλάσσω χρημάτων νομίζομεν. 

93 

ΠΗ 
Βίοθδρις 98. Ρ. 531. 

Οὐχ οἶδ᾽ ὅτῳ χρὴ χανόνι τὰς βοοτῶν τύχας 
ὀρϑῶς ἀϑρήσαντ᾽ εἰδέναι τὸ δραστέον. 

ὙΠΙ 

ΘΌΠΟΙ. Ππανὶρ. ἘΓΘοΒ. 821. Τὸν «Ἱαίδαλον (ασὶ ποιεῖν 
εἴδωλα, χαὶ μετὰ τὸ πληροῦν (ἀποπληροῦν) αὐτὰ 

σπιοιεῖν ταῦτα χινεῖσϑαι χαὶ φϑέγγεσθαι. ὅτι δὲ ἐχι- 

γεῖτο καὶ προΐει (᾿ωνὴν αὐτός τε Εὐριπίδης ἐν Εὐ- 
ρυσϑεῖ λέγει 

Οὐκ ἔστιν, ὦ γεραιὲ, μὴ δείσης τάδε" 

τὰ «Ἰαιδάλεια πιώντα κινεῖσθαι δοχεῖ 

βλέπει τ᾿ ἀγάλμαϑ᾽- ὧδ᾽ ἀνὴρ κεῖνος σοφός. 
Ὑχοιχ. ΟΠ], 1, 518. βδοιπάσπη οἱ ἐθυζίθμι ὙΘΓΒΊΓΠΝ 

ΑἸουὶ, ῬΙαίοηὶ σομιΐοο 605. {γι θιιθ 5. 

ΙΧ 

Αἰβοπᾶθης. ΧῚ, γ. 498 ὁ. Εὐριπίδης δ᾽ Πὐρυσϑεῖ 
ἀρσενιχῶς ἔφη ,,Σαχύφος τε μαχρός “. Ηΐπο Ἐπρίαιῃ. 

ν- 1776, 19. 
"χε 

νυ. Τάρταρος. --- Ὁ οἰχήτωρ Ταρ- 

τῆς εἰ διρϑόγγου Εὐριπίδης ἐν Εὐ- 

ρυσϑεὶ σατυρικῷ. 

Βίορῃ. ΒγυζΖ. 
; ΐ 

τάριος, καὶ διὰ 

ΘΙΙΓΕΣ ἘἙ  Υ Σ. Ϊ 

Ι 

ΒΌΒΟΙ. Αὐἱοῖ. ἄλπ. 470. Ὁ τόπος οὗτος παρὰ τὰ 

ἐν Θησεῖ Εὐριπίδου Ι 
Κάρα τὲ γάρ σου συγχεῶ χόμαις ὁμοῦ" 
ἌΡ Ρ Ο "5 Ἴ Ἔα, τ » Ὁ | 
ῥδανῶ τὲ πεδόσ᾽ ἐγχέραλον, ὀμμάτων δ᾽ ἀπὸ 

αἱμοσταγεῖ πρηστῆοε ῥεύσονται χάτω. 

1Π ᾿ 
5001. Αὐἱδὲ. απ. 478. Τ' κοτησία μυραινα: 

μύραινα δαίμων «φοβερὰ, παρὰ τὸ μύρεσθϑαι. παρὰ 
τὰ ἐν Θησεῖ Τὐρισιίδου. οὐ ραμ]ο ροβδὲ, ἔστε δὲ τὰ 

ἐν Θησεῖ πεποιημένα Εὐριπίδη. ἐχεῖ γὰρ τοιοῦτός. 

ἔστιν Εὐριπίδης. οἷος ἐνταῦθα παίζων. Ψουθας ὁπητι 

ΑΑὐἹριορ μας 470. 544. οχ Επτίρι 46. βιιρε. | 

1 

ΘΌΠΟΙ. Αὐῖοι. γ6 60.812. Πράγματα νόσχειν: 

ὁ λόγος ἐχ Θησέως Εὐριπίδου. ἐχεῖ γὰρ ταῦτις λέ-" 

γουσιν οὗ ταττόμενοι παῖδες εἷς βοοὰν τῷ λτινωχεν- 

ταύρῳ. τὸ δὲ ἑξῆς τὸ, ᾿Ἱγόνητον ἄρ, ᾿Ἱππόλυτος 
ὁ λέγων ἐχεῖ 

᾿Ἱνόνητον ἄγαλμα, πάτερ, 
οἴχοισι τεχών. 

Ουοά μεῖπιο ἰοσὺ οὑπὶ ἼΠ6560. ΘΟΙπρΡαΓαΐασ,, υἱήθίμν 

Ῥουτίπουο δα υθύδαπὶ 311. 

Τί μὲ δῆτ᾽, ὦ μελέα μῆτερ, ἔτικτες. 

Υ 
ῬΊαΙΑΡ 5 ον α]. Ρ. 112 ἃ. Οδίθιιβ συ]. Ψ΄. γ. 418. 

εα, Κἄμη. Ὁ παρὰ τῷ Εὐριπίδη Θησεὺς --- φησιν 
Ἐγὼ δὲ τοῦτο παρὰ σοι(ροῦ τινὸς μα) ὼν 
εἰς φροντίδας νοῦν συμφοράς τ᾿ ἐβαλλόμην, 

φυγάς τ᾽ ἐμαυτῷ προστιϑεὶς πάτρας ἐμῆς, 
ϑανάτους τ᾿ ἀώρους χαὶ χαχῶν ἄλλας ὁδοὺς, 

ἵν᾽, εἴ τι τιάσχοιμ᾽ ὧν ἐδόξαζον φρενὶ, 
μή μοι νεωρὲς προσπεσὸν μᾶλλον δάκοι. 

Τοοιπὶ νοῦς Οἴοοτο Ἔπβοι}. Π6Ρ. ΠῚ, 14. 

ΥΙ 
ΡῬΙυίάτοιας 1. ΤΗθ5. Ρ. 6 ἀ. (ς. 156.) Τοὺς δὲ 



9: ἘΕ ππ .ΒᾺ τὸ αὐ. 

παῖδας εὶς Ἀρήτην χομιζομένους ὁ μὲν τραγιχώτειτος 
αὖϑος ἀποφαίνει τὸν ΠΠινώταυρον ἐν τῷ «Ταβυρίνϑῳ 

διαφθείρειν, ἢ πλανωμένους αὐτοὺς χαὶ τυχεῖν ἐξό- 

δου μὴ δυναμένους ἐχεῖ χαταϑνήσχειν,, τὸν δὲ 1ι- 
γώταυρον, ὥσπερ Εὐριπίδης φησὶ, 

Σύμαιχτον εἶδος χκἀποφώλιον βρέφος 
γεγονέναι, καὶ 

Ταύρου μεμίχϑαι καὶ βροτοῦ διπλῆ φύσει. 
Ῥυϊουθπὶ σουδιπι 510. οἷται ῬΙατΆ ΡΟ 5. ΜΙΟΡΑ]. Ρ. ὅ20 ο. 

Σύμμικτον εἶδος χαὶ ἀποφώλιον τέρας. 

ΠΗ 

Αἰμθπδθις Χ. ν. 4564. ν. Εὐριπίδης δὲ τὴν ἐν τῷ 

᾿Θησεῖ τὴν ἐγγράμματον ἔοιχε ποιῆσαι ῥῆσιν. βοτὴρ 
δ᾽ ἐστὶν ἀγράμματος αὐτόϑε δηλῶν τοὔνομα τὸ Θη- ὦ 
σέως ἐπιγεγραμμένον οὕτως 

Ἐγὼ πέφυχα γραμμάτων μὲν οὐχ ἴδρις, 
μορφὰς δὲ λέξω χαὶ σαιφῆ τεχμήρια. 

κύχλος τις ὡς τόρνοισιν ἐχμετρούμενος " 
οὗτος δ᾽ ἔχει σημεῖον ἐν μέσῳ σαφές. 

ὅ τὸ δεύτερον δὲ πρῶτα μὲν γραμμιὶ δύο" ' 
ταύτας διείργει δ᾽ ἐν μέσαις ἄλλη μία. Ι 

τρίτον δὲ βόστρυχός τις ὡς εἰλιγμένος. 
τὸ δ᾽ αὖ τέταρτον ἦν μὲν εἰς ὀρϑὴν μία, Ϊ 

λοξαὶ δ᾽ ἐπ᾿ αὐτῆς τρεῖς χατεστηριγμέναι Ι 

10 εἰσίν. τὸ πέμπτον δ᾽ οὐχ ἐν εὐμαρεῖ φοάσαι" 
γραμμαὶ γάρ εἶσιν ἐχ διεστώτων δύο, 
αὗται δὲ συντρέχουσιν εἰς μίαν βάσιν. 

τὸ λοίσϑιον δὲ τῷ τρίτῳ προσεμ(ερές. | 

ΨΠΠ 
] Ϊ ] ᾿ ̓
 

δίορη. ΒυΖ. νυ, Εὐρώπη. λέγεται δὲ χαὶ --- διὰ 

τοῦ ε Εὐρωπία, --- Πὐριπίδης ἐν Θησεῖ 
σχεδὸν παρ᾽ αὐτοῖς κρασπέδοις Εὐρωπίας. 

Αὐἰδεῖάθα. ν0}. ἢ. ν. 3836. ἀ6. ΑἸοχαπάνία : χαΐτοι χριί- 

σπεῦον Εὐριπίδου φωνὴ μάλιστ᾽ ἄν τις αὐτὴν «11- 
γύπτου προσείποι. 

ΙΧ Ϊ 
ΒιοΡάθας 9... ν»». 100. ᾿ 

ΞΕΡΟ ' ; ἢ εἶδ Ι 
Ἀρεῖσσον δὲ πλούτου χαὶ τιολυχρύσου χλιδῆς ᾿ 

Ι ] 
Ϊ 

ἀνδρῶν διχαίων χἀγκϑῶν παρουσίαι. 

] Χ 
] ΒίοΡαθις 43. ν. 30), 

ΜΡ ΤΣ , ὌΝ 
νὴ γὰρ ὅστις χρημάτων μὲν ἐνδεὴς, ] 

δοᾶσαι δὲ χειρὶ δυνατὸς, οὐκ ἀνέξεται, ] 

᾿ τὰ τῶν δ᾽ ἐχόντων χρήμαϑ᾽ ἁρπάζειν φιλεῖς 

Ρναθίθυθα ἃ Βίομαθο ὅ. γ. 03, ὁ ἜΠθσθο οἰταησαν ὦπο 

γοΥσακ,, 4 Ὁ οὔθ. ἴμ Θοῖορ. γῆν 5. δ ἀαΐηαι6 

ἉΠΠἶς δὰ Θ]οίγη τοίθσαμίαν, Ὑ14. 9 1οι, τ, ὙΠΙ, 9. 4, 

τυ ΤΩΣ 

Π 6 ἀυφυπθηίο ζα] νυ] ὰ6. 5680]. Δυϊδίορη. Ὑ ον. 140Ά. 

Ι ] 
561.01. ῬΙπά. Ικὰππ. 41, 59. 

μένα χρῶτα λάμπει: τῷ 

ΝΣ γ8Ὲ 
.41}λ}λ:᾽ ἀνεγειρο- 

αὐτῷ τρόπῳ χιὼ Εὐ- 
ριπίδης χέχοηται ] 

τ τ ΣΡΉΣΤΕ ᾽ ᾿ : 
Ιϑοῦσᾳ οὗ Ἰνοῦς συμιρορὰν πολὺν χρόνον 

τ τρ, ; 
γὺν ὁμμ ἐγείρει. 

Π Ϊ 
Βιοθάους 39. ν. 2337. ῬΙπΙΆγοιις. ΔΙΌΓΑΙ, ν. 597 ν,. ᾿ 

5080}. ῬΙπάαν. Ῥυί, 3, 66. 

Ἴστω δὲ μηδεὶς ταῦϑ᾽, ἃ σιγᾶσϑαι χρεών" 
ἀ Τλὶ στὸ ἢ τ ο οθε τμκρι τον 

μιχροῦ γὰρ ἐκ λαμσιτῆρος ᾿Ιδαῖον λέπας Ϊ 

- 

ΕΣ 

; ἢ 
πρήσειεν (ἕν τις, χαὶ πρὸς ἐνδρ᾽ εἰπὼν ἕνα ἢ ΕΟ ΜΑΕΑ ΤΟΣ ΜΗ Η πύϑοιντ᾽ ὧν ἀστοὶ πάντες ἃ χρύπτειν χρεών. 

ΤΠ 
ΒιοΡαθυς 87, ν. 500. 

᾿Βπίσταμαι δὲ πάνϑ᾽, ὅσ᾽ εὐγενῆ χρεὼν, 
σιγᾶν ϑ᾽ ὅπου δεῖ καὶ λέγειν ἵν᾽ ἀσιραλὲς, ᾿βεμοοο Φαραν τοις ῥδνκ τ Ἐξ ρ αας στὶς ὁρᾶν θ᾽ ἃ δεῖ μὲ, κοὐχ ὁρᾶν ἃ μὴ χρεὼν, 
γαστρὸς σρατεῖν δέ" χαὶ γὰρ ἐν χαχοῖσιν ὧν 
ἐλευϑέροισιν ἐμπεπαίδευμαι τρόποις. 

ΡῬΙαΡομας. ΜΌΡαΙ. Ρ. ὅ00 ο, Θ00 ἃ. Οοιΐαθο. 
ΧΠΙ, 18, , 

Ιγ 
ΒίοΡαθας 859, ν. 482. 

Τοιάίνδε χρὴ γυναιχὶ πρόσπολον ἐᾶν, 

ἥτις τὸ μὲν δίχιιον οὐ σιγήσεται, 
να Ὁ ΕΕΤ Ν ΕΘ ὦ ΤΑΝ ς 

τις ΠῚ) κἰσχος μίσει “( “ιτ οὁφρκλμοὺς ἔχει. ἷ χ 
Υ. 1. πρόσπολόν σ᾽ ἑλεῖν ΤιοΡΘοκῖι». 

Υ 

ΒΊΟΡαθις. 80. γν. 498, ᾿ 
Τὸ τ᾽ εὐγενὲς 

. Ψ» “ Ὁ» ΕΣ - 
πολλὴν δίϑωσιν ἐλπίδ᾽, ὡς ἄρξουσι γῆς. 

ὟΣ 
ΒιοΡαθες. ἰρΊ θι. 

ΕΣ ΑΑΡ υν ν τ 
Τὴν εὐγένειαν, κἂν ἄμορίος ἢ γάμος, 

τιμῶσι πολλοὶ πρὺς τέχνων χάριν λαβεῖν, 
τό τ᾿ ἀξίωμα μᾶλλον ἢ τὰ χρήματα. 

ΛΠ 
ΒΙΌΡαθι 9. ν. 99. 92. Ρ. 611. 

Ἀέχτησο δ᾽ ὀρϑῶς ἂν ἔχης ἄνευ ψόγου ᾿ 
χαὶ μιχρὰ σώζου τῇ δίχη ξυνοῦσ᾽ ἀεί. ᾿ 

« ᾿ Ὧν Ἵ τ ἕω 

μηδ᾽ ὡς χαχὸς γαύχληρος εὖ πράξεις ποτὲ Ι 

ζητῶν τὰ πλείον᾽ εἶτα πάντ᾽ ἀπώλεσεν. ᾿ 

ὙΠῚ : 
ΒΙοΡᾶρις 13. ν. 145. ῬΙαίανοις. ΙΌΡαΙ, ρ, 609. ἃ, 

Ἐμοὶ γὰρ εἴη πτωχὸς, εἰ δὲ βούλεται 
Ξ Ξ ᾿ Ν 

σιτωχοῦ καχίων. ὅστις ὧν εὔνους ἐμοὶ 

«φόβον παρελθὼν τἀπὸ χαρδίας ἐρεῖς Ι 

τς: ] 
ΘιοΡάθιν 71. μ. 492. 

«Ρεῦ, 

ὅσῳ τὸ 3ῆλυ δυστυχέστερον γένος 

πέφυκεν ἀνδοῶν" ἔν τε τοῖσι γὰρ καλοῖς 

πολλῷ λέλειτιται χἀπὶ τοῖς αἰσχροῖς πλέον. 

᾿ς 
ΒΊΟΡάριις ἰρ᾽ θην. 

Ὦ ϑνητὰ πράγματ᾽, ὦ γυναιχεῖαι φρένες, 

ὕσον νόσημα τὴν Κύπριν χεχτήμεϑα. 
ΧΙ 

διόθαδας ὅ8. γν»ὄ. 222. 

Τίς ἄρα μήτηρ ἢ πατὴρ χαχὸν μέγα 
βοοτοῖς ἔφυσε τὸν δυσώνυμον «ϑόνον; 

ποῦ χαί ποτ᾽ οἱἰχεῖ σώματος λαχὼν μέρος; 

ἐν χερσὶν, ἢ σπλάγχνοισιν, ἢ παρ᾽ ὄμματα 
ἔσυ᾽ ἡμίν; ὡς ἦν μόχϑος ἱἸατροῖς μέγας 
τομαῖς ἀψιιρεῖν ἢ ποτοῖς ἢ τιαρμάχοις 

χικσῶν μεγίστην τῶν ἐν ἀνθϑοώποις νόσων. 

ΧΙ 
διουδοις ἅ, Ρ. ὅ2. 

11Πυλλοί γε ϑνητῶν τῷ ϑράσει τὰς συμιρορὰς 
ζητοῦσ᾽ ἀμαυροῦν χὐποχρύτιτεσθϑαι χιχά. 

ΧΗ 

Βιομάθις» 10. νυ. 137. 91. ν». 507. 
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ἘΥΡ ΤΠ δὴ ΟΥ̓ Ὑἱ 

Βίᾳ νυν ἕλχετ᾽, ὦ κακοὶ, τιμὰς, βροτοὶ, 

χαὶ χτᾶσϑε πλοῦτον, πάντοϑεν ϑηρώμενοι 
σύμμιχτα, μὴ δίκαια χαὶ δίκαι᾽ ὁμοῦ" 
ἔπειτ᾽ ἀμᾶσϑε τῶνδε δύστηνον ϑέρος. 

Ὑ. 1. δίθιο Ιοοο χαὶ νῦν ἐφέλχετ᾽. Ὑ. 4. Ῥουβοπιβ 
ἐπεὶ τόδ᾽ ἐξαμᾶσϑε δύστηνον ϑέρος. 

χιν 
ΒΙΌΡδοι.. 66. ν. 420. 

Νόμοι γυναιχῶν οὐ καλῶς χεῖνται. πέρι" 

χρὴν γὰρ τὸν εὐτυχοῦνϑ᾽ ὅτι πλείστας ἔχειν 
γυναῖχας, εἴπερ δὴ τροφὴ δόμοις παρῆν, 

ὡς τὴν χαχὴν μὲν ἐξέβαλλε δωμάτων, 
τὴν δ᾽ οὖσαν ἐσϑλὴν ἡδέως ἐσώζετο. 
γὺν δ᾽ εἰς μίαν βλέπουσι, κίνδυνον μέγαν 

δίστοντες " οὐ γὰρ τῶν τρόπων πειρώμενοι 
γύμφας ἐς οἴχους ἑρματίζονται βροτοί. 

χν 
Βίοραθις 111. Ρ. ὅ82. 

Μὴ σκυϑρωπὸὺς ἴσϑ᾽ ἄγαν 
πρὸς τοὺς χακῶς πράσσοντας ἄνϑρωπος γεγώς. 

ΧΥΙ 
ΒΙΟΡΆΘι5 106. ν. 163. 

᾿Αμουσία τοι μηδ᾽ ἐπ᾽ οἰχτροῖσιν δάχου 

στάζειν - καχὸν δὲ, χρημάτων ὄντων ἅλις, 
φειδοὶ πονηρῷ μηδέν᾽ εὖ ποιεῖν βροτῶν. 

ψοΡα ἀμουσία --- στάζειν 112. ν. 588. 
ΧΥΠΙ 

ῬΟΙαχ ΥἹΙ, 178. Πυὐριπίδης ἐν ᾿Ινοῖ 

Κοίλοις ἐν ἄντροις ἄλυχνος, ὥστε ϑὴρ μόνος. 

ΧΎΥΠΙΕ 

ῬΙυΐανοίις Μονα]. Ρ. ὅ56 ἃ. Τῆς ᾿Ινοῦς ἐν τοῖς ϑεώ- 

τροις λεγούσης ἀχούομεν ἐφ᾽ οἷς ἔδρασε μεταμελομένης, 
«ίλκι. γυναῖχες, πῶς ἂν ἐξ ἀρχῆς δόμους 
᾿ϑάμαντος οἰχήσαιμι, τῶν πεπραγμένων 

δράσασα μηδέν. 
ΧΙΧ 

ΒΙΌΡΔΘι5 103. Ρ». 561. 

άλνασσα, πολλοῖς ἐστιν ἀνθρώπων καχὰ, 

τοῖς δ᾽ ἄρτι λήγει, τοῖς δὲ κίνδυνος μολεῖν. 

χύχλος γὰρ αὑτὸς χαρπίμοις τε γῆς φυτοῖς 

ϑνητῶν τὲ γενεζ, " τοῖς μὲν αὔξεται βίος, 

τῶν δὲ φϑίνει τε χαὶ ϑερίζεται πάλιν. 
γ. 3- ὁ. Ριπίατοῖνις ΜΙοναΙ, ἡ. 10Έ ». Ὑ, 8, Βιίοβαθιι» 

χύκλῳ γὰρ ἕρπιει. 
χΧΧχ 

Βίορᾶρι 109. ν. ὅ80. 

Ἔν ἐλπίσιν χρὴ τοὺς σοφοὺς ἔχειν βίον. 
ΧΧΙ 

5.ΟΡαθα5. ἰδ] ά θη. 

ηιητ᾽ εὐτυχοῦσα πᾶσαν ἡνίαν χάλα, 
χαχῶς τε σιράσσυυσ᾽ ἐλπίδος κεδγῆς ἔχου. 

ΧΧΙΗ 

ΒίοΡαδις 123. ρ. 615. 

ΤΓίχγνωσχε τἀνϑρώτιεια,, μηδ᾽ ὑπερμέτρως 

ἄλγει" καχοῖς γὰρ οὐ σὺ πρόσκεισαι μόνη. 
ΧΧΙΠ 

Βιοθάθιβ 103. ρΡ. ὅ59. 

Ὁρᾷς, τυράννους διὰ μαχρῶν ηὐξημένους 

ὡς μιχρὰ τὰ σ(άλλοντα, καὶ μέ᾽ ἡμέρα 
τὸν μὲν χαϑεῖλεν ὑψόϑεν, τὸν δ᾽ ἢρ᾽ ἄνω. 

ὑγιόγιτερος δ᾽ ὁ τιλοῦτος " οἷς γὰρ ἦν ποτε, 
ἐξ ἐλπίδων πίπτοντας ὑτιτίους ὁρῶ. 

Ὑ.1. Ῥαϊοβέν. νίξ. ΑΡΟΙΙ. ΥἼΙ, 4. Ὁ ὑποχριτὴς ἤδη ἐπέ- 

ραινε τὰ ἰαμβεῖα (ἐπὶ τῇ νοὶ τῷ δράματι), ἐν οἷς ὁ 
Εὐριπίδης διὰ μαχρῶν αὐξηϑέντας τοὺς τυράννους 

ἁλίσχεσϑαί φησιν ὑπὸ μιχρῶν. 5ἴοναθις ἠσχημένους. 

Υ. 2. 3. ΡΙυϊάτομις Μόν]. νυ. 104. ἃ. Υ. ὃ. ῬΆΒΠΟ ν. 

ὅ88 ὁ. Ἣ μία γὰρ, ὡς ἔφη τις, ἡμέρα τὸν μὲν 
χαϑεῖλεν ὑψόϑεν, τὸν δ᾽ ἡρ᾽ ἄνω. Ιο. τγάπ5. 46 
πιθηδῖρας Ρ. 61. φἄ. όπου. 

ΧΧΙΥ͂ 
ΒίοΡαριις ϑᾷ, ν. 499. 

«Ῥειϑώμεϑ.᾽ ἀνδρῶν εὐγενῶν, φειδώμεϑα, 
χαχοὺς δ᾽ ἀποπτύωμεν, ὥσπερ ἄξιοι. 

ΧΧΥν 

Αἰδβοπαροτας Ἰθσ. ρτὸ ΟἸμεῖσῖ, ὁ. 36. Ρ. 35, οἱ, 

ΟοΙοι. Καὶ νὼ μετὰ τὴν μανίαν --- ϑεὸν δοξάζουσι 

γεγονέναι 

Πόντου πλάνητες “Τευκοϑέαν ἐπώνυμον, 

χαὶ τὸν παῖδα αὐτῆς 

Σεμνὸς Παλαίμων ναυτίλοις κεκλήσεται. 

ΡΞ ἸΝΝΝΣ 

ῬΙυΐατομις ΜΟνΟΙ. Ρ. 19 6. Ὁ Εὐρισπίδης εἰπεῖν 

λέγεται πρὸς τοὺς τὸν ᾿Ιξίονα λοιδοροῦντας ὡς ἀσεβῆ 

χαὶ μιαρὸν, Οὐ μέντοι πρότερον αὐτὸν ἐκ τῆς σκὴ- 

γῆς ἐξήγαγον ἢ τῷ τροχῷ προσηλῶσαι. 

Ι 

ῬΙυΐανομι5 ΝΟΓΑΙ. Ρ. 18. ὁ. ϑιοβναθιβ 3. 

Τοῦ μὲν δικαίου τὴν δόκησιν ἄρνυσο, 

τὰ δ᾽ ἔργα τοῦ πῶν δρῶντος ἔνϑα χερϑανεῖς. 

π 
ΒΙΟΡαθας 49, ν. 8356. 
, ᾿ , Ξ 

Τά τοι μέγιστα πάντ᾽ ἀπεργάζετωι βροτοῖς 
, : ν " - 

τόλμ᾽ ὥστε νιχᾶν " οὔτε γὰρ τυραννίδες 

Ρ- 90. 

χωρὶς πόνου γένοιντ᾽ ἂν οὔτ᾽ οἶχος μέγας. 
Υ. 1. ἀπείργασται θαι". ) 

ΠῚ 

Θ0ΠΟΙ. ΑΡΟΙΙ. ΠῚ, 02. «Ῥλεγύου δὲ παῖς καὶ ᾿Ιξίων, 

ὡς χαὶ Εὐριπίδης 

«Ῥλεγύωντος υἱὲ, δέσποτ᾽ ᾿Ιξῖον Ἂ ὅς 

Ιν ] 
Βίορθάθις 10. γν. 126. ᾿ 

Ὅστις γὰρ ἐπὶ τὸ πλέον ἔχειν πέφυκχκ᾽ ἀνὴρ, ] 
οὐδὲν φρονεῖ δίκαιον, οὐδὲ βούλεται, 

φίλοις τ᾽ ἀμιχκτός ἐστι καὶ πάσῃ πόλει. 
Ὑ. 1. 8. Βιοβαρυ» 22. ρ. 187. ποὶ ὕστις γὰρ ἀστῶν 

σιλέον. 
ν 

Πίοροη. ἵ,.ὄ ΙΧ, ὅὅ. «Ῥησὶ δὲ Φιλόχορος σιλέοντος 

αὐτοῦ (Πρωταγόρου) ἐς “Σιχελίαν τὴν ναῦν κατα- 
σιοντισϑῆναι, χαὶ τοῦτο αἰνίττεσθαι Εὐριπίϑην ἐν 

ἸΙξίονι. 

ΙΠΠΟΑΎΥΤῸΣ ΚΑΑΥΠΤΌΟΜΕΝΟΣ 

6 ἀγριπιθηΐο ἔα θυ! 6 5001. ΤΏ Θοον, ΤΠ, 10. Ταῖς 

ἔρωτι χατεχομέναις τὴν σελήνην μεταχαλεῖσθαι σὺν- 
ηϑὲς, ὡς χαὶ Εὐριπίδης ποιεῖ «Ῥαίδραν πράττουσαν 
ἐν τῷ χαταχαλυπιτομένῳ ᾿Ιππολύτῳ. ῬΙαίανομα» Μο- 
ΤΆ]. Ρ. 28 ἃ. Καὶ ὁ σίσχηνος αὐτοῦ (-“Σοφοχλέους) 

πάλιν ὁρᾷς ὅτι τήν γε «ραίδραν προσεγχαλοῦσαν τῷ 



ϑὃ 

Θησεῖ πεποίηχεν. ὡς διὰ τὰς ἐχείνου παρανομίας 
ἐρασϑεῖσων τοῦ Ἱππολύτου. 

1 
ΒΙΟΡάθης 12, ν. 140. 

Ἔγωγέ φημι χαὶ νόμον γε μὴ σέβειν 

ἐν τοῖσι δεινοῖς τῶν ἀναγχαίων πλέον. 

Η 
ΒΙΌΡδΘας 49. Ρ. 85ὅ. 

Οὐ γὰρ χατ᾽ εὐσέβειαν αἱ ϑνητῶν τύχαι, 
τολμήμασιν δὲ χαὶ χερῶν ὑπερβολαῖς 

᾿ ἀλίσχεταί τε πάντα χαὶ ϑηρεύεται. 
Ϊ 81: 
᾿ ΒΙΌΡδθις 61, ν. 388. 

Ἔχω δὲ τόλμης χαὶ ϑοάσους διδάσχαλον 
ἐν τοῖς ἀμηχάνοισιν εὐπορώτατον, 

᾿ Ἔρωτα, πάντων δυσμαχώτατον ϑεῶν. 
ΤΥ 

ΘΙΌΡαΘις 31. γ᾿. 211. 
Υ , ᾿ Ξ - - 

. Ὦ πόινι᾽ Αἰδὼς, εἴϑε τοῖς πᾶσιν βοοτοῖς 

ξυνοῦσα τἀναίσχυντον ἐξήρου φρενῶν. 

Υ 
Αὐἰκίορη. Ὑ 860. 748. 

ΠΙή μοι τούτων μηδὲν ὑπισχνοῦ, 
ἀθρὶ 50801. ἐξ Ἱππολύτου Εὐριπίδου. 

ΥΙ 
ῬΙαΐανο 5. ΜΙΌΡΔ]. Ρ. 778 ". ΒΙΟΡαρας 61. ν. 386. 

Οἱ γὰρ Κύπριν φεύγοντες ἀνθρώπων ἄγαν 

γοσοῦσ᾽ ὁμοίως τοῖς ἄγαν ϑηρωμένοις. 
| ΥΠ 
Ϊ Οἷοπι. ΑἸοχ, ϑιτοπι. ΥἹ. μ. 622 ΡΝ. 

Ρ- 492. 

Βιίορθαθης 71, 

τ δν ρὸπ ς 
«Πντὶ γὰρ πυρὸς 

- 2 “" Εν ν ῪὟ Ν᾽ 

πῦρ ἀλλο μεῖζον ἠδὲ δυσμωχώτερον 

ἔβλαστον αἱ γυναῖχες. 
ΥΠΙ| 

ΒιΟΡάθις 118. ᾿. ΘΟ]. 
-Ξ ᾿ ᾿ ΔΎΩ ᾿ ᾿ 

“4 λαμπρὸς αἰϑὴρ ἡμέρας 8 ἁγνὸν φαος, 

ὡς ἡδὺ λεύσσειν τοῖς τε πράσσουσιν» χαλῶς 

᾿ Ζαὶ τοῖσι δυστυχοῦσιν, ὧν πέρυχ᾽ ἐγώ. 
ΤΧ 

ΒΊΌΡάρις 91. ν. 507. Αροκίο!πις ΧΊΧ, 82. 

᾿ Ὕβριν τε τίχτει πλοῦτος, ἢ φειδὼ βίου. 
᾿ Χ 

ΒΟΡάθας 105. ». 502. 

Ὁρῶ δὲ τοῖς πολλοῖσιν ἀνϑοώσοις ἐγὼ 
τίχτουσαν ὕβριν τὴν πάροιϑ᾽ εὐτεοαξίων. 

ΧΙ 
ΒίοΡαθας 71. ν. 434. 

Θησεῦ. παραινῶ σοι τὸ λῷστον, εἰ φρονεῖς, 

τἀληϑὴ χλύων. 

ΧΙΠ 
ΒΙοΡδοιις 80. γν. 472. 

ἀῶ ον τ ρος ͵ .» ͵ 
“εῦ φεῦ, τὸ μὴ τὰ πράγματ᾽ ἀνϑρώποις ἔχειν 

γυναιχὶ πιείϑου μηδὲ ἷ 

ν τ Ν Ὁ ΗΝ 
φωνὴν, ἵν᾿ ἦσαν μηδὲν οἱ δεινοὶ λέγειν. 

- ν᾽ ΜῈ , 5». ΄ 
γῦν ὃ ευροοισι στομάσι ταληϑέστιειτα 

χλέπτουοιν, ὥστε μὴ δοχεῖν ὦ χρὴ δοχεῖν. 
Ὑ.1. 2, Ῥ)πίαγομις ΔΙοτγαὶ. Ρ. 802 ἃ. Ὑ. 3. 4. 6Ιο- 
Ὥς, ΑἸΘΧχ. Βιιοπι. 1. Ρ». 290, 5.01». Ψ' 3. ϑιίοβδρις 
εὐρύϑιιοισι. 

Ι ΧΙΠ 

Ἐροιίαπις ν. 120. “Τιεβλήϑησαν: παρελογί- 
ισϑησαν, ὡς χαὶ Εὐριπίδης ἐν Ἱππολύτῳ φησὶ 
! 2 - , "4 - Ὁ - ͵ 3: δ᾽ ἣν λυϑείς μὲ διαβάλης, παϑεῖν σὲ δεῖ; 

] 

' 

----.---------᾽ - - ὠ -..----ςἨΘ-- - ρθ-οας-ς----ς---ς-»--ς-ς-ς-ς-ς-ς-ς-ςς-ς-ς-ς-ς-ςς .--ΠΠπΠΠῤΠῤ͵ι..-.τΠΠΠῤῤῤῤρῤῤψῤψᾷφ φ͵ι....ι 

χιν 

Τυσεῖπ. ΔΙανε. 46 Ἰπόπάυοι. τ. 107. 

᾿Ἵλλ᾽ οὐ γὰρ ὀρϑῶς ταῦτα χραίνουσιν ϑεοί. 
χν 

Θ΄ ΤΟΡάθιις. 60]. ΡΠγ 5. ἢ. 145. νο]. 1. Ρ. 286. 

Χρόνος διέρπων πάντ᾽ ἀληϑεύειν φιλεῖ. 

ΧΥΙ 

ῬΟΠν ΓΧ, 560. Καὶ στάσις ἵππων, ὡς Εὐριπίδης 

εὖ τορι ππτὰ Ὁ ὍΥ. | 

Ι 

ἐν ᾿Πιπολύτῳ χαλ υὑπτομένῳ 

Πρὸς ἵππων εὐθὺς δομήσας στάσιν. 

ΧΥΙ 
ΒΙΌΡαθις ὅ. ἡ. 68. 

ΤΩ ΠΣ ΡΞ Ξ Σ 2 μάχαρ, οἵας ἔλαχες τιμὰς, 
εππαυροῦνο : ἃ 
Ἱππολυϑ᾽ ἥρως, διὰ σωφροσύνην " 

Ρ ᾿ ταν τίγε ν ϑϑις το 
οὐποτὲ ὥνητοῖς ἀρετῆς ἀλλη 

, ΄“- το ι 
δύναμις μείζων" ἡλϑε γὰρ ἢ προύσϑ᾽ 
ἢ μετόπισϑεν 

Ἀρδν ς ϑος τ ἐν  κὴς νοὶ ᾿ 
τὴς εὐσεβίας χάρις ἐσϑλή. 

ΧΎΥΤΙΙ 

Ἐνοίδαπι5 Ρ. 118. “«Τεόπῳ: τῷ τῆς νηὸς ἐπε ἢ 

λητὴ παρὰ τὸ διοπτεύειν. ᾿Δττιχὴ δὲ ἡ λέξις χει-- 
μένη καὶ παρ᾽ ᾿Ἰριστοί ἄνει ὃν ᾿“ττιχαῖς λέξεσε χαὶ 

παρ᾽ «Αϊσχύλῳ ἐν Σισύφῳ χαὶ Εὐριπίδῃ ἐν᾿Ἱππολύτῳ. 

Ἐκ ΠΙΡΡοΙσ το θυ ον σα πιο 5. Θ556. ΨΠΕΡ σοί Ξὴ 

δὰ ΗΐρρΟΙ. 1249. νοῦϑις ἃ ΒΙΉΡθαθο 86. Ρ. 498, Ξογνυαίος., 

Τὸν σὺν δὲ παῖδα σωφρονοῦντ᾽ ἐπίσταμαε 

χρηστοῖς ϑ᾽ ὁμιλοῦντ᾽ εὐσεβεῖν τ᾿ ἠσχηχότα. 
πῶς οὖν ἂν ἐχ τοιοῦδε σώματος χαχὸς 

΄ ἔν: ΕΣ κ᾿ - ᾿, Ε » ΄ 

γένοιτ᾽ ἄν; οὐδεὶς τοῦτό μ᾿ ἄν πίϑοι ποτέ. 

ΚΑ41ῸΟ Σ. 

τ αδιππς. τνασοοθῆϊα πὸπ εἰσὶ ῬυΟΡΙ δ ΥἹγρ. ἘΔ]. 

ΥἹ, 31. διιοίουϊταίθ πἰτταν αὐΐ, ““οσῆρονδ «Ἰοδοπιο ἀοῦάας 

Ἰπααῖτ, ιέοῦι ᾿ππσρίαος ἐκ Οαάνιο χάος ἀρροϊαυΐι, οἷο: 

Οὐρανὸς ὑπὲρ ἡμᾶς χαινῶς φοιτῶν ἔδος δαιμόνιον, 

τὸ δ᾽ ἐν μέσῳ τοῦ οὐρανοῦ τε χαὶ χϑονὸς οἱ μὲν 
ὀνομάζουσι χάος. Αἀ Βαπο ἐτασοράϊαμι ὙΆΙΕΚοη. τοίθτε 

4886. νοΐ Ἐπεῖρθα κογναν Ἐξουπιοσθηθς ἢ. 220, 227, 

Οἴμοι, δοάχων μου γίγνετιι τό γ᾽ ἥμισυ, 

τέχνον περιπλάχηϑι τῷ λοιτεῷ πατρί." 

ΜΕ ΑΤΤΎΠΙΛΕ. 

ΚΡΕΣΦΟΝΤΗΣ. 
Ἑυβέγδεος 5. Αδραβῖις δὴ Αὐἱδίοι. Επηϊο, ΠῚ 1. 

Καὶ ἔστι παρ᾿ Εὐριπίδη ἐν τῷ Κρεσφόντῃ ἐπιβου-Ἰ 
λεύουσα Κρεσφόντη τῷ υἱῷ, ὡς πολεμίῳ, Δι᾿ 
- 
ἀγνοιαν. 

Ι -- ΥΠ 

Βίτανο ὙΠΙ. Ρ. 5608. Περὶ δὲ τῆς φύσεως τῶν 
τύπων χαὶ τούτων χαὶ τῶν Μῆεσσηνιαχῶν ταῦτα 

μὲν ἀποδεχτέον λέγοντος Εὐριπίδου" τὴν γὰρ 4α- 

χωνιχήν (φησιν ἔχειν 
Πολλὴν μὲν ὥροτον, ἐχπονεῖν δ᾽ οὐ ὁῴϑιον" 
χοίλη γὰρ, ὄρεσι περίδρομος τραχεῖά τε 

δυσείσβολός τὲ πολεμίοις " 

τὴν δὲ ἈΠεσσηνιαχὴν καλλίχαρπον 
χατάρουτόν τὲ μυρίοισι νάμασι 
χαὶ βουσὶ καὶ ποίμναισιν εὐβοτωτάτην, 
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οὔτ᾽ ἐν πνοαῖσι χείματος δυσχείμερον 
ΘΟ Ν ῸὉ ᾿ ΠΑ͂Σ Ὑ| ὅδ 

οὔτ΄ αὖ τεϑρίπποις ἡλίου ϑεριιὴν ἄγαν. 

χαὶ ὑποβὰς τῶν πάλων φησὶν ὧν οἱ “Πραχλεῖϑαι 
περὶ τῆς χώρας ἐποιήσαντο τὸν μὲν πρότερον γε- 
γνέσϑαι 

γαίης «Τακαίνης κύριον, (φαύλου χϑονός, 
τὸν δὲ δεύτερον ΠΙεσσήνης 

Ϊ΄ ᾿ , ἘΈΝΝ Τὸ , ᾿ ἀρετὴν ἐχούσης μείζον᾽ ἢ λόγῳ φράσαι. 
ν᾿ ᾿ κ᾿ ν ΄ « “» ΕΣ - 

τὴν δὲ “αχωνιχὴν καὶ τὴν ΔΙεσσηνίαν ὁρίζειν αὐτοῦ 
φήσαντος 

Πάμισον εἷς ϑάλασσαν ἐξορμώμενον 
οὐ συγχωρητέον ---.- οὐκ εὖ δὲ οὐδ᾽ ὅτι τῆς ΠΤεσση- 
γίας ὁμοίως ἐπιϑαλαττίας οὔσης τῇ «Τακωνιχῇ φησιν 

αὐτὴν 
πρόσω ναυτίλοισιν 

εἶναι. ἀλλ᾽ οὐδὲ τὴν Ἤλιν εὖ διορίζει, 
ΤΙρόσω δὲ βαντὶ ποταμὸν ᾿Πλις ἡ -Ἰιὸς 
γείτων κάϑηται. 

ὙΠ 
ΒΙΌΡ δες 92. Ρ. 511. 

Κέρϑδη τοιαῦτα χρή τινα χτᾶσϑαι βροτῶν, 

ἐφ᾽ οἷσι μέλλει μή ποϑ᾿ ὕστερον στένειν. 
ΙΧ 

5080]. Ἐπτῖρ. Μοᾶ, 85. Τῇ δὲ διανοίφς ταύτῃ καὶ 

ἐν Κρεσιόντῃ χέχρηται οὕτως 

᾿Εχεῖνο γὰρ πέπονϑ᾽ ὅπερ ἅπαντες βροτοὶ, 
φιλῶν μάλιστ᾽ ἐμαυτὸν οὐκ αἰσχύπομαι. 

Χ 
ῬΙμίατομ. ΜΟΓΑΙ. Ρ. 110 ἃ. ἽἹΠ δὲ ΠΙερύόπη λό- 

γους ἀνδρώδεις προφερομένη κινεῖ τὰ θέατρα λέ- 

γουσα τοιαῦτα 

Τεϑνᾶσι παῖδες οὐχ ἐμοὶ μόνῃ βοοτῶν, 

οὐδ᾽ ἀνδρὸς ἐστερήμεν᾽, ἀλλὰ μυρίαι 
τὸν αὐτὸν ἐξήντλησαν ὡς ἐγὼ βίον. 

ΧΙ 

501}01. Ἐπιῖρ. ῬΙοθη. 169. Περὶ δὲ τοῦ πλήϑους 

τῶν Νιοβιδῶν αὐτὸς Εὐριπίδης ἐν Κρεσιρόντῃ λέγει 
Καὶ δὶς ἕπτ᾽ αὐτῆς τέχνα 

Νιόβης ϑανόντα «Τοξίου τοξεύμασιν. 

ΧΗ 

ῬΙαίανομι9. ΜΟνΑ]. Ρ. 90 ἃ. “1 δῆερόπη φησὶν 
«Αἱ τύχαι δέ με 

μισϑὸν λαβοῦσαι τῶν ἐμῶν τὰ «ίλτατα 
σοφὴν ἔϑηκαν. 

ΧΙΠ 

Βοχίῃ5 Ἐπηρὶν. Ῥυττῃ. Βυροί. ΠΙ. 24, 230, ν. 186. 

ΟΙθιι. ΑΙοχ. 5ιθοπ, ΠΙ. Ρ. 432, 501». 5.10». 119. 

Ρν- 003. 

᾿ἸΕχρῆν γὰρ ἡμᾶς σύλλογον ποιουμένους 
τὸν φύντα ϑρηνεῖν, εἰς ὅσ᾽ ἔρχεται χαχὰ, 
τὸν δ᾽ αὖ ϑανόντα χαὶ πόνων πεπαυμένον 
χαίροντας εὐφημοῦντας ἐχπέμσειν δόμων. 

»Ὗ. 2 - -- 4, αἴϊδυπηι ϑίσαυθο Χ͵Τ. ν. 790 «, ῬΙπίδνοϊης 

ον]. Ρ. 36 ὁ. 

5Ά Ποῖα, Ῥυϊπηιπὶ δὲ “θοπηήμι ΑΥ5 14. Τ΄. 1. γ, 199. 

5ϑοιπῆπην ΑΘϑοηΐη, Αχίοομο ᾧ. 10. Ἐχ Ἐπυϊριαῖς, ὕγθα- 

ΡῬΠοηΘ ροεϊο5. Θ5 56 Ὑθυϑς Ποοοὶ Οἱσοιὸ απο. αἴ50. 1, 

48, «υὶ οεΐαπι νυ. Ὑ. 1. ΟἸοιι. Αὐῖϑι. ἔδει γάρ. 

Βίοραθις ἐχρῆν μέν. γάρ Θχρτηθοοῖς Οἴοονο. Υ. 2. 
ΒΙΟΡδοι5. τὸν ζῶντα. ὝὙ. 3. ὅ6χι. χαὶ χαχῶν πεπ." 

ΜΑΥΤΗΙΔΕ. 

Πῖο ΟΠευ 509. 2. γν. 276. οχ ραγίθ 

! 

Χιν 

ΟΟΙΐπ5 ὙΠ, 8, Πδοίθ ἤος υἱἑίο αὶ 1.πεοϊϊλι5. ροοίαο 

Ἐπνίρίάαο, σιοῖ, φιίτίμ Ῥοϊῃρλοηίος γὸχ ργορίογοα δὲ 
ὑμογγοοῖσδο γαίτοηι αϊσογοί, πιο ἔρδο απέο σοί 

“6. γιθοθ οἷς ςορίδϑοί, Δονορο Κναίτῖς πιχοῦ ἤίδοσ σι 

πυογ δὶς οἤπδοντέ ς 

ΕἸ γάρ σ᾽ ἔμελλεν, ὡς σὺ φὴς, κτείνειν πόσις, 
χρὴ χαὶ σὲ μέλλειν, ὡς χρόνος δῆϑεν παρῆν. 

Χν 

ϑίορδθιις ὅϑ, γ. 867. ῬΟΙΥΡ. ΧΙ. γ0], ΠΙ. ῃ. 
484. οα. Βομυνοῖςῃ. 

Εὶρήνα βαϑύπλουτε χαὶ 
χαλλίστα μακάρων ϑεῶν, 

ζῆλός μοι σέϑεν, ὡς χρόνίζεις, 
δέδοιχα δὲ μὴ πρὶν πόνοις 

ὅ ὑπερβάλῃ μὲ γῆρας, 

πρὶν σὰν χαρίεσσαν προσιδεῖν ὥραν 
χαὶ καλλιχόρους ἀοιδὰς 

φιλοστειάνους τε χώμους. 

ἴϑι μοι, πότνια, πόλιν 

10 τάνδ᾽ ἐχϑρὰν στάσιν εἴργ᾽ ἀπ᾽ οἴχων 
τὰν μαινομέναν τ᾽ ἔριν, 

ϑηχτῷ τερπομέναν σιδάορῳ. 
ΧΥΙ 

Ῥ αν. ΜΟνα]. ν. 110». Ὁ ἈΚρεσφόντης δέ 
που ὁ παρὰ τῷ Πυριπίδῃη περὶ τοῦ “Πρακλέους 
λέγων 

Εὶ μὲν γὰρ οἴκεῖ (φησὶ) νεροτέρας ὑπὸ χϑονὸς, 
ἐν τοῖσι» οὐχέτ᾽ οὖσιν, οὐδὲν ἂν σϑένοι. 

ἃ ΧΥΠ 
ῬΙυΐαν μι Μοναὶ. Ρ. 998 6. ΣΣχόσχει δὲ χαὶ τὴν 

ἐν τῇ τραγῳδίᾳ. Μερόπην ἐπὶ τὸν υἱὸν αὐτὸν (αὐτῆς) 
ὡς φονέα τοῦ υἱοῦ πέλεχυν ἀραμένην καὶ λέγουσαν 

Ὁσιωτέραν δὴ τήνδ᾽ ἐγὼ δίδωμέ σοι 
πληχήν, 

ὅσον ἐν τῷ ϑεάτρῳ κίνημα ποιεῖ, συνεξορϑιάζουσει 
φόβῳ, χαὶ δέος μὴ φϑάσῃ τὸν ἐπιλαμιβανόμενον 
γέροντα, καὶ τρώσῃ τὸ μειράκιον. 

ΧΥΠΙῚ 

ΒΙΌΡάΘι5 31. ν. 212. 

«ἀϊδὼς ἐν ὀφθαλμοῖσι γίγνεται τέχνον, 

ἈΣΡΙΉΣΝΣΙ 4: 

Το δυριπηιθηΐο ἔα] α6 5080]. ΒΌΡΠΟΟΙ. Αἴας. 1297. 

Αὐδίορμ, Ἄδη. 878. Αομανη. 432. 

1 
Αὐἱβίορι, Ὑ65Ρ. 759. 

Τοῦτο δὲ 
δ Ὁ Ὁ, ὩΣ ΠΟΥ 
“Ἅιδης διαχρινεῖ πρότερον ἢ ᾿γὼ πείσομαι. 

Ὁ] 56801. Εν Κρήσσαις Εὐριπίδου ὁ ᾿“τρεὺς πρὸς 

τὴν ᾿Περόπην χρινεῖ ταῦτα. ὑϑὶ Ἰουρίις σον, 

πρὸς τὴν ᾿Περόπην φησὶν. “Δδης διαχρινεῖ ταῦτα. 
Π 

ΘΙΌΡαρις 72. Ρ. 437. 
ΟΥ τὰ ἘΣ πα, Τὸ ἜΣ υ γαρ 710Τ ( ρα τον σοίον 7 να χε χρη 

δοῦναι γαλινοὺς, οὐδ᾽ ἀεέντ᾽ ἐῶν χρατεῖν " 
χ δι Γ Ὗ 

πιστὸν γὰρ οὐδέν ἐστιν" εἰ δέ τις χυρεῖ 
Α ἘΙ , ᾿ ᾿ Ρ 

γυναιχὸς ἐσϑλῆς, εὐτυχεῖ χαχὸν λαβών. 

1ΠΠ 
Β(οΡαθις 70. ν. 430. 

ἘΒΑΟΘΟΜΈΝΤΑς 18 
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Ταμεῖτε νῦν γαμεῖτε, χᾷτα ϑνήσχετε 

ἢ φαρμάχοισιν ἐκ γυναικὸς ἢ δόλοις. 

ΤΥ 
ΒΙΌΡαθις 107. Ρ. 579. 

«Ἱύὐπη μὲν ἄτη περιπεσεῖν αἰσχοῷ τινί, 

εἰ δ᾽ οὖν γένοιτο, χρὴ περιστεῖλαι χαλῶς 
χρύπτοντα χαὶ μὴ πᾶσι κηρύσσειν τάδε" 

γέλως γὰρ ἐχϑροῖς γίγνεται τὰ τοιάδε. 

δ 

Ετσπποῖ. ΜῸ γν. 790, 10. Εὐριπίδης παράγωγον 

ῥῆμα ἀπὸ τούτου ποιήσας φησὶν ἐν Κοήσσαις 

Πρὶν ἂν ἐχφλῆναί μὲ χαὶ μαϑεῖν λόγον. 
πρὶν γὰρ ΒΥ ΠΡ. 

Ὁ 
ΒΙΌΡ δος 239, γ. 199. 

Οὐχ ἂν δύναιο μὴ χαμὼν εὐδαιμονεῖν, 

αἰσχρόν τὲ μοχϑεῖν μὴ ϑέλειν νεανίαν. 

ὙΠ 
ΒΙΌΡαθας 96. Ρ. ὅ80, 

Εἰ δ᾽ ἄτερ πόνων 
δοκεῖς ἔσεσϑαι, μῶρος εἶ, ϑνητὸς γεγώς. 

ΥΠῚΙ 

ΒΙοΡᾶθιις 89. Ρ. 602. οἱ υ. 2, 90. ὑ. δ0ὅ. 

Ἐπίσταμαι δὲ χαὶ πεπείραμαι λίαν 

ὡς τῶν ἐχόντων πάντες ἄνϑρωποι φίλοι. 
ΙΧ 

δίοΡθαθις 90. ν. ὅ06. 

Πλούτου δ᾽ ἀπορρυέντος ἀσϑενεῖς γάμοι" 
τὴν μὲν γὰρ εὐγένειαν αἱνοῦσιν βροτοὶ, 
μᾶλλον δὲ χηδεύουσι τοῖς εὐδαίμοσιν. 

Χ 
᾿Αἰβϑπδοις ΠΤ. Ρ. 97 ἃ. 

Νόμος δὲ λείψαν᾽ ἐχβάλλειν κυσίν 
ἐν Κρήσσαις ὁ Τὐριπίδης ἔφη. 

ΧΙ 

ἌροΠοπ. Ὥγ56. ἵπ Απϑοᾶ. ΒοΚκ. ρ. δ14, 5. Ἔτι 

μέντοι φησὶν ὁ Τρύφων, ὡς παρὰ {Εὐριπίδη} χαὶ 
ἔτι ἄλλοις ποιηταῖς ὀνοματιχῆς συντάξεως ἔτυχεν. ἐν 
μὲν γὰρ Κρήσσαις 

Ἐγὼ χάριν σὴν παῖδας οἱ χαταχτενῶ. 

ΧΗ 

Αἰβοπδρις ΧΙ. Ρ. 508 ΚΝ. Εὐριπίδης ἐν Κρήσσαις 
Τὰ δ᾽ ἄλλα χαῖρε, κύλικος ἑρπούσης κύκλῳ. 

ΧΙἼΙΠ 

Αἰιοπᾶθυ6. ΧΙ. ρ. 640 ἃ. Πολλάκις οὖν. ὡς 

ἔφην, τῶν τοιούτων ἡμῖν παρατιϑεμένων ἐπιδορπι-- 
σμάτων. ἔφη τις τῶν παρόντων 

«4᾽ δεύτεραί πως φροντίδες σοφώτεραι. 

τί γὰρ ποϑεῖ τράπεζα; τῷ δ᾽ οὐ βρίϑεται; 
πλήρης μὲν ὄψων ποντίων, πάρεισι δὲ 

μόσχων τὲ σὰρξ τέρεινα χηνεία τε δαὶς 
χαὶ πεπιτὰ χαὶ χροτητὰ, τῆς ξουϑοπτέρου 
πελάνῳ μελίσσης ἀφϑόνως δεδευμένα. 

Υ. ὅ. 6. ῬΡΙυΐδγομις ΜΌΓΑ]. Ρ. 1097 ἃ. 

Χιν 

ἌἈΘΒΠ]ος. Ῥαίϊις περὶ σι(αίρας ἵπ Ῥοίανὶϊ Τναποῖος. 

Ρ- 122. 140. 

«Ἰείξας γὰρ ἄστρων τὴν ἐναντίαν ὁδὸν 

δήμους τ᾽ ἔσωσα χαὶ τύραννος ἱζόμην. 
ΟΥ. δίγαθο 1. γ. 43 ἃ. 

Χχν 
Ατίκίοί. ἘΠ. Π|, 23. 

πιϑανὸν., νομίζειν χρή γὲ καὶ τοὐναντίον, 
ἄπιστ᾽ ἀληϑῆ πολλὰ συμβαίνειν βροτοῖς. 

Ῥαγίς. 1539. [0]. 43. νους. 27, Εὐ- 
οιπίδου ταῦτα (φησὶ πρὸς τὸν Θυέστην - ὃς ταῦτά 
φησι πρὸς τὸν ᾿Ἰτρέκ, τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ. 

Ε]}}} 50 πο] ϊαπία δὰ. 

ἊΡΉ ΤΈΩΣ. 

1)6. ἀυβαμπηθηΐο ἔαθι!αθ 5680]. Αὐἱςίορη. Ἀδη. 878. 

Ι 

ΒΌΒΟΙ. Αὐἱδίορη. απ, 1398, δὰ σϑῦρα 1λλ᾽ 
Ἀρῆτες, Ἴδης τέχνα, τὰ τόξα λαβόντες ἐπαμύνατε, 

ω 

ἃπποίαί, Ταῦτα δὲ παρὰ τὰ ἐχ Κρητῶν Εὐριπίδου. 

Η! 

Ῥογρμγτῖνς ἀθ ἀθδεϊποπεῖα ΓΥ͂, 19. ν. 172. Π]ιχροῦ 

μὲ παρῆλθε χαὶ τὸ Εὐριπίδειον παραϑέσϑαι, ὃς 
τοὺς ἐν Κρήτῃ τοῦ “1Τιὸς προιήτας ἀπέχεσϑαί φησι 
διὰ τούτων. λέγουσι δὲ οἱ κατὰ τὸν χορὸν πρὸς Μίνω 

«“Ῥοινιχογενοῦς παῖ τῆς Τυρίας 

τέχνον Εὐρώπας χαὶ τοῦ μεγάλου 

Ζανὸς, ἀνάσσων 

Κρήτης ἑχατομπτολιέϑρου, 
δύχω ζαϑέους ναοὺς προλιπὼν, 
ος αὐϑιγενὴς τμηϑεῖσα δοχοὺς 
στεγανοὺς παρέχει Χαλύβῳ πελέχεε 
χαὶ ταυροδέτῳ κόλλῃ χραϑεῖσ᾽ 

ἀτρεχεῖς ἁρμοὺς χυπάρισσος. 

10 ἁγνὸν δὲ βίον τείνομεν, ἐξ οὗ 
“Ἰιὸς ᾿Ιδαίου μύστης γενόμην, 
χαὶ νυχτιπόλου Ζαγρέως βιοτὰς 
τάς τ᾽ ὠμοφάγους δαῖτας τελέσας, 
μητρί τ᾿ ὀρείᾳ δᾷδας ἀνασχὼν, 

16 χαὶ Κουρήτων 
Βάχχος ἐχλήϑην ὁσιωϑείς. 
πάλλευχα δ᾽ ἔχων εἵματα φεύγω 
γένεσίν τε βροτῶν χαὶ νεχοοϑήχης 
οὐ χριμπτόμενος, τὴν τ᾿ ἐμψύχων 

20 βρῶσιν ἐδεστῶν πεφύλαγμαι. 
Ὑ. ὁ -- 9. Ἑτοιίαπυς ν. 306. Υ. 12. Οοὗοχ Μίοπδο. 

βροντάς. 

“ΑΓ. Ζ5 ΜΙΝ (ἐς 

ΒΟΒοΙακία ΡΙαιοπὶς Ρ. 61. αμηκ. «Γεὐυτέρα δὲ (ΣΕ 
βυλλα) «Τίβυσσα, ἧς μνήμην ἐποιήσατο ἐν τῷ τῆς 

-Τκαμίας προλόγῳ Εὐριπίδης. Τιαοίδητῖας Τηκεῖτ, αν. ἵν 

6. «υὶ οχ οοάδιιν [οπΐο παιϑῖς τ ϑοονίι ( ΒΥ] απ) 

1ιδιυ εάν, σεν ηιοηῖμῖ! Ἐπερἐρίος τα Πιανιΐαο ργοΐοϑο. 

Αὰ παᾶμς ἔαβυίαπι τοίογιπί ψαθα ὨΙοίον. 516. οχ Επτὶ- 

᾿νίάδ οἶιαε ΧΧ, 41. Ὅτι δὲ χατὰ τὴν -Τιβύην γέγονεν 
Ν 

αὕτη (ἡ -Ἰάμια ) καὶ τὸν Εὐριπίδην δείξαι τις ὧν 
᾿Ξ ᾿ : 

μαρτυρουντά. λέγει γκρ 

ἐπτ τὴ ἮΝ Ν Μ Τίς τοὐνομα τὸ ἐπονείδιστον βοοτοῖς 
τ Ἂς ΣῊΝ ΓΉ. 

οὐχ οἶδε «Ἰαμίας τῆς -Τιβυστιχῆς γένος; 

ΦΙΚΥΜΝΙΟΣ. 

50ΠΟΙ]. Αὐἱϑίορι. ν. 1242. {Τιχυμνίαις βο- 

λαῖς: ὁ μὲν Καλλίμαχος γράφων οὕτως" «Αικυ- 

Ξ 

᾿Ἵλλ᾽ εἴπερ ἐστὶν ἐν βροτοῖς ψευδηγορεῖν 
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μνίοις βολαῖς, «φησὶ, ταύτης τῆς διδασχαλίας οὐ 

μέμνηται. ἐν δὲ ἐνίοις τῶν σχολιχῶν ὑπομνημάτων 

ταυτὶ γέγραπται" ἴσως ὁ «Τιχύμνιος ἐνεπύρισε τινῶν 

οἰχίας. ἐν τοῖς ἐπιγεγραμμένοις ᾿Ἵπολλωνίου ταῦτα 

γέγραπται, ὅτι ἡμί(λεχτόν τινα εἰσάγει εἷς τοιοῦτό 
τι χεχεραυνωμένον ἀπὸ τῆς περιστάσεως ἐκείνης. 

ΚΕ ΤΣ ϑαεάσίι δ ἡ τμήματος - 
εἴη δ᾽ ἂν τοῦ Εὐριπίδου μεμνημένος ἀγγέλου τοῦ 

ἐν τῷ “Ζιχυμνίῳ. λέγει γὰρ ἐπὶ τελευτῆς ἐχεῖνος. ῦ -Τικυμνίῳ. λέγει γὰρ ἢ 
ἐν “ικυμνίῳ δὲ δρόματι Εὐριπίδου εἰσήχϑη τις 
χεραυνοβολούμενος. ἩΓΟογομῖια, «Ζεχυμνέοις βο- 

λαῖς: τῶν ἐν τῷ Εὐριπίδου .«Τικυμνίῳ μνημονεύοι 

ἂν ἴσως. χεραυνοῦται γὰρ ἡ ναῦς κατὰ τὸν ἐχεῖ 

λόγον, οὐχ ὡς αὐτοῦ τοῦ “Τιχυμνίου τῆς «Ῥωχίδος 

χατεσχεμμένου. 
Ι 

ίοξοπ. 1,. ΠΠ, 68. Ὁ γοῦν φαῦλος λέγεται παρ᾽ 
αὐτῷ ( Πλάτωνι) χαὶ ἐπὶ τοῦ ἁπλοῦ, ὡς χαὶ παρὰ 
Εὐριπίδη ἐν “Τικυμνίῳ φέρεται ἐπὶ τοῦ Ἡρακλέους 

οὑτωσὶ 

«αῦλον, ἄχομινον, τὰ μέγιστ᾽ ἀγαϑὸν, 
πᾶσαν ἐν ἔργῳ παρατεμνόμενον 
σοφίαν, λέσχης ἀτρίβωνα. 

γ΄. 1. Ἑυπίαιπα ἡ. 1192, 28, Ετγπιο]. ΜΙ. ρ. 789, 31. 

ῬΒοῖν. οἱ δυὰς νυ. ἐ(αὔλον. 50801. ῬΙαίοπ!ς. ῃ. 8Ά. 

ῬΙυΐατομι5 11. Ρ. 810 ὁ. 

" 
ΒΙοΡαρας 29. Ρ. 198. 

Πόνος γὰρ, ὡς λέγουσιν, εὐκλείας πατήρ. 
ΟἿ. Αροϑῖο!. ΧΥῚ, 29. ϑορβοοὶὶ γϑύβαπη {1} 5010]. 

Ἡρυπορθη. Ρ. 377. ἀρὰ μη κ. δὰ Χ θπορὶι. Μίοπι. ΠῚ, 

1, 20. 
ΤΠ 

Βίοριαπ. ΒυΖ. νυ. Τευϑρανία. 

ϑράντιος. Εὐριπίδης -Τικυμνίῳ 
Τευϑράντιον δὲ σχῆμα ιιυσίας χϑονύός. 

ΙΥ 

δον 5 ϑαίαση, 1, 18, ἘῈ πὸ πιιΐς ορύμοίιν αἰ- 

λέγεται καὶ Τευ- 

υονϑὶς αὐϊε Ῥαγγασσέήν ταογεί θην εἰϊσαΐπενι,, ἑάοηι Ἐπτίρίαος 

ἐπ 1 τουναμο ροϊίπονι 11 ον ερεηιεο τεπιέσαι δεριεορεσιιο 

ἐἴδιιγυ 6556 δἱουιίίοαηα δογδιε,, “Ιέσποτα φιλόδαινε 

Βάχχε, Παιὰν ἼΔπολλον εὔλυρε.““ 

Υ 

ΒΙΟΡαΘι5. 60]. Ρῃγ5. Ὑ0]. 1. Ρ. 150. 

Τὸ τῆς ἀνάγκης οὐ λέγειν ὅσον ζυγόν. 

ΥΙ 

Ἡρογομῖις, Θριάξεεν: φυλλολογεῖν, ἐνθουσιῶν, 

ἐνθουσιάζειν. Εὐριπίδης «Τικυμνίῳ χαὶ «Σοφοχλῆς 
Ὀδυσσεῖ μαινομένῳ. 

ΜΕ.“ΑΝΙΠΠΗ͂ Η ΣΟΦΗ. 

Ῥανΐοπι στ πιθπίϊ Παροί Πίοηγϑῖια Πα] ΐσανπ, τέχν. 

ῥητορ. «. 9. ν0]. Υ. ν. 354. Ποῖδκ. 7 Πελανίππη 
ἡ σοφὴ, τὸ δοᾶμα Πὐριπίδου, ἐπιγέγραπται μὲν 

σοφὴ, ὅτι φιλοσοφεῖ χαὶ διὰ τοῦτο τοιαύτης μητρός 
ἐστιν, ἵνα μὴ ἀπίϑανος ἡ ἡ φιλοσοφία. --- ἡ δὲ 
Διελανίππη ἐπαιδεύϑη (ἐπλήσϑη Ὑ αἰοκοπανῖαα) μὲν 
ὑπὸ τοῦ Ποσειδῶνος, γέγονε δὲ ταύτῃ παιδία, ἐξέ- 

,1ϑηχε δ᾽ αὐτὰ εἷς τὰ τοῦ πατρὸς βουφόρβια. ὁ δὲ 

πατὴρ ἡγεῖται ἐκ βοὸς εἶναι χαὶ ὡς τέρας βούλεται 
χαταχαῦσαι. βοηϑοῦσα αὕτη ἡ Μιελανίσιπη ἀπιοφαί- 
νεσϑαι πειρᾶται, ὅτε τέρας οὐδέν ἐστιν χ. τ. λ. ΟἹ, 
1θιάθαι ν. 800. 

Ι 

ῬΙαίανομι5 ΜοΓα]. ν. 750 ΡΝ. χούεις δὲ δήπου τὸν 
Εὐριπίδην ὡς ἐϑορυβήϑη ποιησάμενος ἀρχὴν τῆς 
ΤΙελανίππης ,» Ζεὺς, οὐ γὰρ οἶδα πλὴν λόγῳ “ ἤλλαξε 
τὸν στίχον, ὡς νῦν γέγραπται, 

Ζεὺς, ὡς λέλεχται τῆς ἀληϑείας ὕπο. 

Ῥυΐουθπι Ὑθυϑιαι οἷαί Ταιοίαπ. Τόν. {τὰρ. 41, 

Ζεὺς, ὅστις ὁ Ζεύς" οὐ γὰρ οἶδα πλὴν λόγῳ 

χλύων. 

δὲ Αιἰβοπασ. Ρ. 28. Ταυρίίη, ΜΙ. Ρ. 41 6. Ὅοῖβδα οου- 

τϑοῖο υὐἱΐαν Αὐἱδίορῃ. ἤδη. 1275. πθὶ 50801. Τ7͵ελαγνέπ- 

πῆς τῆς σοφῆς ἡ ἀρχή. ῬΙοιΐονοπι Ἰοσιπι Βαροὲ Οτο- 

δου. ον. οοππ. ἴη Εουπιοσ. ἴῃ οἰδΚ. Οταῖ, ρυ. ΧἼΊΙ, 

ν- 949. 

προοιμιαζομένην " 

Ζεὺς, ὡς λέλεχται τῆς ἀληϑείας ὕπο, 

“Ἑλλην᾽ ἔτικτε. 
Τάοθπι ὑϑύϑιις δοῖ ἐπ ῬίσποΟ «πο πποπυΐϊ Οτθρουῖις 

ν. 948. 

ἐν δὲ τῇ Πηελανίππῃ παρεισάγει ταύτην 
4 αἱ ΝΣ 

Π 

Βίθρμαμι5 ΒΥΖ. νυ. Βοιωτία 46 Βοροίο, ΜΝικχοχρά- 

τῆς δέ φησιν ὅτι Ποσειδῶνος καὶ ἴάρνης ἦν παῖς. 

Εὐφορίων" --- χαὶ Πὐριπίδης 

Τὸν δ᾽ ἀμφὶ βοῦν ῥιφέντα Βοιωτὸν καλεῖν. 
Αὰ ΜοΙαπίρραπι τϑίμ! ΜΠσσταν. 

1ΠΠ 

ΟἸδπιθπς ΑΙοχ. ϑίγοπι, [0 Ρ. 806 ΡΝ. (ΟΥΤΙ]. ὁ. Τὰ- 

1ἴαπ. ΓΝ. ν, 184 ».) Ἱππὼ δὲ, ἡ ϑυγάτηρ τοῦ Κεν- 
ταύρου (ΟΒϊτοπῖς), συγοιχήσασα Αϊόλῳ ἐδιδάξατο 

αὐτὸν τὴν φυσιχὴν ϑεωρίαν, τὴν πάτριον ἐπιστή- 
μην. μαρτυρεῖ δὲ Εὐριπίδης περὶ τῆς Ἱπποῦς ὧδέ 

πως 

ἣ πρῶτα μὲν τὰ ϑεῖα προὐμαντεύσατο 
χρησμοῖσι σαφέσιν ἀστέρων ἐπ᾽ ἀντολαῖς. 

Ιν 

Ἑταϊονίμοπος Οδίαδίου, ὁ. 18. Εὐριπίδης δέ φησι 

ΤΙελανίππην εἶναι (φησὶν ἐν ΠΙελανίππῃ, Ἵππην 
εἶναι Ὑαϊοκοπανῖι9.) τὴν τοῦ Χείρωγος ϑυγατέρα, 

ὑπ᾽ «Αἰόλου δὲ ἀπατηϑεῖσαν φϑαρῆναι χαὶ διὰ τὸν 
ὔὄγχον τῆς γαστρὸς φυγεῖν εἰς τὰ ὄρη" κχἀχεῖ ὠδι-- 
γούσης αὐτῆς τὸν πατέρα ἐλϑεῖν χατὰ ζήτησιν, τὴν 
δ᾽ εὔξασϑαι καταλαμβανομένην πρὸς τὸ μὴ γνωσϑῆ- 
γαι μεταμορφωϑῆναι χαὶ γενέσϑαι ἵππον. διὰ γοῦν 

τὴν εὐσέβειαν αὐτῆς τε χαὶ τοῦ πατρὸς ὑπ᾽ “4ρτέ- 

μιδὸς εἰς τὰ ἄστρα τεϑῆναι, ὕὅϑεν τῷ Κενταύρῳ οὐχ 

ὁρατή ἔστιν. Ἑδάθπι Ἡγεῖι. Ῥοθί. Αβίγοη, ᾿, 18, 

ν 

Τϊοπγοίας ΤΑΙ6. τέχν. ῥητ. ν. 301. δ. Ἀοῖβκ. Ὁ 

δὲ τῆς Μελανίππης (σχηματισμόςν ., Τίς τὰ παιδία 

ἐξέϑηχεν εἰς τὰ τοῦ πατρὸς βουφόρβια; “δὲ ν. 866. 
ΜοΙαπῖρραθ γέγονε παιδία - ἐξέϑηχε δ᾽ αὐτὰ εἰς τὰ 

τοῦ πατρὸς βουφύρβια. ὁ δὲ πατὴρ ἡγεῖται ἐκ βοὸς 
εἶναι χαὶ ὡς τέρας βούλεται χατακαῦσαι. βοηϑοῦσα 

αὕτη ἡ ΠΙελανίππη ἀποφαίνεσϑαι πειρᾶται, ὅτι τέ- 

ρας οὐδέν ἐστιν ---.- περιερχομένη γὰρ πάσας αἰτίας 

--Ξῷ 
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τοῦ σῶσαι τὰ παιδία, λέγει .. Ἐὶ δὲ παρϑένος φϑα- 

ρεῖσα ἐξέϑηκε τὰ παιδία, καὶ φοβουμένη τὸν πατέ- 

ρα, σὺ φόνον δράσεις ; “" 
ΥΙ 

Τϊοπγ οἶς Η110. γ0]. Ψ', ν. 356. (ΠΙοἅ. 516. 1. ὁ. 
7. Ἑπ50». Ῥ. Ε.Τι ν. 20 4.) ᾿ναξαγόρᾳ προσεφοί- 
τησεν Εὐριπίδης. ᾿Ἡναξαγόρου δὲ λόγος ἐστὶν, ὅτι 
πάντα ἐν πᾶσιν, εἶτα ὕστερον διεχρίϑη. μετὰ ταῦ- 
τα ὡμίλησε χαὶ Σωχράτει, καὶ ἐπὶ τὸ ἀπορώτερον 

ἤγαγε τὸν λόγον. ὁμολογεῖ οὖν τὴν διδασκαλίαν τὴν 

ἀρχαίαν διὰ τῆς Διελανίππης 

οὐχ ἐμὸς ὃ μῦϑος, ἀλλ᾽ ἐμῆς μητρὸς πάρα, 

ὡς οὐρανός τὲ γαϊά τ᾽ ἦν μορφὴ μία" 
ἐπεὶ δ᾽ ἐχωρίσϑησαν ἀλλήλων δίχα, 
τίχτουσι πάντα κἀνέδωχαν εἷς «ἄος 
δένδρη, πετεινὰ, ϑῆρας, οὕς δ᾽ ἅλμη τρέφει, 

γένος τε ϑνητῶν. 

Ῥεΐπηιπι ὙΘ δ 501π186Ὸ ΒΑΡΟΙ ΠΙοηγ δίς. 464 δὐϊιποίο 

ξϑοιπᾶο. Ἡΐδπο Μοαπῖρρος ῥῆσιν ταπάιαπι παρά- 

δειγμα τοῦ ἀπρεποῦς καὶ μὴ ἁρμόττοντος υἱζαρθοταῖ 
Αὐϊδίοί. μοοί. ο. 1, 8. 

ΥΠ 
Κ0Π01. Ατιβίορμδηῖὶς ἤδη, 100. (011. δυῖα π᾿ πα- 

᾿ραχεχιγδυνευμένο») «ϊϑέρα «Πιὸς δωμάτιον: 

ἔχ Δηελανίππης σοφῆς 

Ὄμνυμι δ᾽ ἱρὸν αἰϑέρ᾽, οἴχησιν “1ιός. 

Τα Ὑθυβιις ᾿Θοῖται" ἀρ Ατὐϊϑίορη. ΤΉθϑπι. 279. 

ΜῈΖ“ΨΑΝΙΠΠῊ ΖῈΕΣΜΜΏΩΤΙΣ: 

ὙΠΠ 
ΒΟΡαρας 128. γν. 610. 

Ἁ , Ἶ 
Τί τοὺς ϑανόντας οὐχ ἐζς τεϑνηχέναι 

χαὶ τἀχχυϑέντα συλλέγεις ἀλγήματα; 

ΤΧ 
ΒΙΉΡᾶρις 74. μ. 401. 

» Ἐν ποτα 5, ἀν τους 
ἴστω δ᾽ ἄφρων ὧν, ὅστις ἅτεχγος ὧν τὸ πρὶν 

παῖδας ϑυραίους εἰς δόμους ἐχτήσατο, 

τὴν μοῖραν εἷς τὸ μὴ χρεὼν παραστρέφων. 
ᾧ γὰρ ϑεὸς δίδωσι μὴ φὔναι τέχνα, 

οὐ χρὴ ᾽γκαλεῖσϑαι πρὸς τὸ ϑεῖον, ἀλλ᾽ ἐᾶν. 

] ᾿-Φ 
ΒίοΡαθιις 60. ν. 384. 

ϑ ᾿ , ᾿ 
4Δοῦλον γὰρ ἐσθλὸν τοὔνομ᾽ οὐ διαφϑερεῖ γαρ ἶ Θϑι 
πολλοὶ δ᾽ ἀμείνους εἰσὶ τῶν ἐλευϑέρων. 

ΧΙ 

5ΊΟΡάθις ϑᾷ. ν. 493. 
Ε ν ᾿. ᾿ ΕἸ ΤῸ» Ὁ - . 

Ἐγὼ μὲν οὖν οὐχ οἶδ᾽ ὅπως σχοπεῖν γρεὼν 
τὴν εὐγένειαν " τοὺς γὰρ ἀνδρείους φύσιν 
χαὶ τοὺς διχαίους τῶν χενῶν δοξασμάτων, 

ΕΝ τ ΄ ΕΣ ΄ 
χἂν σι δούλων, εὐγενεστέρους λέγω. 

ΧΙἼ 

ΒΊΟΡΔΘΙς. ΘΟοα. ΡΒγ5. ν01. Τ. ν. 108. 

«- «“Ἰοχεῖτε πηδᾶν τἀδιχήματ᾽ εἰς ϑεοὺς 
σιτεροῖσι,, χιίίπειτ᾽ ἐν “ἸΤὸς δέλτου πτυχαῖς 
γοάφειν τιν᾽ αὐτὰ, Ζῆνα δ᾽ εἰσορῶντά νιν 
ϑνητοῖς διχάζειν; οὐδ᾽ ὁ πᾶς ἂν οὐρανὸς 

«Τιὸς γράφοντος τὰς βροτῶν ἁμαρτίας 

ἐξαρχέσειεν, οὐδ᾽ ἐχεῖνος ἂν σχοπῶν 
πέμπειν ἑχάστῳ ζημίαν" ἀλλ᾽ ἡ «Ἰίχη 
ἐνταῦθα πού ᾽στιν ἐγγὺς, εἰ βούλεσθ᾽ ὁρᾶν. 

β. ταύτας μὲν ἀνθρώποισιν, ὦ γύναι, ϑεοὶ 

τίσεις διδοῦσιν. οὃς ἂν ἐχϑαίρωο᾽, ἐπεὶ 
οὔ σφιν πονηρόν ἐστιν. 

ΧΗ 

ΒτΟΡάθιις 60]. ΡΒ γΥ5. Ὑ0]. 1. ν. 332, 

Οὐκ ἔστι πράττοντάς τι μοχϑηρὸν λαϑεῖν" 
ὀξὺ βλέπει γὰρ ὁ χρόνος, ὃς τὰ πάνϑ᾽ ὁρᾷ. 

ΧΙΥ 

ΒΙΌΡδθις 67. ν. 423. Ἐπικοθις Ῥὶ Ἐ. Χ, γ. 466. 

Τῆς μὲν χακῆς χάχιον οὐδὲν γίγνεται 

γυναιχὸς, ἐσϑλῆς δ᾽ οὐδὲν εἰς ὑπερβολὴν 
πέφυχκ᾽ ὥμεινον., διαφέρουσι δ᾽ αἱ φύσεις. 

ΧΥ 
ΒΊΌΡαθις θ8, Ρ. 425. 

Τάμους δ᾽ ὅσοι σπεύδουσι μὴ πεπρωμένους, 
μάτην πονοῦσιν" ἡ δὲ τῷ χρεὼν πόσει 

΄ Γ Δ ΕΝ Ω 
μένουσα κἀσπούδαστος ἡλϑεν εἷς δόμους. 

ΧΥΙ 
ΒΙΌΡάθας ἰθ᾽άθπι. 

« - ΝῸ Ζ, ψ, Ὅσοι γαμοῦσι δ᾽ ἢ γένει χρείσσους γάμους, 

ἢ πολλὰ χρήματ᾽, οὐκ ἐπίστανται γαμεῖν. 
τὰ τῆς γυναιχὸς γὰρ χρατοῦντ᾽ ἐν δώμασιν 
δουλοῖ τὸν ἄνδρα, κοὐχέτ᾽ ἔστ᾽ ἐλεύϑερος. 
πλοῦτος δ᾽ ἐπαχτὸς ἐκ γυναικείων γάμων 
ἀνόνητος " αἵ γὰρ διαλύσεις οὐ ῥῴδιαι. 

ΧΥΙ 
ΘΙΟΡαθις 72. Ρ. 491. 

ΔΙετρίων λέχτρων., μετρίων δὲ γάμων 
μετα σωφροσυνὴς μ 

χῦρσαι ϑνητοῖσιν ἄριστον. 

ΧΥΎΠΙΠΙῚ 

ΒιοΡάριβ. 67. ν. 428. 

᾿ἡλγιστόν ἔστι ϑῆλυ μισηϑὲν γένος " 
αἱ γὰρ σφαλεῖσαι ταῖσιν οὐχ ἐσφαλμέναις 

αἰσχος γυναιξὶ, χαὶ χεχοίνωνται ψόγον 

ταῖς οὐ χαχαῖσιν αἱ κακαί" τὰ δ᾽ εἰς γάμους 
οὐδὲν δοχοῦσιν ὑγιὲς ἀνδράσιν φρονεῖν. 

ΧΙΧ 
ΒιΌΡάθις. 71. Ρ. 432. 

“Πλὴν τῆς τεχούσης ϑῆλυ πᾶν μισῶ γένος. 

ΧΧχ 
ΒΙΟΡάθας 72. Ρ. 437. 

Τίσασϑε τήνδε. χαὶ γὰρ ἐντεῦϑεν νοσεῖ 
τὰ τῶν γυναιχῶν " οἱ μὲν ἢ παίδων πέρι 

ἢ συγγενείας οὕνεχ᾽ οὐκ ἀπώλεσαν 
. ,᾿ ν » “ 2) 

χκαχὴν λαβόντες " εἶτα δ᾽ οὕτω τἄδιχον 

σολλ 

ὥστ᾽ ἐξίτηλος ἀρετὴ χαϑίσταται. 

ΧΙ 

ΒίοΡαρις 80. ν». 210. 

᾿Ἱργὸς πολίτης χεῖνος ὡς χκαχός γ᾽ ἀψήρ. 

ΧΧΗ 

ΒίοΡθαθας ὅ0. ν. 357. 

Παπαῖ., νέος χαὶ σχαιὸς οἷύς ἐστ᾽ ἀνήρ. 

ΧΧΗ 
ΒΊΟΡάρας 114. ν. ὅ85. 

ΤΙαλαιὸς αἶνος " ἔργα μὲν γεωτέρων. 

βουλαὶ δ᾽ ἔχουσι τῶν γεραιτέρων χράτος. 

ΧΧΙν 

ΒοΡαθις 81. Ρ. 470. 

Ὅστις δ᾽ ἄμιχτον πατέρ᾽ ἔχει νεανίας 
στυγνόν τ᾽, ἐν οἴκοις μεγάλα κέχτηται χειχι, 

ς ὑπερρύηχε χαὶ χωρεῖ πρόσω, ν᾽ 



Ε0) 

ΧΧΥ 
ΒΙΟΡαρις 92. μ᾿. 511]. 

Ὦ τέχνον, ἀνϑρώποισιν ἔστιν οἷς βίος 
ὃ μιχρὸς εὐχρὰς ἐγένεθ᾽, οἷς δ᾽ ὄγκος κακόν, 

ΧΧΥ,͵, 

ῬΙυΐΑτομις. ΜΌΡΑ]. ᾿. 110 {. 5ίοραθις 106. ν. ὅ68. 

Τὰ προσπεσόντα δ᾽ ὅστις εὖ φέρει βροτῶν, 

σο(ὸν νομίζω, σωφρονεῖν τέ μοι δοχεῖ, 
ν. 1. τὰ τυγχάνοντα ϑἴο"αθριι5. 

ΧΧΥΠ 

Βιοθάθις 11, ν. ὅ90. 

Τί δ᾽ ἄλλο, φωνὴ καὶ σχιὰ γέρων ἀνήρ. 
ΧΧΥΙΠ 

Ἑτοιίαπις Ρ. 62. Βαχχεῖος μὲν ἐν πρώτῳ «φονεῖς 
φησὶν (ἀλάστορας) ἐκ τῆς Εὐριπίδου ΜΙελανίππης 

Ἴσως ἀλάστορ᾽ οὐκ ἐτόλμησε κτανεῖν. 

ΧΧΙΧ 

Αἰβοπαθις ΧΕΥ͂. νυ. 614 ἃ. Καὶ Εὐριπίδης δὲ ἐν 
τῇ δεσμώτιδι Μελανίππῃ ἔφη 
᾿ἀνδρῶν δὲ πολλοὶ τοῦ γέλωτος οὕνεχα 
ἀσκοῦσι χάριτας χερτόμους " ἐγὼ δέ πως 
μισῶ γελοίους,, οἵτινες μὲν ἐπὶ σοφῶν 
ἀχάλιν᾽ ἔχουσι στόματα, χεῖς ἀνδρῶν μὲν οὗ 
τελοῦσ᾽ ἀριϑμὸν, ἐν γέλωτι δ᾽ εὐπρεπεῖς. 
οἰχοῦσι δ᾽ οἴχους χαὶ τὰ γναυστολούμενα 
ἔσω δόμων σώζουσι. 

Ὑ. 1. 2. Επρίαίμτις Ρ. 1887. 

ΧΧΧ 

Αἰποπάθις Χ͵Ι, ᾿. 528 ὁ. ᾿Ὡνομάσϑη δ᾽ ἡ Σίρις, 

ὡς μὲν Τίμαιός φησι χαὶ Εὐριπίδης ἐν “Ἰεσμώτιδι 
ἢ Μιελανίππῃ ἀπὸ γυναιχός τινος Ζίριδος. 

ΧΧΧΙ 

5080]. ῬΙαίοηῖς Ρ. 68. Βαμηκ. ᾿δώνιδος κή- 
᾿δώνιδος χῆποι ἐπὶ τῶν ἀώρων χαὶ ὀλιγο- 

μάν," χαὶ μὴ ἐρριζωμένων. ἐμνήσθη δὲ αὐτῆς καὶ 

Εὐριπίδης Μελανίππῃ καὶ ἐνταῦϑα Πλάτων. 

πους 

ΜΕ “Έ.“4ΓΡῸΟ Σ. 

1 

Ῥϑοιαο - ῬΙπαν μι 9. Νουα]. Ρ. 312 ἃ. ὥρης ᾿1λϑαίᾳ 

Π συνῆλϑε χαὶ Π]ελέαγρον ποιήσας, ὡς Εὐριπίδης ἐν 

ΠΙελεάγρῳ. 
ΤΠ 

Καλυδὼν μὲν ἥδε γαῖα, ΤΠελοπίας χϑονὸς 

ἐν ἀντιπόρϑμοις πεδί᾽ ἔχουσ᾽ εὐδαίμονα. 
Οἱνεὺς δ᾽ ἀνάσσει τῆσδε γῆς “ἰτωλίας, 

ΠΙᾺΟρϑάονος παῖς, ὅς ποτ᾽ ᾿1λϑαίαν γαμεῖ, 
«Ἱήδας ὅμαιμον,, Θεστίον, δὲ παρϑένον. 

Ψ.1. 2. Ῥοιποίν, ῬΠαΙου. ἄθ οἷοο. ὅ8. Ἱμπιοΐαη. οοπ- 

τἰν. 25. Υ.1. Ατνίκιοί. ΒΠποίον. Π|, 9, 4, 5080]. Αὐἱοῖ. 

απ. 1209. Ὑ΄. 3. ΞοΠπο δία Αὐἱϑίοίο 5. 

11 

Αὐἱδίορι. ἤδη. 1269. 

Οἰνεύς ποτ᾽ ἐς γῆς πολύμετρον λαβὼν στάχυν, 
ἌΡ ΩΝ ᾿ 

ϑυωὼν (πταογαςε 
; ὃς 

Ἔστι μὲν ἐχ Μελεάγρου μετὰ ἱχανὰ τῆς 
ἀρχῆς" ἡ δὲ ἀρχὴ τοῦ δράματος ., Καλυδὼν μὲν ἣδε 

γαῖα Πελοπίας χϑονὸς."" 

οὐκ ἔϑυσεν ᾿Ἰρτέμιδι, 
Ἑπυρ(αιμίυ ρ. 770, 21, 

ἀΠ0 56 }0]. 

τὸ δὲ λοιπὸν τοῦ στίχου 
Ἄουθα ϑύων ἀπαρχάς οἷαι 

ἸΣ ΡΑΤΥΠΙΙ, Δὲ ΟΝ Ἐξ 

᾿ 

] 
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ιν 
ῬΙδογορῖι 5. ϑαίανη. Ψ', 18. 

ἡμαὸ Π͵Ιοϊοαϑον ἐμϑογιδίεν,, φιμλ ἔπε5 ἐραιεοίίιεν" «οδονῖ- 

1η Εἰω" ρίας ᾿γαροοῆϊα, 

δονς. ἡμὸ φιείνφο Παδίμε {μον ἐκ «ἀμοίψιιο., φεὶ αα 

ἀργαίην οαρ ἐορεμενε σογευ θην εν ; μὰ 60 ἢὲ υδυϑίεδ διε Σ 

Τελαμὼν δὲ χρυσοῦν αἰετὸν πέλτης ἔπι 
πρόβλημα ϑηρὸς, βότρυσι δ᾽ ἔστεψεν κάρα, 
“Σαλαμῖνα κοσμῶν πατρίδα τὴν εὐδαίμονα. 

, ᾿ ΄ 3.5 . ΕῚ ΄ ᾿ , 

Αὐπρῖδος δὲ μίσημ᾽ ᾿ἡρχὰς ᾿Ἰταλάντὴη χύνας 

χαὶ τὸξ πελέχεως δὲ δίστομον 

γένυν ἔπαλλ᾽ ᾿Ἵγχαῖος, οἱ δὲ Θεστίου 
, ν ἐπονδν » ἢ ν 

χόροι τὸ λαιὸν ἔχνος ἀνάρβυλοι ποδὸς, 

τὸν δ᾽ ἐν πεδίλοις, ὡς ἐλαφοίζον γόνυ 

ἔχοιεν, ὃς δὴ πᾶσιν Αἰτωλοῖς νόμος. 

ἣν 

ἔχουσα" 

Αὐϊϑίορη. Βδπ. 1449. 

“Σιϑηροβριϑές τ᾿ ἔλαβε δεξιᾷ ξύλον. 

τ 50801. τὸ δὲ σιδηροβριϑὲς ἐκ Μελεάγρου. 

ΥΙ 

τστιο]. ΜῈ. Ρ. 576, 30. 

Εὐριπίδης 

Μιελέαγρε, μελέαν γάρ ποτ᾽ ἀγρεύεις ἄγραν. 
Ἐσοάοπι τϑορίοἱ! σταπιπιαῖ, ἵπ ΒΟΚΚΟΥΙ Αποοά. Ρ. 1168. 

γπ 

Πελέαγρος. ἐτυμολογεῖ 

ΒΙΌΡάθις ὃ. Ρ. 96. 

«Ἱειλοὶ γὰρ ἄνδρες οὐκ ἔχουσιν ἐν μάχῃ 
ἀριϑμὸν, ἀλλ᾽ ἄπεισι χἂν παρῶσ᾽ ὅμως. 

ὙΠ 

ΒΙΌΡδοις 68, ν. 425. 

Ἐὶ δ᾽ εἰς γάμους ἔλϑοιμ᾽', ὃ μὴ τύχοι ποτὲ, 

τῶν ἐν πόνοισιν ἡμερευουσῶν ἀεὶ 

βελτίον᾽ ἂν τέχοιμε δώμασιν τέχνα. 
ἐχ γὰρ πατρὸς χαὶ μητρὸς ὅστις ἐχπονεῖ 
σχληρὰς διαίτας οἱ γόνοι βελτίονες. 

ν. 4. 5. ΟἸοιιθης. ΑΙοχ. ϑίγοιι. ΨΊ. ν. 620. οἱ Τοδηπθϑ 

Ῥαιπαθο. πὶ Θαϊδοίοναϊ ἀρρομα, δὰ 5ιοθαθιμι Ὑ0]. ΕΥ̓͂. 

Ρ.- 39. 

ΒΓΟΡάθιια 70. Ρ- 431. 
“Πγησάμην οὖν, εἰ παραζεύξειέ τις 

χοηστῷ πονηρὸν λέχτρον. οὐκ ἂν εὐτεχνεῖν, 

ἐσϑλοὶν δ᾽ ἀπ᾿ ἀμφοῖν ἐσϑλὸν ἂν φῦναι γόνον. 

Χ 

[84 

Βίορθαρις 72. γν. 439. 

Ἔνδον μένουσαν τὴν γυναῖκ᾽ εἶναι χρεὼν 

ἐσϑλὴν, ϑύρασι δ᾽ ἀξίαν τοῦ μηδενός. 

ΧΙ 

Θιοθαθιιβ. 7. Ρ. 432. 

Τὶ χερχίδων μὲν ἀνδράσιν μέλοι 1 πόνος, 

γυναιξὶ δ᾽ ὅπλων ἐμπέσοιεν ἡδοναί. 

ἐχ τῆς ἐπιστήμης 1 γὰρ ἐχπεπτωχότες 

ἂν οὐδὲν εἶεν οὐϑ᾽ ἡμεῖς ἔτι. 

ΧΗ 

ΒίΟΡδοις 79. Ρ. 448. 

Καὶ χτῆμα δ᾽, ὦ τεχοῦσα, χάλλιστον τόδε, 

σιλούτου δὲ χρεῖσσον " τοῦ μιὲν ὠχεῖα πτέρυξ, 

παῖδες δὲ χρηστοὶ, κἂν ϑάνωσι; δώμασι 

χαλὸν τὸ ϑησαύρισμα, τοῖο τεχοῦσί τε 

ἀνάϑημα βιότου, κοὔποτ᾽ ἐκλείπει δόμους. 

ΧΗ 

ΒΊΟΡδοιις 8ὅ, Ῥ- 497. 

Τιόνον δ᾽ ὧν αὐτὰ χρημάτων οὐκ ἂν λάβοις, 

χεῖνοί τὶ 
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γενναιότητα χἀρετήν " χαλὸς δέ τις 

χἂν ἐκ πονηρῶν σωμάτων γένοιτο παῖς. 

ΧΙΥ 

ΒίοΡαοι5 ΟΧΙΝ, 9. ΟαϊςΕ. 

Τερτινὸν τὸ φῶς μοι, τὸ δ᾽ ὑπὸ γὴν “Ἵ δου 
σχότος 

οὐδ᾽ εἰς ὄνειρον οὐδεὶς ἀνθρώπους μολεῖν. 
᾿ δ χ - ᾿ « 

ἐγὼ μὲν οὖν γεγῶσα τηλιχκήηδ᾽ ὅμως 
ὟΣ ᾿ ᾿ ᾧ 
ἀπέπτυσ᾽ αὐτὸ, κοὔποτ᾽ εὔχομαι ϑανεῖν. 

ΧΥ 
Ετγπιο]. Μ. γν. 803, 46. 

τῷ τ. Εὐριπίδης Μελεάγρῳ 

Τὸ μὲν ἐν φῷ, τὸ δὲ χάτω σχότος χαχόν. 

ΧΥΙ 

5080]. Ῥίπα. Νϑπι. 10, 12. Τυδεὺς --- ἀπεγεύσατο 
τῶν Λ]ελανιππείων χρεῶν, ὡς χαὶ Εὐριπίδης ἐν τῷ 
Μελεάγρῳ φησὶ 

«ῷ ἀντὶ τοῦ φωτὶ σὺν 

Εἰς ἀνδροβοῶτας ἡδονὰς ἀφίξεται 

χάρηνα Τυδεὺς γένυσι Πελανίππου σπάσας. 

ΧΥΠ 

ϑιίάας τ. γῦν δή οἱ ῬΒοιῖ. 

Ὁρᾷς σὺ νῦν δή μ᾽ ὡς ἐπράῦνας, τύχη. 

ΧΥΙΠ 

Αὐϊβίορη, ἤδη, 1349. Εἱλίσσετε δαχτύλοις ((ἀλαγ- 

γες ἱστότονα πηνίσματα χαὶ 

χερχίδος ἀοιδοῦ μελέτας. 

ἈΡῚ 5080]. τὸ δὲ χερχέδος ἐχ Τελεάγρου Εὐριπίδου. 

ΧΙΧ 
ΒίοΡδρις 60. γν. 383. 

Ὡς ἡδὺ δούλοις δεσπότας χοηστοὺς λαβεῖν, 
χαὶ δεσπόταισι δοῦλον εὐμενὴ δόμοις. 

ΧΧ 

ΒΙΌΡδοιις 90. ν. 527. οἱ 120. ν. 009. 

Τοὺς ζῶντας εὖ δρᾶν χατϑανὼν δὲ πῶς ἀνὴρ 

γῆ καὶ σχιά: τὸ μηδὲν εἰς οὐδὲν ῥέπει. 

ΝΧΙ 
Βίοραθις 103. ν. ὅ68. 

Φεῦ, τὰ τῶν εὐδαιμονούντων ὡς τάχα στρέφει 
ϑεός. 

ΧΙ 

ΒίΟΡάρις 02, ν. 399. 

ἪΙ γὰρ Κύπρις πέφυχε τῷ σχότῳ φίλη, 

τὸ φῶς δ᾽ ἀνάγκην προστίϑησι σωφρονεῖν. 

ΧΧΠΙ 

ΒΙΌΡδρι5. 71. ν. 434. 

Μισῶ γυναῖχας, ἐκ πασῶν δὲ σὲ 

ἥτις πονηρὰ τἄργ᾽ ἔχουσ᾽ εἶτ᾽ εὖ λέγεις. 

ΧΧΙΥ 

ἩΘογομῖις, ἡντήλιοι ϑεοί: οἱ πρὸ τῶν 
"λῶν ἱδρυμένοι. Εὐριπίδης ΔΙελεάγρῳ. 

Χχγν 

Ἡσγο 5, Ἀαϑωσίωσες: χκατέϑυσε. 

πυ- 

ΟΥ̓ ΠΟΥ ΣΙ 

1 
ἈοΙΐαη, Ν. Α,, ΧΙ, 7. Ἐτοιίαπ. Ρ. 378. ἀθ ϑρμίηρθ 
Οὐρὰν δ᾽ ὑπίλασ᾽ ὑπὸ λεοντόπουν βάσιν 
χαϑέζετ᾽. 

ΤΠ 

50Π01. Ἐπαρρ. ῬΠοθη. 61. Ἐν» δὲ τῷ Οἰδίποδι οἱ 

«Ἱαΐου. ϑεράποντες ἐτύφλωσαν αὐτόν. 

Ἡμεῖς δὲ Πολύβου παῖδ᾽ ἐρείσαντες πέδῳ 
ἐξομματοῦμεν χαὶ διόλλυμεν χόρας. 

1Π| 

ΒΙΌΡ ας. 60]. Ρῃγ 5. το]. 1. ν. 270. 

“Ἑνὸς δ᾽ ἔρωτος ὄντος οὐ μί᾽ ἡδονή" 

οἱ μὲν χαχῶν ἐρῶσιν, οἱ δὲ τῶν χαλῶν. 

ὁ δ᾽ εἰς τὸ σῶφρον ἐπ᾿ ἀρετήν τ᾿ ἄγων ἔρως 
ζηλωτὸς ἀνθρώποισιν " ὧν εἴην ἐγώ. 

Υ. 3. 4. Δοφομβίηθς οοπίγα ΤΊπιάΡῸΒ, ν᾿. 21. Η. Βίθρῃ. 

Ιν 
δίοραθις 67. ν, 424. 

Πᾶσα γὰρ δούλη πέφυχεν ἀνδρὸς ἡ σώφρων γυνὴ, 
ἡ δὲ μὴ σώφοων ἀνοίᾳ τὸν ξυνόνϑ᾽ ὑπερᾳρονεῖ. 

ϑϑηϊθηεαπι ΒΟΥ Ὑϑυθα πὶ ΒΡ Θὲ ΟἸΘπιθης ΑἸΘχ. ΒσΌπι. 

ΤΥ. γν. 499. οα. 51". Υ. 1. δε δρυᾶ ϑιίοβαθιπι θὅ. 

Ρ. 411. 
ΔῊ 

ΟἸοθμθης. ΑἸοχ. ϑίγομ. ΕΥ̓͂, ν. 499. ϑίοΡᾶθιβ 71. 

Ρ. 432. ͵ 

Πᾶσα γὰρ ἀνδρὸς κακίων ἄλοχος, 
χἂν ὃ χάχιστος 

γήμη τὴν εὐδοχιμοῦσαν. 

ΥΙ 
Βίοραθιις 64. ν. 409. 

Νοῦν χρὴ ϑεάσασϑαι" τί τῆς εὐμορφίας 
ὄφελος, ὅταν τις μὴ φρένας καλὰς ἔχη. 

ΝΗ 
ΒίοΡαρις Θῦ. ν. 411. 

Διεγάλη τυραννὶς ἀνδοὶ τέχνα χαὶ γυνή" 

ἔσην γὰρ ἀνδοὶ συμφορὰν εἶναι λέγω 

τέχνων ϑ᾿ ἁμαρτεῖν χαὶ πάτρας καὶ χρημάτων 

ἀλόχου τε χεδνῆς " ὡς μόνων τῶν χρημάτων 

ἢ χρεῖσσόν ἐστι τἀνδρὶ, σώφρον᾽ ἂν λάβῃ. 
ΥΠΙ 

ΒΙΌΡδοις 71. ν. 491. 

Ἄμλλως δὲ πάντων δυσμαχώτατον γυνή. 
ΙΧ 

ΒΙΟΡ θυ. 11. 1. 

Οὔτοι νόμισμα λευκὸς ἄργυρος μόνον 
χαὶ χρυσός ἐστιν, ἀλλὰ χἀρετὴ βροτοῖς 

γόμισμα χεῖται πᾶσιν, ἢ χρῆσϑαι χρεών. 

ν΄. 8. Ἡραμ, γἠρετὴ, ποῖ τοοορὶς Οαϊκίονα. ΟἸθιθης 

ΑἸοχ. δίγοιι. [Υν ν. 484 ἃ. δᾶ, 5.01». Οὔχουν μόνον. 
τοῦτο νόμισμα λευχὸς ἄργυρος ἢ χρυσός ἐστιν, ἀλλὰ 
χαὶ ἡ ἀρετὴ βοοτοῖς, ὥς φησιν ὃ ΣΣοφοχλῆς. 

Ὁ 
Βίοθδοις 38, ν. 222. 

«Ῥϑόνος δ᾽ ὁ πολλῶν φρένα διακιρϑείρων βροτῶν 
ἀπώλεσ᾽ αὐτὸν κἀμὲ συνδιώλεσεν. 

ΧΙ 
ΒΙΌΡδρις 7. ν. 86. 

Πότερα γενέσϑαι δῆτα χρησιμώτερον 
συνετὸν ἄτολμον, ἢ ϑρασύν τε χἀμαϑῆ. 
τὸ μὲν γὰρ αὐτῶν σκαιὸν, ἀλλ᾽ ἀμύνεται, 

τὸ δ᾽ ἡσυχαῖον ἀργόν" ἐν δ᾽ ἀμφοῖν νόσος. 
ΧΗ 

ΒΙοΟΡαθις 103. ν. 562. 

]ΠῸολλάς γ᾽ ὁ δαίμων τοῦ βίου μεταστάσεις 
ἔϑωχεν ἡμῖν μεταβολάς τε τῆς τύχης. 



103 Ἔ, ΡΟΤΛΠ ΤΟ Δ Ὁ ἃ. 

ΧΗ 
Β.ΌΡαθι5. ᾿ΡΙθπὶ 

ἀλλ᾽ ἡμέρα τοι μεταβολὰς πολλὰς ἔχει. 

ΧΙΥ 
ΒΙΌΡθις. 108. ν. 579. 

᾿Εχμαρτυρεῖν γὰρ ἄνδρα τὰς αὑτοῦ τύχας 
εἰς πάντας ἀμαϑὲς, τὸ δ᾽ ἐπιχρύπτεσϑαι σοφόν. 

ΧΥ 
ΒΙΟΡαθις 110. γν. 581]. 

Ἔχ τῶν ἀέλπτων ἡ χάρις μείζων βροτοῖς 

φανεῖσα, μᾶλλον ἢ τὸ προσδοχώμενον. 

ΧΥΙ 

ΒίΟΡαθις. ΘΟΙῸΡ. ΡΠ 5. Ὑ0]. Τ. ρ. 10Έ. 

Ὁρῶ γὰρ ἐν χρόνῳ 
δίχην ἅπαντ᾽ ἄγουσαν εἷς φάος βροτοῖς. 

ΧΥΠ 

Ἡοσομῖις, “7 ναρϑρος: ἄτονος, ἀσϑενής. Ἐὐ- 

ριπίδης Οἰδίποδι. 

ΟΣ ΝΕΕΡΧΣ, 

ΒΒΟΙαϑία ΑὐἹϑίορῃ. Αὐομανη, 417. Τέγραπται τῷ 

1 Εὐριπίδῃ δρᾶμα Οἰνεύς. μετὰ δὲ τὸν ϑάνατον Τυ- 
δέως καὶ ἐπιστράτευσιν “Τιομήδους χατὰ Θηβαίων 

ἀφηρέϑη τὴν βασιλείαν Οἰνεὺς ὑπὸ τῶν ᾿“γρίου 
παίδων, καὶ περιήει ταπεινὸς, ἄχρις οὗ ἐπανελθὼν 
“Ἱιομήϑης Ἤγριον μὲν ἀνεῖλε, τὴν βασιλείαν δὲ 
Οἰνεῖ παρέδωχε. 

1 

Βοβο]αβία Αὐἱδίοι, ἈΠποε. ΠΕ, 16. 

Ὦ, γῆς πατρῴας χαῖρε φίλτατον πέδον 

Καλυδῶνος, ἔνϑεν αἷμα συγγενὲς φυγὼν 

Τυδεὺς, τόχος μὲν Οἰνέως, πατὴρ δ᾽ ἐμὸς 
ᾧκησεν ἥργος, παῖδα δ᾽ ᾿δράστου λαβὼν 
συνῆψε γένναν. 

1 
ΒίοΡδθις 104. ν. ὅθὅ, 

Ὅταν κακοὶ πράξωσιν, ὦ ξένοι, καλῶς 

ἄγαν χρατοῦντες χοὺ νομίζοντες δίχην 

δώσειν, ἔδρασαν πάντ᾽ ἐφέντες ἡδονῇ. 

1 

ΚΌΒΟΙ. Αὐἱφίορη. Ῥδη. 72. 

Εὐριπίδου ἐξ Οἰνέως 

α. Σὺ δ᾽ ὧδ᾽ ἔρημος ξυμμάχων ἀπόλλυσαι; 
β. οἱ μὲν γὰρ οὐκέτ᾽ εἰσὶν, οἱ δ᾽ ὄντες κακοί. 

ιν. 

Ἑνοιίαπαθ Ρ. 362. Τιμωρέουσα, βοηϑοῦσα, ὡς 

χαὶ Εὐριπίδης ἐν Οἰνεῖ (φησιν 
Ἐγὼ δὲ πατρὸς αἷμ᾽ ἐτιμωρησάμην 

σὺν τοῖς ἐφηβήσασι τῶν ὀλωλότων. 

ν 

διϊάα5, Ποαχλείαν λίϑον τινὲς τὴν ΠΙαγνησίαν 

ἀπέδοσαν διὰ τὸ τὴν Πραχλείαν τῆς Μαγνησίας 
εἶναι. οἱ δὲ ὅτι ἡ μὲν ἐπισπωμένη τὸν σίδηρον 
᾿Πραχλειῶτις, ἡ δὲ ΔΙαγνῆτις ἀργύρῳ ὁμοία ἐστὶν, 
ὡς Εὐριπίδης ἐν Οἷνεῖ., Τὰς βροτῶν γνώμας σχο- 
πῶν, ὥστε μαγνῆτις λίϑος τὴν δόξαν ἕλχει χαὶ με- 

ϑίστησιν πάλιν.“ οὐ λέγει νῦν ὑπὸ τῆς Μαγνήτι- 

δὸς λίϑου τὸν σίδηρον, ἀλλὰ τὴν τῶν ϑεωμένων 
δόχησιν ἕλχεσϑαι πλανωμένων ὡς ἐπὶ ἀργύρῳ. 

Οἱ μὲν γὰρ οὐχέτ᾽: 

ῬΙαῖο ἴοπο ῥ. ὅ33 ἀ. ἔστι γὰρ τοῦτο τέχνη μὲν οὐχ 
ὃν παρὰ σοὶ περὶ Ὁμήρου εὖ λέγειν, ὃ νῦν δὴ ἔλε- 
γον, ϑεία δὲ δύναμις ἣἥ σὲ κινεῖ, ὥσπερ ἐν τῇ λίϑῳ, 
ἣν Πὐριπίδης μὲν ΔΙαγνῆτιν ὠνόμασεν, οἱ δὲ πολ- 

λοὴὺ “Πράκλειαν. χαὶ γὰρ αὕτη ἡ λίϑος οὐ μόνον 
αὐτοὺς τοὺς δαχτυλίους ἄγει τοὺς σιδηροῦς, ἀλλὰ 
χαὶ χ- τ΄. δ. 

γι 
Βίοραρις 112, νυ. ὅ88. 

Σ,χολὴ μὲν οὐχί" τῷ δὲ δυστυχοῦντέ πως 
τερπνὸν τὸ λέξαι χἀποκλαύσασϑαι πάλιν. 

Ἄριὰ Οαϊοπαπι ν0]. Υ. Ρ. 158. Ομαγί. νυο]. Υ. ν. 428. 

Κὕπη. τοῖς δὲ δυστυχοῦσί πως τερπινὸν τὸ κλαῦσαι 

κἀποδύρασϑαι τύχας, δὰ ΑΘΕΟΒΥΠ Ῥιομιθῖι. νυ. 682. 

ἈΒΘυγ 5. ἵ 
ΥΠ 

ΒτΌΡδοι5. 73. ν. 448. 

Ὡς οὐδὲν ἀνδοὶ πιστὸν ἄλλο, πλὴν τέκνων " 

χέρδους δ᾽ ἕχατι καὶ τὸ συγγενὲς νοσεῖ. 

ὙΠΙ 

ΟἸδπιοπα ΑἸοχ. ϑίτοηι. Ὑ1. Ρ. 619 54. οα, 501}. 

Εὐριπίδης δ᾽ ἐν Οἰνεῖ φησιν 

᾿Ἴλλ᾽ ἄλλος ἄλλοις μᾶλλον ἥδεται τρόποις. 

ΙΧ 

Αἰδοπᾶοι ΧΥ͂. ν. 066 ς. Αύτταβος δ᾽ ἐχαλεῖτο 
(καὶ) τὸ τιϑέμενον ἄϑλον τοῖς νικῶσιν ἐν τῷ πότῳ, 
ὡς Εὐριπίδης παρίστησιν ἐν Οἱνεῖ λέγων οὕτως 

Πυκχνοῖς δ᾽ ἔβαλλον Βαχχίου τοξεύμασιν 
χάρα γέροντος, τὸν βαλόντα δὲ στέφειν 

ἐγὼ ᾿τετάγμην ἄϑλα κόσσαβον διδούς. 

Χ 

ῬὨΙΠοσίγαίιι5 Ἡυοῖο. Ρ. 668. ΟἸθαν. Ρ. 12. Βοΐββοῃ. 

Νυνὶ δέ μοι ἐχεῖνο εἰπὲ, οἴχεῖα γεωργεῖς ταῦτα, 

ἢ δεσπότης μὲν αὐτῶν ἕτερος, σὺ δὲ τρέφοντα 
τοῦτον τρέφεις, ὥσπερ τὸν τοῦ Εὐριπίδου Οἰνέα. 

ΧΙ 

Ηρογομίας, Τχρέίζων: ἄκροις ποσὶν ἐπιπορευό- 
μενος. Εὐριπίδης Οἰνεῖ. 

ΧΗ 

Αὐίϑίορα. οι. 471. Καὶ γάρ εἰμ᾽ ἄγαν Ὀχληρὸς 
οὖν δοχῶν γε χοιράνους στυγεῖν. ἀθὶ 50.801. Τοῦτο 
πεπαρῴδηται ἀσήμως ἐξ Οἰνέως Εὐριπίδου. ὁ δὲ 
Σύμμαχος καὶ ἐκ Τηλέφου φησὶν αὐτό. 

ΟΙΝΟΙ.0 Σ. 

Ι 
ΒΙΌΡαοις ὅ6. Ρ. 374. 

Ὁ πλεῖστα πράσσων πλεῖσϑ᾽ ἁμαρτάνει βροτῶν. 
1Π 

ΒΙΌΡαοις 74, ἡ. 451. 

᾿Ἱμηχανῶ δ᾽ ἔγωγε κοὺκ ἔχω μαϑεῖν 

εἴτ᾽ οὖν ἄμεινόν ἐστι γίγνεσϑαι τέχνα 
θνητοῖσιν εἴτ᾽ ἄπαιδα καρποῦσϑαι βίον. 
ὁρῶ γὰρ οἷς μὲν οὐκ ἔφυσαν ἀϑλίους, 
ὕσοισι δ᾽ εἰσὶν οὐδὲν εὐτυχεστέρους. 
χαὶ γὰρ καχοὶ γεγῶτες ἐχϑίστη νόσος, 
χἂν αὖ γένωνται σώφρονες, χαχὸν μέγα" 

λυποῦσι τὸν φύσαντα, μὴ πάϑωσί τι. 
ΠΙ 

ΒΊΌΡδροις 97. Ρ. 538. 
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104 ἘΠῚ ΡΤ ἘΝ Ὁ ἢν 

Ἕν ἐστι πάντων πρῶτον εἰδέναι τάδε, 

φέρειν τὰ συμπίπτοντες μὴ παλιγχότως. 

χοὐτός γ᾽ ἀνὴρ ἄριστος, αἵ τε συμφοραὶ 
τ ,᾿ ΕΣ Ν - ᾿ 
ἧσσον δάχνουσιν. ἀλλὰ ταῦτα γὰρ λέγειν 

ἐπιστάμεσθα, δρᾶν δ᾽ ἀμηχάνως ἔχει. 
ιν 

ΘΊΟΡαρις 115. ν. 590. 

Ὅστις δὲ ϑνητῶν βούλεται δυσώνυμον 
εἰς γῆρας ἐλϑεῖν, οὐ λογίζεται χαλῶς" 

μαχρὸς γὰρ αἰὼν μυρίους τίχτει πόνους. 

Υ 
ΒίοΡαρις 121. γ. 618. 

.1λλ᾽ ἔστι γὰρ δὴ χἀν χαχοῖσιν ἡδονὴ 
θνητοῖς, ὀδυρμοὶ δαχρύων τ᾽ ἐπιρροαί. 

ἀλγηδόνας δὲ ταῦτα χουφίζει φρενῶν 

χαὶ χαρδίας ἔλυσε τοὺς ὄγαν πόνους. 
ΥΙ 

ΟἸοιθης. ΑἸΘχ, Βισοπι. ΥἹ. Ρ. 620 ἃ. δα. Ξυ θῖνα. 

Τεχιμκιρόμεσϑα τοῖς παροῦσι τἀφανῆ. 

ΠΑ ΔΑΜΉΜΗΣ, 

᾿ 

ΒΊΟΡαοις. 89, νυ. 503, 

γάμεμνον., ἀνθρώποισι πῶσι» αἱ τύχαι 

μοριὴν ἔχουσι" συντρέχει δ᾽ εἰς χρήματα, 
τούτων δὲ πάντες, οἵ τε μουσιχῆς «ρίλοι, 

ὅσοι τε χωρὶς ζῶσι, χοημάτων ὕπερ 

μοχϑοῦσιν, ὃς δ᾽ ἂν πλεῖατ᾽ ἔχῃ, σοι(ύτατος, 
1Π 

ΟΡ άθης 79, ν. 409. 

Τὰ τῆς γε λήϑης φάρμαχ᾽ ὀρϑώσας μόνος 

ἄφωνα χαὶ τωνοῦντα,, συλλαβάς τε ϑεὶς 

ἐξεῦρον ἀνϑοώποισι γράμματ᾽ εἰδέναι, 

᾿ς ὥστ᾽ οὐ παρόντα ποντίας ὑπὲρ πλαχὸς 

τἀχεϊ χατ᾽ οἴχους πάντ᾽ ἐπίστασσαι χαλῶς, 

παισίν τ᾽ ἀποϑνήσχοντα χοημάτων μέτοον 
γράψαντας εἰπεῖν, τὸν λαβόντα δ᾽ εἰδέναι. 

ὃ δ᾽ εἰς ἔριν πίπτουσιν ἀνϑοώποις χαχὰ, 

δέλτος διαιρεῖ χοὺχ ἐξ τυευδὴ λέγειν. 

Αὐϑίοριι. ὙΒοσι. 768. Βι. «έρε, τίν᾽ ἂν, τίν᾽ ἄγ- 
,7γελὸν Πέμψαιμ᾽ ἐπ᾿ αὐτόν; οἶδ᾽ ἐγὼ καὶ δὴ πόρον 

ἐχ τοῦ Παλαμήδους. ὡς ἐχεῖνος, τὰς πλάτας ῥίψω 
γράφων. ὑθὶ 56 "01, Ὁ γὰρ Εὐριπίδης ἐν τῷ Παλα- 
πήδει ἐποίησε τὸν Οἴαχα τὸν ἀδελφὸν Παλαμήδους 

ἐπιγράνναι εἰς τὰς ναῦς τὸν ϑάνατον αὐτοῦ, ἵνα 

φερόμεναι ἑαυταῖς ἔλϑωσιν εἰς Ναύπλιον τὸν πατέ- 
οα αὐτοῦ χαὶ ἀπαγγείλωσι τὸν ϑάνατον αὐτοῦ. ἀλ- 
λως. ὥσπερ Οἴσξ τῷ Ναυπλίῳ γράφει ἐν τῷ 11αλα- 

μήδει Εὐριπίδου. ὁ γὰρ Οἴαξ ἐγχαράττει πολλαῖς 

πλάταις τὰ περὶ τὸν Παλαμήδη, χαὶ ἀφίησιν εἰς 

ϑάλασσαν, ὥστε μιᾷ γέ τινι τὸν Ναύπλιον περιτιε- 
σεῖν., οἱ δ γν. 778. πίνακες γὰρ ἦσαν ἐν τῷ ἱερῷ 

χαὶ ἀπὸ τούτων λαβὼν γράϊει καὶ ῥίπτει αὐτὰς 
λέγων. ἀπιέλϑετε, σημάνατε Πύριπ. ΟΙ. Βυΐάας ν. 

[1Π0|4. ν. 487. Τί δῆτ᾽ ἂν εἴη τοὐμπο- 
δών; οὐκ ἔσϑ᾽ ὅπως οὐ τὸν Παλαμήϑην ψυχρὸν ὄντ᾽ 

Παλαμήδης. 

αἰσχύνεται. ἀΡῚ 5080]. αν. (ἀστείως 5) ἐχρῆτο τῇ 

ἐκ Παλαμήδους ἐπινοίᾳ. φ-. ιν θοκε. 
ΕἘπιὶρΙσ]ς. 6 Ῥαϊαπιθθ ρθε. οθηθο ιπιδμηι5 

ΟΥ̓θυύσαις, ἀρὰ Βιοράθιπι ἘΠῚ, Ρηγ5. 1. ο. 2. Ρ. 4. 6. 
Ϊ 

ἩΘοτῦ, 4π1 ΑΘΘΟΙΥΙ Ὑογοῖθι. 6 Ῥτοπιθίμθο 4603. 518- 

ἴθοῖῖ ἸοσιηίμιΣ 

Ἔπειτα πάσης Πλλάδος χαὶ ξυμμάχων 

βίον διῴχησ᾽ ὄντα πρὶν περυρμένον 

ϑηρσίν ϑ᾽ ὅμοιον. πρῶτα μὲν τὸν πάνσοφον 
ἀριϑμὸν εὕρηκ᾽ ἔξοχον σοφισμάτων. 

ΠῚ 

Βίορᾶθις 52. Ρ. 3600. 

“Στρατηλάται τἂν μυρίοι γενοίμεϑε, 

σοφὸς δ᾽ ἂν εἰς τις ἢ δύ᾽ ἐν μαχρῷ χρόνῳ. 
᾿Ν 

Ἑπικιαιμῖις Ρ. 179. Συλοιχοφανῆ, οἷον τοῦ Εὐρι- 
πίδου τὸ 

ΤΙ]Ὰλαι δέ σ᾽ ἐξερωτῆσαι ϑέλων, 
σχολή μ᾽ ἀπεῖργε. 

ἘΞ Ῥαϊαπιθάθ βᾶροὸ ροιϊα 556. ἱπᾶϊοαι βομοϊοπ Π. β΄, 

8ὅ8. ἀστράπτων: ὅτι ἀχαταλλήλως εἴρηται ( ἔδει 
γὰρ ἀστράπτοντα χαὶ «φαίνοντα ) ὡς χαὶ Εὐριπίδης 

ἐν Παλαμήδει 

«Ἱάϊε, πάλαι δή σ᾽ ἐξερωτῆσαι ϑέλων, 
σχολή μ᾽ ἀπεῖρ) ε. 

Ῥιὸ .716ϊε ψάΙοΚοι. υἡζαν νοὶ «ἄἴας. 
ΝῊ 

ΒΙΟΡ οι. 9, ν. 10], 

Εἰς τοι δίχαιος μυρίων οὐχ ἐνδίχων 
χρατεῖ, τὸ ϑεῖον τὴν δίχην τὲ συλλαβών. 

ΥΙ 

Ἰοᾶππθ5 Παπιᾶσο. πὶ Οαϊδίον! ἀρροπα, δα Βιοθαθιπι 

γ0]. ΤΥ]΄ώ ν. 1]. 

Ὅστις λέγει μὲν εὖ, τὰ δ᾽ ἔργ᾽ ἐφ᾽ οἷς λέγει 
αἴσχρ᾽ ἐστὶν αὐτοῦ, τοῦτον οὐχ αἰνῶ ποτέ. 

γΠ 
Βίθαθο Χ.. γν. 720 ὁ. ΑἸπιοῖονυ. Τὴ» χοινωνίαν τῶν 

περὶ τὸν «Τιόνυσον ἀποδειχϑέντων ἱερῶν νομίμων 
παρὰ τοῖς “Ἕλλησι χαὶ τῶν παρὰ τοῖς Φρυξὶ πεοὶ 

τὴν μητέρα τῶν “εῶν συγνοικειῶν ἀλλήλοις Εὐριπί- 

δης τὲ ἐν ταῖς Βάχχαις τὰ παρεσπιλήσια ποιεῖ, Οὐ 

σὺν “ἸΠονύσῳ χωμῶν ὃς ἀν᾽ Ἴδαν τέρπεται αὺν μα- 
τρὶ φίλᾳ τυμπάνων ἰάχχοις."" 

ΠῚ 

ῬΙΠοσίναίις ἩΡτοῖο. ν. 718, ΟἹοαν. νυ. 108. Βοὶς- 

5οη. Ὅϑεν χαὶ τὸν ϑρῆνον τὸν παρ᾽ Εὐριπίδη ἐπαι- 

γεῖ, ὁπότε Πὐοιπίδης ἐν Παλαμήδους μέλεσιν, 

Ἐχάνετε (φησὶν) ἐχάνετε τὰν πάνσοφον, ὦ “α- 
γαοῚ, 

τὰν οὐδὲν ἀλγύνουσαν ἀηδόνα Μουσῶν. 
χαὶ τὰ ἐφεξῆς μᾶλλον, ἂν οἷς (σι χαὶ ὅτι πεισϑέν- 

τὲς ἀνθρώπῳ δεινῷ χαὶ ἀναιδεῖ λόγῳ ταῦτα δρά- 
σειαν. ὡς ΤΙάθαν νουϑις, οἰΐαπταν ἃ ΤΖοῖζο δὴ Τιυοορῆτ. 

384. οχορ. ἴπ Πίαα. νυν. 44. Ὀϊος. Τὶ. Πὶ 44. Αποῖον 

ἀύσιπι. ἴφοον. Βασῖν. πᾶθο παροῖ, ἐχάνετε, ἔχάνετε 

τῶν λλήνων τὸν ἄριστον. 
οἱ ἀποίου αὐσαπι. Βυοῖυ. ὅτε τὸ ϑέατρον ἅπαν ἐδά- 
χρυσε, διότι περὶ Σωχράτους ἡνίττετο, το[υϊανῖι 

ΆΙοΚ. αιν. Ρ. 190 6. ΜΑΎΤΗΙΔΕ. 

ΙΧ 

Ῥολμχ Χ, 146. Καὶ Πὐριπέδης μὲν ἐν ΤΙαλαμή- 
δει λέγει χώπην χρυσύχολλον. 

Χ,. 

Ἡυροονδῖῖο, “ΠΤ εχωδώνισες: -- ἡ δὲ μετα- 

Ουοῖ αὐάιηι ΠἸοβ πο ἢ 

.. 



τ τ ππ ΠΝ Ὁ) ἢ 

φορὼ ἤτοι ἀπὸ τῶν περιπολούντων σὺν χώδωσι νυ- 
δν ἢ Η ΠΝ Ὁ , ἌΨΎῚ ΤΝ 

χτὸς τὰς «φυλακὰς, Εὐριπίδης Παλαμήδει, ἢ ἀπὸ 
- . ξ Η ΚΡ Χ; 

τῶν δοχιμαζόντων τὰς μαχίμους ὄρτυγας τῷ ἤχῳ 
δ; β ἢ 

τοῦ χώδωνος, ὡς ᾿ἡρίσταρχος. 

ΧΙ 

ἘΓΟσγομῖας. Π μβολας: Πὐριπίδης Παλαμήδη χαὶ δά ὅ0 Ἐπ 9 ἢ ρα 
“Σχέρωνι. 

Ὑ ΙοΚοπανῖις αἱ ῬΙοοη. 1391. 

ὈΘΙΘΡΕ μῸ5. ὙΘΙ55. ἀρ ῬΙαΓατομιιὰ. ΜΟνΆ]. Ρ. 20 ἃ, 

Τί δῆτα δεῖ σε κάμνειν; χατϑανεῖν 
, ΕἸ - , 

ἄμεινον " οὐδεὶς χώματος εὐσεβεῖν ϑεούς. 

44 Ῥαϊαπιθάθπι 

ἹΓΕΤΡΙΘΟῪ Σ. 

Τυβιϊαία πὶ 6556. αἵτιπι ΕυνὶρΙαϊς ἂπὴ ΟΥα6. ἴαρυ!α 

᾿οϑδϑί οδίθπαϊς Αἰβθπαθις ΧῚ, Ρ. 496 Ρ. οἱ ϑυδιηπηδίϊοιιϑ 

ἃ" ἘΠΠ5ΙΘΙΟ δα οϑ]οθπι θα, Βαοοδανυπι θα ϊίι5.., 4π1 Ῥ ν- 

τβοιιπὶ ἰαΐο τὰ ψοϑευόμενα νοίουί. 
Ξ Ι 

ΑΙποπαθιβ ΧΤ. ᾿. 496. Π]νημονεύει δὲ αὐτῶν (τῶν 
πλημοχοῶν) χαὶ ὃ τὸν Πειρίϑουν γράψας, εἴτε Κρι- 

τίας ἐστὶν ὃ τύραννος ἢ Πυριπίδης, λέγων οὕτως 
ΟΣ Ἐς ΑΣΑ ΈΣΩΣ ΠΡ ΑΕΗ 
να πλημοχοὰᾶς τασὺ εἰς χϑονιον 
, Ἶ 

χάσμ᾽ εὐφήμως προχέωμεν. 

"{ 

ΟἸούιθη5 ΑἸοχ. ϑίτομι. γ΄, ν. 002 ς. Ἔν δὲ τῷ 
Πειρίϑῳ δράματι ὃ αὐτὸς χαὶ τάδε τραγῳδεῖ 

Σὲ τὸν αὐτοιυῆ, τὸν ἐν αἰϑερίῳ 
δύμβῳ πάντων «ουΐσιν ἐμπλέξανϑ', 

ὃν περὶ μὲν «ῶς, περὶ δ᾽ ὀρφρναία 
γὺξ αἰολόχρως ἄκριτός τ᾽ ἄστρων 

ὕχλος ἐνδελεχῶς ἀμιριχορεύει. 

Ἐοσἄθπι ὑθυθ. ο ΟἸοπιθηΐθ δπμ5 1 Εἰπφ θα. Ῥὶ σὸ, ἈΠ, 

Ῥ. Θ81 ΡΝ. Πθιιο5 Ῥυΐουθ 5. Ὑουδι 5. οἰΐδηΐς 5080]. Ἐππὶρ. Ον. 

970 ---- 976. 56}01. ΑΡΟΙΙοπ. Ἐπ. ΤΥ, 144. γϑῦρὰ αὖϑε-- 

ρίῳ ῥύμβῳ Ἑσπρίαιμ. ἴπ Ποηγ5. Ῥουῖθρ. 1184, οἱ Η- 
5. οἷν. νυ. «Τἰϑέρος δύμβος. 

, ΠῚ 

ΟἸΘπιθης. ΑἸΙοχ. ϑίθομι. Ὑν Ρ. 5608 ἃ. 

οἷαι, χαὶ ἡ τραγῳδία φυσιολογοῦσά φησιν 

᾿ἀχάμας τε χρόνος περί γ᾽ ἀενάῳ 
δεύματι πλήρει φοιτῷ, τίχτων 

αὐτὸς ἑαυτὸν, δίδυμοί τ᾽ ἄρχτοι 

τοῖς ὠχυπλάνοις πτερύγων διπαῖς 

τὸν ᾿“τλάντειον τηροῦσι πόλον. 

Ἑ ῬΙΡμΟΟ Βᾶθο ροεϊία 6856. 1π|61}1σ ]πῈ 6. 5080]. Αὐἱ- 

“ὍΡΗ. Αγ. 179. οἱ ϑυῖ!α νυ. στόλος, αὶ γϑυϑαπι ὅ, ἴαὰ- 

ἄδηΐ χαὶ τὸν ᾿“τλάντιον φρουρῶν πόλον. 
ΙΥν 

ῬΙαίανομις ΜΡ]. Ρ. 90 ε. 

ϑυγατρὸς οὐδὲν ὁ χουσὸς οὐδὲ ὁ πλοῦτος ὠςρελεῖ, τὸ 

δὲ πῦρ ἀναφϑὲν αἰφνιδίως προσδραμόντα καὶ περι- 
πτύξαντα κατέχαυσε χαὶ συναπώλεσεν, οὕτως ἔνιοι 

τῶν «φίλων οὐδὲν ἀπολαύσαντες εὐτυχούντων συνα- 
πόλλυνται. δυστυχοῦσιν. χαὶ τοῦτο μάλιστα πάσχου- 

σιν οἱ φιλόσοφοι καὶ χαρίεντες, ὡς Θησεὺς τῷ Πει- 
ρίϑῳ χολαζομένῳ χαὶ δεδεμένῳ 

πέδαις ἀχαλκεύτοισιν ἔζευχται πόδας. 

ΑΔ Μμὰπο Ὑϑύβιιπι τϑοροχὶς Ρ] νοι. ΔΙΟΡΔ], γρ. 482 ἃ. 

533 ἃ. 709 Γ. 

ἹΠερὶ τούτων, 

Ὡς τὸν Κρέοντα τῆς 

ν 

᾿ - : ] ΟΥοβον. Οον. ἴῃ Ἡθυποβθη. ἴῃ ἸλοῖσΚ. οὐαί, σοὺς ὙΠΠ, 
᾽ - ΄ , « Ρ-. 948. Ἔν μὲν τῷ Πειρίϑῳ παρεισάώγεται Πραχλῆς 

ἐν “δου κατελϑὼν χατὰ χέλευσιν Πὐρυσϑέως, χαὶ 
ἀοι τυν λει " , : 
ὑπὸ τοῦ «Δϊακοῦ ἐρωτώμενος ὅστις ἐστὶ χαὶ ἄποχρι- 
γόμενος 

ὙΞΡ Δ λῆς ἀντ ὴ " ἐς μοὶ πατρὶς μὲν ᾿ργος, ὄνομα δ᾽ “Πραχλῆς" 
ἡεῶὼν δὲ πάντων πατρὸς ἐξέφυν “Πιός. 
ἀρ π 5 Τὴ 6 ᾿ - " ΄ 
ἐμῇ γὰρ ηλϑὲ μητρὶ χεδνῇ πρὸς λέχος 

Ζεὺς, ὡς λέλεχται τῆς ἀληθείας ὕπο. 
ἥκω δὲ δεῦρο πρὸς βίαν Εὐρυσϑέως. 

ΥΙ 

ΒιοΡάθιιβ. 60]. (ἢ. γο]. ΤΠ. ν. 386. 

Ὁ πρῶτος εἰπὼν οὐκ ἀγυμνάστῳ φρενὶ 

ἔρριψεν ὅστις τόνδ᾽ ἐχαίνισεν λόγον, 
ε ΜΝ τ “ τ ͵ 
ως τοισιν εὖ φρονουσι συμμαχεῖ τυχὴ- 

ὙΠ 
ΒΙΌΡαθις 837. ν. 220. 

Τρύπος ἐστὶ χρηστὸς ἀσιραλέστερος νόμου. 
τὸν μὲν γὰρ οὐδεὶς ἂν διαστρέψαι ποτὲ 
ῥήτωρ δύναιτο, τὸν δ᾽ ἄνω τε χαὶ χάτω 
λόγοις ταράσσων πολλάκις λυμαίνεται. 

ὙΠ 
ΒίοΡαθις 120, ρ. 608. 

Οὐχοῦν τὲ μὴ ζὴν χρεῖττόν ἐστ᾽ ἢ ζῆν χαχῶς. 

ΧΕ ΦΊῚ: ΖΦ ἘΠῚ; 

[Ὁ Ὸ ρβιπιθηῖο Βειΐπς. Γαι] Δ 6 Ἰοσιπι ἱπεῖσποπι ΟΧ 
Μοσῖς. ὉΒογθηθηδὶς ῬΥΟΘΎΙΙΠ σα 5. οαϊαϊς Α. Μαϊις 
αὐ Τὐπσορίαπι Ρ. 438. 6. ΙΝΘΟΒΕ.] 

Π 
Ἐπιρ. Μίοα. 688. 

Τί χρῆμα δράσας; «ράζε μοι σαιρέστερον. 
α]Ϊ 5001. σεσημείωται ὃ στίχος, ὕτι χαὶ ἐν Πελιά- 
σιν ἐστὶν, ὧν ἡ ἀρχὴ 

Διήδεια, πρὸς μὲν δώμασιν τυραννικοῖς. 

1 

ΒΊΟΡ οι. 60]. 6.1. γ01. ΠΠν νυ. 3836. 

Οὐχ ἔστι τὰ ϑεῶν ἄδικ᾽, ἐν ἀνθρώποισι δὲ 
χαχοῖς νοσοῦντα σύγχυσιν πολλὴν ἔχει. 

ν ᾿ 
Θ(οθαθιιβ 8. ἡ. 37. βο πο δία Ῥίμδαν: Ῥυίμ. 2, 178. 

Πρὸς χέντρα μὴ λάκτιζε τοῖς χρατοῦσί σου. 

ν 
ΒΙΟΡδοι5. 47. ν. 8343, 

Τὸ δ᾽ ἔσχατον δὴ τοῦτο ϑαυμαστὸν βροτοῖς, 

τυραννίς" οὐχ εὕροις ἂν ἀϑλιώτερον. 
φίλους τε πορϑεϊν χαὶ καταχτανεῖν χοεών" 

πλεῖστος φόβος πρόσεσι μὴ δράσωσί τι. 

ΥΙ 
ΘΊΌΡδοις 72. νυ. 440. 

«ϊνῶ " διδάξαι δ᾽, ὦ τέχνον. σὲ βούλομαι, 
[ἢ τ - , ν᾿ -" 

ὅταν μὲν ἧς παῖς, μὴ πλέον παιδὸς φρονεῖν, 
ἐν παρϑένοις δὲ παρϑένου τρόπους ἔχειν, 
τ ΣΡ Ξ ΡΟΣ τον δ ἢ πλρορόνα 
ὅταν δ᾽ ὑπ᾿ ἀνδρὸς χλαῖναν εὐγενοῦς πέσης, 

᾿ Ἀ " ᾿ κ Ἄ 
., Σ ἢ 

τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἀφεῖναι μηχανήματ᾽ ἀνδράσιν. 
ΥΠ 

ΒΙΌΡδοις 90. ν. ὅ06. 
ὩΡΨΆ ᾿ τ , 
Ορῶσι δ᾽ οἱ διδόντες εἷς τὰ χρήματα. 

ἘΒΑΘΜΕΝΤΑς 4 



1108 ΒΓ Ρυ αὐ ΑΘ: 

ΨΠΠ 

«Αο]ΐδηπς Ν. Δ. ὙΙΙ, 47. Τῶν ὑστρίχων --- τὰ ἔχγονα 
ὕβρια χαλεῖται " χαὶ μέμνηται Εὐριπίδης ὃν 1ΠΠελιάσι 

τοῦ ὀνόματος, χαὶ «Αἰσχύλος ἐν ᾿Ἰγαμέμνονι χαὶ 
“Ἰιχτυουλχοῖς. .. Δ ἱπαϊοῖαπι ΑΘΒΟΒΥΗ 5ΟΡΡῚ ἴδ 1] 0 

Ῥοΐίποναι ὀβοίχαλα χαλεῖται. «Αἰσχύλος ὀβοίχαλα κα- 
λεῖ τοὺς λεοντιδεῖς Ἑυδίαιῃ. ἴῃ Π, γ. Ρ. 288. Ψαϊο- 
Κρη, ᾽αῖν, Ρ. 200. 

ΙΧ 

Τοᾶππος Ῥαπιᾶβο. ἷπ Οαἰοῖ, ἀρροηα. δᾶ 5ιοΡαθυπι 

Υ01. ΤΥ. Ρ. 12. Εὐριπίδου Πελιάσι 

«Ῥϑείρου" τὸ γὰρ δρᾶν οὐκ ἔχων λόγους ἔχεις. 
Χ 

ΤρΙάθη ν. 20. οἱ ψν. 3. 

Ὁ γὰρ ξυνὼν, χκαχὸς μὲν ἢν τύχη γεγὼς, 
τοιούσδε τοὺς ξυνόντας ἐχπαιδεύεται, 

χρηστοὺς δ᾽ ὃ χρηστός" ἀλλὰ τὰς ὁμιλίας 

ἐσϑλὰς διώχειν, ὦ νέοι, σπουδάζετε. 
ΧΙ 

ΤρΙάθπι Ρ. 31. 

Ἔν τοῖσι μὲν δεινοῖσιν ὡς (ίλοι φίλων, 

ὅταν δὲ πράξωσ᾽ εὖ, διωϑοῦνται χάριν, 

αὐτοὶ δι᾿ αὐτοὺς εὐτυχεῖν ἡγούμενοι. 

ΧΙ 

Ἡρογομίι5, ἡρταμεῖν: χαταχύόπτειν. Το ροιπί- 
δὴς Πελιάσιν. Τήρπι, ντεμμάσσασϑαις: ἀντα- 

ποδοῦναι, ἐπιπλῆξαι. Ἑὐριπίδης Πελιώσιν. 

ΧΗ 

ΒΟΚΚΟΙ Ἀποοᾶ. ν. 9ὅ, 23. Εὐστόχως: Εὐρι- 
πίδης Πελιάσιν. 

ΧΙ 

Τράοπι Ρ. 100, 27. .Ζύσιμιον ϑηλυχῶς λέγει Εὐρι- 
πίδης Πελιάσιν. 

ΧΥν 

5080]. ῬΙαίοηϊθ Ρ. 137. Ππυμηκ. Κατηβολὴ, τὸ ἐπι- 
βάλλον. Εὐριπίδης Τημένῳ καὶ Πελιάαι. Ἑαάοιι 

ἩΘΚΥ οἶα. 

ΓΕΖ ΤΣ: 

ε 

ΑΥΙβορῃ. ΝῸΡ. 1193. Βοάσομ᾽ ἄρα τὰν 
ὑπέρτονον βοάν: παρὰ τὰ ἐκ Πηλέως Εὐριπί- 
δου. ἐπιφέρει γὰρ 

᾿Ιὼ πύλαισιν ἥτις ἐν δόμοις. 

1 

(ΟΡ δος. ΘΟ. ΡΒγ 5. νο]. 1. ρ. 170. 

Κλύετ᾽ ὦ Μοῖραι, “πὼς αἵτε παρὰ 

ϑοόνον ἀγχόταται ϑεῶν ἑζόμεναι. 

ΤΙ 
ΒΙΌΡαρις 88. γ. 500. 

Οὐχ ἔστιν ἀνθρώποισι τοιοῦτο σχότος, 

οὐ δῶμα γαίας κλειστὸν, ἔνϑα τὴν φύσιν 
ὁ δυσγενὴς κρύψας ἂν Ἐ εἴη σοφύς. 

΄ν. 
ΒΊΌΡαθι9 91. Ρ. 507. 

Τὸν ὄλβον οὐδὲν οὐδαμοῦ χρίνω βροτοῖς, 
Ξ ΦΆΘ ΟΕ ἀεσε αν, ΡΌΡΝΝΣ ᾿ 
ὅν γ᾽ ἐξαλείφει ῥᾷον ἢ γράφει ϑεός. 

δὲ 
ΒΙΌΡαΘις 114, νυ. 585. 

Η πὐνρυν ς νυτῆνσ ᾿ 
Τὸ γῆρας, ὦ παῖ, τῶν νεωτέρων φρενῶν 

σοφώτερον πέφυχε χἀσιαλέστερον, 
ἐμπειρίᾳ τε τῆς ἀπειρίας χρατεῖ. 

γι 

08. Τάς 46 πιδρίδίναί. 1Π|, 26, γῥ. 192. 

Τὰ δ᾽ ἔνϑεν οὐχέτ᾽ ἂν φράσαι λόγῳ 
δαχρύων δυναίμην χωρίς, 

χατὰ τὸν Εὐριπίδου Πηλέα. 

ἹΦΈΤΣ ΘῈ Ν ἘΓΣΞ 

ΤΠ 
ΚΌΠΟ]. Ἡοπιουὶ Π. δ, 319. 

Οὐ τὸν σὸν ἔχταν πατέρα πολέμιόν γε μήν. 
1! 

ΒΙΌΡδοις 460. Ρ. 336. 

“Ἰήμῳ δὲ μήτε πᾶν ἀναρτήσῃς χράτος 

μήτ᾽ αὖ χαχώσης, πλοῦτον ἔντιμον τιϑείς " 
μηδ᾽ ἄνδοα δήμῳ πιστὸν ἐχβάλης ποτὲ, 
μηδ᾽ αὖξε χαιροῦ μεῖζον " οὐ γὰρ ἀσφαλὲς, 

αὐτοῦ φανῆ. 
χώλυε δ᾽ ἄνδρα παρὰ δίχην τιμώμενον " 
πόλει γὰρ εὐτυχοῦντες οἱ χαχοὶ νόσος. 

1 

ΒΊΌΡαθαβ 91. ν. 607. 

Ὦ πλοῦϑ᾽, ὅσῳ μὲν ῥᾷστον εἰ βάρος φέρειν. 
πόνοι δὲ χἀν σοὶ χαὶ φϑοραὶ πολλαὶ βίου 

ἔνεισ᾽ " ὁ γὰρ πᾶς ἀσϑενὴς αἰὼν βροτοῖς. 

Ὑ..1. 89. ν. 502. οχ Επυῖριαϊς ῬΒοθηῖοθ οἰζαίαν, 

ιν 

Απιπιοπ, γ. βωμός. Παρὰ Εὐριπίδῃ ἐσχάρα ἀντὶ 

τοῦ βωμοῦ χεῖται ἐν Πλεισϑένει 

ΠΙηλοσφαγεῖτε δαιμόνων ἐπ᾿ ἐσχάραις. 
Ἑυδίαιμῖας Ρ. 1564, 80. “7έγει δὲ χαὶ Εὐριπίδης μη- 

λοσφαγεῖ τε δαιμόνων ἐπ᾽ ἐσχάραις. 

ν 

Βίορῃ. ΒγΖ. ν. ἴργος. λέγεται χαὶ ᾿“ργόλας. -- 
Εὐριπίδης ἐν Πλεισϑένει 

᾿Εγὼ δὲ Σαρδιανὸς, οὐ γὰρ οὐχέτ᾽ ᾿“ργόλας. 

ὙῈΕ 

Αἰβοπᾶθας ἈΝ Ύ. ν. 668 ». Τῶν ἐρωμένων ἐμέμνην- 
το, ἀφιέντες ἐπ᾿ αὐτοῖς τοὺς λεγομένους χοσσάβους. 

διὸ χαὶ Σοφοχλῆς ἐν ᾿Ινάχῳ ᾿ἀφροδισίαν εἴρηκε τὴν 
λάταγα --- καὶ Εὐριπίδης ἐν Πλεισϑένεε 

1Πολὺς δὲ χοσσάβων ἀραγμὸς 
Κύπριδος προσῳδὸν 

ἀχεῖ μέλος ἐν ϑόμοισιν. 

Ἡρογοιυ5, Κότταβος: λάταξ. Εὐριπίδης Τηει- 

σϑένει. Ἑπρίαιμῖας Ρ. 1170, ὅ8. Κότταβον, ὃν ὃ φι- 

λοσίγματος Εὐριπίδης ἐν δυσὶ σσ γράφει. οἱ δὰ ΤΙ. 

υ, 57. χρῆσις δὲ χοσσάβου ἐν τῷ, Πολὺς κοσσάβων 

μή σοι τύραννος λαμπρὸς ἐξ 

ἀραγμός." 
ΥΠ 

ΒΟΚΚονὶ Αποοᾶ, γν. 107,10. Πόμον: τὴν μέιι- 
ψιν. Εὐριπίδης Πλεισϑένει. 

ΠΟ.ΦΧΥΥΖΟΣ. Ἡ ΙΣΤ ΧΆΟΣ. 

ΑοΙΐαπις Ν. Δ. Υ, 2. ἼἜοιχεν ὃ Εὐριπίδης ἀβα- 
σανίστως πεποιηχέναι τὸν Πολύϊδον ὁρῶντα (γλαῦ- 
χαὶ χαὶ ἐξ αὐτῆς τεχμηράμενον ὅτι εὑρήσει χαὶ τὸν 

ΒΟ] 01. Τλαῦχον τὸν τεϑνεῶτα τοῦ Μίνω τὸν υἱόν. 



ἘΠῚ Ὁ ᾿ πι Δ Ὁ ἢ. 107 

. Αυῖβεα, γ0]. ΠΤ. ν. 807. 6.10.0». Τραγικῆς βοός: 

᾿ Πολύειδος πεποίηται δρᾶμα Εὐριπίδη, ἐν ᾧ βοῦν 
τρέχρωμον ποιεῖ εὑρῆσϑαί τισι, περὶ οὗ γέγονεν 

αὐτοῖς (ιλονειχίω βασιλείας. 

1 

50801. ἴπ Ἡυτπος. Ρ. 410. οἢ. Τιαινοπέ. 11. νυ. 254. 

ο4. 5τασπι. Τὸ Πυὐριπίδου ἐν Πολυΐίδῳ : οὕτως ἔχουσι 
τὰ τοῦ Πολυΐδου ῥήματα 
Ἔα ἔα. 

ὁρῶ γ᾽ ἐπ᾽ ἀχταῖς νομάδα χυματοφϑόρον 
ἁλιαίετον " τὸν παῖδα χερσεύει μόρος. 
εἰ μὲν γὰρ ἐκ γῆς εἴς ϑάλασσαν ἔπτατο 
ὁ χύματ᾽ οἰχῶν δονις, ἡρμήνευσεν ἂν 
τὸν παῖδ᾽ ἐν ὑγροῖς χύμασιν τεϑνηχέναι " 

νῦν δ᾽ ἐχλιπὼν ἤϑη τε χαὶ νόμον βίου 
δεῦρ᾽ ἔπτατ᾽ " οὔχουν ἔσϑ᾽ ὁ παῖς ἐν οἴδμασιν. 

Η 

Ἐταίοϑίῃ. ορ. 46 οαθὶ ἀπρησοίίοπο ἀρ Ἑπτεοοίπηη 

φοιηπι. ἴῃ ΑΤΟῖπι. 46 5ρμαθνα δὲ 90]. ν. 20. Τῶν ἀρ- 

Ζαίων τινὰ τραγῳδοποιῶν «᾿ασὶν εἰσαγαγεῖν τὸν 

Μίνω τῷ Γλαύκῳ χατασχευάζοντα τάφον" πυϑόμε- 
γον δὲ ὅτε πανταχοῦ ἑχατύμπεδος εἴη εἰπεῖν 

ΜΠχρόν γ᾽ ἔλεξας βασιλιχοῦ σηχὸν τάφου. 
διπλάσιος ἔστω" τοῦ κύβου δὲ μὴ σφαλῆς. 

ΠῚ 
ΒΓΟΡαρις. 8. ν. 36. 

Ὅστις νέμει κάλλιστα τὴν αὑτοῦ «ύσιν, 

οὗτος σοφὸς πέφυχε πρὺς τὸ συμφέρον. 

ἘΝ 

ΚΌΠΟ]. Π. χ, ὅ6. 46 νοῦ. τέλος. ποτὲ δὲ τὸ 
νημα, ὡς Εὐριπίδης ἐν ΠῸολυείδῳ 

Διάτην γὰρ οἴχῳ σὸν τόδ᾽ ἐχβαίη τέλος. 
Οπιῖθ50. ἀναιπδις. ΠΟΠιΐη6 γρθυϑπι οἰΐαί ἘΠιδία ας. Ὁ. 

789, 14. 

δαπά- 

Υ 
ΒΙΌΡαρτς 122. ἡ. 613. 

᾿ἀνϑρώπων δὲ μαίνονται (ρένες, 

δαπάνας ὅταν ϑανοῦσι πέμπωσιν χενάς. 

νι 
ῬΙαίανομτι5 Δῆονα]. ν. 1108 ἃ. 

τροπῆς γενομένης καὶ ὕπλα χαὶ σχεύη χαὶ ἱμάτια 

συνήϑη τοῖς τεϑνηχόσι, χαὶ ὡς ὁ ΔΠίνως τῷ Γλαύχῳ 
“Κρητιχοὺς 

αὐλοὺς ϑανούσης χῶλα ποιχίλης νεβροῦ 
συνϑάπτοντες ἥδιον ἔχουσιν. 

ΥΠ 

ϑοχί. Ἐπιρῖν. Ῥυτνμοπ. Βυροίνρ. ΠΠ, 229. Ρ. 186. 

Ὠΐοσ. Του, ΕΧ, 73. 5080]. Ρ]αι. ἡ. 119. Βα πηΚ. 

Τίς δ᾽ οἶδεν εἰ τὸ ζῆν μέν ἔστι καιϑανεῖν, 
τὸ χατϑανεῖν δὲ ζῆν χάτω νομίζεται. 

». χάτω νομίζετικι. οιῖατη 5680]. ῬΙαῖ, Ῥιὸ οὸ Πΐορ. ἵ,. 

Βανοῖ ψομιέζεται βοοτοῖς.. δΗαυΐ, αὐ ῬΙαΙΟ οτρ. γ. 

492 6. ΟἸβιι. Αἴοχ. 5ίνοπ.. Ρ. 432 4. Οὔίσθιθς ἴῃ 

Οοἴκαπι ΨῈ, ν. 366. “601. Επν, ΤΠρΡΡ. 191. 56}0]. 

Αὐῖδί, ἤδη. 1114, (νά. ν, Ῥμνῖχ, Χ͵Υ.) γυίονθπι οἱ 

Δἰΐθυιιπι πϑίπιθ δα] ζῆ}, ἀπέ πιμη 0. οἰΐηπί, 5680]. Άδη, 

526. γοβῖ ζῆν αὐάτπι ὑπνοῦν δὲ τὸ χατϑανεῖν., «π86 
ΘΟΙΪΟΙ Δ] ΤΟ. 6556. Υ6] πιΘ 1 ΟΠ.“ ΤΑΎΤΗΙ ΔΕ. 

ὙΠ 
ΒΙΟΡαοιβ 59. ν. 382, 

Ἐκ“ δὲ τούτου παρα- ! 

Οἱ τὰς τέχνας δ᾽ ἔχοντες ἀϑλιώτεροι 
τῆς φαυλότητος. τοιγὰρ ἐν χοινῷ ψέγειν 
ἅπασι χεῖσϑαι δυστυχὲς χοὺχ εὐτυχές. 

ΙΧ 
ϑιοθαρις. 89. μ. 502. 

Οὐ γὰρ παρὰ χρατῆρα χαὶ ϑοίνην μόνον 
τὰ χρήματ᾽ ἀνθρώποισιν ἡδονὰς ἔχει, 
ἀλλ᾽ ἐν χαχοῖσι δύναμιν οὐ μιχρὰν φέρει. 

Χ 
ΒΙΟΡαθις. 93. ν, ὅ14. 

ΤΠλουτεῖς" τὰ δ᾽ ἄλλα μὴ δοχεῖς ξυνιέναι" 
ἐν τῷ γὰρ ὄλβῳ φαυλότης ἔνεστί τις, 
πενία δὲ σοφίαν ἔλαχε διὰ τὸ δυστυχές. 

θύσας, Τϑυτῖας. ἴῃς Ῥγουθυ θἴππ) ΡΠ: νἱά, ΟΙθπι, ΑἸοκ. 
ϑέθομι, ΕΥ̓. ρ. 488 “4. Ζοπον. Υ, 72. 1π θὸ (Ιϑηι. 
διὰ τὸ συγγενές γιὸ διὰ τὸ δυστυχές. 

ΧΙ 

ΘίοΡαθις 22. Ρ. 187. Ε. Γλαύχῳ 
αρὺ τὸ φόρημ᾽ οἴησις ἀνθρώπου χαχοῦ " 

ὕστις γὰρ ἀστῶν πλέον ἔχειν πέφυκ᾽ ἀνὴρ, 
φίλοις τ᾿ ἄμιχτός ἔστι χαὶ πάσῃ πύλει. 

ΧΙ 

ΒίοΡδθι5 48. ν. 802. 1. Γλαύχῳ 
Ὅταν χαχύς τις ἐν πόλει πράσσῃ καλῶς, 

νοσεῖν τίϑησι τῶν ἀμεινόνων «φρένας, 
παράδειγμ᾽ ἔχοντας τῶν χαχῶν ἔξουσίαν. 

ΧΠἼΠΙῚ 

ΒίοΡαθις 115. ν. ὅ90, Ε΄. Τλαύχῳ 
«Ῥεῦ φεῦ, τὸ γῆρας ὡς ἔχει πολλὰς νόσους. 
γέροντι δ᾽ οὐχ οἷόν τε μηκύνειν χρόνον " 
μαχρὸς γὰρ αἰὼν συμφορὰς πολλὰς ἔχει. 

ΧΙΥν 

Ἐνοιανιβ Ρ. 120. 7εεβλήϑησαν:--- Εὐριπίδης -- 
μέμνηται τῆς λέξεως χαὶ ἐν Πολυείδῳ καὶ ἐν Ὀρέστῃ. 

Χν 
Οτθβον. Οουν Ρ. 17 5κᾳ. Εὐριπίδης ἐν Πολυΐδῳ τῷ 

δράματι 

» Οἶσϑ᾽ οὖν ὃ δρᾶσον ““ 
ἀντὶ τοῦ δράσεις ἐξήνεγχε. 5601. Αὐίοί, ὙΠο5πιο ΡΒ. 
870. Σύνηϑες τὸ σχῆμα. Μένανδρος » Οἶσϑ᾽ ὃ ποίη- 
σονοἷς ---, Οἶσϑ᾽ οὖν ὃ δοᾶσον “ Εὐριπίδης 110-- 
λυΐδῳ. 

ΠΡΩΤΈΕΣΙΖ.ΟΣ. ᾿ 

566101. ΑὐἹδ614. γ0]. 17. ρ. 228, ρα. 100». Ὁ Πρω- 
τεσίλαος δρᾶμα γέγραπται τῷ Εὐριπίδῃ. λέγεται δὲ 
ὅτι γαμήσας καὶ μίαν ἡμέραν μόνον συγ γενόμενος 
τῇ γυναιχὶ ἠναγχάσϑη μετὰ τῶν Ἑλλήνων χατὰ 
Τροίας ἀπελϑεῖν, χαὶ πρῶτος ἐπιβὰς τῆς Τροίας 

ἐτελεύτησε. χαὶ φασὶν ὅτι τοὺς χάτω δαίμονες ἠτή- 
σατο χαὶ ἀφείϑη μίαν ἡμέραν χαὶ συνεγένετο τὴ 

ἑαυτοῦ γυναιχί, ΟἿ. ὙΖοιΖ. Ομἢ. ΤΙ, 760 5644. 

Ι 

56Π01. 5ορῖι. Οοα. Ο. 10. Βέβηλος τόπος ἐστὶν 
ὁ ἀχάϑαρτος χαὶ βατὸς πᾶσι. χαὶ βέβηλος ἀνὴρ, ὁ 

μιαρός. Πὐριπίδης Πρωτεσιλάῳ 

Οὐ γὰρ ϑέμις βέβηλον ἅπτεσϑαι δόμων. 
Ὑπὸ Κι ας νυ. βέβηλος. 

1Π 

ῬΙΠίδνο 5. ΜΌΓΑΙ. Ρ. 10 4. ϑοΡᾶθιιβ ὅ. ρ. 68. 19. 
Ρ. 168, 



τ πε π  λ τὰ 

γυναῖχας ἑξῆς, σχαιός ἔστι χοὐ σο(ρός. 

πολλῶν γὰρ οὐσῶν τὴν μὲν εὑρήσεις καχὴν, 
τὴν δ᾽, ὥσπερ αὕτη, λῆμ᾽ ἔχουσαν εὐγενές. 

ιν 
ΒΙΌΡαθα5. 90. Ρ. 5532. 

Οὐ ϑαῦμ᾽ ἔλεξας, ϑνητὸν ὕντα δυστυχεῖν. 
" 

ΒΙΌΡ ρας 128. γν. 615. 

πέπονθεν, οἷα χαὶ σὲ χαὶ πάντας μένει. 

ΥΙ 
Βίοραθας 110. ν. 581. 

Πόλλ᾽ ἐλπίδες ψεύδουσι χαὶ λόγοι βροτούς. 
ΥΠ 

Ε ἱ ς ἜΤ ΤΉ ππ δ Ε 
Το Οἴαγϑ. ον. 87. ν. 407 ». ᾿Εγὼ δὲ τὴν Πὺρι- 

πίδου Ταοδόάμειαν 

οὐκ ἂν προδοίην χαίπερ ἔψυχον φίλον. 
ΨΙΠ 

Ῥμοιΐις οἱ δυὰς ν. πεγϑερά, Πενϑερὰ, τῷ νυμ- 

φίῳ ἡ τῆς χόύόρης μήτηρ, χαὶ πενϑερὸς ὁ πατήρ. 
ἘΡΌΣΘΩΣ ἢ ν Ὁ ΕΥΒῸΥΣ 

Εὐριπίδης δὲ γαμβρὸν αὐτὸν παρὰ τάξιν λέγει. --- 

χαὶ ὁ Πρωτεσίλαος τῷ ᾿Δλχάϑῳ φησὶν 
ἄξιος δ᾽ ἐμὸς 

γαμβρὸς χέχλησαι, παῖδά μοι ξυνοικίσας. 
ΙΧ 

ΟἸοπιθηα. ΑΙοχ. 5θομι. ὙΙ, ν. 628 ἃ. Πλάτωνος 

ἐν Πολιτείᾳ εἰπόντος κοινὰς εἶναι τὰς γυναῖχας, Εὺὐ- 

ριπίδης ἐν Πρωτεσιλάῳ γράφει 
Κοινὸν γὰρ εἶναι χαὶ γυναικεῖον λέχος. 

Ν 
Βίδθαοι 73. ν. 448. 

Ὧ παῖδες, οἷον (φίλτερον ἀνϑρώποις φρενός. 

ΡΑΖΦΜΟΑΝΘΎΣ. 

Ταπο ΓἀΡυϊα γοϑεύεσϑαι αἰοῖς Βναπιπηδίϊοι 5. ἀρ 

ΕἸΠπΙ5]. δ οαἴοομ οα. Βδοοπαχυπα. 

" 

ΟΡ θα. 60]. οἵ. ν0}]. Πι Ρ. 342. 

401. 
», ἐὐκα Υ ἥ 
ἔρωτες ἡμῖν εἶσι παντοῖοι βίου. 

ΕἸΟΣῚ, 62. Ρ. 

ὁ μὲν γὰρ εὐγένειαν ἱμείρει, λαβεῖν " 

τῷ δ᾽ οὐχὶ τούτου φροντὶς, ἀλλὰ χρημάτων 
πολλῶν χεκλῆσϑαι βούλεται πατὴρ δόμοις " 
ἄλλῳ δ᾽ ἀρέσ; δὲν ὑγιὲς ἐ; ὦ ἄλλῳ ἀρέσχει μηδὲν ὑγιὲς ἐχ φρενῶν 
λέγοντι πείϑειν τοὺς πέλας τόλμῃ χαχὴ" 

οἱ δ᾽ αἰσχρὰ κέρδη πρόσϑε τοῦ χαλοῦ βροτῶν 
ζητοῦσιν. οὕτω βίοτος ἀνθρώπων πλάνη. 
ἐγὼ δὲ τούτων οὐδενὸς χρήζω τυχεῖν, 

δόξαν δὲ βουλοίμην ἂν εὐχλείας ἔχειν. 

1 

ϑίναθο ΨΠΠ. γν. 546 ἃ. Εὐριπίδης ἐν Ῥαδαμάνϑυι 
[χαλεῖ πόλιν τὴν χώραν] 

Οἱ γὴν ἔχουσ᾽ Εὐβοῖδα πρόσχωρον πόλιν. 
"11: 

ΒΟΚΚΟΡΙ Απροῦ. υ. 98 .«. ξαέοεινς: ἀντὶ τοῦ 
᾿ ἀπαίρειν. Εὐριπίδης δὲ Ῥαδαμιάνϑυι 
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“Ἰυοῖν λεγόντοιν, ϑατέρου ϑυμουμένου, 

ὁ μὴ ᾿γτιτείνων τοῖς λόγοις σοι(ζώτερος. 
᾿ ΤΗ 

ΒιοΡᾶθις 67. ν. 423. 

Ὅστις δὲ πάσας συντιϑεὶς ψέγει. λόγῳ 

Οὐδεὶς γὰρ ἡμᾶς -« ος ἐξαιρήσεται 
αὐτὸν σαρριονῖς Ῥίουβοη. 

ΣΘΈΕΝΕΒΟΊΙΖΔ. 

1 

᾿Αὐἱϑίορη. απ. 1250. (1217. Βν.) ͵ 

Οὐκ ἔστιν ὅστις πάντ᾽ ἀνὴρ εὐδαιμονεῖ" 
ἢ γὰρ πεφυχὼς ἐσϑλὸς οὐκ ἔχει βίον, 

ἢ δυσγενὴς ὧν 
ὉΔῚ 501.01. τὸ λοιπὸν τοῦ Ἰάμβου 

σιλουσίαν ἀροῖ πλάχα. . Ν 

ἐχ Σϑενεβοίας δὲ ἡ ἀρχή. Ῥυῖπιο σϑυϑα τιϑα οϑδὲ ΝῚ- 

οοϑίλαίαα. οοπιΐοα. ἀρ Βίοθάθι. 103. ν. ὅθ3. Ῥμϊ- 

Ἰρρῖάθς 1». 106. ν. ὅθ8. ΡΙαίανοιιις ΝΜοναΙ. Ρ 108 ". ᾿ 

Π 

ΒΌΒΟΙ. Αὐῖδε, 650. 111. Τοιαῦτ᾽ ἀλύει, νουϑε- 
τούμενος δ᾽ ἀεὶ μᾶλλον δικάζει: παρὰ τὰ Εὐριπί- 

δου ἐχ Σϑενεβοίας 

Τοιαῦτ᾽ ἀλύει νουϑετούμενος ἔρως. 

Βοηίθηίίαπι ΘΧρΙθέ ῬΙΤαλομι5. ΔΙονα]. Ρ. 71 ἃ. οὐ γὰρ 

ἁπλῶς νουϑετούμενος ἔρως μᾶλλον πιέζει κατ᾽ Εὐ- Ἷ 

ριπίδην χ. τ. λ. οἱ Θαϊθηια ν0]. Ὑ. ν. 411. οα, Καπη. ἢ, 

γουϑετούμενος δ᾽ ἔρως μᾶλλον πιέζει. 
11 

ῬΙαίάτο 5. ΜΟΓΡαΙ. Ρ. 622 ο. Πῶς εἴρηται τὸ 

Πηουσιχὸν δ᾽ ἄρα 

Ἔρως διδάσχει, χἂν ἄμουσος ἢ τὸ πρίν. 

ἘΠῚ ρας. Ἰοου. 6556. ἰ΄θπι πιοηδίναὶ ᾿. 405 ἔ, 762 ". 

ΟἿ. Αὐϊδεϊα, νοὶ. 1. Ρ. 80. οἵ. 198. ἘΞ Βιμβοπθθοθὰ ροιῖς- ἢ 
ἴο5. 6556. ὙΘυδι5. ἀΟΟΟ 5080}. Αυίδίορι. Ὑ88ν. 1009.} 

Ἑπιπιάθπι Ἰοοι τ ϑρίοῖ’ ΡΙαῖο ὅγιὴροδ. Ρ. 1906. 7])ἃς 

γοῦν ποιητὴς γίγνεται, χἂν ἄμουσος ἢ τὸ πρὶν, οὗ 
ἂν Ἔρως ἅψηται. 

ἘΝ 

᾿Αἰμοπδοις Χο Ρ. 421 ς“4«. Ἐν “Σϑενεβοίᾳ δ᾽ ὁ Εὐ- 
ριπίδης περὶ εὐτελείας λέγων 

Βίος δὲ πορφυροῦς θαλάσσιος 

οὐκ εὐτράπεζος, ἀλλ᾽ ἐπάχτιοι φάτναι" 
ὑγρὰ δὲ μήτηρ, οἱ πεδοστιβὴς τροφὸς, 
θάλασσα. τήνδ᾽ ἀροῦμεν, ἐκ ταύτης βίος 
βρόχοισι καὶ πέδαισιν οἴχαδ᾽ ἔρχεται. 

ν: 

ΑἸβοπαριι Ἀν Ρ. 427 6. Τοῖς δὲ τετελευτηκόσι 
τῶν φίλων ἀπένεμον τὰ πίπτοντα τῆς τροφῆς ἀπὸ 

τῶν τραπεζῶν. διὸ καὶ Εὐριπίδης περὶ τῆς Σϑενε- 

βοίας φησὶν, ἐπειδὴ νομίζει τὸν Βελλεροφόντην 
τεϑνώναι Γ 

Πεσὺν δέ νιν λέληϑεν οὐδὲν ἐχ χερὸς, 
ἀλλ᾽ εὐθὺς αὐδᾷ, τῷ Κορινϑίῳ ξένῳ. 

Τιοοιαι τἰάοι Ασϊδίορη. Πόσαι. 403. ἀνὴρ ἐρωτᾷ, Τῷ 

χατέαγεν ἡ χύτρα; οὐχ ἔσϑ᾽ ὅπως οὐ τῷ Κορινϑέῳ 

ξένῳ. ἀδϑὶ 56801. ἐχ ΣΞϑενεβοίας Εὐριπίδου. διαβάλ-- 
λει δὲ ὡς μοιχοὺς τοὺς Κορινϑίους. Οἵ. Ἤδογοῖι, ν.} 
Κορίνϑιος ξένος. 

δ! 
ΒΙΌΡδρις 89. νυ. 489, 

΄ ἜΣ Υ. , ΓΙ » ΕΑΞΑῚ Κομιίζετ᾽ “εἴσω τήνδε" πιστεύειν δὲ χρὴ 
γυναιχὶ μηδὲν, ὅστις εἰ φρονεῖ βροτῶν. 
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ΥΠ 5 ᾿ ἈὐΜΑ γε 
Ξεναπάτας: ἰδίως ἐπὶ τῶν ὅταν 

πγέωσιν ὄνεμοι ἐν τοῖς πελάγεσιν, 

ῬΒοΙΠιΝ. 

μὴ τοιοῦτοι 
ὁποῖοι ἐν τοῖς λιμέσιν. Εὐριπίδης Σϑενεβοίᾳ 

Τίς ἄνδρα τιμᾷ ξεναπάτην. 

ῬΟΠαΧχ ΤΙ, ὅ8.. εἴρηται δὲ ξεναπάτης παρ᾽ Εὐριπίδη. 

ΨΠΙ 
ΒΙΌΡαοας 60. ν. 420. 

“Πολλοὺς δὲ πλούτῳ καὶ γένει γαυρουμένους 
γυνὴ χκατήσχυν᾽ ἐν δόμοισι γνησιία. 

ΙΧ 
ΘΌΡδοις 29. ν. 199. 

Ἴάνευ τύχης γὰρ, ὥσπερ ἡ παροιμία, 
πόνος μονωϑεὶς οὐκέτ᾽ ἀλγύνει βροτούς. 

Χ 
50Π01. Ψαποί. Αὐῇοι. Ῥᾷο. 123, ὁ λύγος ἕχαϑεν ἔχ 

“Σϑενεβοίας Εὐριπίδου, τινὲς δὲ οἴονται ἐχ Βελλε- 

ροφόντου παρῳδῆσϑαι. ἔστι δὲ ἐν τῇ “Σϑενεβοίᾳ 
παρὰ τραγικῷ οὕτως. πέλας δὲ ταύτης δεινὸς ἕϑρυ- 

τ 
ται κρά ἔνϑηρος ἢ λῃστὴς φοουρεῖται χλύδωνι δεινῷ 
βοοτοστόνῳ βρέμει πτηνὸς πυρεύγει (εοα. Ὑοποι. 

475. πορεύξι). ., Ῥυΐπηιϑ. Ὑθῦϑας Ὑἱ θίιν 6556. ἰδ Ιου 5 
{υϊππϑίθυ' 

πέλας δὲ ταύτης δεινὸς ἵδρυται κράτος 

{ιν Ἰαπ θἱ σου ν ] 4 ὰ 6. ΙδσθΡᾶθ 

ἔνϑηρος ἢ λῃστὴς ὦ φρουρεῖται υ - 
χλύϑωνι δεινῷ --- βροτοστόνῳ βρέμει 
πτηνὸς πορεύει."ς 

ΜΑΤΤΗΙΑΕ. 

ἜΣ Σ Χ. 45. Ὁ Σ. 

ΒΙΒΥΡ πηι, ΤᾺ ΡΠ] απ δαί γυϊοαπι, ἃ} ἘΠ ΙρΙ6. ἐπ 566- 

πδπὶ ΡΟ ἤποίδπι 6556. Ὁ]. 91, 1. ἰθϑίαταν Αο! απ Υ΄. ΤΠ, 

ΤΠ, 8. Ουἱϊ ἃ» Ῥβθιῦο - ῬΙπίάνομο. ἴῃ Πἶρνὸ 6 ῥ]δοῖεῖς 

ῬἈΠΟΒΟΡ βοῦν αἰξονιηίαν οχ ΘΙσυρῆο Επιτίρι αἷς γϑύϑια, 

ποθὴ Βαΐι5 δαπηΐ. 56] Ομϊτίαθ ἀριιὰ ϑθχίμα Επηρὶν. Ρ. 

ὅ02. 6 «πὸ ἀϊοίαπι ἃ» Βαομῖο δὰ Οὐἰεῖαθ Γταριηθηία 

Ρ. ὅ6 κϑᾷᾳ.-: 
Ι 

Βυϊάαθ, Χαέρω: δοτιχῆ τὸ εὐφραίνομαι, χαὶ 

χαίρω σε ἐληλυϑότα. ᾿Ορωπικοὶ οὕτω λέγουσιν. Ἐὺὐ- 
ριπίδης Σισύφῳ 

“Χαίρω τε σ᾽, ὦ βέλτιστον ᾿1λχμήνης τέχος, 
μ ει τόν τε μιαρὸν ἐξολωλύτα. 

Ῥυΐονὰ Χαΐρω σὲ ἐλ. --- Σισύιῳ Βαροι δεΐαπι Ἐτσπιο]. 

Μ. ν. 808, 4. ΨΥ. 2. ἐλθόντα 5αρρῖοι Ὑ αϊοκοπαυῖπο. 
ΤΠ 

Ηρφογομίαα, Ἑλέίσσων: πλέχων, ψευδόμενος, 

οὐχ ἐπὶ εὐθείας λέγων ἢ κινῶν. Εὐριπίδης Σισύφῳ. 

ΣΥΝ: 

1 ΡΝ ΣΡ τ ὃ 
ῬΟΗῸΧ Ν, 956. Τὼν ἀδοξοτέρων ἡ χαμεύνη καὶ 

"τὸ χαμεύνιον. ἐν γοῦν τῷ σατυριχῷ “Σχίρωγι Εὐρι- 
[πίδης φησὶ 

 Σικεδὸν χαμεύνη σύμμετρος Κορινθίας 
Α; ᾿ ς ΄ 

παιδὸς, κναφάλλου δ᾽ οὐχ ὑπερτείνεις πόδα. 
1Π τὰ απ τ μη 

Ι ῬΟΙῸΧ ΙΧ, 76. Τάχα δ᾽ ἂν εἴη κόρη, ὡς Πύρι- 

πίδης ὠνόμασε παρϑένον ἐν Σχίρωνι, λέγων περὶ 
τῶν ἐν Κορίνϑῳ ἑταιρουσῶν 

τ γα Α ὌΝ ἢ 
“Καὶ τὰς μὲν ἄξει πῶλον ἂν διδῷς ἕνα, 
τὰς δὲ ξυνωρίδ᾽, αἱ δὲ χἀπὶ τεσσάρων 
φοιτῶσιν ἵππων ἀργυρῶν" «φιλοῦσι δὲ 

τὰς ἐξ ᾿᾿ϑηνῶν ϑένους, ὅταν φέρ ς ἐξ ᾿“ϑηνῶν παρϑένους, ὅταν φέρης 
; 

πολλᾶς. 
ὌΝ . Ρ ΄ , ΕΝ ᾿ , Σ- τας μὲν οὐν παρϑένους λέγοι (ὧν τὰς χορᾶς, αἱις 

- Ἂ ᾿ , 
ἐνεχεχάραχτο ᾿Ιϑηνῶς πρόσωπον (ὗ. 714. χόρη νόμι- 

σμα παρ᾽ ᾿᾿ϑηναίοις ἦν)" ὅϑεν τὸ νόμισμα τοῦτ᾽ 
5 Ξ 

Ἕυβουλος ἐν ᾿Ἰγχίσῃ χαλεὶ Παλλάδας " πῶλον δὲ τὸ; 
᾿ ΞΥΩΣ ; : 

νόμισμα τὸ Κορίνϑιον, ὅτι Πήγασον εἶχεν ἐντετυ-- 
πωμέγον. 

ΤΠ 

Ααιοπᾶθις 111. γν. 70 ὁ. ΠΙνημονεύει δὲ τῶν ἔἐρι- 
γῶν σύχων Εὐριπίδης ἐν “Σχίρωνε 

Ἢ προσπηγνύγαι 
χράδαις ἐριναῖς. 

Κν 

Αἰμοπᾶθις ΕΧ, ρ. 368 ἃ. Καὶ Εὐριπίδης ἐν Σχεί-᾿ 
ρῶγε ,,. Οὐδὲ χωλῆνες νεβρῶν." 

ν 
ΒιοΡᾶθιι5. 44, ν, 807. 

Ἔστι τοι χαλὸν 
τοὺς χαχοὺς χολάζειν. 

ΥΙ 

Ὑια, ἢταρπι. ῬάΙαπι. ΧΙ. 

ἘΣ ΡΤ ΖΦ 1 

Ι 

ϑοχίυς Επηρῖν. αὖν. Μαιποπι. 1, 808, Ἢ τὸ παρὰ 
τῷ Εὐριπίδῃ ἐπὶ τῇ -Τυχομήδους ϑυγατρὶ “1ηιδα- 
μείᾳ λεγόμενον 

α. ἯΙ παῖς νοσεῖ σοῦ“ κἀπιχινϑύνως ἔχει. 

β. πρὸς τοῦ; τίς αὐτὴν πημονὴ δαμάζεται; 

μῶν χρυμὸς αὐτῆς πλευρὰ γυμνάζει χολῆς; 
πυνϑάνεται γὰρ μή τι πλευριτιχὴ γέγονε διὰ τὸ 
τοὺς πιλευριτιχοὺς βήσσοντας ὑπύχολον ἀνάγειν. 

1 
ΒιοΡαθις 103. Ρ. 561. 

«εῦ, τῶν βροτείων ὡς ἀνώμαλοι τύχαι. 
οἱ μὲν γὰρ εὖ πράσσουσι, τοῖς δὲ συμφοραὶ 
σχληραὶ πάρεισιν εὐσεβοῦσιν εἷς ϑεοὺς, 

χαὶ πάντ᾽ ἀχριβῶς χἀπὶ φροντίδων βίον 

σὺν τῷ δικαίῳ ζῶσιν αἰσχύνης ἄτερ. 
Ὑ. 1---ϑὶ Ἰοσααίαν π΄ ΔμΙΠ0]. Ῥαϊαΐ, ΠΠ ρ. 311. 604- 

ἄθπι δἴθνε Τὸ. Τγάτς. 46 πιθις. ν. 60. οἱ 108. αυὶ 

ῬυΐονΘ 1060 Ῥυδθροιῖ, Θεοῦ γὰρ ἐχτὸς οὐδεὶς εὐτυχεῖ 
βροτῶν (1. βροτός). Ὑ, 8. Τομ. Τιγά. δὲ Αμῖβοὶ. 
εὖσ. πρὺς ϑεούς. 

ΠΙ 
ΘΓΌΡαθας. 108, ν. 579. 

ΖΣοφοὶ δὲ συγκρύπτουσιν οἰχείας βλάβας. 

ΤΙ 

Ἡρογομι5, Ζεύγλας: ζυγοὶ, ἢ μέρη τοῦ ζυ- 
γοῦ. χαὶ ζευχτῆρες ἱμαντόδεσμοι. καὶ τροπωτῆρες 
μεταφοριχῶς. Εὐριπίδης Σ᾽ χυρίαις. 

ΣΕ ΕΣ ΠΕ ΧῈΣ: 

1 
ῬΙΗΟ Τι4. Ρ. 98, δα. ἩΌΘΘΟΝ. Ρ. 537 ἃ. 809 α. 

880 "». Ἐπκορίας Ῥ. Ἐ. ΨΙ. ν. 242, Ατὐτϑπα, ΤΥ, 59. 



Τάσηι Ἰοσῖτμ ῬΠΟΘη. 

Ϊ ταῖς ας τ ' Ὰ 
τὸν σπουδαῖον οὐχ δοῷς, ὅτι οὐδὲ πωλούμενος ϑερά- 

γος τοῦ πριαμένου; 

(ἡμῖν ὡς ἜΝ ἐστιν. 

1 

πων εἶναι δοχεῖ, χαταπληττων τοὺς ὁρῶντας, ὡς 

᾿οὐ μόνον ἐλεύϑερος ὦν, ἀλλὰ χαὶ δεσπότης ἑπόμε- 

ι "» ΄ 

τΑρυῇ Ἑπρίδιμ. οι ἔχτεινέ μοι σεκαυτό. 

Ὶ 
Ἐπ" 

Ϊ 
χαϑ 

ἘΎΝΣΙ ΟΝ ΝΣ 

ΠῸρὺς ταῦτ᾽ ἴτω μὲν πῦρ, ἴτω δὲ φάσγανα" 

πίμπρη, κάταιϑε σάρκας, ἐμπλ ἤσϑητί μου 

πίνων χελαινὸν αἴμα " πρόσϑε γὰρ κάτω 

γῆς εἶσιν ἄστρα » γῆ δ᾽ ὥνεισ᾽ 

πρὶν ἐξ ἐμοῦ σοι ϑῶπ᾽ 

ἼΡΗΠΟ γ. 597. Ρυΐπιαπι ταπίπ πὶ σοσϑπμ ΒΆΡοΙ : Ρ. 880. 

εἷς αἰϑέρα, 
Ξ ὴ 

ἀπαντῆσαι λόγον. 

πᾶθο Ῥγδοίδπιν οἰα παρ᾽ Τιὐριπίδη φησὶν ὁ “Πραχλῆς. ὦ 

521. Ὑ.2 . 2. πίμπρη  ὕπτα Ανίο- 

μονα. τέμνε ῬλασΘθῖμ5. 
"1 ᾿ 

ῬμΠο ξαᾶ. ν. 880 ο. δα. Ἡόθβομ, Πάλιν τὸν αὐὖ- 

ὁ γοῦν Ἑρμῆς πυνϑανομένοις ἡ 

ἀποχρίνεται" 

“Ἤχιστα φαῦλος, ἀλλὰ πῶν τοὐναντίον, 

πρύσχημα σεμνὸς χοὐὺ ταπεινὸς, οὐδ᾽ ἄγαν 

εὔογχος, ὡς ἂν δοῦλος, ἀλλὰ χαὶ στολὴν 

ἰδόντι λαμπρὸς χαὶ ξύλῳ δραστήριος. 

πὶ 
Ῥουρὶς ῬΊΗ]Ο Τά, ᾿ 

Οὐδεὶς δ᾽ ἐς οἴχους δεσπότας ἀμείνονας ᾿ 

αὑτοῦ πρίασϑαι βούλεται" σὲ δ᾽ εἰσορῶν 

πῶς τις δέδοικεν " ὕμμα γὰρ πυρὺς γέμεις, 

ταῦρος λέοντος ὡς βλέπων πρὸς ἐμβολὴν. ] 

εἶτ᾽ ἐπιλέγει 

τὸ ἦϑος αὐτοῦ Ἐ ἢ οὗ χατηγορεῖ ] 

σιγῶντος. ὡς εἴης ἂν οὐχ ὑπήκοος, 

τάσσειν δὲ μᾶλλον ἢ ̓ πιτάσσεσϑαι ϑέλοις. 

Πν 

ῬΗΙΟ Γιὰ. 114. 6. τὰ γουρῖι : ἐπεὶ δὲ χαὶ πρια- 

μένου Συλέως εἰς ἀγρὸν ἐπέμφϑη,, διέδειξεν ἔργοις 

τὸ τῆς φύσεως ἀδούλωτον" τὸν μὲν γὰρ ἄριστον 

τῶν ἐχεῖ ταύρων χαταϑύσας «Ἰὼ πρόφασιν εὐωχεῖτο, 

πολὺν δ᾽ οἷνον ἐμιφορήσας ἄϑοουν εὖ μάλα χατα- 

κλιϑεὶς ἠχρατίζετο. «Συλεῖ δὲ ἀφιχομένῳ χαὶ δυσα- 

νασχετοῦντι ἐπί τὲ τῇ βλ ἔβη χαὶ τὴ τοῦ ϑεράπον- 

τὸς ῥᾳϑυμίᾳ χαὶ ἐπὶ τῇ περιττὴ χαταφρονήσει, μη- 

δὲν μήτε τῆς χοόας μήτε ὧν ἔπραττε χαταβαλὼν 

εὐτολμότατά (σι 

Κλίϑητι χαὶ πίωμεν" ἐν τούτῳ δέ μου 

τὴν πεῖραν εὐθὺς λάμβαν᾽, εἰ χρείττων ἔσει. ] 
δ ] 

ΒΙΟΡαΘι5. 44. ν. 300. ᾿ 

Τοῖς μὲν δικαίοις ἔνδικος, τοῖς δ᾽ αὖ χαχοῖς 

πάντων μέγιστος πολέμιος κατὰ χϑόνα. 
ΥΙ 

ΒΟΚΚουὶ Αμποοᾶ. Ρ. 85, 10. Βαυβῶν: 

ϑεύδειν. Τὐριπίδης Συλεῖ 

Βαυβῶμεν εἰσελϑόντες - ἀπόμορξαι σέϑεν ' 

2 Ὁ Ἐς “- 
«ντὲ του 

τὰ δάχρυα. | 
Δ}: 

ἘπιφίατΠπι5. ν. 107, 45. Τύσπιο]. ΜΙ. γν. 294, 40. 

Ρ- 358. Ο. 

Τα δὴ, φίλον ξύλον ᾿ 

ἔγειρέ μοι σεαυτὸ, χαὶ γίγνου ϑρασύ. 
Ν ῃ Ν ᾿ 

] 

] 

ἈΡΘΠοη. 7. ἀἄντων. 

ΜῈ 50160. 6556. Ἰοοῖμ δας Ἐππϑίαίμ!ο ἀϊκοϊηιϑ, 

ξύλον αααϊι «φίλον, 

Ὶς δηΐο 

4υ0α ἀρια τοῖος. ἄθορῖ, ἔγειρε 

ἄγειρε, «ποῖά παροῖ Ειγ πο]. 
[ριὰ 1οαπ- ᾿ 

651 ἃρπα ΑΡΟΠ]οπ. ΡιῸ 

ποηὶ ΑΙΘΧ. τονεχ. παραγγ. Ρ. 235, ὅ. “Ἵπαξ που παρ᾽ 
Τὐριπίδῃ εἴρηται τὸ σεαυτὸ ., Εἴα δὴ ξύλον ἐγεῖραί 
(οι σεαυτό."“ Ο. ΘΙΝΘΟΒΕ.]} 

ΨΠῚ 
»» ΑΠῖπὶ ἸΟοι (απ πα 6. 5Υ]οό αἰϊζουαπί. τοῖς 

οὐ βανποσῖτς,, 6 ῬΒΐοπθ, ρο., ἀθρυομμρίιπι : 
57; ν Ἧ - , ΜΝ ΄ 

Ἐγὼ δ᾽ ἐμαυτοῦ χαὶ χλύειν ἐπίσταμαι, 
,» ΠΣ ε ες ν᾽ - ς , 

ἄρχειν ὃ ομοίως, τἀρετὴ σταϑμώμενος 

τὰ πάντα." 

ΜΑΥΤΗΙΑΕ. 

ὙΠ ὙΡ᾿ Ν ΝΟ Σι 

Βονίρίου υἱίαο Ἐν ρ 15... ἀπᾶπι 6 οοὔϊοο ΔΘ ο]α- 

πΘη51 ΘαἸἀ1 ἘΠΙπ5]οἷ. ἢ σασθαι ΒοΟΠάνιπι,, θ᾽ πυππ  ΓῸ 

[αρυθανι Ἐν ρΙ αἷς Ἰοιιθπς. σώζεται δὲ σή, ἱπᾳιῖι. 

τούτων γνοϑεύεται τρία, Τέννης, Ῥαδάμανθυς, Πει- 
οίϑους. ᾿ 

2 ΒΙΟΡαοθις 2. ν. 38. Τεγὺ Ῥαιῖν. Α, 50 αρϑοῖϑβα 

1 προ ποριῖηὶα ΓἀΡ] 6. 1 θυ]. 

οοἰᾷ. ΒΒ. Ὁ. 

«Ρεῦ, 

ἐν Τημένῳ Βεβονν.. 

οὐδὲν δίχαιόν ἔστιν ἐν τῷ νῦν γένει. 

ΤῊ ΖΦῈ Ὁ ΟΣ ΣΣΦ 

1 

Αὐϑορ μαπθ5. Δοίανη, 439. 

«Ἱεῖ γάρ μὲ δόξαι πτωχὸν εἶναι τήμερον, 

εἶναι μὲν, ὕσπερ εἰμὴ, «αίνεσϑαι δὲ μή. 

5610}. οὗ δύο στίχοι οὗτοι ἐκ Τηλέφου Εὐριπίδου. 
Τιοοιπὶ ἃΓΓουὶ Θὰ ν᾿. εἶναι οἱ φαινόμενα, 

ΤΠ 

Τοοῦπὶ 6 Πίοσθη, Ερίσι. ὅ. ἴπ Νοῖῖι, ΜΙ 55. Ὑ. 10, 

ΧΡ. 281. ἴπίου ἔν, ΤΟΙΘΡΗΪ σύ Βοίβοοπ. 

Πτώχ᾽ ἀμᾳίβλητα σώματος λαβὼν ῥάκη 
ἀρχτήρια τύχης. 

") 

ΠῚ 
Ἐαςίατ τς. Ρ. ΤΟδά, 2, 

έβληκ᾽ ᾿Ἡχιλλεὺς δύο χκύβω καὶ τέτταρα. 

ἤγουν δύω μονάδας χαὶ τέτταρα. 

πίδης ἐν Τηλέφῳ ὍΣΟΝ 
εἰσήγαγε, 

ὃν στίχον Εὐρι- 
ὅπου χυβεύοντας ἥρωας 

᾿ αὐτῷ χλευασϑῆναι ὡς εὐ-- 
τελεῖ, χαϑὰ σχώπτει χαὶ ὃ χωμιχὸς, αἰδεσϑεὶς πε- 
ριεῖλεν ὅλον τὸ ἐπεισόδιον. Ἑδάθιι ἴουθ μαροὶ ῥ. 
1597, 20. ΟΓ. Ζ6η0}. ΠΠ, 85. Αρρ. αι. 1, 29. ϑυϊδας 

οἱ Ῥιιοῖϊι5. ν. τρὶς ἕξ ἢ τρεῖς χύβοι. ουδα αἰταν 
Αὐἱδίορῃ. ἤδμ. 1447. Και, 1400. Βν. τὶ 5680}. ᾿7ρί- 

σταρχύς φησιν ἀδεσπότως τοῦτο προι(έρεσϑαι. ὡς 

Εὐριπίδου πεποιηχότος χυβεύοντας ἐν τῷ Τηλέφῳ, 
οὃς χαὶ περιεῖλε. μή ποτε οὖν ἐχεῖϑεν ἦν, μᾶλλον 

δὲ ἐσχεδιαχὼς ἂν εἴη ᾿Τριστοιφάνης. οὐδὲ γὰρ τὸν 

Τὐριπίδην τοῦτο προφερόμενον, ἀλλὰ τὸν «“Τιόνυσον 
χλευέάζοντα. τινὲς δὲ ὅτι ἐν τῷ «Ῥιλοχτήτη ἣν ὃ τό- 
σιος, οἱ δὲ ἐν τὴ ᾿Ιφιγενείᾳ τῇ ἐν «Αὐλίδι. 
ζζοποΡ. οὐ ἅρρ. δ αιίο. 

χαὶ μαϑὼν ἐπ 

᾿ 

5 ΠΏ ΠτΘυ 

Τοῦτο Εὐριπίδου ἐστί, καὶ 
᾿ριστόξενος δέ (φησιν ὅτι Εὐριπίδης διορϑῶν τὸν 
Τήλεφον ἐξεῖλε τὴν πεττείαν. 

'γν 
ΑΒΘ Ρμδπθ5 ΤΥ5. 707. 

" , Ξ ὃ ; 
᾿Ἄνασσα πράγους τοῦδε χαὶ βουλεύματος, 

τί μοι σχυϑρωπὸς ἐξελήλυϑας δόμων; 



Ἐν ὙΣΕΣΙ ΤΕΣ 1 Α. Ὁ, Σὲ 111 

Κ5'0Β0]. 

βοθηὰ Θὲ γϑυϑι5 ΑΥΙΝΌΡΙ, 10. 714, ᾽.,1}λ᾽ 

πεῖν, τὸ δὲ σιωπῆσαι βαρύ, υμὶ “61ο]. ἐξ Εὐριπίδου 
οἵ νυ. 717. ᾿Ιὼ Ζεῦ. τί Ζὴν᾽ ἀδτεῖς; 

ἂχ Τηλέφου Εὐριπίδου. Ἑονίαις6. οχ δαΐοπι 
αἰσχοὸν εἰ-- 

λᾺ 
Βίοραθις 18, ρ. 145. 3 

᾿ἡγάμεμγνον, οὐδ᾽ εἰ πέλεχυν ὃν χεροῖν ἔχων 
μέλλοι τις εἷς τράχηλον ἐμβαλεῖν ἐμὸν, 
σιγήσομαι, δίκαιά γ᾽ ἀντειχιεῖν ἔχων. 

ΥΣ 
Ατἰβίορμαπες Ἄομανη. 470. Λαὶ γάρ εἰμ᾽ ἄγαν 

ὐχληρὸς οὖν δοχῶν γε χοιράνους στυγεῖν. 5080]. 
τοῦτο πεπαρῴδηται ἀσήμως ἐξ Οἰνέως Τὐρισίδου. 
ὁ δὲ Σύμμαχος χαὶ ἐς Τηλέφου φησὶν αὐτό. 

ΥΠΗ 

ΚΌΠΟ]. Αὐἱδίορη, Αομανη. 496. ἘΣ Τηλέφου Εὐρι- 
πίδου 
ΜΠ μοι φϑονήσητ᾽ ἄνδρες Ἑλλήνων ἄχροι, 
εἰ πτωχὸς ὧν τέτληχ᾽ ἐν ἐσϑλοῖσιν λέγειν. 

ΥΠῚ 

ΑΥἹϑορμᾶπος Ἀσδβανη. 539. 

Ἔρεϊ τις, οὐ χρῆν ἀλλὰ τί χρῆν; εἴπατε. 
ΒΌΒΟΙ, χαὶ τοῦτο ἀπὸ Τηλέφου Εὐριπίδου. 

ΙΧ. 

ΑΥΒΌΡΠαπο5. Δοβάνη. 542. 
Καϑῆσϑ᾽ ἂν ἐν δόμοισιν; ἢ πολλοῦ γε δεῖ. 

ὅ61101. ἀντὶ τοῦ οὐδὲ ὅλως. χαὶ τοῦτο ἐκ Τηλέφου. 
Χχ 

ΒίοΡαθις 29. ν. 200. 

Οὔ τἄρ᾽ Ὀδυσσεύς ἐστιν αἱμύλος μόνος" 
χρεία διδάσχει, κἂν βραδύς τις ἦ, σοφόν. 

ΧΙ 

Αὐἰϑίορπαπος ΤΉΘσπι. 517. Βε. 524, Καρί. 
οὐ ποιοῦμεν τὰ χαχά; 

Ταῦτ᾽ 

νὴ τὴν Ἴρτεμιν, ἡμεῖς γε. 
“χᾷτ᾽ Εὐριπίδῃ ἘΠ πού μεθ ΕΣ οὐδὲν παϑοῦσαι μεῖζον 
ἢ δεδράκαμεν; 5680]. παρὰ τὰ ἐκ Τηλέφου Εὐρι- 
πίδου 

εἰ δὴ ϑυμούμεθϑα 
παϑόντες οὐδὲν μᾶλλον ἢ δεδραχότες. 

»ῈΕ. εἴτα δὴ ϑυμούμεθα.““ παττπῖλε. 
ΧΗ 

᾿ΑΥΙΕ ΟΡ ΠΗτου Ἀομανη. 554. 

Ταῦτ᾽ οἶδ᾽ ὅτι ἂν ἐύρατε: τὸν δὲ Τήλεφον 
οὐχ οἰόμεσθα; γοῦς ἄρ᾽ ὑμῖν οὐχ ἔνι. 

6110]. τὸν δὲ Τ'ἡλεφον: χαὶ ταῦτα ἐχ Τηλέ- 
φου Ἐὐριπίδου. Αὐἱ δεῖ. γ0]. ΠΠ. γ. 16, Ἵζαῖν δὲ 
ἀποδειχτέον «αὖ τοὐναντίον, φησὶν, ὡς ἐπ᾿ 
τυχίᾳ τῇ μεγίστη παρὰ ϑεῶν ἡ τοιαύτη μανία δίδο-. 
ται. τὸν δὲ Τήλειρον οὐχ οἴει τὰ αὐτὰ ταῦτα; αὶ 
508|01, τὲς τῶν ποιητῶν εἰσάγει τὸν Γήλ ἐφον ἐλ Ἐ770.- 
τα τὸν Ὀδυσσέα ἐκ τῶν αὐτοῦ λύγων, οὗς πρὸς τὸν 
Τήλεφον εἶπε. 

τ 
εὺ- 

ΧΠῚ 

560]. Αὐἱβίορίι. Αοἰνανη, 8. Ὦ ξεον γ ὰρ Ἑλλά- 
δὲ: τοῦτο παρῳδία καλεῖται. ὅταν ἐχ τραγῳδίας 

μετενεχϑῆ. ἔστι δὲ τὸ ἡμιστίχιον ἐκ Τηλέφου Εὐρι- 
πίδου, ἔχον οὕτω 

Κακῶς ὑλοιτ᾽ ἄν" ἄξιον γὰρ Ἑλλάϑε. 

ΕἸμισΙοἷα5. ὀλοίτην. 

ΧΙν 
5611)0]. ΑΥΙβτΌΡΕ. Ἐπὶ. 810. 

“λύεϑ᾽ οἷα λέγει: 

Ὦ, πόλις ἔάργους 

τὸ δὲ Κλύεϑ᾽ οἷα λέγει 

Ὡ πόλις Ἄργους, 

ἀπὸ Τηλέφου Εὐριπίδου" 
ἀπὸ Μηδείας (ν. 170.). .,Ηδ6 πο τοῖο ἄϊοίαπι νἱ- 
ἄρίαι ἘΠΠΙΝ]οἷο δἡ Μά, 105. 

πόλις Ἴργους, χλύεϑ᾽ οἷα λέγει, οχ Ἐπνὶριαϊς. Τ616- 
ῬΙῸ δνμιέα οόδος ΜΘηΘΙαὶ ἀπΐθπι γϑυθα 6556. Θπβροἷο 
ἘΤΠΙΝΤΟΙΙ ΘΟ ΡΠ αι" ΦΟΒΟΠΟ αὐ ῬΊαΐ, 601. τ] τοΐμμι 
ΥΘΡΒΙΠῚ ΤΘΡΟΙ ΑὐΙ βίο. Ταῦτα, φασὶν, ἐχ Τηλέφου 
Εὐριπίδου τραγιχεύεται. μετείληπται δὲ ὁ στίχος ἔχ 
“Ῥοινισσῶν Εὐριπίδου, Πολυνείχους λέγοντος." 

ἥ ΑΎΥΤΤΗΙΑΕ. 

. “ ΝΥ 

564] οπιηΐα {Πὰ σοῦρὰ Ὁ 

ΧΥ 
Αὐίδίορῖι. Αομανη, 468. Τί δ᾽ ὦ τόύλας γε τοῦδ᾽ 

ἔχεις πλέχους χρέος; 8610]. χαὶ τοῦτο δὲ παρὰ τὰ 
ἐχ Τηλέφου Εὐριπίδου 
ΓΟ; ὦ τάλας, σὺ τῷδε πείϑεσϑαι ϑέλεις; 

ϑέλεις 5ουϊδὶ ἰυδοῖς ὙΆΙΟΚΘα. ρτὸ μέλλεις. 

ΧΥΙ 

Αὐ!βίορ. Ἄοδανπ, 445. Ἐὐδαιμονοίης, Τηλέφῳ δ᾽ 
ἁγὼ φρονῶ, Β6801. παρὰ τὼ ἐκ Τηλέφου Εὐριπίδου 

“Καλῶς ἔχοιμι, Τηλέφῳ δ᾽ ἁγὼ φρονῶ. 
Αἴπθα. Ὑ. Ρ. 186 ο. Εὖ σοι γένοιτο, Τηλέφῳ δ᾽ ἀγὼ 
γοῶ. 

ΧΥΙΠ 

ΟἸθιμθπς ΑἸοχ. ϑίγομι. ΥἹ. '» 624 ο. 5.15. Καὶ 
μὴν ἐν Τηλέφῳ Εὐριπίδου εἰπόντος 

Ἕλληνες ὄντες βαρβάροις δουλείσομεν; 

Θρασύμαχος ἐν τῷ ὑπὲρ -Ἰαρισσαίων. λέγει" ᾿ρχε- 
λάῳ δουλεύσομεν, Ἕλληνες ὄντες βαρβάρῳ; : 

ΧΥΠΙΙ 
᾿Απιπιοηΐτα., ΠΡΟΣ πόλεως χαὶ ἔϑνους, ὡς πα- 

οὰ Θουχυδίδῃ, ξένος δὲ ὁ εἰς ἑνός" ὁ δὲ αὐτὸς χαὶ 
ἐδιόξενος. οὐκ ὀρϑῶς οὖν Εὐριπίδης ἐν Τηλέφῳ 
πρόξενον εἴρηχε τὸν ἰδιόξενον " 

Καχός τίς ἔστι προξένῳ σοι χρώμενος. 

ΧΙΧ 
Ξ6ΒΟ1. Ανϊδτορι. Ῥαο. 527. ᾿Εσχημάτισται δὲ (τὸ 

πλέχος) ὡς ἀπὸ τοῦ βλέπω βλεπτὸς καὶ ᾿“ττικῶς 
βλέπος, χαὶ ὡς ἀπὸ τοῦ ῥέω ὑέος. ἔστι δὲ Εὐριπέ-. 
δου ἐχ Τηλέφου ἢ Τληπολέμου τὸ 

᾿“πέπτυσ᾽ ἐχϑροῦ «ωιὸς ἔχϑιστον τέκος. 

ΧΧ 

Αὐϊκίοῦ, ΒΒοίου. ΠΠ1,.2, 10. Τὸ δὲ, ὡς ὃ Τήλειρος 
Εὐριπίδου «ησὶ, κώπας ἀνάσσειν χαὶ ἀποβὰς εἰς 
Μηυσίαν, ἀπρεπὲς, ὅτι μεῖζον τὸ ἀνάσσειν, ἢ κατ᾽ 

ἀξίαν. ῬλοΙΪψαα σαρρ]θὲ βομο αςία 

Κώπης ἀνάσσει χἀποβὰς εἰς Μυσίαν 

ἐτραυματίσϑη πολεμίῳ βραχίονι. 

ΧΧΙ 
Αὐἱβίορη. Εφα. 1237. 

Ὁ «Ροῖβ᾽ Ἤ“πολλον ύχιε, τί ποτέ μ᾽ ἐργάσει; 
5080]. ὁ στίχος ἐχ Τηλέφου Εὐριπίδου. ] 

ΧΧΗ ] 
50Π0]. ΑΥἸδοΡῃ. ΝᾺ. 888, ΓΦ ὅποι χρήζεες: 

τοῦτο ἐκ Τηλέφου Εὐριπίδου 

Ἴ19᾽ ὅποι χοήζεις " οὐκ ἀπολοῦμαι 
τῆς σῆς Ἑλένης οὕνεχα. 
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Χ ΧΙ 

Βίοθαοης 37. ν. 220. 

Σπάρτην ἔλαχες " χείνην χόσμει; 

τὰς δὲ Διυχήνας ἡμεῖς ἰδίᾳ. 

Ῥυΐονοιι. νϑύσαπι οἷθθ πομιῖθθ ποίου 5. Οἷται ῬΙυτΆτ ΟἾΝ5 

Μίονα!. γ. 602 Ρ. φοὐθῖε Σπάρταν, 

χύσμει,, Πϊοσοηΐδηυς ὙΠ, 18. Σπάρταν οἱ χείναν, 

1014. 40. ἣν ἔλαχες Σπάρταν χόσμει. 

ΧΧΙΝ 
ΘΟΡαους. 20. ν. 179. 

Ὥρᾳ σε ϑυμοῦ χρείσσονα γνώμην ἔχειν. 

«ἢ 5 οἱ ταύτην 

ΧΧΥ 

ΘΙΌΡαοις 22. ν. 189. 

Σὺ δ᾽ εἶχ᾽ ἀνάγκη, καὶ ϑεοῖσι μὴ μάχου. 

τόλιια δὲ προσβλέπειν με, χαὶ φρονήματος 

χάλα. τά τοι μέγιστα πολλάκις ϑεὸς 

τασιείν᾽ ἔϑηχε καὶ συνέστειλεν πάλιν. 

ΧΧΥΙ 

ῬΙυτανοῖμι5 ΝονοΙ. ρ. 461. Οὐ γὰρ μόνον, ὡς 

Τὐριπίδης 4«ησ΄, τὸ Τηλέφου τραῦμα 

Πριστοῖσι λόγχης ϑέλγεται δινήμασιν. 

ΧΧΥΠΙ 
5ίοΡρασις 29. ν. 198. 

Μοχϑεῖν ἀνόγκη τοὺς θέλοντας εὐτυχεῖν. 

ΧΧΥΠΙΕ 

ϑοχι. Ἐπιρῖνν αν. Ἐπὶ. ν. 702. 

507. οἱ 95. ν. 519. 

Τί γάρ μὲ πλοῦτος ὠφελεῖ νοσοῦντά γε; 

Βίορθαθυς 91. Ρ. 

σμίχρ᾽ ἂν ϑέλοιμι χαὶ χαϑ' ἡμέραν ἔχων 

ἄλυπον οἰχεῖν βίοτον ἢ πλουτῶν νοσεῖν. 

ΧΧΙΣ 
ΒίοΡασας 49. ν. 305. 

Τύλμα ἀεὶ, κἄν τι τρηχὺ νέμωσι ϑεοί, 

ΧΧΧ 

50801. ῬΙαίοηϊς Ρ. ὅ06. Ἁυχτήρ: σχεῦος, ἔνϑα 

διανίζουσι τὰ ποτήρια, ἢ ποτηρίου εἶδος, ὡς Εύρι- 

πίδης Τηλέφῳ. 

ΤΗΠΜΕ ΝΙΖ 4:1. 

1 

ΘιοΡαθας 1. Πυριπίδου Τημενίδων 

᾿πρετὴ δὲ κἂν ϑάνῃ τις, οὐχ ἀπόλλυται, 

ξῇ δ᾽ οὐχέτ᾽ 

ἅπαντα {9 οοὔδα συνϑανόνϑ᾽ ὑπὸ χϑονύς. 

ἄν. Οτάπιηι. 271. 

ΤΗΜΕΝΟΣ. 

ὄντος σώματος" χαχοῖσι δὲ 

Ῥυΐπιιπι σούοαπὶ οἷται 5οχί. Επιρὶν. 

οἷἶπο ποιλΐηθ διιοίουϊδ. 
Ππ 

ΘίοΡαοας 13. ν. 145. Ε. Τημενίσιν 
ΣΕ κυ το ᾿ Ά 

Καλόν γ᾽ ἀληϑὴς κἀτενὴς παρρησία. 

1 
Ξ , : 

ΟἸοπιοπς. ΑΙοχ. δίσοπι. Ψ]. Ρ. 621 ο. Πάλιν Πύρι- 

πίδου μὲν ἐν Κτιμένῳ (168. Τημένῳ) 

' πονοῦντι καὶ ϑεὺς συλλαμβάνει.“ 

Τῷ γὰρ 

«ιοά Γυᾶραα, πη 0 

νοῦ ἀποίσι ΘΧΒΙΡΟΙ 5610]. 1]. ὃ, 249. 

αὐτός τι νῦν δρῶ, χοὔτω δαίμονας χάλει" 

τῷ γὰρ πονοῦντι χὠ ϑεὸς συλλαμβάνει. 

] «Αὐτός εἰ Σὺν 

᾿ϑήνη διιοπᾶαίο βουϊρίας, «{ὐτός τι νῦν δοῶν εἶτα 

᾿ δαίμονας ΑἸῖου υϑυϑς ἃἴονίαν ἃ ίοΡαθο 29. 

. 199. “οὐ οχ Επυὶρὶάϊς. Η]ρροὶγίο. 

᾿Αροϑίο!ας ΝΈΧ,, 75. αν] χαὶ ϑεὸς. 

Ῥυΐου. νου. οἰζαίασ ἃ ϑυϊᾶα ν. τι 

χάλει. 

Ἐχ Ευριάο 

ὶ 

ιν 
ΒΙΌΡαΘι5. 91. Ρ. 211. 

«Ἱἱδὼς γὰρ ὀργῆς πλεῖον ὠφελεῖ βροτούς. 
Δ 

ΒίοΡδθις 57. Ρ. 226. 

Τιχὸς δὲ παντὶ χαὶ λόγῳ χαὶ μηχανῇ 

πατρίδος ἐρῶντας ἐχπονεῖν σωτηρίαν. 

ΥΙ 
ΒΙΌΡδοις 48, γ᾿. 351. 

«Ῥιλεῖ τοι πόλεμος οὐ πάντ᾽ εὐτυχεῖν " 
ἐσθλῶν δὲ χαίρει πτώμασιν νεανιῶν, 

χαχοὺς δὲ μισεῖ. τὴ πόλει μὲν οὖν νόσος 
τόδ᾽ ἐστὶ, τοῖς δὲ χατϑανοῦσιν εὐχλεές. 

ὙΠ 

ΒίοΡαθις 49. ν. 3568. Τημενίδων 
Οὐκ ἔστι χρεῖττον ἄλλο πλὴν χρατεῖν δορί. 

ὙΠ 
Θτοραθιις ἰΡΊ6πι. 

Τολμᾶν δὲ χρεών" ὃ γὰρ ἐν καιρῷ 
μόχϑος πολλὴν εὐδαιμονίαν 

τίχτει ϑνητοῖσι τελευτῶν. 
ΙΧ 

ΘΊΌΡ δος 52. ἡ. 300. Τημένῳ 

Τὸ δὲ στρατηγεῖν τοῦτ᾽ ἐγὼ χρίνω., χαλῶς 
γνῶναι τὸν ἐχϑρὸν, ἣ μάλισϑ'᾽ ἁλώσι γνῶναι τον χι ΟΟΥς Η] μα ι αλω “μος. 

Χ 
Τΐάοαι, ἐν τῷ αὐτῷ 

ἤάρξεις ἄρ᾽ οὕτω- χρὴ δὲ τὸν στρατηλάτην 
- ΄ “ 

ὁμῶς δίχαιον ὄντα ποιμαίνειν στρατόν. 
ΧΙ 

Τρῖάθαι, Τημενίσι. 

Ῥώμη δέ γ᾽ ἀμαϑὴς πολλάχις τέχτει βλάβην. 
ἜΤ 

Βίοραθυς ὅ4. ν. 309. δουτημένῳ 

Ἄλλη πρὸς ἄλλο γαῖα χρησιμωτέ, “1λλὴ πρὸς ἄλλο γαῖα χρησιμωτέρα. 
ΧΠΤΙ 

ΒίοΡαοις 80. ν. 497. Τημενίσι, 

«Ῥεῦ φεῖ, τὸ φῦναι πατρὺς εὐγενοῦς ἄπο 
ὅσην ἔχει φούνησιν ἀξίωμά τε. 
χἂν γὰρ πένης ὧν τυγχάνῃ χρηστὸς γεγὼς, 
τιμὴν ἔχει τιν΄, ἀναμετρούμενος δέ πως 
τὸ τοῦ πατρὸς γενναῖον ὠφελεῖ τρόπῳ. 

ἩΠΐπΟ δππιοῖς ΘομπρΠαίον. ΠΡΘΠΪ σερὶ εὐγενείας, «αῖ 

πίον. ῬΙΘΓΆΣ ΟΠ ΘΟ5. οϑὲ το]. Υ. οα, Ὑύγιι. νυ. 966. 
Χ͵Ιν 

ΒιΉΡαθις Τ0Ά. ν. ὅθ65. Τ᾽ημενίσι 

Πολλοὶ γεγῶτες ἄνδρες οὐχ ἔχουσ᾽ ὅπως 
δείξωσιν αὑτοὺς, τῶν χαχῶν ἐξουσίᾳ. 

9 
ΒίΌΡαθις 129. ν. 617. Τημενίσι 

Τοῖς πᾶσιν ἀνϑοώποισι χατϑανεῖν μένει. 
χοιγὺν δ᾽ ἔχοντες αὐτὸ χοινὰ πάσχομεν 
πάντες" τὸ γὰρ χρεὼν μεῖζον ἢ τὸ μὴ χρεών. 

ΧΥΙ 
ΒτΌΡαθις. 4, ν. 592. Τημενίσιν 

᾿Ἰσύνετος, ὅστις ἐν φόβῳ μὲν ἀσϑενὴς, 
λαβὼν δὲ μικρὸν τῆς τύχης φρονεῖ μέγα. 

ΝΥ τπσαν ᾿ ΣῊΝ 
ῬΟΙΧ ΙΧ, 27. Τοῖς γὰρ ποιηταῖς χαὶ τὰς χώ-- 

μας λέγουσι πόλεις οὐ προσεχτέον, ὡς παρ᾽ 

πίδη -- ἐν Τημενίδαις 

Ἅπασα Πελοπόννησος εὐτυχεῖ πόλις. 

Εὐρι- 
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ΧΥΠΙΙ 

Ἀρ]ΐαπηβ Ν. Α. ΨΙ, 39. Ἔν δὲ τοῖς 53:05 
δαις τὸ “Πράχλειον ἄϑλον ἔλαφον πέρατα ἔχειν ᾧ 
αὐτὸς Εὐριπίδης 4 σὲ τὸν τρόπον τόνδε ζδων 
»»ηλϑε δ᾽ ἐπὶ χρυσόχερων ἔλαφον μεγάλων ἐ ἄϑλων 
ἵνα (πανρ. Οθϑη. χρῆμα) δεινὸν ὑποστὰς χατ᾽ ἐναύ- 
λους ὀρέων ἀβάτους ἐπί τε λειμῶνας ποιμένιώ τε ἄλση." 

ΧΙΧ. 
Ἡρογομῖαα, 4ϊἸσέως: χαλῶς, δεξιῶς, Τὐριτιίδης 

Τημένῳ. 

ΧΧ 
Ἡοογομις ,Ανανομήν: ἀναδασμόν. ἀ ἀνανἕμειν 

γὰρ τὸ μερίζειν. Εὐριπίδης Τημένῳ. 

ΧΧΙ 

Ἡδρεγομίυα, ἤπυργος: ἀτείχιστος. Εὐριπίδης 
Τημένῳ. 

Χ ΧΗ 

Ἡρργομῖις, ΚΑ ατηβολή: 
πίδης Τημένῳ χαὶ 1Π1λιάσιν. 
50Β01115 ῬΙαίοι, γ. 127. 

τὸ ἐπιβάλλον. Εὐρι- 

Ἑδάοπι Ἰορσπηΐα ἧπ 

ΕΥΕΣΡΕΓΟΤΡ ΥΦΧ ΥΗ; 

Ι 
ΑὐἹοίορη. δη. 1242, ΜΙΔΟΡΟ  ς. ϑαίανη. Ι, 18. 

“ἸΠπόνυσος, ὃς ϑύρσοισι χιὼ νεβρῶν δοραῖς 
χαϑαπτὸς ἐν πεύχαισι “μοι ασὸν χάτα 
πηδᾷ χορεύων παρϑένοις σὺν «Τελιίσιν. 

1244, τὸ δὲ 
λοιπὸν τοῦ Ἰάμβου παρθένοις σὺν “1ελφίσιν. Ἡδδο 
Θηΐπι Οπιῖδῖς ΑὐἸδορη. ποις ΜΙΔοτΌΡς οἰΐαπι. Ἐοοάριι 
ὙΘΥδῚ5 Οἷταῖ 560]. Αὐἱδίορη. Νὰ. 604. δὲ νυ. 2. ΕἘπ- 
110]. ΜΙ. Ρ. 1, 38. ἩΟΥ Ια ἴῃ χαϑαπτός. 

ΠΞ ΠῚ 

Β01101. Ατῖςί, Πα. 1355. Οἷἱν άνϑας γά νος ὦ μ“- 
πέλου: παρὰ τὰ ἐξ “Ὑψιπύλης Εὐριπίδου .,Οἱ-- 
γάνϑα φέρει τὸν ἱερὸν βότρυν." χαὶ τὸ »Περίβαλ᾽, 
ὦ τέχν τ ἐξ “Υψισχιύλης. Αγιιὰ Αὐϊδίορι. δα γουρα 
περίβαλ᾽ ὦ τέκνον ἀἄάπαν ὠλένας. 

Ιν 
ΜδοιΟΡ. ϑαίανπ. Ὑ, 18. ΠΖίοοί αϑιωιῖο ἐκία σηζ7- 

εἷαπὶ αὐ φτοδαϊίογιοην ἡιογὶς αρ ιῖ, σπο τα Ἰογιοναὶ 
τίσις ζεῖ, 

Λαδογοίιν", {αρλολι ἢιὶς φηοσιο Ζπερρίαἶν τιοῦ δορὶ ἐνα- 

ἈΠ 5080]. ᾿Ὑψιπύλης ἡ ἀρχή. οἱ δὰ ν. 

πῇ «ολιοζοιις ΘΟ7)}7)11{}16 οηιῖς ἀγα 7101} 

Φοοεϊίαγμον δου ἐρίονῖς «είν “«ποίον 5, {πάηι ἐάν 
Τιάμης Οναγιηιαίίοις ἐμ ἢὶς ἤἰδυῖϑ), πος τραγῳϑου-. 

᾿ἠχελῶον 

λέγων 
γὰρ περὶ ὕδατος ὄντος σφόδρα πόρρω τῆς ᾿χαρνα- 
γίας, ἂν ἣ ἐστὶ ποταμὸς ᾿Ἀχελῶος, φησὶ 

“Ἰείξω μὲν ἀργεννοῖσιν ᾿πχελώου ῥόον. 
νΨ 

Ρ: 98 ἃ. 664 (. 

μένης λέξεως ϑογίροίἑ, ροπιίξ μὶς υονϑίος: 
σαν ὕϑωρ Εὐριπίδης «ησὶν ἐν Ὑψισιύλῃ. 

ῬΙπίανομις ΜΙΟΓΑ]. 

Υἱγψιπύλης τρόφιμος 

εἷς τὸν λειμῶνα χαϑίσας 

Ὥσπερ ὁ τῆς 

ἔδρεπεν ὃ ἕτερον ἐφ᾽ ἑτέρῳ αἰρόμενος 
ἄγρευμ᾽ ἀνθέων ἐσ "υχᾷ, 
τὸ νήπιον ἄπληστον ἔ ἔχων. 

Υ. 4. ἄπληστον» ἄχρηστον 93. 
ΥΙ 

Ρ- 110. ΟἸοπι. Αἴοχ. ῬΙπάτομις. ΜΌΓΩΙ. ϑίγοπι. 

ΤΥ. γν. 496. ϑΒιοβᾶθι 106. Ρ. 568. ΡΙυϊατοΝὶ Βδθο 
δαπε γοῦνα: Οὐ φαύλως γὰρ ἂν δόξειεν ὁ παρὰ τῷ 
ποιητὴ ᾿μφιάρεως ἀπ ατυςτοῦαν τὴν ̓ Αρχεμόρου 
μητέρα δυσχεραίνουσαν ὅτι γήπιος ὧν ὁ παῖς χαὶ 
ἄγαν ἄωρος ἐτελεύτησε" ΠΣ γὰρ οὕτως 
Ἔφυ μὲν οὐδεὶς ὅστις οὐ ποεῖ; βροτῶν " 
ϑάπτει τε τέχνα χἄτερ᾽ αὖ χτᾶται νέα, 
αὐτός τε ϑνήσχει. χαὶ τάδ᾽ ἄχϑονται βροτοὶ 
εἷς γῆν φέροντες 7)»" ἀναγκαίως δ᾽ ἔχει 
βίον ϑερίζειν ὥστε “άρπιμον στάχυν, 
χαὶ τὸν μὲν εἶναι, τὸν δὲ μή. τί ταῦτα δεῖ 
στένειν ἅπερ δεῖ χατὰ (φύσιν διεχπερᾶν; 
δεινὸν γὰρ οὐδὲν τῶν ἀναγκαίων βροτοῖς. 

ΤΙς ὅσπα ΟἸθιπθας ΠΙΠΤῚ ἐπε θὉ 
Ὡ γ᾽ οὖν παραινῶ, ταῦτά μου δέξαι, γύναι. 

Υ. 1. Βιοβρδθιις ὅστις οὐχ ἀεὶ πονεῖ. Οἴσογο ψϑυξΐ 
Το. ΤΠ, 

“οῖον ΠΙογδιισψιο. Ὑ. 3. 

25. ΛΙοΡΙαΤῖΣ γιθηῖο δδὲ, ψιίθηῖ Ὅο)ι αἰξίν αἱ 

ΟἸθμιθης. σπείρει ρτὸ χτᾶται. 
Οἴσθνο: ηεειὶ σερέ Πμρμεμιαϊ Πφονὶ, Ἐαπνσιενι σγοαπαΐ., 
Υ. 8. ῬΙαΐάνοι, ΜΓ]. νυ. 117 ἃ. Οὐδὲν γὰρ δεινὸν 
τῶν ἀναγχαίων βοοτοῖς. ΟἸομπιθης οὗ δεινὸν οὐδὲν 
τῶν ἂν. βο. ᾿ 

Δ! 
ΒίοΡθαθις 10. γν. 127. 

Καχκοῖς τὸ χέρδος τῆς δίχης ὑπέρτερον. 

γΠ| 
Βίοθαθιβ 20, ν. 171. 172. 

Ἔξω γὰρ ὀργῆς πᾶς ἀνὴρ σοφώτερος. 

ΙΧ 
ΒΊΌΡαρις 109, Ρ. ὅ80. 

; 5 , 
Ἴδελπτον οὐδὲν, πάντα δ᾽ ἐλπίζειν χρεών. 

Χ 

Β0Π01. Αὐτοί. Βαη, 1303. νὰ τὸ δωδεχκα- 
μήχανον Κυρήνης μελοποιῶν: Κυρήνη μὴχ υ ; 
ἑταίρα τις ἐπίσημος, δωδεχαμήχανος ἐπιχαλουμένη 

διὰ τὸ τοσαῦτα σχήματα ἐν τῇ συνουσίᾳ ποιεῖν. 
ἔστι δὲ παρὰ τὸ ἐξ “Ὑ ψιπύλης Εὐριπίδου 

ὃ ἐ ᾿ 
᾿᾿νὰ τὸ δωδεχαμήχανον ἄντρον. 

Ἑδάθπι ϑυϊάας ν. δωδεχαμήχανος, «αὶ γτὸ 
μάροὶ ἄστρον. 

2, 
αντρον 

ΧΙ 

Οαϊθπις Υ. Ρ. ΟΙὅ. οα. ΒΑ511. Χ͵ἼΙ, γν. 376. Οματγί. 
͵ » 

ἄθ νοοὺ. ἀέτωμα οἴχου 5. ἀετός " καὶ Εὐριπίδης ἐν 
ΛΕΞΟΝΟ, ἡ 
Υιμιπυλὴ φησὶν 

᾿Ιδοὺ πρὸς αἰϑέρ᾽ ἐξαμιλλῆσαι χόραι 

γραπτοὺς ὁΠὁ Ὲ οἷσι προσβλέπειν τύπους. 

Ὑ ΙοΚοπανῖις, ἐξα λλώνται κόραι γραπτοὺς ἐν αἰετοῖσι. 

ΧΗ 
Ἑπιβίαι εἶς. Ρ. 969, 42. 

Εὔσημα κιὰ σὰ χαὶ κατεσφραγισμένα. 

ΧΙ 

Ἡνροοναῖῖο, Τρ χτεῦσαι:--- ὅτι δὲ ἀρχτευόμε- 

ναι παρϑένοι ἄρχτοι χαλοῦνται Εὐριπίδης “Ὑψιπύλῃ. 
Οομῇ. ΒΕΚΚοΥΙ Απροᾶ, Ρ. 444, 32, 

Χιν 

Ἡδογοδίις, ἡγαδρομαί: αὐξήσεις, βλαστήσεις- 
Εὐριπίδης “Ιχέτισιν, “Ὑψιπύλη. ] 

ΧΥ 

ΒΟΚΚΟΥ Αποοά. Ρ. 98, 90θ.ὡ. Ἐχδημέας 

μόνον ἀποδημία. Εὐριπίδης Ὑψιπύλῃ. 

ἙΆΛΟΜΕΝΤΑς 
1ὅ 



᾿ς τ το ὰτοσοΨσστ στο πα τ τὸ, τα συ δ ΠΥ Ν 

114 Ἑ ΡΟ ΊΓ ΑΓ Ὁ Ὁ- 

ΧΥΓ 

Βοκκουὶ Αποοᾶ, ρ. 109, 156. Νεαρός: 
τοῦ νέος. Εὐριπίδης “Ὑψιπύλῃ. 

ἀντὶ 

.“,ᾳςιιφ48 Θ 2 Ν. 

Η 

ϑίσαρο Τ. γ. 33, οἅ. Οαβαιν. Ρ. ὅ8. 54. ΑΙπι6]. 

Ὁ Εὐριπίδης ἐπὶ τῷ «Ῥαέϑοντι τὴν Κλυμένην φησὶ 

δοϑῆναι Π]έροπι τῆσδ᾽ ἄνακτι γῆς, 

ἣν ἐχ τεϑρίππων ἁρμάτων πρώτην χϑόνα 
“μλιος ἀνίσχων χρυσέᾳ βάλλει φλογί. 

| ἘΠ ΊΟΙ δ αὐτὴν “είξομες μελάμβροτοι 

Ἔω φαεννὰν “Πλίου ϑ᾽ ἱπποστάσεις. 

᾿γῦν μὲν δὴ χοιρὰς ποιεῖται τὰς ἱπποστάσεις τῇ τε 
Ποῖ χαὶ τῷ Πλίῳ, ἐν δὲ τοῖς ἑξῆς πλησίον αὐτάς 

ἰφῆσιν εἶναι τῇ οἰκήσει τοῦ Μέροπος. καὶ ὅλῃ γε 
τῇ δραματουργίᾳ τοῦτο παραπέπλεχται, οὐ δήπου 

τῆς κατ᾿ Ἧἴγυπτον Αἰϑιοπίας ἴδιον ὃν, μᾶλλον δὲ 
τῆς παρ᾽ ὅλον τὸ μεσημβοινὸν κλίμα διηχούσης πα- 

ραλίας. Ῥίοροπ. 1. 1, 10. 6 Απαχάρονα, φασὶ δ᾽ 

αὐτὸν προειπεῖν τὴν περὶ «Αἱγὸς ποταμὸν γενομένην 
τοῦ λίϑου πτῶσιν, ὃν εἶπεν ἐκ τοῦ ἡλίου πεσεῖσϑαι" 
ὅϑεν χαὶ Εὐριπίδην μαϑητὴν ὄντα αὐτοῦ χρυσέαν 
βῶλον εἰπεῖν τὸν ἥλιον ἐν τῷ «Ραέϑοντι. 9. ππᾶθ 

ΨαΙοΚρη. Ὀΐαισ. ρ. 31. βιυβρίοαθαῖαν ΠΙοβθηθπὶ υ. ὃ. 

Ιορῖσθο χρυσέᾳ βώλῳ φλέγει. Μίναπι νοτὸ Πίοσθποπι 

6 ῬΒαδριποηΐῖθ οἰΐασο, «ιοὰ οεϊαπι ἴῃ Οτθδίθ υ. 97Έ. 

Ἰορίτασ πθὸ 4πᾶπι οομοθ 50] ἀϊοατιν χρυσέᾳ βώλῳ 

φλέγειν, ᾿πίοΠἶσο. Τίαψιθ πιθιμουϊίον. οἴζαης. ΠΟ ΘπΘ5 

ῬΗαθιμοιίοπι ρτῸ ΟΥθοῖο ποινίπασδθ ταϊπὶ συἱή θέαν.“ 

ΜΆΥΤΤΗΙΑΕ. 

Εταστηοπία οχ οοάϊοο Ραυίβίημο ἃΡ ΒοΙς- 

Ικοῦὸ «ἀοβουρία, πιθηάαία 410 Ἠουτπδπ- 

πὸ (Θριιδο. νο]. ΠΠ.). 
Π 

Δινησϑεὶς ὅ μοί ποτ᾽ εἰςρ᾽, ὅτ᾽ εὐνάσϑη, ' 
ϑεὸς, 

αἰτοῦ τί χρήζεις ἕν " πέρα γὰρ οὐ ϑέμις ] 

λαβεῖν σε" χῶἂῶν μὲν τυγχάνης, σάφ᾽ ἴσϑ᾽ ὅτι 
ϑεοῦ πέφυχας" εἰ δὲ μὴ, ψευδὴς ἐγώ. 
πῶς οὖν πρόσειμι δῶμα ϑερμὸν Ἡλίου; 
χείνῳ μελήσει σῶμα μὴ βλάπτειν τὸ σόν. 
εἴπερ πατὴρ πέρυχε, χοὐχ ἄλλως λέγεις. 

σάφ᾽ ἴσϑι- πεύσῃ δ᾽ αὐτὸ τῷ χρόνῳ σαφῶς. 
ἀρχεῖ: πέποιϑα γάρ σε μὴ ψευδῆ λέγειν. Ὁ 

10 ἀλλ᾽ ἕρπ᾽ ὃς οἴχους " χαὶ γὰρ αἵδ᾽ ἔξω 

δόμων ] 

διιωαὶ περῶσιν, εὶ πατρὸς χοιμωμένου 
σαίρουσι δῶμα, χαὶ δόμων χειμήλια 
χαϑ᾽ ἡμέραν «οιβῶσι, χἀπιχωρίοις 

ὀσμαῖσι θυμιῶσιν εἰσόδους δόμων. 

15 ὅταν δ᾽ ὕπνον γεραιὸς ἐχλιπὼν πατὴρ 
πύλας ἀμείννη., χαὶ λόγους γάμων πέρι 
λέξη πρὸς ἡμᾶς, ᾿Πλίου μολὼν δόμους, 

τοὺς σοὺς ἐλέγξω, μῆτερ, εἰ σαφεῖς λόγοι. 

ΟΡ ΤΥ ΡΟ στρ. ἅ. 
20 «ΣΧ ατα γα» Ι 

τὰς, ΜΖ 

μέλπει δὲ δένδρεσι λεπτὰν 
ἀηδὼν ἁρμονίαν, 
γόοις ὀρϑρευομένα, 
ἔπυν Ἵπυν πολύϑρηνον. 
σύριγγας δ᾽ οὐριβάται 

χινοῦσιν ποίμνας ἐλαταί" 

ἔγρονται δ᾽ εἰς βοτάναν 
ξανϑῶν πώλων συζυγέαι. 

ἤδη δ᾽ εἰς ἔργα χυναγοὶ 
στείχουσιν ϑηροςρόνοι, 
πηγαῖς τ᾽ ἐπ᾿ ὠχεανοῦ 

25 

» , 
(»Τ. ((- 

80 

μελιβόας κύκνος ἀχεῖ. 
ἊΝ ΟΡ ἘΣ ᾿ , 
ἄχκατοι δ᾽ ἀνάγονται ὑπ᾽ εἰρεσίας στρ. β΄. 
ἀνέμων τ᾽ εὐαέσιν ᾿δοθίοις 
ἀνὰ δ᾽. ἱστός τροο τ 

835 

δ᾽ '“οὐτῶ 567. ΟΥ̓́Τ Ὁ Ὁ 

δ᾽ ὦ» οι κίον το ἰυῥψο τα 

40 ΤΣ ὁ ὦ 
ρψροΕοΠΟΠ[εοΠ γα τ -- - - - 

σινδὼν δὲ πρότονον ἐπὶ μέσον πελάσσει. 
τὰ μὲν οὖν ἑτέροισι μέριμνα πέλει. ἀντ. β΄. 
χῶμον δ᾽ ὑμεναίων δεσποσύνων 

45 ἐμὲ χαὶ τὸ δίχαιον ἄγει καὶ ἔρως 
ὑμνεῖν " δμωσὶν γὰρ ἀνάκτων 
εἰάμεροι προσιοῦσαι 
μολπαὶ ϑράσος αὔξουσ᾽ 

ἐπὶ χάρματ᾽ " εἰ δὲ τύχα τι τέχοι, 
βαρὺν βαρεῖα φόβον ἔπεμψεν οἴκοις. 

ὁρίζεται δὲ τόδε φάος γάμων τέλος, ἐπῳδ. 
τὸ δή ποτ᾽ εὐχαῖς ἐγὼ 
λισσομένα προσέβαν ὑμέναιον ἀεῖσαι 

φίλον φίλων δεσποτᾶν. 

ϑεοὺς ἔδωχε, χοόνος ἔχρανε 
λέχος ἐμοῖσιν ἀρχέταις. 
ἔτω τελεία γάμων ἀοιδά. 
ἀλλ᾽ ὅδε γὰρ δὴ βασιλεὺς πρὸ δόμων 
χήρυξ ϑ᾽ ἱερὸς καὶ παῖς «Ῥραέϑων 

στείχουσι, τριπλοῦν ζεῦγος, ἔχειν χρὴ 
στόμ᾽ ἐν ἡσυχίᾳ" 

ὅ0 

δ 

περὶ γὰρ μεγάλων γνώμας δείξει, 
τε 6 τ ᾿ ε 

παῖδ᾽ ὑμεναίοις, ὥς φησι, ϑέλων 

ζεῦξαι νύμφης τε λεπάδγοις. 

θ6 ΚΗ͂Ρ. ᾿Ωχεανοῦ πεδίων οἰκήτορες, 

εὐφαμεῖτ᾽, ὦ, 

ἐχτόπιοί τε δόμων ἀπαείρετε, 
ὦ ἴτε, λαοί. 

χηρύσσω δ᾽ ὁσίαν βασιλήιον, 
αἰτῶ δ᾽ αἶσαν 

ΣΙ ΄ ΄ τῷ »Ξ 
εὐτεχνίαν τε γάμοις, ὧν ἔξοδος 
ἅδ᾽ ἕνεχ᾽ ἥκει, 
παιδὸς πατρός τε τῆδ᾽ ἐν ἡμέρᾳ λέχη 

χρᾶναι ϑελόντων " ἀλλὰ σῖγ᾽ ἔστω λεώς. 
15. ΕΡΗ ς ρ - 

το 

" ἘΣ 

εἰ γὰρ εὖ λέγω, 

Πυροῦσσ᾽ ᾿Ερινὺς ἐν νεκροῖς ϑερήιον 
ζῶσ᾽ ἥδ᾽ ἀνίησ᾽ ἀτμὸν ἐμφανὴ . - 
ἀπωλόμην" οὐχ οἴσετ᾽ εὶς δόμους γέχυν ; 



ΡΥ ΎΓΠΕΕΙ Δ ΘΕΟῪΣ 11 

ἴϑ᾽, ὡς πόσις μοι πιλησίον γαμηλίους 

ὅ μολπὰς ἀντεῖ, πιαρϑένοις ἡγούμενος. 
οὐ θᾶσσον; οὐχ ἀμολγὸν ἐξομόρξετε, 

εἴ πού τίς ἐστιν αἵματος χαμαὶ πεσών; 

ἐπείγετ᾽, εἶα, δμωίδες " χρύψω δέ νιν 
ξεστοῖσι θαλάμοις, ἔνϑ᾽ ἐμῷ χεῖται πόσει 

10 χρυσός" μόνη δὲ χλῆϑρ᾽ ἐγὼ σᾳροαγίζομαι. 

ὦ χαλλιφεγγὲς “Πλι᾽, ὥς μ᾽ ἀπώλεσας, 

χαὶ τόνδ᾽. ᾿ἡπόλλω δ᾽ ἐν βροτοῖς σ᾽ ὁρ- 

ὑῶς χαλεῖ, 

ὀνόματ᾽ οἶδε δαιμόνων. 
στρ. 

ὅστις τὰ σιγῶντ᾽ 
ΧΟΡ. Ὑμὴν Ὑμὴν, 

1 τὰν «1ιὸς οὐρανίαν ἀείδομεν, 
τὰν ἐρώτων πότνιαν, τὰν παρϑένοις 
γαμήλιον ᾿Ἱφροδίταν 
πότνια, σοὶ τάδ᾽ ἐγὼ νυμῳεῖ᾽ ὀφείλω, 
Αὐύπρι, ϑεῶν χκαλλίστα, 

20 τῷ τὲ μονόζυγι σῷ 
πώλῳ, τὸν ἐν αἰϑέρι χρύπτεις 

σῶν γάμων γένναν " 

ἃ τὸν μέγαν 
τᾶσδε πόλεως βασιλῆ νυμιρεύετε, 

20 ἀστερωποῖσιν δόμοισι χρυσέοις 

ἀρχὸν, φίλον ᾿ἡφροϑδίτᾳ. 

ὦ μάχαρ, ὦ βασιλέως μείζων ἔτ᾽ ὕλβον, 

ὃς ϑεὰν χηδεύσεις, 

χαὶ μόνος ἀϑανάτοις 

390 γαμβρὸς δι᾿ ἀπείρονα γαῖαν 
ϑνατὸς ὑμνήση. 

χώρει σὺ, χαὶ τάσδ᾽ 

Ε 
αγ»τ.- 

ΠΕΡ. εἷς δόμους ἄγων 
χόρας, 

γυναῖχ᾽ ἄνωχϑι πᾶσι τοῖς κατὰ στόμα 

ϑεοῖς χορεῦσαι, χαὶ χυχλώσασϑαι δόμους 

86 σεμνοῖσιν ὑμεναίοισιν, Ἑστίας ὃ ἕδος, 
ἀφ᾽ ἧς τὸ σῶφρον πῶς ἂν ἄρχεσϑαι ϑέλοι 
ἘΠ Σ, Τ ΠΟ ΞΟ ς ς «᾿ς 

40 Ὄπ πε σιν, το οὐχ ὁ 

ϑεῶς προσέλθῃ τέμενος ἐξ ἐμῶν δόμων. 
ΘΕΡ. ὦ δέσποτ᾽, ἔστρε"ν᾽ ἐκ δόμων ταχὺν πόδα. 

οὗ γὰρ σὺ σώζῃ σεμνὰ ϑησαυρίσματα 
45 χουσοῦ, δι᾿ ἁρμῶν ἐξαμείβεται πύλης 

χαπνοῦ μέλαινα λιγνὺς ἔνδοθεν στέγης. 

προσϑεὶς πρόσωπον, φλόγα μὲν οὐχ ὁρῶ 
πυρὸς, 

γέμοντα δ᾽ οἶχον μέλανος ἔνδον αἰϑάλου. 

ἀλλ᾽ ἔσιϑ᾽ ἐς οἶχον, μή τιν᾽ ὝἭαιστος 
χόλον 

40 δόμοις ἐπεισφρεὶς, μέλαϑρα συμῳφλέξῃ πυρὶ 
ἂν τοῖσιν ἡδίστοισι «»αἔϑοντος γάμοις. 

ἽΕΡ. πῶς «ής; ὅρα μὴ ϑυμάτων πυρουμένων 

χατ᾽ οἶχον ἀτμὸν κεῖσ᾽ ἀποσταλέντ᾽ ἴδης. 

ΘΕΡ. ἅπαντα ταῦτ᾽ ακἴϑρη τ᾽ ἀχάπνωτοί 8' ὁδοί. 

ὅδ ΜΙΕΡ. οἶδεν δ᾽ ἐμὴ τάδ᾽ ἢ οὐχ ἐπίσταται δά- 
μαρ; . 

ΘΕΡ.. ϑυηπολοῦσα ϑεοῖς, ἐχεῖσ᾽ ἔχει φρένας. 

ΠΕΡ. ἀλλ εἴμ᾽, ἐπεί τοι καὶ φιλεῖ τὰ τοιάδε 
ληφϑέντα φαύλως ἐς μέγαν χειμῶν᾽ ἄγειν. 

σὺ δ᾽, ὦ πυρὸς δέσποινα, “1ήμητρος κόρη, 
60 ἽἭφαιστέ τ᾽, εἴητ᾽ εὐμενεῖς δόμοις ἐμοῖς. 

ΧΟΡ. τάλαιν᾽ ἐγὼ, τάλαινα, ποῖ πόδα 
πτερόεντα χαταστάσω; 

τίν᾽ αἰϑέρ᾽, ἢ γᾶς ὑπὸ χεῦϑος (ραν- 
τον ἐξαμαυρωθῶ; 

θὅ Ἰώ μοί μοι, χαταφανήσεται 
βασίλεια τάλαινα, παῖς τ᾽ ἔσω 

χρυ(φραῖος νέχυς. 

ὀτοτοτοῖ, χεραύνιοί τ᾿ ἂχ Διὸς 
πυρίβολοι πλαγαὶ, λέχεά ϑ᾽ ᾿Ἁλίου. 

το ὦ δυστάλαινα τῶν ἀμετρήτων χακῶν 
᾿Ωχεανοῦ χύρα, 

πατρὸς ἴϑι πρόσπεσε 

γόνυ λιταῖς σφαγὰς, 
σφαγὰς, οἰκτρά τ᾽ ἀρχέσαι σᾶς δειρᾶς. 

765 ΠΕΡ. Ἰώ μοί μοι. 
ΧΟΡ. ἠχούσατ᾽ ἀρχὰς δεσπότου στεναγμάτων; 
ΜΠΕΡ. Ἰὼ τέχνον. 

ΧΟΡ. χαλεῖ τὸν οὐ χλύοντα δυστυχῆ γόνον 
ὀμμάτων ὁρᾶν σαφῆ. 

ΤΙ 

ῬΙανοι 5. Νουα]. Ρ. θ0 ς, Πολλοὶ γὰρ οὔτε χα- 

τορύττουσιν, ἀλλ᾽ ἐῶσι περιφράξαντες, ὥστε ὁρᾶ- 
σθαι τοὺς νεχροὺς ἀσήπτους ἀεὶ, τὴν Εὐριπίδου Κλυ- 

μένην ἐλέγχοντας ἐπὶ τοῦ «Ῥαέϑοντος εἴποῦσαν 
«Ῥίλος δέ μοι 

ἄλουτος ἐν φάραγξι σήπεται γέχυς. 
.» Ἑονίαδδθ πο οἰΐαπι υοίουθηιπι Ρ. Θ06 ο. Καὶ μυ- 

ρίους ἤδη τεϑνηχότας Ἰδεῖν ἔστιν ὑπὸ βροντῆς, οὐδὲν 
οὔτε πληγῆς ἴχνος οὔτε καύσεως ἔχοντας, ἀλλ᾽ ὑπὸ 
φόβου τῆς ψυχῆς, ὡς ἔοιχεν, ὄρνιϑος δίκην ἀποπτα- 
μένης τοῦ σώματος, πολλοὺς γὰρ, ὡς ὁ Εὐριπίδης 
φησὶν, βροντῆς πνεῦμ᾽ ἄναιμον ὥλεσεν. ᾿Τπ 60 
ΤΠθο Βηγγπᾶθιι 6. πηιδῖοα ὁ. 2. ν. 76. Ἰορῖξ τραῦμ᾽ 

ΑΥΤΗΙΆΕ. 
ιν 

ῬΙυΐαυομι5 ΜοναΙ. ρ. 608 ἃ. ᾿“λλὰ δέδια πάλιν 

μὴ συνεχβάλωμεν τῷ λυποῦντι τὴν μνήμην, ὥσπερ 
ἡ Κλυμένη λέγουσα. Μισῶ δ᾽ εὐάγκαλον τόξον 
χρανείας, γυμνάσια δ᾽ οἴχοιτο.“ 

δῷ 

Τιοηρίπι 46. 5] πὶ. 16. 

ραδιδοὺς τὰς ἡνίας ὁ ἽΠλιος 

Ἔλα δὲ μήτε «Τιβυχκὸν αἰϑέρ᾽ ἐμβαλών" 
χρῶσιν γὰρ ὑγρὰν οὐκ ἔχων ἁψῖδα σὴν 

χάτω διήσει, 

φησίν" εἶθ᾽ ἑξῆς, 
Ἵει δ᾽ ἐφ’ ἑπτὰ “Πλειώδων ἔχων δρόμον. 

τοσαῦτ᾽ ἀχούσας εἶτ᾽ ἔμαρψεν ἡνίας, 

χρούσας δὲ πλευρὰ πτεροιρόρων ὀχημάτων 

μεθῆκεν" αἱ δ᾽ ἔπταντ᾽ ἐπ᾿ αἰϑέρος πτύχας. 

πατὴρ δ᾽ ὄπισϑε νῶτα σειραίου βεβὼς 

ἵππευε, παῖδα ΠΟ οΕΗΟ δι ἐχεῖσ᾽ ἔλα, 

τῇ ῥα τ στρέφ᾽ ἅρμα τῆδε. 

ἄρ᾽ οὐχ ἂν εἴποις ὅτι ἡ ψυχὴ τοῦ γράφοντος συνεπι- 

βαίνει τοῦ ἄρματος χαὶ συγχινδυνεύουσα τοῖς ἵπποις 

συνεπτέρωται; οὐ γὰρ ἂν, εἰ μὴ τοῖς οὐρανίοις 

ἐχείνοις ἔργοις ἰσοδρομοῦσα ἐφέρετο, τοιαῦτ᾽ ἄν 

ποτὲ ἐφαντάσϑη. 

᾿ ἐς 
ανϑαιμον. 

Τῷ γοῦν «Ῥαέϑοντι πα- 
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ΥΙ 

ΒιοΡαθιις. 66]. γῆ γ5. Ὑ0]. 1. ν. ὅ40. Ηδον. Ὑ[ιι-- 
νἴπς ΙΧ, 4, (ΙΧ, 1, 13. 64. Βομμθὶα.) 

Θερμὴ δ᾽ ἄνακτος φλὸξ ὑπερτέλλουσα γῆς 
χαίει τὰ πόρρω, τἀγγύϑεν δ᾽ εὔχρατ᾽ ἔχει. 

Βῖπος. ὑόῦϑιις σΟΠ Προ πηο5. Θ656.,. 4αουπ δου ἀρπᾶ 

ἀπιιπὶ Ὑ ταν, Ἰορίταν,, Ὑἱ 1 θαγπος. 

ΜΗ 

ὙΠΘοπ. 5680]. ἴπ Αὐαιΐ Ῥμδοποπι. 169, Οὐχ ἀνωνύ- 
μως, φησὶ, φέρονται αἱ ὙὙάδες ἐν τῷ μετώπῳ τοῦ 

ταύρου. Θαλῆς μὲν οὖν ϑύο αὐτὰς εἶπεν εἴνει, τὴν 
μὲν βόρειον, τὴν δὲ νότιον" Εὐριπίδης δ᾽ ἐν τῷ 
«Ῥαέϑοντι τρεῖς. 

ΨΠΠ 

᾿Αἰμοηδοις ΧΙ, ρ. 502 ἃ. Εὐριπίδης «Ῥαέϑοντιε 

ἱϑυχτήρικ 
δένδρη φίλαισιν ὠλένκισι δέξεται. 

ΙΧ 
ΒίοΡαθις 38, ν. 230. 

Ὡς πανταχοῦ γε πατρὶς ἡ βύόσχουσα γῆ. 

Χ 
ΒίοΡαοιις. 41. ν. 239. 

Ἔν τοῖσι μώροις τοῦτ᾽ ἐγὼ χρίνω, βροτῶν 
ὅστις πατὴρ ὧν παισὶ μὴ φρονοῦσιν εὖ 
ἢ καὶ πολίταις παραδίδωσ᾽ ἐξουσίαν. 

ΝΙ 

ΒΟ] αθιις ᾿ΡΙ46πι. Αροδίο!ας ἈΠ, ὅ6. 

Ναῦν τοι μί᾽ ἄγκυρ᾽ οὐδαμῶς σώζειν φιλεῖ, 

ὡς τρεῖς ἀςέντι, προστάτης ϑ᾽ ἁπλοῦς πόλει 

σφαλερὸς, ὑπὼν δὲ κἄλλος οὐ χαχὸν πόλει. 

ΧΙἼΙ 
ΒΓΌΡδοις 91. ν. 507. 

“Ἰεινόν γε" τοῖς πιλουτοῦσι τοῦτο δ᾽ ἔμφυτον, 
σχαιοῖσιν εἶναι. τί ποτε τούτου ταΐτιον; 

ἀρ᾽ ὕλβος αὐτοῖς ὅτι τυφλὸς συνηρεεῖ, 

τυφλὰς ἔχουσι τὸς «φρένας χαὶ τῆς τύχης; 
ΧἼΗΙ 

Επιδίαίμῖις Ρ. 1791, 64. “1 δὲ τοιαύτη προὶξ ὅτι χαὶ 

φερνὴ λέγεται δηλοῖ, φασὶν, ἐν «»καέϑοντι Εὐριτιί- 
δὴς εἰπιὸν 

᾿Ελεύϑερος δ᾽ ὧν δοῦλός ἐστι τοῦ λέχους, 

πεπραμένον τὸ σῶμα τῆς φεργῆς ἔχων. 

Ἑσοάθπι γϑορίοῖς ῬΙαΐανομις ΜΟν]. ν. 498 ΒΝ. Αα απο 

ξαθυ απ σϑίουθη πὶ Θυ56., 4πο 6 ῬΒαριποπίο οχ Ἐπ- 

τιρὶθ. σοιμπηθπιοναῦ ῬΊ ΣΝ. Εἰσί. παίμσ, 37, 2. οορίοα- 

Ραΐίασ σμηκοη, ἀρὰ Πυζαο, Ἐχοιο. δοαῆ, Ρ. ὅ2. 

“1. 0 ΚΟΊΤΗ ΤΟ ΕΣ 

Ἡπαῖνς. ΓὰΡυ] 86 ἀθϑουϊρείοπθπι ππᾶρηα ΟΧ ρΡαγίο οχρο- 

5αῖς Πῖο Ομεγϑοσί. οναιτίοιο ΓΠῚῚ φουναιῖς. ρανεῖπι ἱροὶ 

ΡῬοθίαθ ὑθυθὶς., ἐπιᾶθ᾽ ΠΟ 5. συιὶς τϑοε ποιὸ οοπαίες 6οΐ 

Ὑαϊοκθηανγίις Πίδίνῖν, σὰρ. ΧῚ, 

Ι 

Αὐίδιοι, Ετμῖο. Νίσοπι. ΥἹ, 8. Ἐπάρα. Υ, 8. ΡΙΠαΐατ- 

εἶνιις. ΜΙΌΓα]. ἡ. ὅ44 ο. Ὑ΄. 4. ῬΙπίαγοίνις Δέον αι. ρ. 779 ἃ. 
50801. Αὐϊβίορι. απ. 284. Ψ.. ὅ. 6. Βιίονδθιις 29. Ρ- 
199. 

Πῶς δ᾽ ἂν φρονοίην, ᾧ παρὴν ἀπραγμόνως 
ἐν τοῖσι πολλοῖς ἠριϑιεημένῳ στρατοῦ 
ἴσον μετασχεῖν τῷ σοφωτάτῳ τύχης; 

5 

-.ἠὠὦὐτοθθΠΠΠΠΠΠΠΠΤΠΠΠΠΠρΠΘὅὃἷὃἷΠἷ΄ὃἷὃἝἕἷἝἕἝἕὃἕὃὃὃ 

οὐδὲν γὰρ οὕτω γαῦρον ὡς ἀνὴρ ἔφυ" 

τοὺς γὰρ περισσοὺς χαί τι πράσσοντας πλέον 

τιμῶμεν, ἐίνδρας τ᾽ ἐν πόλει νομίζομεν. 
΄τ 

Ῥ]υΐαγ μι 5. ΜΟν]. Ρ. 648 ο. 

Ὀχνῶ δὲ μόχϑων τῶν πιρὶν ἐχχέαι χάριν, 
χαὶ τοὺς παρόντας οὐκ ἀπωϑοῦμαι πόνους. 

1Π1 

ῬΙπΐατομας ΜΟΙ]. Ρ. 521 ἃ. 

“ὐσμορφα μέντοι τἄνδον εἰσιδεῖν, ξένε. 
ιν Ι 

Βίοραριις 119. ν. 002. 

Ἅλις, ὦ βιοτά" πέραινε, πρίν τινὰ συντυχίαν 

ἢ χτεάτεσσιν ἐμοῖς, ἢ σώμωτι τῷδε γενέσϑαι. 
Ἅ 

Ταυξεῖπ. ΜΙ. π᾿ μοναοχ. Ρ- 109 ". οᾶ. Οοἴοη. 

Ὁρᾶτε δ᾽ ὡς χὰν ϑεοῖσι χερδαίνειν χαλὸν, 

ϑαυμάζεται δ᾽ ὁ τιλεῖστον ἐν ναοῖς ἔχων 
χουσόν " τί δῆτα χαὶ σὲ κωλύει λαβεῖν 
χέρδος παρόν γε, κἀξομοιοῦσϑαι ϑεοῖς. 

ΥΙ 

ΒΊΟΡ οι 5. 60]. οἵ, γ01. 1. γ. 4. 

Τί δῆτα ϑάκχοις ἀρχιχοῖς ἐνήμενοι 

σαφῶς διόμνυσϑ᾽ εἰδέναι. τὰ δαιμόνων 
οἱ τῶνδε χειρώναχτες ἄνϑρωποι λόγων; 

ὅστις γὰρ αὐχεὶ ϑεῶν ἐπίστασθαι πέρι, 
οὐδέν τι μᾶλλον οἶδεν ἢ πείϑει λέγων. 

ΥΗ 

138. Οἷον, τὸ αὐτὸ 
τος ᾿ωμβεῖον «Αἱσχύλου καὶ Πὐριπίδου, ἕν 

20 ΚΑ ΦῚ 

] 
! 

] 
! 

Αὐϊϑίοίοι, γμοοῖ. ἜΠ 
δὲ μόνον 

ὄνομα μετατιϑέντος, ἀντὶ χυρίου εἰωθότος γλῶτταν, 

τὸ μὲν «φαίνεται χαλὸν, τὸ δ᾽ εὐτελές. αΑϊσχύλος 

μὲν γὰρ ἐν τῷ «Ῥιλοχτήτη ἐποίησε 
φαγέδαινα, ἣ μου σάρχας ἐσϑίέει ποδύς, 

ὁ δὲ ἀντὶ τοῦ ἐσϑίει τὸ ϑοινᾶται μετέϑηχε. 

ΨΗΙ 

ῬΙΆτομι 5. ΜΌνα]. ἡ. 1108 ". Ὀΐοσ. Τδουί. Υ,, 3. 

Οἴσθτο ἄθ ογαῖ. 1ΠΠ, 35. Θαΐμ}}. Τηκεῖς. ΠῚ. 1. 164. 

Ὑπέρ γε. μέντοι παντὸς ᾿Πλλήνων στρατοῦ 
αἰσχρὸν σιωπῶν, βαρβάρους δ᾽ ἐᾶν λέγειν. 

.» ΑἸοσια γθύδπι ΒαΡΘυς Πόσον. Οἷο. Ουΐηΐ, 5οα ΡγῸ 

βαρβάρους δ᾽ 6 Ξενοχράτη δ᾽, Θυΐπε!, χαὶ τω 
χράτην γοῖ ᾿Ισοχράτη δ᾽, «“6ἃ ἴπ Επτιιριαῖς γόῦϑα Γαΐδ50 
βαρβάρους δ᾽ ἀρρᾶνοι 6 Οἰοθιοηὶς υϑυθῖβ  ὐγίδοίοῖος, 

{πιο ἤονουθ Ἰδοογαίθηι γιοὔεϊιίαίο, αϊκούριεΐονεοι υἱάος- 

γοῖ, τ --ο πυογϑιη φιοηάίαηι ἐο Ῥλιϊοοίοία ραιεῖο φδοιις 

αἰχῖι. 116 οηΐην ἐτρὸ οὐδὲ αἱ Ἰάσογο, χει δαγδανος, 

Ἐχ 1 νὶ- 

Θ556. πὸ Ραΐοί αὐϊάθη 6 Οἴσογομο, 

“6 γνϑυϊδί πη]. ἰαπηθη Θϑί, 

Ἀἰς απεέονε ηηῖέηι Ἰσοου αἴης Ῥαΐξογοῖτεν" ἀΐσονο. 

μίκις ῬΆΠοοΙοίΘ 

Ῥοΐτις. ἀ4πᾶπη ΘΧ ΑΘΒΟΒΥ 

ῬΗΠοοίοίο. 

ἐμὰς, “1λλ᾽ ἔσως ἂν ἐπὶ τούτοις καὶ γελάσειέ τις 

Ῥυΐϊουθπι υϑύϑιην 50 15. ρυδοροιῖέ ΡΤαΐαν- 

ἐννοήσας τὴ» “Σωχράτους πρᾳότητα καὶ χάριν. 
Ὑπέρ γε μέντοι παντὸς Ἑλλήνων στρατοῦ 

τῶν ἄλλων φιλοσόφων -- --- οὐ μόνον 
αἰσχρὸν σιωτιῶν 

ἀλλ᾽ οὐδὲ ὅσιον ἐνδοῦναί τι.“ 
ΕΝ 

ΜΑΤΥΤΤΉΙΔΕ.: 

ΘΙΌΡαΘι5 20. Ρ. 172. 

Ὥσπερ δὲ ϑνητὸν χαὶ τὸ σῶμ᾽ ἡμῶν ἔφυ, 
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οὕτω προσήκει. μηδὲ τὴν ὀργὴν ἔχειν 
ἀϑάνατον, ὕστις σωφρονεῖν ἐπίσταται. 

᾿ Πόοῖμι ΤΟΡΟΧῖΓ. ποίου ἐρρ. Ῥμαϊανα. 24. ϑηνητοὺς 

γὰρ ὄντας ἀθάνατον ὀργὴν ἔχειν, ὥς φασί τινες, 

οὐ προσήχει, πᾶ ἴρδα ρΡορίαθ ὐϑυνα 6556 οὐθάθθος 

Ῥουύβοι. δ Επτὶρ. Μοῦ, 139. 110. 

Χ 

Αὐϊκίοί. στιθίον. δα ΑἹοχ. ο. 18, (41. 19.) υ}ὲ] 6 

προχαταλήινεσιν Ἰοφυΐίην: Κέχρηται δὲ χαὶ Εὐριπί- 

᾿δὴς ἐν «Ριλοχτήτη τεχγιχῶς τούτῳ τῷ εἴδει. διὰ τοῦδε 
«Ἱέξω δ᾽ ἐγὼ, κῴν μου διας ϑείρας δοχῇ 
λόγους ὑποστὰς αὐτὸς ἠδικηχέναι" 
ἀλλ᾽ ἐξ ἐμοῦ γὰρ τἀμὰ μαϑήσῃ χλύων" 

ὁ δ᾽ αὐτὸς αὑτὸν ἐμ ανίζει σοι λέγων. 

ΧΙ 
Βίοραρις ὅ7. ν. 377. 

Διακάριος, ὅσιις εὐτυχῶν οἴχοι μένει. 
ἐν γὴ δ᾽ ὁ φόρτος χαὶ πάλιν ναυτίλλεται. 

Ὑ. 1. 65. δριιὰ ΟἸθηιθηί. ΑἸοχ, ϑίγομι, ΥἹ. ν. 620. 

5.01}. δὲ ἀρὰ Βιοθαθιπι 37. γν. 226. 

ΧΗ 
ΒΓΟΡαΘις 38, ν. 330. 

ΤῺ; τρὶς καλῶς πράσσουσα τὸν εὐτυχοῦντ᾽ ἀεὶ 

μείζω τίϑησι, δυστυχοῦντα δ᾽ ἀσθενῆ. 

ΧΗ 

Ἡρογολια, 4 ἔρειν νοεῖς: δοξάζειν ἡγῆ. Εὐ- 

ριπίδης «ῬΡιλοχτήτη. ΒοΚΚουῖ Αποοᾶ. ν. 359, 22, ,4ἴ- 
ρεῖς: δοξάζεις, ἡγῇ. 

ΧΙΥ 

Ἡρογοβῖις, ϊαν: --- Εὐριπίδης δὲ «Ῥιλοχτήτῃ 
αἰῶνα τὴν ψυχὴν λέγει, ᾿Ἱπέπνευσεν αἰῶνα." 

ΧΥν 

Ἡρογοβίυς, χριβές: ἄχρον, Εὐριπίδης «Ρι- 
λοχτήτῃ. 

0 ΤΟΙ͂Ν 1 

1 
ΒΊΌΡ δου 69. ν. 429. 

Πηοχϑηοόν ἔστιν ἀνδρὶ πρεσβύτῃ τέχνα 
δίδωσιν, ὅστις οὐχέϑ᾽ ὡραῖος γαμεῖ" 

δέσποινα γὰρ γέροντι νυμᾳίῳ γυνή. 

1Π 

ΒίοΡθαθι5 ἱθῖοπι, 

Πιχρὸν νέᾳ γυναιχὶ πρεσβύτης ἀνήρ. 

11 

ΒΙΌΡαριις 115. Ρ». 592. 

Ὦ γῆρας, οἷον τοῖς ἔχουσιν εἶ χαχόν. 

ΙΥ 

«Λοοομίη, ἵπ ΤΠμάγῸ. μ. 154. 

Ἀρρϑμηᾶ, νοὶ]. ΤΥ. ν. 12. θα, Οαἱ5Γ. 

Ἤδη δὲ πολλῶν ἡρέϑην λόγων χριτὴς, 
χαὶ πόλλ᾽ ἁμιλληϑέντα μαρτύρων ὕπο 

ΤΊοΙ5Κ. δὲ }ὰ 510}. 

τἀναντί᾽ ἔγνων συμφορᾶς μιᾶς πέρι. 

χἀγὼ μὲν οὕτω χώστις ἔστ᾽ ἀνὴρ σοφὺς 
λογίζομαι τἀληϑὲς εἰς ἀνδρὸς φύσιν 

σχοπῶν δίκιταν ἥνπερ ἐμπορεύεται. 
τ ΉΜΟΝΝ πρέσς ἘΦΈΟ, 
ὕστις δ᾽ ὁμιλῶν ἥδεται καχοῖς ἀνὴρ, 

οὐ πώποτ᾽ ἠρώτησα, γιγνώσχων ὅτι 
» Ξ : πε μφαραν. 

τοιοῦτός ἔστιν͵, οἷσπερ ἥδεται ξυνών. 

ΟὟ. 6. 510». Αρν. ΕἸου. βλέπων γγὸ σχοπῶν ο( ἕμε- 

ρεύεται γτὸ ἐμπορεύεται. ..Ε. ἡμερεύεται.““ Θαῖ5Ε, 
Βοΐσδου. δίαιτών “,᾽᾽.. ἷπ ϑαῆοπι ἄθϑιμ συ. 7. 8. 9. 

{π|Ὸ5 οἷαι ΠΙοα. 51., ΧἼΠΙ, 14. Ἑροδάθαι ἴπ ΑΘϑοϊηθιι 

τοίου Πϑπιοϑίμοη. παράπρ. Ρ-. 417, 17. 64. 

Ποῖκ. Ηΐς πὰ ἀππθχὰ Βαροὲ 510». Αρρ. ΕἸουθηῖ. 

χαὶ τῷδε δηλώσαιμ᾽ ἄν, εἰ βούλοιο σὺ, 
τἀληϑὲς, ὡς ἔγωγε χαὐτὸς ἄχϑομαι, 

ὅστις λέγειν μὲν εὐπρεπῶς ἐπίσταται, 

Ζι. 

ν χ τ ᾿ 
τὰ δ᾽ ἔργα χείρω τῶν λόγων παρέσχετο. 

, 584 Μὲ νεῦϑιϑ βϑί πη σθηαὶ νἱάθητιν ΒοΙσβοπδαῖο. ἢ 

Ι ΜΑΥΎΤΗΙΑΕ. 
Ύ 

ΟἸδιπθὴς. ΛΙΟχ. ϑίθοιι. ὙἹ. γν. 626 ἃ. Εὐριπίδου 
δὲ γράφοντος ἐν τῷ «Ροίγιχι, 

Τἀφανὴ τεχμηρίοισιν εἰχότως ἁλίσκεται. 
“Ὑπερίδης λέγει" ἃ δ᾽ ἐστὶν ἀφανὴ ἀνάγχη τοὺς δι- 
δάσκοντας τεχμηρίοις χαὶ τοῖς εἰχόσι ζητεῖν. Α ΟΙο- 

ΓΕ πιθηΐο. σππηδῖς ΤΠποούονοι, ΤΉ οναρ. ΥἹ, ν. 102, 12. 

ΥΙ 

ΒίΌΡδοις 38. Ρ. 222, 

«Ῥϑόνον οὐ σέβω, «φϑονεῖ -- 

᾿ς σϑαι δ᾽ ἐϑέλοιμ᾽ ἂν ἐπ᾿ ἐσϑλοῖς. 
ΔῈ 

ΘτΟΡαθι5 ἀρροπᾶ. ΕἸον. Ρ. 11. 

Οἱ πεῖραν οὐ δεδωχότες 
ο΄ μᾶλλον δοκοῦντες ἢ πεφυκότες σοφοί. 

ὙΠΙ 

«Ἰιηπέτης, ἀντὶ τοῦ διαυγὴς 
ὡς καὶ Εὐριπίδης ἐν «Ροίνιχι λέγων 

»»“μωσὶ δ᾽ ἐμοῖσιν εἶπον, ὡς ταυτηρίαις πυρίδες 

χαὶ διηπέτη χτεῖναι."" 

Ὀϊαΐν. ν. 274. 

“Ἱμωσὶν δ᾽ ἐμοῖσιν εἶπον, ὡς χκαυτήρια 
ἐς πῦρ ἔδει καὶ [ταῦτα 1 δὴ διιπετῆ 
ϑεῖναι. 

ἙἘτοιίδπις Ρ. 132, 

᾿ χαὶ χαϑαρός. 

Οὐδθ 5 θιμθηῆαυ ψαῖοκ. 

ΙΧ 
ΒίοΡδοιις 120. γν. 608. 

Καίτοι ποτ᾽ εἴ τιν᾽ εἰσίδοιμ᾽ τὰ πτόλιν 
τυφλὸν προηγητῆρος ἐξηρτημένον, 

εὐδαιμονῶν ταῖς συμφοραῖς ἐλοιδόρουν, 
Ἢ ΡΥ φρλό ΣΈ, ΠΣ 
ὡς δειλὸς εἴη ϑάνατον ἐκποδὼν ἔχων. 

Ι δχαὶ νῦν λόγοισι τοῖς ἐμοῖς ἐναντίως 
3," ΄ ΝῊ - " 

πέπτωχ᾽ ὃ τλήμων. ὦ φιλόζωοι βροτοὶ, 

οἱ τὴν ἐπιστείχουσαν ἡμέραν ἰδεῖν 

ποϑεῖτ᾽ ἔχοντες μυρίων (χϑος χαχῶν. 

οὕτως ἔρως βοοτοῖσιν ἔγχειται βίου. 

τὸ ζῆν γὰρ ἴσμεν" τοῦ ϑανεῖν δ᾽ ἀπειρίᾳ 
τ: Ξ τ ἐπ Ἐς: 

πᾶς τις φοβεῖται φῶς λιπεῖν τόδ᾽ ἡλίου. 

Χ. 

ΒίοΡαθας 39. ν. 236. 

Σὺ δ᾽, ὦ πατρῴα χϑὼν ἐμῶν γεννητόρων, 
᾿ ᾿ 

χαῖρ᾽ " ἀνδρὶ γάρ τοι, χἂν ὑπερβάλλῃ κακοῖς, 
οὐκ ἔστι τοῦ ϑρέψαντος ἥδιον πέδον. 

ΧΙ 

ΘΙΌΡ δος. 71. ν. 4834. 

Τυνή τὲ πάντων ἀγριώτατον χαχόν- 
ΧΗ 

ΒΊΌΡάρας. 88. ν. ὅ00. 

Μηέγισιον ἀρ᾽ ἦν ἡ φύσις" τὸ γὰρ κακὸν 
οὐδεὶς τρέφων εὖ χρηστὸν ἂν ϑείη ποτέ. 
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ΧἼΠΙ ; 

Ἡδογομίις, “μνήστευτος γυνὴ ἢ παλλα- 

χή. Εὐριπίδης «Ῥοίνιχι. 

«ΡΥ ΣΟ «Σ᾿: 

ΒΟΒοΙαοίος ΑροΠοπῖ ΒΠμοά. ΠΙᾺ, 382, Ὅτι δὲ ἡ 

νῆσος αὕτη ὄρνιϑας ἔχει τοξευούσας τοῖς πτεροῖς ὡς 

βέλεσιν, ἱστορεῖ καὶ Εὐριπίδης ἐν «Ῥοίξῳ. 

Ι 

Αὐϊδίορη. απ. 1256. 
Σιδώνιόν ποτ᾽ ἄστυ Κάδμος ἐχλιπὼν 
᾿Ἄγήνορος παῖς. 

Ὁ 56.801. ἔστι δὲ τοῦ β' Φρίξου Εὐριπίδου ἡ ἀρχή" 
"τὸ λοιπὸν δὲ τοῦ στίχου 

ὕχετ᾽ ἐς Θήβης πέδον. 

Ῥυΐουθιι υϑυύϑιπὶ πιϑιπογαηΐ Ἱπιοΐαπ. ΜαονΟν, 23, ΡῬΙπα- 

᾿ϑωνίῳ: δρᾶμα δέ ἐστιν, ἐν ᾧ τῆς ϑυμέλης ἄρχε- 

ται ουτῶς 

Σιδώνιόν ποτ᾽ ἄστυ Κάδμος ἐχλιπὼν 
᾿γήνορος παῖς. 

διεβεβόητο δὲ τὸ μέρος τοῦτο. 
1Π 

560]. Επτὶρ. Ῥποοπ, 6. Ἐν γοῦν τῷ «Ῥοίξῳ (η- 

σὶν, ἦσαν γὰρ ᾿Ἵγήνορος παῖδες, 
Κκι(λιξ, ἀιΐ᾽ οὗ χαὶ Κιλιχία κικλήσκεται, 

«οίνιξ, ὅϑενπερ τοὔνομ᾽ ἡ χώρα φέρει 

χαὶ Θάσος. 

Αἀ Βαπς ΡγΟ]οσιπι Ὑ ἈΙΟΚοπαγῖις. τοίογί ὑθύϑηι., «πὶ 

οἴπθ ποπιῖηθ διιοίουῖς Ἰοσῖταν ἀρπᾶ ῬΙαίάτοι, ΜΟΡ]. Ρ. 

607 ». Καὶ ὁ τοῦ «“]Πιονύσου πάππος, ὃς ἐξεπέμφϑη 

τὴν Εὐρώπην ἀνευρεῖν, οὐδὲ αὐτὸς ἐπανῆλϑε, 

«Ῥοίνιξ πεφυχὼς, ἐχ δ᾽ ὁρίζεται γένος 

εἰς τὰς Θήβας παραγενόμενος. Ιὰ 60 γῖὸ γένος 

᾿ ἈἸΟΚοπανῖι5. ΘΟ μ Ποῖ χϑονός. 
ΠῚ Η 

Ἑκναίοςίι. Οαίαρίον. 14. Ταῦρος. οὗτος λέγεται ἐν 
τοῖς ἄστροις τεϑῆναι, διὰ τὸ Πὐρώπην ἀγαγεῖν ἐκ 
«Ῥοινίχης εἰς Κρήτην διὰ τοῦ πελάγους, 

δὴς φησὶν ἐν τῷ Ρρίξῳ. 
πιαηΐο. Ἐπθοοῖα Ρ. 392, οἱ Ἡγρῖη, ροοῖ. 

ΟΥ. Μαϊαϊαθ οἰνοπ. 36. 

ὡς Εὐριπί- 

50801. Θεοὺ- 

21. 

Τάθιν πᾶιγδηΐ 

δδίσοπ. 

Ιν 

Ετσιποὶ, Δ. ν. 714,17. Σεροί: τὸ ἐπιτήδειον ἀγ- 
γεῖον εἰς ἀπόϑεσιν πυρῶν χαὶ τῶν ἄλλων ὀσπρίων. 

᾿Ἱμμώνιος δὲ ἱστορεῖ ὡς οἱ ᾿Δττιχοὶ ὀξύνοντες τὸ 
ν ᾿ ; ποκα  ἐρς 
ὄνομα τὸ τ βραχύνουσι, χαὶ ἡ τριβὴ τῆς ἀναγνώ- 

σεως ἐχτείνεται. εὑρίσχεται δὲ χαὶ βραχὺ, 

Εὐριπίδη «Φρίξῳ 6 Ἷ Π 

« » 
ὡς παρ 

᾿νοῖξαι μὲν σιροὺς οὐκ ἠξίου. 

ΟἿ. Ὥτγδοο ἀ6 πιοίν. ρ. 82. ϑυύθαπι οχριοῖ ΜΚ. 

ἀθπδῖς. ἀρὰ Ά]οΚ. ΤϊἸαίυν, Ρν. 217. 

ἀπ θ. Ὑ ΔΙΟΚομ γί ς 

Τιοἱ- 

καὶ μῶν ἀν. 

“Καὶ νῷν ἀνοῖξαι μὲν σιροὺς οὐκ ἠξίου. 

ἐμ 
ΒοΡδοις. 71. Ρ. 433. 

Ὡς οὐδὲν ὑγιές φασι μητρυιὰς φρονεῖν 
γόϑοισι παισίν " ὧν φυλάξομαι ψόγον. 

ΥΙ 
Βίοβαθις 65. ν. 411, 

Τυνὴ γὰρ ἐν καχοῖσι χαὶ νόσοις πόσει 

1τομις Μονα]. ρ. 837 6. Ἡθόγομίις, Γλυχερῷ Σι- ] 

ἥδιστόν ἔστι, δώματ᾽ ἣν οἱχῆ καλῶς, | 

ὀργήν τε πραὔνουσα καὶ δυσϑυμίας 
ψυχὴν μεϑίστασ᾽ - ἡδὺ χἀπάται φίλων, 

Ἑσξάριν νθύϑις αἰτονυί Απεραίον ἀρ 510}. 1514. Ρ. 417. 

ὉΡὶ ἐν νόσοισι καὶ κακοῖς. 
ὙΠ 

ΘοΡδθις 72. Ρ. 441. 
“Ἰίχαι ἔλεξε: χρὴ γὰρ εὐναίῳ πόσει 
γυναῖχα χοινῇ τὰς τύχας φέρειν ἀεί. 

ὙΠῚ Α 
Βοχίις Ἐπιρῖτ. αν. Μδιμ. 1, 13, 274, οἱ 287. Οιόν 

ἔστι χαὶ τὸ παρὰ Εὐριπίδη λεχϑὲν ἐν «ρίξῳ 
ὅστις δὲ ϑνητῶν οἴεται καϑ'᾿ ἡμέραν ' 
χαχόν τι πράσσων τοὺς ϑεοὺς λεληϑέναι, 

δοχεῖ πονηρὰ χαὶ δοκῶν ἁλίσκεται, 
ὅταν σχολὴν ἄγουσα τυγχάνῃ “]ίκη. 

Τίάοπι νουϑς. Ἰοσαπίισ ἀρπα ΟἸδπιθηί. ΑἸθχ. ϑέγοπι, Ὑ.. 

ν- 606. 6. Ὁ. Επ56». ΧἼΠῚ, 18. ν. 684. 56 ταπαιδπις 

ΘΙΡΆΠΙ, Ταβίῖη. Μανί, 46 πποπάνοι. Ρ. 38 54. Κ'΄ΟΡ. 601. 

ῬΒγ5. 10 ρ. 110. 
ΙΧ 

Τυσῖῖπ. 46 πιοπάροῖ. Ρ. 41 ἃ. 

Εἰ δ᾽ εὐσεβὴς ὧν τοῖσι δυσσεβεστάτοις 
εἷς ταῦτ᾽ ἔπρασσον, πῶς τάδ᾽ ἂν χαλῶς ἔχοι, , 

εἰ Ζεὺς ὁ λῷστος μηδὲν ἔνδιχον (φρονεῖ; β 

Βιρβᾶοιις 121. Ὁ. τι- | 
Καὶ γὰρ πέφυχε τοῦτ᾽ ἐν ἀνθρώπου φύσει" 
ἢν χαὶ δίχη ϑνήσχῃ τις, οὐχ ἧσσον ποϑεῖ 

πᾶς τις δαχρύειν τοὺς προσήκοντας φίλους. 

ΧΙ 

ΒΊΟΡαρας 92. ν. ὅ11. 

Κρείσσων δὲ βαιὸς ὄλβος ἀβλαβὴς βροτοῖς, 
ἢ δῶμα πλούτῳ δυσσεβῶς ὠγχωμένγον. 

ΧΗ 

ΒΙΟΡᾶρις 41. νυ. 239. 

«Ἱὲ γὰρ πόλεις εἴσ᾽ ἄνδρες, οὐκ ἐρημία. 
ΧΠἼΠῚ ᾿ 

ϑίόρθαοις 8. νυ. 97. 

᾿Ανὴρ δ᾽ ὃς εἶναι φὴς, ἀνδρὸς οὐχ ἄξιον 

δειλὸν κεχλῆσϑαι καὶ νοσεῖν αἰσχρὰν νόσον. 
». Ὁ Ἀ'ᾷ 

ΒίοΡρδοις 119. ν. 602. 

Τίς δ᾽ οἶδεν εἰ ζὴν τοῦϑ᾽, ὃ χέκληται ϑανεῖν, 
τὸ ζὴν δὲ ϑνήσχειν ἐστί" πλὴν ὅμως βροτῶν 
νοσοῦσιν οἱ βλέποντες, οἱ δ᾽ ὀλωλότες 
οὐδὲν νοσοῦσιν οὐδὲ χέχτηνται χαχά. 

Οὐ. 110 γασπιθηῖο 6 ῬοΙΥἴ40 Βοος οσοπἔιουτπέ 5080]. 

Αὐίδίορη. ἤδη. 1114, 1525. ς0801. ῬΙαί. Ρ. 119. υἱ 

ῬοΙνΙαὶ [γὰρπι. οαπὶ ἸοοῸ ΗΠρΡΡΟΙγ αἰ ν. 190 544. 5680]. 

Αὐἱδίορμ. ἱν. 1525. 6] ἴη Ῥοϊ γἱάο Ὑ61 ἵπ ῬΒυῖχο μᾶθο 

ἃ πε ΐουθ ργοπιηίδία 6656. υἱδθηίαν, «α ΑΑὐἸδίορ. 

1114. οχ Ἐπτίρίάθ πιθπιοταὶ τὰς ςασχούσας οὐ ζὴν 

τὸ ζῆν. Αἃ δὐπὶ Ἰοοιπὶ 56801. Ὅτι παρὰ τὰ ἐκ «Ῥρί- 
ξου Εὐριπίδου, Τίς δ᾽ οἶδεν εἰ τὸ ξῆν ---- ἀλλ᾽ ὃ 

λέγων ἐστὶ «Ῥρίξος. οὗτος δὲ ὡς παρὰ γυναιχὸς αὐ- 
τὸ λέγει εἰρημένον. ἰδεῖν οὖν χρὴ μήποτε τὸν αὐτὸν 
νοῦν παρ᾽ Εὐριπίδη γυνὴ λέγη, καὶ μήποτε τὸ ὑπὸ 
τῆς τροφοῖ ἐν ἹΙππολύτῳ εἰρημένον " .1λλ᾽ ὅ τι τού- 
του χ. τ. Δ. Οὗ ἴς ῬΒγίχαμπι γὼ ῬοΙγῖαυ ΘΟμΙμΙ6- 

πιογαυουῖς, υἱάθπάσ πὸ ὁ λέγων ἐστὶ «Ῥρίξος αἴκουῖε 

Ρῖὸ ὁ λέγων ἐστὶ Πολύϊδος.““ ἸΑΥΎΤΗΤΑΕ, 

Ἐπ ππἝ!τ'“' Π-ΠΠΠΠ8ῥ888888 88 -ΠΠΠΠσΠσσσΠοΠΠοΠοΠοΠσσἕρρθρψϑψὃΌὃὔὃὔὃ5αἙαἙαἙα5Σ..
-“... “----ς-ς-ς-ςς͵ς.--- “τ! ΞβΔὋδμρορς 



ἘΤΎΘΡΣΕΉΙΙ ἸΑἸΈΘΙ ΣΝ 

Βα 

Ετγπι. Μ, ν. 410, 48. Τὸ προοσταχτιχὸν ζῆ, ὡς 
παρ᾽ Εὐριπίδη --- ἐν «ρίξῳ 
«1 ἐλπίδος ζῆ καὶ δι᾿ ἐλπίδος τρέφου. 

ΧΥ,. 

Αἰβοπᾶθυς ΥἹ. Ρ. 204. οὅ. Δαὶ Εὐριπίδης δὲ ἐν 

«Ῥρίξῳ λάτριας αὐτοὺς ὀνομάζει διὰ τούτων 
«Ἰάτρις πενέστης ἁμὸς ἀρχαίων δόμων. 

Ηΐπο Ἐπδίαιη. Ρ. 1090, 50. 

ΧΥΠΕ 
ΒίοΡαθις 60. μν. 384. 

Πολλοῖσι δούλοις τοὔνομ᾽ αἰσχοὸν, ἡ δὲ φρὴν 
τῶν οὐχὲ δούλων ἔστ᾽ ἐλευϑερωτέρα. 

ΧΥΠΙΙῚ 

Ῥμοῖίις, ΤΠ ώγωνα πυρός: τὴν ἀναφορὰν τοῦ 
πυρός. Εὐριπίδης «Ῥρίξῳ. Ἤσο τοοροχίς ΡΟΙ εχ ΤΠ, 88. 

ἈΡῪΥ ΣΥΠΙΊΓΟΣ. 

Τη Αραϊποιῖς ρβυδίίαιη τταροοάϊαπι 5ΟΡρίΠΙ 6556 

πᾶγραΐ ΔοΙδη. Υ. Ἡ, 1|, 21, 

Ι 

ΟΙθιι. ΑἸοχ. β'ίθοιι. 11, ν. 388 "ν. οἷ, 501}. 

Ἰμὲν «Τάϊος ἐκεῖνος κατὰ τὴν τραγῳδίαν φησὶν 
«Ἱέληϑεν οὐδὲν τῶνδέ μὴ ὧν σὺ νουϑετεῖς, 

γνώμην δ᾽ ἔχοντά μ᾽ ἡ φύσις βιάζεται. 

τ 

ῬΙπίατομ. Μοτα]. ν. 446 ἃ. .4ὲ δὲ τῆς ἀχρασίας 

(φωναὶ) γνώμην ἔχοντά μ᾽ ἡ φύσις βιάζεται, χαὶ 
υἡἹαῖ, τόδ᾽ ἤδη ϑεῖον ἀνθρώποις κακὸν, 
ὅταν τις εἰδῇ τἀγαϑὸν. χοῆται δὲ μή. 

»» Ιἄθπι δὲ δρια ϑιοβαθιμ ὅ. Ρ. 68. αὶ τόδ᾽ ἤδη 

ϑεῖον Ἰορίταν. ρτὸ τὸ δὴ θεῖον, ὰἱ δὲ οἵϊαπι ἀρπὰ 
ῬΙυΐαγομμ ΝΙΌΓΆ]. Ρ. 33 ὁ. ὕὉἱγυμαπιθ Ἰοοιπὶ οχ Επ- 

τἰριαὶς ΟΠ ΡΥ βῖρροΟ 6656. ῬτΟΡΆΡ1]6 Γ Ἰοοο ΑἸοϊποὶ ἴφὰρ. 

ἷπ ΡΙαῖ. ο. 24. Ρ. ὅ2. οἄ. Οχοι. οἰϊαίο ἃ ὙἍ]ΌΚοη. 

Ρ-. 22... ΜΑΤΤΗΙΑΕ. 
ΠῚ 

Βίοβαθιις θέ. Ρ. 409. 

Τνώμη σοφός μοι καὶ χέρ᾽ ἀνδρείαν ἔχειν" 
δύσμορφος εἴην μᾶλλον ἢ καλὸς χαχός. 

Ιν 
ΒίοΡᾶθις 103, ν. 560. 

Ὦ δέσποτ᾽, οὐδεὶς οἶδεν ὥνϑρωπος γεγὼς 

οὔτ᾽ εὐτυχοῦς ἀριϑμὸν οὔτε δυστυχοῦς. 

Δ 

ῬΙυΐατο, Μογαὶ. ῃ. 760 ἃ. Τί οὐχ ἄν τις προσ- 

δοχήσειεν, εἰ χαὶ Πρωτογένης ἔρωτι πολεμήσων 
πάρεστιν, ᾧ χαὶ παιδιὰ πᾶσα χαὶ σπουδὴ περὶ 
ἔρωτα χαὶ δι᾿ ἔρωτος λήϑη μὲν λόγων, λήϑῃ δὲ 
πάτρας οὐχ ὡς τῷ “1αἴῳ πέντε μόνον ἡμερῶν ἀπέ- 
χοντι τῆς πάτρας. Ἠΐσποὸ Ἰοοιι ΜΠςρταυ 5. δ Οσγ- 

δἴρριιπι σϑίμ. 
ΥΙ 

Βοχίῃ9 Επηρὶν. δᾶν. Μαίμοιι. ὙἹ1, 17. γν. 800. 

«Ὡσαύτως δὲ χαὶ τὰ παρὰ τοῖς τραγιχοῖς μέλη τὰ 

στάσιμα φυσιχόν τινι ἐπέχοντα λόγον, ὁποῖά ἐστι 

τὰ οὕτω λεγόμενα 
Ταῖα μεγίστη καὶ «Τιὸς αἰϑὴρ, 
ὁ μὲν ἀνθρώπων καὶ ϑεῶν γενέτωρ, 
ἡ δ᾽ ὑγροβόλους σταγόνας γοτίους 

Ὁ 

παραδεξαμένη τίχτει ϑνατοὺς, 

ὅτίχτει δὲ βορὰν, φὔλά τε ϑηρῶν, 
ει Ἐς ἄστυ 
ὅϑεν οὐχ ἀδίχως 

μήτηρ πάντων νενόμισται. 
᾿ ΗΙ5 τοῖα. δάϊπηχῖς ἀπᾶ6. σπηΐ ἀρ ῬΏΠΟΝ, Τιὰ. σπι. 

ἀφϑαρσίας χόσμου ν. 948 ο. οἃ, Ἡοθδοι. 
“Χωρεῖ δ᾽ ὀπίσω τὰ μὲν ἐκ γαίας 
φύντ᾽ εἷς γαῖαν, τὰ δ᾽ ἀπ᾽ αἰϑερίου 

10 βλαστόντα γονῆς εἷς οὐράνιον 
πόλον ἦλϑε πάλιν" ϑνήσκει δ᾽ οὐδὲν 
τῶν γιγνομένων, διαχρινόμενον δ᾽ 
ἄλλο πρὸς ἄλλου 

μορφὴν ἰδίαν ἀπέδειξε. 
ουρα τὰ μὲν ἐχ γαίας --- πάλιν γμουίανθαίο οὐ αΐηθ 

αἴϊονε Μ,ι Απιοηΐη. ὙΠ, 60. χωρεῖ δ᾽ πἀρᾳιθ δὰ βλα- 

στόντα γονῆς Ἡδυδοιά. 4165. οι. Ρ. 440 οα. Θ816. 

ν΄. 10. βλαστάνοντα γῆς ῬΗΠΟ, οἵ ν, 18. ἄλλο πρὸς 
ἄλλο «τεῖριις Ἰοοῖς. Ὑὸν 11. ἃ νϑιϑὶς ϑνήσχει δ᾽ οὐδέν 
πδπιθ. Δ] ἤπθῃν οἷΐζαί ἰάθυ ῬΒΠΟ Ρ. 939 ἃ. 908 6. 

ῬΙιπίανοι. Μονα]. Ρ. 908 4. ΟΙοπι. ΑἸοχ. ϑίγομι. ΥἹ. 

Ρ- 6206. ψιῖ 6 Ομγυϑῖρρο ρϑεϊος. 6856. ἀϊοῖε ς πατ- 

τΤῊΙλΕ. Υ. 14. ἑτέραν γτὸ ἰδίαν ῬΆΠῸ μ. 9608. οἱ 

ΟἸδιιθπ5. 
ὙΠ 

Ἡρβγομῖι5, Εἰ ἀξζων: εἶα ἐπιχελεύων. Εὐριπίδης 
 Χρυσίππῳ. 

ΑΠΗΜΔΩΝ ὩΠΡΑΜΆΑΤΩ Ν. 

1 

ΒίοΡθαθις. Θοῖοσ. ΡΠΥ5. γ0]. ἴ. Ρ. 26. Ταμιοῖαπ, Τὰρ- 

γὰρ. 41. ΟἸοιπθηθ ΑἸθχ. 5ίτοιω. Ρ. 608. ὁ. (πάρ 

Ἐπ56}». Ρ. Ε΄ γν. 681.) Αἰβοπαρ. 166. Ρ. ὅ: 

Ὁρᾷς τὸν ὑψοῦ τόνδ᾽ ἄπειρον αἰϑέρα 
χαὶ γῆν πέριξ ἔχονϑ᾽ ὑγραῖς ἐς ἀγχάλαις. 

τοῦτον νόμιζε Ζῆνα, τόνδ᾽ ἡγοῦ ϑεόν. 
Ῥαο5. Ῥυΐουῦθο ὑθυϑις οἷαί ῬΙπίανο. ΜΟΡΑΙ. ν. ΘΟ] ἃ. 

ν. 780 4. ν.- 919». ΟἸοιι. ΑἸθχ. δάπιοπ. Ρ. 1ὅ ἃ. 

Τουεῖο ατἰζαν Ταιοΐαα, ῬΆΠΟΡ. Τ|. ΕΝ. Ρ. 248. 

ΤΠ 

ῬΙυΐανομις Νουα]. γ. 549 ἃ. 

Υ0]. 1. Ρν. 114, 21. 

Οὕτοι προσελϑοῦσ᾽ ἡ «Τέκη σε --- μὴ τρέσης --- 

παίσει προς ἧπαρ, οὐδὲ τῶν ἄλλων βροτῶν 

ΘΈΟΡΘιθ 60]. ΡΈΥ5. 

τὸν ἄδικον, ἀλλὰ σῖγα καὶ βραδεῖ ποδὲ 
στείχουσα μάρψει τοὺς χαχοὺς, ὅταν τύχῃ. 

ΤΠ 

ΒίοΡαθις 60]. Ρῆγ5. γὙ0]. 1. Ρ. 196, 40. 

Συγγνώμονάς τοι τοὺς ϑεοὺς εἶναι δοχεῖς, 

ὅταν τις ὅρχῳ ϑάνατον ἐχρυγεῖν ϑέλη, 

ἢ δεσμὸν ἢ βίαια πολεμίων χαχὰ, 

ἢ παισὶν αὐϑένταισι χοινωνῇ δόμων. 
ἢ τἄὥρα ϑνητῶν εἶσιν ἀσυνετώτεροι, 
εἰ τἀπιειχῆ πρόσϑεν ἡγοῦνται δίκης. 

Τιος ρυΐοτος Ὑθυθι5 δππὶ ἀρ ΒίοΡαθιπι ΕἼΟΥ]. 28. 

Ρ. 190. 
Ιν. 

ΒίοΡδθιις. 60]. ΡῬΒΥ5. ΥὙΟ]. 

ΧΠΙ. γΡ. ὅ99 (. 
Τὴν ᾿Ἱφροδίτην οὐχ ὁρᾷς ὅση ϑεός; 
ἣν οὐδ᾽ ἂν εἴποις οὐδὲ μετρήσειας ἂν 

1. ν. 288. Αἰποπᾶριις 



120 ἘΧΥΎΘΡΥ ἘΠῚ ΓΊΘΤΥ: 

ὅση πέφυχε κἀφ᾽ ὅσον διέρχεται. 
αὕτη τρέφει σὲ χἀμὲ χαὶ πάντας βροτούς. 

δτεχμήριον δὲ μὴ λόγῳ μόνον μάϑης, 
ἔργῳ δὲ δείξω τὸ σϑένος τὸ τοῦ ϑεοῦ" 

ἐρᾷ μὲν ὄμβρου γαῖ᾽, ὅταν ξηρὸν πέδον 
ἄχαρπον αὐχιιῷ νοτίδος ἐνδεῶς ἔχῃ, 
ἐρᾷ δ᾽ ὃ σεμνὸς οὐρανὸς πληρούμενος 

Ι0ὔμβρου πεσεῖν εἰς γαῖαν ᾿ἡφροθδίτης ὕπο. 

ὅταν δὲ συμμιχϑῆτον εἰς ταυτὸν δύο, 
τίχτουσιν ἡμῖν πώντα κἀχτρέφουσ᾽ ἅμα, 

ὅϑεν βρότειον ζῆ τε χαὶ ϑάλλει γένος. 

ἘπισΙρι ας. Ἰοοῖη 6556. Ἰδοίαπίαν. ΑἸποπ. Αὐϊοῖοι. ΕΠ... 

Νίοοπι. ὙΠ], 1, Θ. Μάαρη. Μίογα). 114 11. ΡΙπΐαγοι. 

ονΆ]. Ρ. 756 6. Ῥυΐπιο ὙΘΥΜΗΪ 5ίαςπι 5.01 1εἴ ΗΠ ρΡΡο- 

1γὶ συουοις 449 ««. Υ. 3. δεῖ δρπὰ Ρ|υῖ. Μοτα], Ρ. 

442 ο. Υ. 7. 544. αἰουπηίαν ἃ Αὐϊδίοι. Ἐπ. Νῖο. 1. ὁ. 

Επάθπι, Ὑ11, 1. ϑορίοπι θίπμοθρς Ὑθυϑι5 ΘΧ ΑΙΒθπαθῸ 

Ἑπσταίμῖας ν. 978, 28, ῬΙΠΙ ΡΟΝ. ΜΌνα]. ᾿. 770 ἃ. Οὕτω 

γὰρ ἐρᾶν ὄμβρου γαῖαν οἱ ποιηταὶ λέγουσι χαὶ γῆς οὐ-- 

ραγνόν. Μ. Δπιοπῖη. Χ, 21. ἐρᾷ μὲν ὄμβρου γαῖα, 

ἐρᾷ δὲ σεμινὸς αἰϑήω. ἘΞ Μοπαπάνο οἶται 56801. Η65. 

Ὑπθορ. 1938. 
ν 

ἙΙΌΡαΘι5. 1. γ. 1. 

Οὐχ ἔστιν ἀρετῆς «κτῆμα τιμιώτερον " 

οὐ γὰρ πέρυχε δοῦλον οὔτε χρημάτων 
Μ Ἀ τ Ἔν ο 

οὔτ᾽ ἀσφαλείας οὔτε ϑωπείας ὄχλου. --- 

᾿Ἱρετὴ δ᾽, ὅσῳπερ μᾶλλον ὧν χρῆσϑαι ϑέλης, 
τοσῷδε μᾶλλον αὔξεται λειουμένη. 

ΝΕ 
ΒτΌΡδοις. ἸΡΊ 6πι. 

» ἄρ πὰς - : 3 ͵ 
᾿Ἱρετὴ μέγιστον τῶν ἐν ἀνθρώποις χαλόν. 

ΥΗ 
ΒΙΌΡ οι. 4. ν. 53, 

Τὸ μὴ εἰδέναι σὲ μηδὲν ὧν ἁμαρτάνεις 

ἔχχαυμα τόλμης ἱχανόν ἐστι καὶ ϑράσους. 

ΥΠΙ 

Βιοραθις ᾿θ᾽άθπι ν. δ), 

Τὸ δ᾽ ὠχὺ τοῦτο καὶ τὸ λαιννηρὸν φρενῶν 
εἰς συμφορὰν ἵστησι πολλὰ δὴ βροτούς. 

ΙΧ 

Αἰβόπᾶοις ΧΥ͂, γν. Θ0ὅ ἃ. ΡΙυίατοι. Μοταὶ, Ρ. 

502 ο. ϑιονάᾶθιι» 4. ν. ὅ8. 

Εἴ μοι τὸ Νεστόρειον εὔγλωσσον μέλος 
᾿Αντήνορός τε τοῦ «Ῥουγὸς δοίη ϑεὸς, 

. Υ ἣ 5 
οὐχ ἂν δυναίμην μὴ στέγοντα πιμπλάναι 
σοφοὺς ἐπαντλῶν ἀνδρὶ μὴ σοφῷ λόγους. 

0.0. ΡῬυΪου ΘΟ. ὙΘΥΜΙΣ. ΘΟΡΥΑΙΣ σπηΐ Δ Ατμδηῆδθο, ἀπὸ 

Ρ- 1901, 37. ἀὸ οοιψπθηΐος. ἃ ΡΙὰ- 

ΤΌΠΟ. οἱ ϑίομαθο. {Π{πππλ τ Ἰθο οοπίπηχὶϊ Μασ, 

διυρίονσθ ΑὙΠθμαθῸ., ἀπ ΡΌ5Γ ΔΠαΙος {ΠΠ05 ὙΘΥσιιΝ ΠΟΌΠΕ 
-π- δοίη ϑεὸς, χατὰ τὸν πάνσοφον Εὐριπίϑην οὐχ Η 5 , 
ἄν δυναίμην ἀπομνημονεύειν --- 

Χ 
ΒίοΡαθυς ᾿θΊ θην νυ, ὅ8. 
ΝΣ ν" » Ὑ, ᾿ » 

 ὐ γὰρ τόδ᾽ ἴσϑι, χεἴ σ᾽ ἐλάνθανεν πάρος, 

5 πη 1} ΕΠιδίδί ἢ, 

τὸ σχαιὸν εἶναι πρῶτ᾽ ἀμουσίαν ἔχει. 

ΧΙ 
ῬΙαταρολιις. ΜΟΙ. ρ. 36. 6. Βιίοθάθιις ὅ. Ρ- 60. 

Ἐγὼ δ᾽ οὐδὲν πρεσβύτερον 

γομίζω τὰς σωφροσύνας, 

ἐπεὶ τοῖς ἀγαϑοῖς ἀεὶ ξύνεστι. 

ΧΗ 

Αἰβοπᾶθυς ΤΥ. Ρ. 1598. 6. ΘΟ ὙΠ, 16. Ἐπεὶ 
τί δεῖ βροτοῖσι χατὰ τὸν σὸν Εὐριπίδην, γραμματι-- 

χὠώτατε, πλὴν δυοῖν μόνον, 

“Ἰήμητρος ἀχτῆς πώματός ϑ᾽ ὑδρηχύου, 

ἅπερ πάρεστι καὶ πέφυχ᾽ ἡμᾶς τρέφειν; 
ὧν οὐχ ἀπαρχεῖ πλησμονή" τρυφὴ γέ τοι 

ἄλλων ἐδεστῶν μηχανὰς ϑηρεύομεν. 

θιος. Ρυΐοτθο σϑυϑι5. ἀἤονε ΡΊαίαν οι. ΜΌνΑ]. θ. 36 1. 

Ρ- 1043 6. ν. 104ΈἘ}.. Βιο!αθις ὅ. ν. 63. ἴγθ5. ῬυΪΟΓΘ 5 

Βοχίις Επρ. δᾶν. Ονάμηηι. 1. 271. ν. 274. Μηβοηῖις 

ἀρὰ Βιοράθιμι 38. νυ. 235. Ἑπδίαιμ. νυ. 868, 33. Ὑϑῦθὰ 

τρυφὴ γέ τοῖ οὰπι ν. «ιϊηίο παροὶ 16165 ἀρυὰ 510- 

Ῥάθιπι 106. ν». 570. 

ΧΠῚ 
Βίοραθις 9. ν. 101. 

«εῦ φεῦ, τὸ νικᾶν τὔνδιχ᾽ ὡς χαλὸν γέρας, 
τὰ μὴ δίχαια δ᾽ ὡς ἁπανταχοῦ χαχόν. 
χαὶ γλῶσσα «λαύρα χαὶ φϑόνος τοῦ μὴ φϑονεῖν 
ὅσῳ χάχιον μὴ καλῶς ὠγκωμένοις. 

ΧΙν 
110. 

χιὼ τὰ χαλὰ τηευδῆ λέγων 

οὐ τοῖσδε χρῆται τοῖς χαλοῖς ἀληϑέσιν. 

ΠΡ 
ΒΙΟΡαθυς 13. ν. 116. 

ΤΙότερα ϑέλεις σοι μαλϑαχὰ νΨευδῆ λέγω, 
ἢ σχλήρ᾽ ἀληϑῆ; φράζε: σὴ γὰρ ἡ πρίσις. 

ἜΧΕ ὙΠ 

ΒΊΌΡαρις 12. Ρ. 

«Ἰύστηνος, ὕστις 

ΒτΟΡαρις, ᾿θΊά θη. 
» . - » ᾿ Δ δῶ ΕΣ ᾽ », 

«Ἴταρ σιωπῶν τὰ γὲ ὀἰχάε. οὐ χρὴ ποτε, 

ΧΥΠ 
ΒΊΟΡ οι Ρ- 187. 

Κρίνει τίς αὐτὸν πώποτ᾽ ἄνϑρωπον μέγαν 
ὃν ἐξαλείψει πρόφασις ἡ τυχοῦσ᾽ ὅλον; 

ΧΥΙΙ 

ΒΙΟΡαθις 29. γ. 200. 
πο οι Ὁ ., ᾿ 

Οὐχ αἰσχρὸν οὐδὲν τῶν ἀναγχαίων βροτοῖς. 

ΧΙΧΝΧ 

ΒΊΌΡαθι5 838, Ρ. 3338, Αγροσπίο!ῖας ΤΕΥ͂, 8, 

Ἅπας μὲν ἀὴρ αἰετῷ περάσιμιος, 
ἅπασω δὲ χϑὼν ἀνϑοὶ γενναίῳ πατρίς. 

ΧΧ 
ΒΙΟΡάθις. 41, νυ. 3240, 

“Ἰεινὴ πόλις νοσοῦσ᾽ ἀνευρίσχειν χαχά. 

ΧΧΙ 
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ΒΊΟΡ σις ᾿ρίάθαι. 

Οὐκ ἔστιν οὐδὲν τῶν ἐν ἀνϑρώποις ἴσον" 
χρῆν γὰρ τύχας μὲν τὰς μάτην πλανωμένας 

μηδὲν δύνασθαι, τἀμφανὴ δ᾽ ὑψήλ᾽ ἄγειν, 

ὕστις κατ᾽ ἰσχὺν πρῶτος ὠνομάζετο 
ΟΣ ᾿ ΤΟΣ ι 
ἢ τόξα πάλλων ἢ μάχῃ δορὸς σϑένων, 

τοῦτον τυραννεῖν τῶν καχιύγων ἐχρῆν» 

ΧΎΥΠ 
ΒΌΡαοας. ᾿ρ᾽ θη. 

᾿Αλλ᾽ οὔποτ᾽ αὐτὸς ἀμπλαχὼν ἄλλον βροτὸν 
παραινέσαιμ᾽ ἂν παισὶ προσϑεῖναι χράτη, 
σιρὶν ἂν χατ᾽ ὄσσων τυγχάνῃ μέλας σχότος, 
εἰ χρὴ διελϑεῖν πρὸς τέχνων γικώμενον. 



ΧΧΙΠΙ 
ΒίΟΡδοι5 42, Ρ. 276. 

Εν " 

“ρχεσϑαι χρεὼν 

χαχοὺς ὑπ᾽ ἐσϑλῶν χαὶ χλύειν τῶν χρεισσόγων. 
ΧΧΙΡ 

ΒΙΟΡαθπ5 44, ν. 307. Δροβίοϊπις Χ, 94, 
ΕΓ ὙΡΕΉΕΤῚ ἥ Ἐπος ῬΡτ 
Ἐγὼ 70 ὁστις μὴ δίκαιος ὧν ἄνὴρ 

βωμὸν προσίζει, τὸν νόμον χαίρειν ἐῶν 
πρὸς τὴν δίχην ἄγοιμ᾽ ἂν, οὐ τρέσας ϑεούς " 

χαχὸν γὰρ ἄνδρα χρὴ χαχῶς πράσσειν ἀεί. 
ΧΧΥ 

ΒίοΡαθπς 46. ν. 325. 

᾿1λλ᾽ οὐ πρέπει τύραννον. ὡς ἐγὼ φρονῶ, 
οὐδ᾽ ἄνδρα χρηστὸν γεῖχος αἴρεσϑαι χακοῖς" 
τιμὴ γὰρ αὕτη τοῖσιν» ἀσθενεστέροις. 

ΧΧΥΙ 
ΒΌΡ οι. 49. Ρ. 855. 

Σὺν τοῖσι δεινοῖς αὔξεται χλέος βροτοῖς. 

᾿ ΧΧΥΗ 
ΒΙΌΡαρι5 Θὅ. Ρ. 411. 

ἥ δ ΤῸ ῃ ᾿ 
Οἰχοφϑόρον γὰρ ἄνδρα χωλύει γυνὴ 

ἐσϑλὴ παραζευχϑεῖσα χαὶ σώζει δόμους. 

ΧΧΥΠΙΙ 
ΒΙΟΡαθις 67. ν. 422. 

Οὐ πάντες οὔτε δυστυχοῦσιν ὃν γάμοις 
οὔτ᾽ εὐτυχοῦσι" συμφορὰ δ᾽ ὃς ἂν τύχῃ 
χαχῆς γυγναιχὸς, εὐτυχεῖ δ᾽ ἐσϑλῆς τυχών. 

ΧΧΙΧ 
ΒΙΟΒαρις 67. ν. 428. 

ΔΙιαχάριος, ὕστις εὐτυχεῖ γάμον λαβὼν 
ἐσϑλῆς γυναιχὸς, εὐτυχεῖ δ᾽ ὃ μὴ λαβών. 

ΧΧΧ 
Βίοθαθπς 49. νυ. 855. 

“Νεανίας γὰρ ὅστις ὧν Ἴάρη στυγεῖ, 
χόμη μόνον χαὶ σάώρχες, ἔργα δ᾽ οὐδαμοῦ. 

Θρᾷς τὸν εὐτράπεζον, ὡς ἡδὺς βίος, 
ὅ τ᾽ ὄλβος ἔξωϑέν τίς ἔστι πραγμάτων. 
ΠΡ ΕΣ ἘῈΣ τ να Σ ἀλλ᾽ οὐχ ἔνεστι στέφανος οὐδ᾽ εὐανδρία, 

εἰ μή τι χαὶ τολμῶσι κινδύνου μέτα. 
οἱ γὰρ πόνοι τίχτουσι τὴν εὐανδροίαν, 
ἡ δ᾽ εὐλάβεια σχότον ἔχει χαϑ' Ἑλλάδα, 
τὸ διαβιῶναι μόνον ἀεὶ ϑηρωμένη. 

Υ. 3. οἷαι ΑἸ βρη. Χ͵ΤΥ͂, γ. 661 ο. ΑΙ 60 ὙΘΙῸ ΠΟΥΤΙΠῚ 

ἔγαρτη. ἱποῖρουθ υἱάθειν, 

᾿ ΧΧΧΙ 
ΒΙΌΡδοι5. 69, Ρ. 429. 

α. Ἐγὼ παρέξω λέχτρα σοι καλῶς ἔχειν. 
β. δίχαιόν ἔστιν, οἷσι συγγηράσομαι. 

ΧΧΧΗΠ 
ΒΊΌΡδοι5 71. Ρν. 431. 

“Ιεινὴ μὲν ἀλχὴ κυμάτων ϑαλασσίων, 
δειναὶ δὲ ποταμοῦ χαὶ πυρὸς ϑερμοῦ πργοαὶ, 
δεινὸν δὲ πενία, δεινὰ δ᾽ ἄλλα μυρία, 
ἀλλ᾽ οὐδὲν οὕτω δεινὸν ὡς γυνὴ καχὸν, 
οὐδ᾽ ἂν γένοιτο γράμμα τοιοῦτ᾽ ἐν γραι(ῇ, 
οὐδ᾽ ἂν λόγος δείξειεν. εἰ δέ του ϑεῶν 

τόδ᾽ ἐστὶ πλάσμα, δημιουργὸς ὧν χαχῶν 
μέγιστος ἴστω χαὶ βοοτοῖσι δυσμενής. 

Υ. 1. 2, ῬΙδηπυᾶος υἷι. Αϑοορὶ Ρ. 12. (28.}} οἴται 77ολ- 

λαὶ μὲν ὀργαὶ χυμάτων θαλαττίων, πολλαὶ δὲ ποτα- 
 ἤδρεοι ι κϑ ᾿ 

μῶν χαὶ πυρὸς ϑερμοῦ πνοαί. 

ἘΒΑΘΜΈΝΤΑ:ς 

ΤΙ ΤῈ ΡΒ ΎΓΎΓΕΥΙ Ἀὐ Ον 

ΤΠ 5ιπιϑῖς αιιοίου. ΠΡ6 ἰηίοι ῬΙαΙΑ ΟΝ Θ05. ὑπὲρ 

γεγνείας νο]. Υ. γν. 964. ὙΥ̓γτῖθῃΡ. 
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ΧΧΧΙΠ 

ΒΙΟΡαθις 71. Ρ. 499. 
ΔΙοχϑοῦμεν ἄλλως ϑῆλυ φρουροῦντες γένος " 
ἥτις γὰρ αὐτὴ μὴ πέφυχεν ἔνδισος, 

τί δεῖ φυλάσσειν χἀξαμαρτάνειν πλέον; 
ΧΧΧΙΝ 

ΘΈΟΡαθας. 114 6π|. 

Τυναικὶ δ᾽ ὄλβος, ἢν πόσιν στέργοντ᾽ ἔχῃ. 
ΧχΧχν 

ΒΙΌΡαους 77. Ρ. 455. 

λ1λλ᾽ ἴστ᾽, ἐμοὶ μὲν οὗτος οὐχ ἔσται γόμος, 
τὸ μὴ οὐ σὲ, μῆτερ, προσφιλῆ νέμειν ἀεὶ 
χαὶ τοῦ διχαίου καὶ τύχων τῶν σῶν χάριν. 

στέργω δὲ τὸν φύσαντα τῶν πάντων βροτῶν 
μάλισϑ᾽ " ὁρίζω τοῦτο, καὶ σὺ μὴ φϑόνει" 
χείνου γὰρ ἐξέβλαστον, οὐδ᾽ ἂν εἴς ἀνὴρ 
γυναικὸς αὐχήσειεν, ἀλλὰ τοῦ πατρός. 

ΧΧΧΥΙ 
ΒίοΡαθις 79. ν. 468. 

Καὶ τῶν παλαιῶν πόλλ᾽ ἔπη καλῶς ἔχει" 
λόγος γὰρ ἐσϑλὸς φάρμαχον φόβου βροτοῖς. 

ΧΧΧΥΙ 

ΒιοΡθαθις 86. Ρ. 497. 
Εἰ τοῖς ἐν οἴχῳ χοήμασιν λελείμμεϑα, 
ἡ δ᾽ εὐγένεια χαὶ τὸ γενναῖον μένει. 

: 
εὐ-- 

ΧΧΧΥΠῚ 
ΒΙΌΡ οι. 88. ν. ὅ00. 

Οὐ γάρ τις οὕτω παῖδας εὖ παιδεύσεται 

ὥστ᾽ ἐκ πονηρῶν μὴ οὐ καχοὺς πειρυχέναι. 

ΧΧΧΙΣΧ 

ῬΙπίατομις ΜΟτα]. ρ. 20 4. 5: Ρβαθυβ 91. Ρ. ὅ07. ᾿ 

α. Χουσοῦ σὲ πλήϑει, τούσδε δ᾽ οὐ χαίρειν χρεών; 
β. σκαιὸν τὸ πλουτεῖν χἄλλο μηδὲν εἰδέναι. 

ΧΕ 
ΒΙΟΡάρις 97. ν. ὅ98. 

Ὅστις δὲ λύπας φησὶ πημαίγψειν βροτοὺς, 
δεῖν δ᾽ ἀγχονῶν τε χαὶ πετρῶν ῥίπτειν ἄπο, 
οὐχ ἐν σοφοῖσιν ἐστὶν, εὐχέσϑω δ᾽ ὕμως 
ἄπειρος εἶναι τῆς νόσου ταύτης ἀεί. 

ΧΙ 
ΒΙΟΡαθας. 1166 π|. 

«Ἱῦπαι γὰρ ἀνθρώποισι τίχτουσιν νόσους. 
ΧΗ 

ΒιΉόΡαθις 100. ν. 5651. 

Πηέλλων τ᾽ ἰατρὸς τὴ νόσῳ διδοὺς χρόνον 

Ἰάσατ᾽ ἤδη μᾶλλον ἢ τεμὼν χρόα, 
ΧΙΗΪ 

ΒίΌΡδοις 105. Ρ. ὅ600. 

Οὐ χρή ποτ᾽ ὀρϑαῖς ἐν τύχαις βεβηκότα 
ἕξειν τὸν αὐτὸν δαίμον᾽ εἰσαεὶ δοκεῖν. 

ὁ γὰρ ϑεός πως, εἰ ϑεόν σφε χρὴ χαλεῖν, 
χάμνει ξυνὼν τὰ πολλὰ τοῖς αὐτοῖς ἀεί. 

ϑνητῶν δὲ ϑνητὸς ὄλβος" οἱ δ᾽ ὑπέρφρονες 
χαὶ τῷ παρόντι τοὐπιὸν πιστούμενοι 
ἔλεγχον ἔλαβον τὴν τύχην ἐν τῷ παϑεῖν. 

Χν 

ΒτΟΡάοιι5 Ἰθ1άοπι ν. 562. 

Βέβαια δ᾽ οὐδεὶς ϑνητὸς εὐτυχεῖ γεγώς. 
ΧΙ 

ΒΙΟΡαθις 106. ν. 508. 

10 
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Θνητὸς γὰρ ὧν καὶ ϑνητὰ πείσεσϑαι δόχει. 
ϑεοῦ βίον ζῆν ἀξιοῖς ἄνϑρωπος ὧν; 

ΧΥΙ 

ΒΡ άοις. ἸΡΊ ΔΘ ηι. 

πέπονθας οἷα χἄτεροι πολλοὶ βροτῶν " 
τὰς γὰρ παρούσας οὐχὶ σώζοντες τύχας 

ὦλοντ᾽ ἐρῶντες μειζόνων ἀβουλίᾳ. 
ΧΗΥΙΙ 

ΒΙΌΡΆΘις 112, ῃ. ὅ88, 

Οὐχ ἔστι λύπης ἄλλο φάρμακον βροτοῖς, 
ὡς ἀνδοὺς ἐσϑλοῦ χιὶ φίλου παραίνεσις. 

ὅστις δὲ ταύτη τῇ νύσῳ ξυνὼν ἀνὴρ 
μέϑη ταράσσει χαὶ γαληνίζει «ένα, 

πάραυτα δ᾽ ἡσϑεὶς ὕστερον στένει διπλᾶ. 

ΧΥΨΙΙΪΙ 

ΝΙΌΡαρας 115, Ρ. 590. 

Ὦ γῆρας, οἵαν ἐλπίδ᾽ ἡδονῆς ἔχεις; 
χαὶ πᾶς τις εἰς σὲ βούλετ᾽ ἀνθρώπων μολεῖν " 
᾿αβὼν δὲ πεῖραν μεταμέλειαν λαμβάνει" λαβὼν δὲ πεῖραν μεταμέλειαν λαμβάνε 
ὡς οὐδέν ἔστι χεῖρον ἐν ϑνητῷ γένει. 

ΧΗΣ. 
ΒΙΌΡΔΟι5 125. ν, 620. 

Τύμβῳ γὰρ οὐδεὶς πιστὸς ἀνθρώπων φίλος. 
1, 

ΘΓΌΡ οις. ΠΡ 6 πὶ Ρ. 621, 

Ὡς σχαιὸς ἁνὴρ καὶ ξένοισιν ἄξενος 

καὶ μνημονεύων οὐδὲν ὧν ἐχρὴν φίλον. 

1 
ΒΙΟΡαοΘι5. ἐδ᾽ ἄθμ. 

Σπάνιον δ᾽ ἄρ᾽ ἦν ϑανοῦσιν ἀσφαλεῖς φίλοι, 

0 
τῆς εὐσεβείας" ἡ δ᾽ ἐν ὀφϑαλμοῖς χάρις 
ἀπόλωλ᾽, ὅταν τις ἐχ δόμων ἔλϑῃ. 

1Π 

Α. ΜΙ ῖοοα 1, 72. Μαχίπι. Τ'. ΠῚ ν. 015, Οοπιθοῖ. 

Οὐκ ἔστιν εὑρεῖν βίον ἄλυπον οὐδενί. 

11Π| 

᾿Ἀπίοη. ΜΟΙ. ΠῚ, 71. Μαχίπι. Τ΄. Τ|. νυ. 6834. 

Θράσει μὲν οὐδεὶς οὐδέπω, πόνῳ δὲ χαὶ 
γενναιότητι κἀπιειχείᾳ 
ἀρετὴν ἐπεχτήσατο. 

τὰν 

ῬΙαι, ορῖσί. Τ. ρ. 809 ἃ. Καί μοι τὸ τοῦ Εὐριπίδου 
χατὰ καιρόν ἔστιν εἰπεῖν, ὅτε σοι πραγμάτων ἄλ- 
λων ποτὲ ξυμπεσόντων 

Εὔξει τοιοῦτον ἄνδρα σοι παρεστάναι. 

ΙΓ 

Αὐϊδίοι. Ἐπιῖο. Νίοοπι. Υ.9. ᾿“πορήσειε δ᾽ ἄν τις, 
εἰ ἱχανῶς διώρισται περὶ τοῦ ἀδιχεῖσϑαι χαὶ τοῦ 

ἀδιχεῖν" πρῶτον μὲν εἰ ἔστιν ὥσπερ Εὐριπίδης 

εἴρηχε, λέγων ἀτόπως " 
Μητέρα κατέχταω τὴν ἐμήν" βραχὺς λόγος" 

᾿ ἑχὼν ἑχοῦσαν, ἢ ϑέλουσαν οὐχ ἑχών. 
᾿»» ΜΠΟΠΟΙ. Ἐρποϑίσπν οἱ Βομο ] αρίαπι Ῥαῦὶδ, ΠῸ5. ὑοῦϑιι5 

δ ΒΘ ΘΡΟΡΒοπίθ θοεὸ ἀΐοσουθ αἰάϊοὶ 6 Ζ6111 σοπιπιθηΐ. ἢ. 

191. Ἐφυΐάοπι πὸπ υἱάθο «απο ἴῃ ΒΘ ΘΡΌΡΙ. Ἰοσππὶ 

'ΒΆβουο Ῥοίπουῖπί. Τϊάοαν Αθυιπίσι ἃ Αὐϊδίοι. Ἐπμῖο, 

Επάοπι. ΤΥ, 7. Βοίβδοι. χατέχταν.“ ΜΑΥΎΤΗΙΑΕ. 

] .ΥΙ 

᾿ς ἸΑτίδιοι, ῬοΙῖ, Ψ. 7,22. Ζῇ ἐν ταῖς τοιαύταις 
ὶ 

δημοχρατίαις ἕχαστος ὡς βούλεται, καὶ εἰς ὃ χρήζων, 

ὡς φησιν Εὐριπίδης. 
ΤΥΠ 

ῬΙιΐατομις Μονα]. ἢ. 480 ἃ. 

“Χαλεποὶ πόλεμοι γὰρ ἀδελιρῶν. 
ΤΥΠῚ 

Αὐἱϑέοί, Ἐπϊ.. Ἐπάθιι. ὙΠ|Ι, 11, 

«1ύγον δίχαιον μισϑὸν ἂν λόγου «έροις, 
ἔργων δ᾽ ἐχεῖνος ἔογ᾽ ἃ χαὶ παρέσχετο. 

ΕΝ ἃ 

Βίναμο ὙΠΙ. ν. 379. Τοῦ δ᾽ οὖν Εὐριπίδου (ή- 
σαντος οὕτως Π χω περίχλυστον προλιποῦσ᾽ ἄχρον 

Κύρινϑον ἱερὸν ὄχϑον πόλιν ᾿ἀφροδίτας “ς τὸ περί- 
χλυστὸν ἤτοι χατὰ βάϑους λεχτέον, ἐπεὶ χαὶ φρέα- 

τα χαὶ ὑπόνομοι λιβάδες διήχουσι δι’ αὐτῆς, ἢ τὸ 
παλαιὸν ὑποληπτέον τὴν Πειρήνην ἐπιπολάζειν χαὶ 
χατάρρυτον ποιεῖν τὸ ὕρος. Ἐππιάθπηι ἸΟο πὶ το οροχὶς 

ῬΙπίανοι. Μονα]. ν. 767 {. ἐπεὶ δ᾽ Ἔρως ἔϑιγεν αὐὖ- 
τῆς Ἱππολόχου τοῦ Θεσσαλοῦ, ὕδατι χλωρῷ χατα- 
κλυζόμενον προλιποῦσ᾽ ᾿Ἰχροχόρινϑον, καὶ ἀποδρά- 
σασὰ ᾧῴχετο χοσμίως ---- 

ΤΙΝ Ρ 
Οἴοονο Ἐρ. δα ἕδπι. ΧΥ͂Ι, 8. 

ψῦχος δὲ λεπτῷ χρωτὶ πολεμιώτατον. 
ΙΝ 

Οἴοονο δα τι. ΨΠΠ, 8... ΟἹοπι. ΑἸοχ. βέγοιι. ΥἹ. ρ. 

670 ν. ϑυῖϊάας ν. παλαμᾶσϑαι, 

Πρὸς ταῦϑ᾽ ὅ τι χρὴ χαὶ παλαμάσϑω, 
χαὶ πᾶν ἐπ᾿ ἐμοὶ τεχταινέσϑω" 
τὸ γὰρ εὖ μετ᾽ ἐμοῦ καὶ τὸ δίκαιον 
σύμμαχον ἔσται, 

χοὺὐὺ μή ποϑ᾽ ἁλῶ χαχὰ πράσσων. 
.» Τοταπι Ἰοοιπι οἰΐας 5], ν. παλαμᾶσϑαν δὲ ΟἸδαι. 
ΑἸΟΧ, 864 οἷπθ πομιῖπθ ἀποίου δ. Νρο Οἴσθυο,, «αι Βαθοὸ 

ἀδᾷιο δὰ νυ. τὸ γὰρ εὖ μετ᾽ ἐμοῦ αἀἴίονε, ποιπῖπαϊ 

διοίονο πὶ, {πθπὶ ΕΠ ρΙ ἀθ πὶ 6556. οχ ππὸ δα ν. ἅλω- 

τόν οοΠἸσίταν, χαὶ Εὐριπίδης " οὐ μή ποϑ ἁλῶ χαχὰ 
πράσσων. Ἑππὶ Ῥαμ]πὶ πηιΐαίαπι ἷπ ΑΝ ΑυΠΘη5 65 

{γδηβϑιιηδῖ., Αὐϊδίορη. θ69. Υ΄. 8. τὸ γὰρ εὖ μετ᾽ 

ἐμοῦ. Οἴσονο αἴουε οιΐαπι αὐ Αἰ. ΥἹ, 1.“ ΑΤΎΠΙΛΕ. 
1Χ1 

ΠίοπΥς. 16. 6. σοπιροθ. τ. ἢ. ὅ4. 6, βομαθέ, 

Καλῶς ἂν ἔχοι τὰ Εὐριπίδεια ταῦτα ἐπενεγκεῖν ς 
ΔΙή μοι 

λεπτῶν ϑίγγανε μύϑων, ψυχή. 
τί περισσὰ φρονεῖς; εἰ μὴ μέλλεις 
σεμγύνεσθϑαι παρ᾽ ὁμοίοις. 

ΤΧ1 

Ῥίοηγα. ΗΔ]. 1». ν. 4206. Ἐχ δὲ τῆς ποιήσεως τῆς 
Ἰαμβιχῆς τὰ Εὐριπίδου ταυτὴ 

Ὦ γαῖα πατρὶς, ἣν Πέλοψ ὁρίζεται, 
χαῖρ᾽ 

τὸ πρῶτον ἄχρι τούτου κῶλον. 
ὅς τε πέτρον ᾿Ἰρχάδων δυσχειμέρων 

Πὰν ἐμιβατεύεις 
τὸ δεύτερον μέχρι τοῦδε. 

ἔνϑεν εὔχομαι γένος. 
τοῦτο τρίτον. τὰ μὲν πρότερα μείζονα στίχου, τοῦ-] 
το δὲ ἔλαττον. 

«Αὔγη γὰρ ᾿Δλέου παῖς μὲ τῷ Τιρυνϑίῳ 
τίχτει λαϑοαίως Ἡρακλεῖ" 
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μετὰ τοῦτο -, ξύνοιδ᾽ ὕρος Τ͵Ιαρϑένιον ““ οὐδέτερον 
αὐτῶν στίχῳ συμμετρούμενον. εἶτ᾽ αὖϑις ἕτερον 
στίχου τὲ ἔλαττον χαὶ στίχου μεῖζον 

ἔνϑα μητέρ᾽ ὠδίνων ἐμὴν 
ἔλυσεν Πὶλείϑυια 

χαὶ τὰ ἑξῆς τούτων παραπλήσια. 
1ΧΠ| 

ῬΟΙΥ)υ5 Ὑ, 106. Οὐ γὰρ οἷδ᾽ ὅπως ἀεί ποτε 

ΤΙελοποννήσιοι --- χατὰ τὸν Τὐριπίδην ἦσαν ἀεὶ τλη- 
σίμοχϑοί τινὲς χοὔποϑ᾽ ἥσυχοι δορί. 

ΤΧῚΥ 
ϑσαΡρο ΤΥ. ν. 188. -- -ὀ Τοσοῦτον ἀπειργάσατο 

᾿φϑόνον Ἑλλήνων τε καὶ βαρβάρων», ὕπερ Εὐριπίδης 
ἀνήνεγχεν εἷς τὸν “Τα 

Ζεὺς γὰρ χαχὺν μὲν Τρωσὶ, πῆμα δ᾽ “Ἑλλάδι 
ϑέλων γενέσϑαι ταῦτ᾽ ἐβούλευσεν πατήρ. 

ΤΧΥ 

Ξίναθρο ΧΠΙ. Ρ. 610. -- Ὁ δὲ Καϊχὸς οὐχ ἀπὸ 

τῆς Ἴδης δεῖ, χαϑάπερ εἴρηκε Βα;χυλίδης, οὔϑ᾽ ὡς 
Εὐριπίδης τὸν Π͵αρσύαν φησὶ 

τὰς διωνομασμένας 

γναΐειν ἹΚελαινὰς ἐσχάτοις Ἴδης τόποις. 
πολὺ γὰρ τῆς Ἴδης ἄπωϑέν εἰσιν αἱ Κελαιναί, 

ἸΧΥῚ 

οςς ΒΘΟΡΗΙα5. δα Αὐίοιγο, ΠῚ. Ρ. 262. οᾶ, ὙΥΟΙ,, 
Ὡσαύτως χαὶ Εὐριπίδης 

᾿ἡνέχου πάσχων" δρῶν γὰρ ἔχαιρες. 
Νόμος τὸν ἐχϑρὸν δρᾶν, ὅπου λάβης, καχῶς. 

χαὶ πάλιν ὃ αὐτὸς 
᾿Εχϑρὸν χαχῶς δρᾶν ὄνδρος ἡγοῦμαι μέρος. 

ἩΧΎΥΤΙ 

ὙΠΘΟΡΙΙ. ν. 87. Ὁμιοίως χαὶ Εὐριπίδης 

Οὐκ ἔστιν οὐδὲν χωρὶς ἀνϑρώποις ϑεοῦ. 
χαὶ πάλιν Εὐριπίδης 

“Σῶσαι γὰρ ὁπόταν τῷ ϑεῷ δοχῇ ἘΣ 

πολλὰς προφάσεις δίδωσιν εἰς σωτηρίαν. 

Υ. 2. Ονοιίι5 πολλὴν δίδωσι πρόφασιν. 
ἘΧΎΙΙ 

Τρίάοπι, Ὅϑεν Εὐριπίδης ὁμολογεῖ λέγων 
Σπουδάζοιιεν δὲ πόλλ᾽ ὑπ᾽ ἐλπίδων μάτην 
πόγους ἔχοντες, οὐδὲν εἰδότες. 

1ΧιΧ 
ΑΥἹδίοίο]65 ῬΠγ5. 11, 2. 

Ἔχει τελευτὴν ἧσπερ οὕνεκ᾽ ἐγένετο. 
ΤᾺΝ 

ῬΙπΐανομε ὙΠ, γν. 90 ἃ, 

χούργῳ χαὶ πόλιν οἰχοῦντι χαϑαρὰν ὄχλου ξενιχοῦ 

χαὶ χώραν χεχτημένῳ πολλοῖς πολλὴν, δὶς τοσοῖσδε 

πλείονα, κατ᾿ Πυριπίδην, -- χαλῶς εἶχεν -- συνέ- 

χειν. Μυξρνανῖι πολλοῖσι πολλὴν, δὶς τοσ. πλ. 
ἸΧΝῚ 

ῬΙπίανΌμα 5. ΔΊΟΤΑΙ. Ρ. 21 ἃ, 

Εἰ δὲ ϑανεῖν ϑέμις, ὧδε ϑανεῖν χαλὸν 

εἷς ἀρετὴν χαταλυσαμένους βίον. 
ἘαΡΙΡΙ Ια. ὙΘΥΒΤΙΘ. 6556. 1161} 15 10 6χ οἶπιϑα. ΨΊΠ, ν. 517 6. 

ἄριστον μὲν γὰρ γιχῶντα σώζεσϑαι τὸν στρατηγὸν 
χαὶ ἀποθανεῖν εἷς ἀρετὴν καταλύσαντα βίον, ὡς 
Τιὐρισιίδης «φησίν, 

ΤΧ ΧΗ 

ῬΙΠΐΆΡΟμπ 5. 1, γν, 090 ο. 

Οἴοθνο ορὶθί. 1 η}}}. ΧΈΠ, 1ὅ. 

ΜΟΥ, γν. 1128 ἃ. 

ἘΡΥΚΡΥ ΤΥ ΠΕΡῚ ΔΟΥΥΣ 

Τῷ μὲν γὰρ «“4υ-" 

128] 

ΔΙισῶ σοφιστὴν ὅστις οὐχ αὑτῷ σοφύς. 

ΟἿἷο. 6ρΡ. ἴδπι, ὙΠ. 6, Ομονέαηι δθάδεηι ρον δοορὶ, 

ὙΠ δοηηρον τιογθίος Θμὶ ἔρδο ἰδὲ βαρίοης ργυοίίοσδο 

Ὅ0}} φιιῖξ, τιοηείφιαηι δαρίί, χαθπὶ γϑύϑιπι 6 πὶ Ἐππῖο 

τοις ΟΥ̓. 1ΠΠ| 15, 62. 
ΤᾺ ΧΠΤΙ 

ῬΙπίανομιι5. ΨΊ. Ρ. 966 6. Οὐδὲ γεγανωμένος χαὶ 

ἀνϑηρὸς ἐπὶ τὰς μάχας ἐκ τῆς γυναιχωνέτιδος προήξει, 

χοιμίζων δὲ τοὺς ϑιάσους καὶ τὰ βαχχεῖα χαταπαύων, 
» ἀμφίπολος “ρεος ἀνιέρου ““ χατὰ τὸν Εὐριπίδην 
ἐγίγνετο. 

ΤΧΧΙΝ 

ῬΙατανΌμιια ΨΊ:. Ρ. 184. ». Οὐ μόνο» δ᾽ ἦν ἄρα τὸ 
φίλων πεῖραν λαβεῖν, ὡς Πὐριπίδης φησὶν, οὐ σμι-- 

χρὸν χαχὸν, ἀλλὰ χαὶ τὸ φρονίμων στρατηγῶν, 

ΤΧΧΥ 

ῬΙμίατ τα. ΜΙΟΡΑ]. γ. 20 1. 491 ἃ, 

Ρ: 30. 

Πολλαῖσι μοριαῖς οἱ ϑεοὶ σοφισμάτων 

σφάλλουσιν ἡμᾶς χρείσσονες πεφυχότες. 
ΤΧΝΥΙ 

ῬΙυΐάν 9 ΝΙΌΡΑ]. Ρ. 88. ". 106 ἃ. ΟἸοηιοπς ΑἸοκ, 

Βινοπι. ΕΥ̓͂. Ρ. 498 ". ῬΒΠῸ Πιὰ. ν. 808. 

Ατἷ, ΙΧ, 2. 

Τίς δ᾽ ἐστὶ δοῦλος τοῦ ϑανεῖν ἄφροντις ὦν; 
ΠΧ ΧΥΠ 

ῬΙπίανομις Νουα]. Ρ. 386 ο. Τιμᾶν τ᾽ ἀντέτασϑε, 
πλούτῳ δ᾽ ἀρετὰν κατεργάσασϑαι δοχεῖτ᾽, ἐν ἐσϑλοῖς 

δὲ χαϑήσεσϑ᾽ ἄνολβοι. 
ΤᾺ ΧΎΠΙΙ 

ῬΙΠΙΑΤΌΒι 5. ΜΔ]. Ρ. 102 "». (οἷ ν, 2. 2. γ, 09 ἃ.) 
Κατὰ γὰρ τὸν σοφὸν Εὐριπίδην 

ΒτΟΡαθι5 3. 

Οἴοονο δὲ 

᾿1λλ᾽ ἄλλ᾽ ἐπ᾿ ἄλλῃ φάρμακον χεῖται νόσῳ" 
λυπουμένῳ μὲν μῦϑος εὐμενὴς φίλων, 

ἄγαν δὲ μωραίνοντι νουϑετήματα. 
ΤΧΧΥ͂Χ 

ΤΊ. ΤΡ 5. ΟΡ]. ἡ. 84. 1, Ὑῖς, Ρ. 668 ἃ, 

“Ῥεῦ,, τοῖσι γενναίοισιν ὡς ἅπαν χαλόν. 
.ΧΧΧ 

ῬΙπίατομις ΔΙΌΤΑΙ, Ρ. 110 1. ἙἘρϊοῖοί. οποδῖν. οχίγ, 

Ὅστις δ᾽ ἀνόγχῃ συγχεχώρηκεν βροτῶν, 
σοφὸς παρ᾽ ἡμῖν καὶ τὰ ϑεῖ᾽ ἐπίσταται. 

ΤΧΧΧΙ 

ῬΙΜΔΡΟ]Ν5. ΔΙΟΤ Δ]. γ. 120 ἃ. Ὁ βίος γὰρ, (φησὶν 
Εὐριπίδης, ὄνομ᾽ ἔχει, πόνος ἐγώ σ᾽, 

ΤΧΧΧΗ 

ῬΠΙΑΡΌΒΙ5 ΔΊΟΥ]. ν. 132». Πρὸς δὲ τὸν οἶνον, 

ἅπερ Εὐριπίδης πρὸς τὴν ᾿Ἱτροδίτην διαλεχτέον 
Ἑἴης μοι μέτριον δέ πως 

εἴης, μηδ᾽ ἀπολείποις. 

αϊοκοπαῦῖο ῬΙπαΡο 5. ἀοοοιηπποάοίο δ ῬΥΟΡ δἰ τ πὶ 

5.1} ΘΟ ρα ἴ556. Ὑἱ οί" εἴης μοι μέτριον δέπας, ἀαιπν 

Ἐπνὶρί ο5. βου ρβίσδοι εἴης μοὶ μετρία ϑεός Ὑ6Ὶ] οἰμι116 

«4, 
ΤΧΧ ΧΙ 

ῬΙπίαν μια Νουα]. ρ. 3719 ἃ. Ἕλληνες μὲν ἔν γε 

τούτοις λέγουσιν ὀρϑῶς χαὶ νομιίζουσιν ἱερὸν ᾿φρο- 

δίτης ζῶον εἶναι τὴν περιστερὰν. χαὶ τὸν δράχοντα 

τῆς ᾿“ϑηνῶς χαὶ τὸν χόραχα τοῦ ᾿“πόλλωνος, καὶ τὸν 

χύνα τῆς ᾿Ποτέμιδος, ὡς Εὐριπίδης, 
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Ἑχάτης ἄγαλμα φωσφόρου κύων ἔσει. 
Ἑυνίρίάθια υἱάθε Αὐἱοίορθαπος ἂρ. Εποίαίη. ρ, 1467, 30. 
“Καὶ κύων ἀχράχολος Εχάτης ἄγαλμα φωσφόρου γε- 
γήσομαι. 

ΤΧΧΧΙΥ 

ῬΙπίανομιι5. ΜΓ]. Ρ" 410 4. Ἢ δὲ φύσις αἰσϑητὰς 
εἰχόνας ἐξέϑηχε χαὶ ὁμοιότητας ὁρωμένας, ϑεῶν μὲν 
ἥλιον χαὶ ἄστρα, θνητῶν δὲ σέλα χαὶ κομήτας χαὶ 
διῴττοντας, ὡς Εὐριπίδης εἴχασεν ἂν οἷς εἰπε, 
Ὁ δ᾽ ἄρτι ϑάλλων σώμα διοπετὴς ὅπως 
ἀστὴρ ἀπέσβη, πνεῦμ᾽ ἀφεὶς ὃς αἰϑέρα. 

ΙΧΧΧΥ 

ῬΙΜΙΆΡΟμιι5. ΜΌΡΔ]. ρ. 432 ς. 

πίδης «φησὶ, 

μάντις ἄριστος ὅστις εἰχάζει καλῶς. 
ΤΧΧΧΥΙ 

ῬΙαΔΡΌ 5. ΜΙΌΤ]. Ρ. 404 ἃ. 811 ἃ, Ὁ τοῦ χόσμου 
βασιλεὺς, 

ἌΝ ῶ τες 
Οὐ γὰρ, ὡς Εὐρι- 

τῶν ἄγαν γὰρ ἅπτεται 
ϑεὸς, τὰ μικρὰ δ᾽ εἰς τύχην ἀφεὶς ἐᾷ. 

ΤΧΧΧΥΙΠ 
ῬΙπΙαλ μας. ΜοΡαΙ. Ρ. 526 ο. Οὐ γὰρ μόνον κατὰ 

τὸν Ἐὐρισίδην. 

ἀχόλαστα πάντη γίγνεται δούλων τέχνα, 
ἀλλὰ χαὶ μιχρολόγων. 

ΤᾺ ΧΧΥῚΙΠ 

ῬΙπίδνολις ΜΟ ΑΙ, Ρ. 522 Γ᾿ Τὴν γὰρ σιωπὴν ὁ 
μὲν Εὐριπίδης φησὶ τοῖς σοιροῖς ἀπόχρισιν εἶναι. 

ΤΧΧΧΙΧ 
ῬΙαΤαΡοΊν5. ΔΤΟνα]. Ρ. ὅ39. "». Εὐριπίδης εἰπὼν, 

Τὶ δ᾽ 
οὐδεὶς ἂν αὑτὸν εὖ λέ; γειν ἐβούλετο " 

ἦσαν ἀνϑρώποισιν ὠνητοὶ λόγοι, 

νῦν δ᾽, ἐχ βαϑείας γὰρ πάρεστιν αἰϑέρος 
λεβεῖν᾽ ἀμισϑὶ, σῶς τις ἥδεται Δἕγῶν: 
τά τ᾽ ὄντα χαὶ μή" ζημίαν γὰρ οὐχ ἔχει. 

ΧΟ 
ῬΙα ΑΛ ΟΠ. ΜΙΌΡΆ]. ρ. 699 ἃ, Εὐριπίδης δὲ σαφῶς 

δήπου λέγων, 
Οἶνος πε ἑράσας πλευμόνων διαρροὰς 

δῆλός ἐστιν ᾿Πρασιστράτου βλέπων τι ὀξύτερον. Ὑοι- 
58ππὶ οἷἶΐαϊ ΔΙΔΟΡΟ». ϑδίανη. ὙΠ, 1ὅ. 

ΧΟΙ 

ῬΙΘΙΆΛΟμις. ΜΌΡΆ]. ν. 713 ἢ, 

τὴν σωτηρίαν οἴχοι χαὶ παρ᾿ 
Οὐ γὰρ μόνον ὕσοι 

αὑτῶν ἔχοντες 

ἄλλην ϑέλουσιν εἰσαγώγιμον λαβεῖν, 
ὡἷς Εὐριπίδης εἶπεν, ἀβέλτεροί εἰσιν. 

ΧΟΠ 

Ρ-. 755». Τὸν Ζεύξιππον ὁ 
πατὴρ ἔφη γελάσαι χαὶ εἰπεῖν, ἅτε δὴ χαὶ φιλευρι- 
πίδην ὄντα 

Πλούτῳ χλιδῶσα ϑνητὰ δὴ, γύναι. φρονεῖς. 

ΧΟΠΕῚ 
ῬΙΘΙΆΡΟΙΝ5. ΜΙΌΡα]. 0. 802. ἃ. 

11ϑ᾽ ἣν ἄφωνον σπέρμα δυστήνων βοοτῶν. 

ΧΟΙ͂Ν 

ῬΙΠΙΆΓομτι5 ΜΌΓ]. ν. 812. 6, 
Τέχτων γὰρ ὧν ἔπρασσες οὐ ξυλουργιχά. 

ΧΟν 

ῬΙΘΤαΓοΙπ5. ΜΟΡα]. ν. θ0ὅ 6. Τέγονεν (ὁμολογία 

ῬΙα ΟΠ 5. ΜΙΟτ Δ]. 

] 
᾿! 

περὶ τάξεως) πολλὴν παρασχοῦσα φιλονεικίαν" εἶτα 
χατ᾽ Εὐριπίδην 

Ὁ τῆς Τύχης παῖς χλῆρος ἐπὶ τούτῳ ταγείς 
τὰ χερσαῖα προεισάώγει δίχαια τῶν ἐνάλων. Ἑροᾶοπι 
τϑϑρίοῖ. ῬΙαίαγομ. Ρ. Θ44 ἀ. 

ΧΟΥῚΙ 

ῬΙμΆν Ομ. ΜΟτα]. Ρ. 1028 {, Εὲ δὲ ὀρϑῶς ὁ Εὐ- 

ριπίδης διορίζεται, ϑέρους τέσσαρας μῆνας καὶ χει-- 
μῶνος Ἰσοῦς; 

«Ῥίλης τ᾽ ὀπώρας διπτύχους ἢρός τ᾽ ἴσους 
ἐν τῷ διὰ πασῶν αἱ ὧραι μεταβάλλουσιν. 

ΧΟΥΠ 

ῬΙΜΙΑΡΌ 5. ΜΟΡαΙ. ν. 1040 ». Οὕτω δὲ διασύρας 
τὰ τοῦ Πλάτωνος ἐπαινεῖ πάλιν ἐν ἄλλοις χαὶ προ- 
φέρεται τὰ Εὐριπίδου ταυτὶ πολλάχις 

ἀλλ᾽ ἔστιν, εἴ τις ἐγγελᾷ λόγῳ, 
Ζεὺς καὶ ϑεοὶ βρύτεια λεύσσοντες πάϑη. 

ΧΟΥΠΙ 
ΟἸθπιθὴ5. ΑἸΘΧ. Ῥιοίγορί. ρ. ὅ0. ο, 501". 706τε 

δ᾽ ἐμμανῆ εἰσάγων “Πρακλέα ( Εὐριπίδης) καὶ με- 
ϑύοντα ἀλλαχόϑι χαὶ ἄπληστον" πῶς γὰρ οὐχί; ὃς 
ἑστιώμενος τοῖς πρέασι 

Χλωρὰ σῦχ᾽ ἐπήσϑιεν, 
ἄμουσ᾽ ὑλαχτῶν, ὥστε βαρβάρῳ μαϑεῖν. 

Αἴμοη. ὙΠ. ν. 276 [. οἷος ἦν “Ἡρακλῆς, ὃς τοῖς 
βοείοις κρέασιν ἐπήσϑιε σῦκα χλωρά, ϑαρρίονῖς ΔΠι- 
ξιᾶν. 

Κρέασι βοείοις χλωρὰ σῦχ᾽ ἐπήσϑιεν. 

γοῦνα ὥμουο᾽ ὑλαχτῶν 5ιπὶ οεΐαπι ΑἸοοσί, 777. 

ΧΟΙΧ 

ΟἸθιπθης ΑἸοχ. ϑίνοπι. ΠῚ ν. 4565. .Ζέγει γὰρ ἡ 
τραγῳδία 

Τὸ μὴ γενέσϑαι χρεῖσσον ἢ (ὔναι βροτούς. 
ἔπειτα παῖδας σὺν πιχραῖς ἀλγηδόσι 
τίχτω" τεκοῦσα δ᾽, ἢν μὲν ἄφρονας τέχω, 

στένω ματαίως. εἰσορῶσα μὲν χαχοὺς, 

δ᾽ ἀπολέσασ᾽ " ἢν δὲ χαὶ σεσωσμένους, 
τήχω τάλαιναν χαρδίαν ὀρρωδίᾳ. 

τί τοῦτο δὴ τὸ χρηστόν; 
"νυχὴν ἀπολύειν, χἀπὶ τοῦδ᾽ 

χοηστοὺς 

οὐχ ἀρχεῖ μίαν 
ἔχειν πόνους; 

χαὶ ἔϑ᾽ ὁμοίως, 

Ἔμοιγε νῦν τε χαὶ πόλαι δοχεῖ" 
παῖδας φυτεύειν οὔποτ᾽ ἀνθρώπους ἐχρῆν, 

πόνους ὁρῶντας εἷς ὕσους φυτεύομεν. 

ἐν δὲ τοῖς αὖϑις λεγομένοις καὶ τὴν αἰτίαν τῶν 

χαχῶν ἐναργῶς ἐπὶ τὰς ἀρχὰς ἐπανάγει λέγων ὧδε 
Ὦ δυστυχεῖν (οὺς χαὶ χκαχῶς πεπραγέναι, 

ἄνϑρωπος ἐγένου, καὶ τὸ δυστυχὲς βίου 

ἐχεῖϑεν ἔλαβες. ὅϑεν ἅπασιν ἤρξατο 
αἰϑὴρ, ἐνδιδοὺς ϑνητοῖς πνοάς. 

ϑνητὰ ϑνητὸς ὧν ἀγνωμόνει. 

σ 

ΟἸδπιοης Α1οχ, ϑίνοιι. ΠΥ. ν. ὅ34, «ΡῬίλανδροον μετὰ 
σεμνότητος ὑπογράφει γυναῖχα Εὐριπίδης παραινῶν 

Εὐλογεῖν δ᾽, ὅταν τι λέξῃ, χρὴ δοχεῖν, χἂν μὴ 
λέγη, 

κἀχπονεῖν ἂν τῷ ξυνόντι πρὸς χάριν μέλλῃ λέ- 
γειν. 

χαὶ αὖϑίς που τούτοις τὰ ὅμοια 

τρέφειν ὅδ᾽ 

μή νυν τὰ 
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Ἡδὺ δ᾽, ἢν χαχόν τι πράξη, συσκυϑρωπάζειν 
; 

πόσει 
ἄλοχον, ὃν χοινῷ τε λύπης ἡδονῆς τ᾽ ἔχειν μέρος. 

τό τε πρᾷον καὶ φιλόστοργον ὧδέ πως ὑποδειχνύων, 
: 5 ς 

χὰν ταῖς συμφοραῖς ἐπιφέρει 
ἼΣ Ξ' Ἂ : 

Σοὶ δ᾽ ἔγωγε καὶ νοσοῦντι συννοσοῦσ᾽ ἀνέξομαι, 

χαὺ χαχῶν τῶν σῶν συνοίσω, χοὐδέν ἐστί μοι 
πιχρόν. 

ΡΥ Ρ ΕΚ ΠΩ Ἐν: , Ἢ ἈΡΆΡ ΟΝ 
μετὰ γὰρ τῶν «ίλων εὐτυχεῖν τι χρή --- τί γὰρ δὴ 
τὸ φίλον ἄλλο, πλὴν τόδε; -- χοὴ δὲ τὸν εὐδαίμονα 

: 3, ; ΘΕ Τ) β 35. Ὁ 
γάμον οὔτε πλούτῳ ποτὲ οὔτε κάλλει χρίνεσϑαι, ἀλλ 

ἀρετῇ. 
Οὐδεμίαν σὶν ἡ τραγῳδία, ὥνησε χάλλος εἰς ἐπε», νυ  (ῆ {) γ ) Ἰ 

πόσιν ξυνάορον, 
τὰ ϑάσοτως, ΤΗΣ ΕΣ ἘΣ ΣΕ Τα 
ἀρετὴ ὠνησε πολλάς" πᾶσα γὰρ ἀγαϑὴ γυνὴ, 

ἥτις ἀνδοὶ συντέτηχε. σωιρρονεῖν ἐπίσταται. 

εἶτα οἷον παραινέσεις διδοῦσά φησι 
- - « λΣ 

Πρῶτα μέν γε τοῦϑ᾽ ὑπάρχει" χἂν ἄμοριος ἡ 
πόσις, 

ν ". 2, ἮΝ - - 

χρὴ δοκεῖν εὔμορφον εἶναι. τῇ γε νοῦν χεχτημένῃ " 
οὐ γὰρ ὀφθαλμὸς τὸ χρῖνόν ἔστιν, ἀλλὰ γοῦ γὰρ ὀφϑαλμὸς κρῖ » ἀλλὰ γοῦς. 

ΟΙ 

ΟΙΘπιθηβ. ΑἸθΘχ. ϑίτομι.. ΤΥ, Ρ. ὅ86 ἃ. 
3 Ρ πεῖνα ας ᾿ 
Ὅλβιος ὅστις τῆς ἱστορίας 

ἔσχε μάϑησιν., μήτε πολιτῶν 

ἐπὶ πημοσύνῃ μήτ᾽ εἰς ἀδίχους 
Γ Ἐν ἐὸν 

πράξεις ὁρμῶν, 
ποι, ἘΣΣΙ τ δ Αρη 
ἀλλ᾽ ἀϑανάτου χαϑορῶν φύσεως 

χόσμον ἀγήρω, πῆ τε συνέστη 
καὶ ὅπη χαὶ ὅπως. 
τοῖς δὲ τοιούτοις οὐδέποτ᾽ αἰσχρῶν 
ἔργων μελέτημα προσίζει. 

Υ. 2 ---θ. Ὑπρηιίσεϊις. Ρ. 307 64. Ἠανὰ. Ψ', 6. χόσμον 
ἀγήρω ῬοΙαχ 1, 14. 

[1 

ΟἸδπιθης ΑἸοχ, βίσοιιν, ΕΥ̓. ν. ὅ43 », Ὁ μὲν οὖν 
Εὐριπίδης 

Χρύσεαι δή μοι πτέρυγες περὶ νώτῳ, φησὶ, 
χαὶ τὰ “Σειρήνων ἐρόεντα πέδιλα 
ἁρμόζεται" 

βάσομαί τ᾽ ἐς αἰϑέρα πολὺν 

ἀερϑεὶς, Ζηνὶ προσμίξων. 
Τὰς Εὐριπίδου χουσᾶς πτέρυγας πῖπο, οοιππιοιποταΐ 

ῬΙαΐανοι, Δοναι. θ. 780 ἃ. 

ΟΠῚ 

ΟἸοπιθης. ΑἸοκ. ϑίνοπι. Ὑ. Ρ. ὅ81 6, Πάνυ ϑαυ- 

μαστῶς ὁ ἐπὶ τῆς σχηνῆς φιλόσοιρος Εὐριπίδης τοῖς 

προειρημένοις ἡμῖν συνῳδὸς διὰ τούτων εὑρίσχεται, 
πατέρα χαὶ υἱὸν ἅμα οὐχ οἶδ᾽ ὅπως αἱνισσόμεγνος 

Σοὶ, τῷ πάντων μεδέοντι., χοὴν 
πέλανόν τε φέρω, Ζεὺς εἴτ᾽ ᾿7Ιδὴς 

ὀνομαζόμενος στέργεις " σὺ δέ μοι 
ϑυσίαν ἄπυρον παγχαρπείας 

ὅ δέξαι πλήρη προχυϑεῖσαν. 
Ἐς ΟΣ ὑκῳΣ Ὡγ ΣΑ͂Σ, τ τ 
ὁλοχάρπωμα γὰρ ὑπὲρ ἡμῶν ἄπυρον ϑῦμα ὃ Χρι- 

στός. χαὶ ὅτι τὸν σωτῆρα αὐτὸς οὐχ εἰδὼς λέγει, 
σαφὲς ποιήσει ἐπάγων 

“Σὺ γὰρ ἔν τε ϑεοῖς τοῖς οὐρανίδαις 

σχῆπτρον τὸ «1ιὸς μεταχειρίζων 

χϑονίων 8 “1ιδὴ μετέχεις ἀρχῆς. 

» ᾽, 
ἑπειτὰ ἄντιχρους λέγει 

πέμψον μὲν φῶς ψυχᾶς ἀνέρων 
ε : Η - 

10 τοῖς βουλομένοις ἀϑλοὺυς προμαϑεῖν, 

πόϑεν ἔβλαστον,, τίς δίζα κακῶν, 
τίνα δεῖ μαχάρων ἐχϑυσαμένους 

εὑρεῖν μόχϑων ἀνάπαυλαν. 

ΟΙΥ 

ΟἸδπιοας ΑἸοχ, ϑίγροιι, Ὑ. ν. ὅϑάᾷ "ν. Παγχάλως 
τοίνυν χαὶ ὃ Εὐριπίδης συνῴδει τούτοις γράφων 

Ποῖος δ᾽ ὧν οἶχος, τεχτόνων πλασϑεὶς ὕπο, 
δέμας τὸ ϑεῖον περιβάλοι τοίχων πτυχαῖς; 

ον 

ΟἸδιμθης. ΑἸοχ. ϑίσοιι, ΨΊ. ν. 620». ᾿Ἐπιχάρμου 
τε εἰπόντος, --- ὁ μὲν γὰρ ἄλλην δῆτα λαμβάνει 
Νεάνιδ᾽, ἄλλον δ᾽ ἄλλη μαστεύει τινὰ, Εὐριπίδης 
γράφει 

Καχὸν γυναῖχα πρὸς νέον ζεῦξαι γραῖαν " 

ὁ μὲν γὰρ ἄλλης λέχτρον ἱμείρει λαβεῖν, 
ἡ δ᾽ ἐνδεὴς τοῦδ᾽ οὖσα βουλεύει χαχά. 

ΟΥΙ 

ΟἸδπιθπ. ΑἸΘχ. ϑιθομι. Ὑ. ρ. 613 4, Ὁ τοίνυν μὴ 
πειϑόμενος τῇ ἀληϑείᾳ, διδασχαλίᾳ δ᾽ ἀνθρωπίνῃ 

τετυφωμένος δυσδαίμων ἀϑλιός τε χαὶ χατὰ τὸν 

Εὐριπίδην 

Ὃς τάδε λεύσσων ϑεὸν οὐχὶ νοεῖ, 
μετεωρολόγων δ᾽ ἑχὰς ἔρριψεν 
σχολιὰς ἀπάτας, ὧν ἀτηρὰ 
γλῶσσ᾽ εἰχοβολεῖ περὶ τῶν ἀφαγῶν, 
οὐδὲν γνώμης μετέχουσα. 

ΟΥ̓ 

ΟἸδπιοης ΑἸοχ. ϑίθοιι, ΜΠ. Ρ. 622 ΜΝ. (0011. ΑἸ ΠΙΘπᾶ60 

Χο ν. 422 ν.) Ὁμήρου λέγοντος, Γαστέρα δ᾽ οὔπως 
ἔστιν ἀποπλῆσαι μεμαυῖαν, Οὐλομένην, ἢ πολλὰ κάχ᾽ 
ἀνϑροώποισι δίδωσιν, Εὐριπίδης ποιεῖ 

Νιχᾷ δὲ γρεία μ᾿ ἡ χαχῶς τ᾽ ὀλουμένη 
γαστὴρ, ἀφ᾽ ἧς δὴ πάντα γίγνεται καχά. 

ΟΥ̓ΤῚ 

ΟἸδηθης ΑἸΟχ. 5θοιι, Ὑ1]. ρΡ. 6028 ἃ. ἀὖϑις Εὐρι- 

πίδου εἰπόντος 

Ὦ πολύμοχϑος βιοτὰ ϑνητοῖς, 
ὡς ἐπὶ παντὶ σφαλερὰ χεῖσαι, 

χαὶ τὰ μὲν αὔξεις, τὰ δ᾽ ἀποφϑινύϑεις, 
χοὺς ἔστιν ὅρος χείμενος οὐδεὶς, 

ἢ 

εἷς ὅντινα χρὴ τελέσαι ϑνητοῖς, 
σιλὴν ὅταν ἔλθη “σρυερὰ «Τιόϑεν 

ϑανάτου πεμφϑεῖσα τελευτή. 

ΟΥΧ. 

ΟἸδπιοας. ΑΙοχ. ϑίγομι. 1. ν. 627 ἃ. Τοῦ ἰατροῦ 

Ἱπποχράτους, ᾿Επιβλέπειν οὖν χαὶ ὥρην χαὶ χώρην 
χαὶ ἡλιχίην χαὶ νούσους, γράίροντος, Εὐριπίδης ἐν 
ἑξαμέτρῳ χρήσει ΕΣ ᾿ : ; 

Ὅσοι δ᾽ ἰατρεύειν χαλῶς, 

πρὸς τὰς διαίτας τῶν ἐνοιχούντων πόλιν 
τὴν γῆν τ᾽ Ἰδόντας, τὰς νόσους σχοπεῖν χρεών. 

ΟΧ 

ῬΒανπαίις (6 παί. ἃ. 20. ν. 184, οἢ. (816. 

Κορυφὴ δὲ ϑεῶν, κατ᾿ Εὐριπίδην, ὁ περὶ χϑόν᾽ 
ἔχων 

φαειγὸς αἰϑήρ. 
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ΟΧΙῚ 

ΑἸμοπαρις ΤΥ. ᾿. 158 ἔ᾿ 

σχηνιχὸς οὗτος φιλόσο(ος 
Ξ Ρ ἥ , 

᾿ρχεῖ μετρία βιοτά μοι σώφρονος τραπέζης, 
τὸ δ᾽ ἄχοιρον ἅπαν τόδ᾽ ὑπερβάλλον τε μὴ 

προσείμαν. 
ΟΧΗ 

᾿Αὐιοπᾶρις ὙἹ, ν. 270 οβ. Ἔν χεγῇ γὰρ γαστρὶ 
τῶν χαλῶν ἔρως Οὐχ ἔστι" πεινῶσιν γὰρ ἡ Κύ ζίρῖς 
πιχρὰ, ᾿ἄχαιός φησιν ἐν Αἴϑωνι σατυριχῷ. παρ᾽ 
ὁ σοφὸς Πὐριπίδης λαβὼν ἔφη 

Κἀν ἄλλοις δέ φησιν ὃ 

οὗ 

Ι Ἐν σιλησμονὴ τοι Αύπρις, ἐν πεινῶντι δ᾽ οὔ. 
πεινῶσι 50801. ὅορ!. Απεῖρ. 781. Ἐχ Αἴδοπαθο Ἑπρία- 
ἴπῖας ν. 1596. 45. Ὑ ούκιπι Ἰατιάαι 1 ναηΐτς. το]. ΠῚ, Ρ.- 
389, 26. ΠοΙδΚ. ὙΠοιῖδι, ν. 164, 6. Ηπο τοοροχὶ 
οὐΐδπι Απερ μη 65. ἀρ. Δίπθη, 1. Ρ. 28 1, Ἐν πλησμονῇ 
γὰρ Κύπρις, ἐν δὲ τοῖς χαχῶς ἹΙράσσουσιν οὐχ ἔνε- 
στιν ᾿Ἱφροδίτη βροτοῖς. ῬΙυϊανομις Δῖοναι. Ῥ. 128 Ὁ: 
Οὐ γὰρ ἐν πλησμοναῖς Κύπρις, ἀλλὰ μᾶλλον ἐν 
Ὁ σαρχὸς χαὶ γαλήνῃ. 

| ΟΧΠῚ 
τς ΑΙΒβοπᾶρις ΧΈΡ, Ρ. 561 ἃ. Ἐν οἷς τινὲς χαὶ ἐμνη- 
μόνευ σαν τοῦ σχηνιχοῦ φιλοσόφου Εὐ ριπίδου ἀσμά- 
των. ὧν ἦν χαὶ τάδε 

Παίδευμα δ᾽ Ἔρως σοφίας ἀρετῆς 

Ϊ πλ εἶστον ὑπάρχει, χαὶ προσομιλεῖν 

οὗτος ὃ δαίμων 

πάντων ἥδιστος ἔφυ ϑνητοῖς. 

᾿ς καὶ γὰρ ἄλυπον τέρψιν τιν᾽ 
Ι εἰς ἐλπίδ᾽ 

τοῖς δ᾽ 

μήτε συγείην. χωρίς τ᾿ 

ἔχων 
-, 
ἄγει. 

ἀτελέστοις τῶν τοῦδε πόνων 
ἀγρίων 

γακίοι μι τρύπων. 
δ: ὁ δορὶ ὟΣ Ξ : 

το ἐρῶ» προλέγω τοισε νέοισιν 

μή ποτὲ φεύγειν, 
Ξ ᾿ ὩΣ ἘΤ Ἔ 

χρῆσϑαι δ᾽ ὀρϑῶς, ὅταν ἔλϑη. 

ΟΧΥΥ 

Οαϊθηις γ0]. 1. ρ. 16. οα. Κμη, Ζἶτα 
ΩΣ -Ξ 
γῆρᾳ λοιδοροῦνται, δέον ἕα υτοῖς, χαὶ τὸν Τὐριπί- | 
δὴν ἐπαινοῦσι λέγοντα 

χαὶ τῷ 

] Οὐ γάρ ἐστιν ἀσιραλὲς 
περαιτέρω τὸ χκύλλος ἢ μέσως λαβεῖν. 

οχν 

Αἰβόπδοις ΧῚ, Ρ- 405 Β. “Τιόπερ “ζεὰ Εὐριπίδης 
ἕνα τῶν τοῦ “Πλίου ἵππων φησὶν εἶχαι 

εωχχίου Φιλανϑέξος, 
«ἴδοπα, σπεπαίνοντ᾽ ὀρχάτους ὀπωριγούς 

Ι ἐξ οὗ ββετὼ χαλοῦσιν οἶνον αἴϑοπα. 

ΟΥΥΡ 

“Αομδηις ΧΙ, 16. Ἔπαιζε δὲ ἄρα ὃ “ιὸς χαὶ "ΡΥ Ξ τῶ [“4λεμηνης ςς τοῦτο τοι 
᾿ καὶ ὁ Εὐριπίδης ἡμιῖν ὑπαινίττε ἕται 9 ποιήσας τὸν αὐὖ- 

τὸν τοῦτον ϑεὺν λέγοντά 

μετὰ τικιδίων πάνυ σῃ δ ρα, 

11κίζω - μεταβολὰς γὰρ πόνων ἀεὶ «ιλῶ. 
᾿ ΟΧΥΗ 

“Δοΐαπες ΕΥ̓͂, δά. « ᾿ ἘΣ Ἂν ᾿ 
Ὅμηρος μὲν οὖν ἔδωχεν ἵππῳ 

φωνὴν ἀσπίδι δὲ ἡ φύσις, ἣ νόμων οὐδὲν μιέλει, 
[Φησὶν :ὐριπίδης. ΑἸΐο σϑρὰ ἀοῆοχῖς ἀπαχαηῆυῖ- 
ἄς ρει Αὐἱκίοι. ἘΠῚ. ΝΊοο. ΥΠ, 10. ἡ σιόλις ἐβού- 
᾿λεϑ » ἡ νόμων οὐδὲν μέλει, 

ἘΦΨΥΩΡ ὦ ΠΠῚῚ ΔΈΘΥΥ: 

ΟΧΠῚ 

Αο]ΐαηις Ν. Α. ΧΤΥ, 6. ἀ6 Ἱγποο; Ἔοιχε δὲ ὦ ἄρα 
τῷ ϑηρίῳ τούτῳ μαρτυρεῖν καὶ Εὐριπίδης τὸ ἀπρόσ- 

ὠπον οὖν, ὅταν που λέγῃ 

Ἥκει δ᾽ ἐπ᾽ ὥμοις ἢ συὸς φέρων βάρος, 
ἢ τὴν ἄμορφον λύγγα, δύστοχον δάχος. 

ὑπὲρ ὅτου δὲ λέγει δύστοπον τοὺς χριτιχοὺς ἐρέσϑων 
λῷον. 

ΟΧΙΧ 

Πο ΟΠρυβοβί. ου. 64. ν. ὅ94. ο. Εὐριπίδης τὸν 
ναύτην μέμιεται, ἀωρὶ πόντου χύματ᾽ εὐρέος πε- 
ρῶντα, καὶ διὰ τῶν ἑξῆς ἐπετίμα λέγων 

Σαμιχραῖς ἐπιτρέπουσιν αὑτοὺς ἐλπίσιν, 

ΟΧΧ 

Μδονορίπς Βαίθνη, 1, 17. Ἐπὶ οἱ αἴΐα γαϊΐο ἄνγα- 

οογεῖς Ρογογμίὶ: πα δοϊΐα τηοαίτδ., ἴσο αὖ δοϊίριΐοα 

Τόϊοα γισιψιαηι υϑορεϊαξ , διυδιεην ἐαηιοι ας «δον αι: ὑθ)ι-- 

ἐογιηι υἷοος σογία «ἰο οχίονιο υαγίαρπεο, {ον διε υοῖμε 
Ποχιων ἀναοορῖς ἐμυοΐυϊι; τοῖο Ἐν ριος 

Πυριγενὴς δὲ δράχων ὁδὸν ἡγεῖται τετραμόρφοις͵ 
ὥραις, ζευγνὺς ἁρμονίᾳ πολύ ὕχαρπον ὄχημα. ᾿ 

δε λας οὐρὸ ἀρροϊϊαϊίονο σοοϊοσίς ἐπονῖς δοῖ ΤΩΣ 

σον οοΐσδοέ διε) ΘΙ ΙΓ). αἰγασολιθῦι σοη οοἶδδο αἰϊοοξαίιν. 

ΟΧΧῚ ] 

38. ᾿ 

Καὶ Γαῖα μῆτερ" Ἑστίαν δέ σ᾽ οὗ σοφοὶ ᾿ 
βροτῶν χαλοῦσιν, ἡμένην ἐν αἰϑέρι. Ϊ 

ΟΧΧΗ 

Τλιοίδπις ΝΘΟΥΌπι. γ0]. 10. μ». 466. Ῥιλ. ἹΗράχλεις, 
ἐλ ελήϑει ιένιππος ἡμᾶς ἀποθανών" χᾷτ᾽ ἐξ ὑπαρ- 
χῆς 

ΔΙΔΟΡΌΡΙας. ϑαίπτῃ, 1, 

] 

ἀναβεβέωχεν; 

Δεν. Οὐκ, ἀλλ᾽ 

»» ἘπιριρΙ αἷς. δηΐθπι γουϑι τ 6556 ΡΙΌΡΑΡΙ6. ἐαπίιπι οοΐ οΧ 

60. «ιο, «πππῃ ΝΙΘΗρΡις. Ῥυπηππν ἰηϊτιπι ἘΓΘΟΌΡ 86 

γΘοϊτασκοί, ἀθίπθ ἤππο υουύθαπι, ἴππὶ Δπαγοιηθᾶδθ 10- 

οὐῖπὶ, ἀθηΐαιιθ υθύσις. ὅπιο5. ἘΓοπιουῖοος Οᾶ, λ. 1608, 5[ο 

Ρουβῖι: γεωστὶ γὰρ Εὐριπίδη καὶ Ὁμήρῳ συγγενόμε- 
γος, οὐχ οἶδ᾽ ὅπως ἀνεπλήσϑην τῶν ἐπῶν, καὶ αὐὖ- 

τόματά μοι τὰ μέτρα ἐπὶ τὸ στόμα ἔρχεται.“ πατ- 
ΤΠῚΛΕ. 

ἔτ᾽ ἔμπνουν ᾿Ζίδης μ᾽ ἐδέξατο. 

ΟΧΧΗΤΙ 

Ταιοίαπις ἘΝ ΤΟ νυ. ὅ79. «10 χ. Οἴμοι τῶν χαχῶν. 

ὁ μὲν Ὅμηρος ἡμῖν ἄπραχτος, ἡ μεγίστη ἐλπίς. 

ἐπὶ τὸν Εὐριπίδην δή μοι χαταφευχτέον - τάχα γὰρ 
ἂν ἔχεῖνος σώσειέξ με. 

ΔΙὴ χτεῖνε" τὸν ἱχέτην γὰρ οὐ ϑέμις χτανεῖν. 

Πλάτ. Τί δέ; οὐχὶ κἀχεῖνα Εὐριπίδου ἐστίν; 

Οὐ δεινὰ πάσχειν δεινὰ τοὺς εἰργασμένους. 
“ου χ. 

Νῦν οὖν ἕχατι ῥημάτων χτενεῖτε με; 

ΟΧΧΙΥ 

Αὐὶβεῖθος 1. γν. 257 κα. 6 0}». 1͵ηέλαγος δὲ οὐδείς 
πῶ διὰ τέλους ἦσεν οὔτε ποιητὴς οὔτε λογογράφος, 
ἀλλ᾽ Ὅμηρος λέγει Ἰοειδές πόντο» χαὶ οἴνοπικ πόν- ὦ 
τον, χαὶ Εὐριπίδης .“1λα πορφυρέην."- 

οΟχΧχΥν ω 

35. ν. 185. Συγγενὲς 

ἡμῖν τὸ τῶν λοιπῶν ζώων γένος" χαὶ γὰρ τοῦς αὶ 

ν᾿ Ρουθ νι. 6. ἀροίῖη. ΠῚ 



ἘΓΟῚ ἀρ Τὰ ΠῚ ΤΠ ΔΉ ΘΙ ας: 

πᾶσαι αἱ αὐταὶ πᾶσιν αὐταῖς καὶ πνεύματα, ἐς Ἐὐ- 
ριπίδης χαὶ 

φοινίους ἔχει δοὰς 
τὰ ζῶω πάντα" 

χαὶ χοιγνοὺς ἁπάντων δείχνυσι γονεῖς, Οὐρανὸν χαὶ 
Τὴν. 

ΟΧΧΥΙ 

ΑἸΟΧαπᾶου συ. ν. 28. οα. Νουγηᾶπη. 

ἀ4λλ᾽ ἥδε μ᾽ ἐξέσωσεν, ἥδε μοι τρο(ὸς, 
μήτηρ, ἀδελφὴ, διωὶς, ἄγκυρα, στέγη. 

ΟΧΧΥΠΙ 

ΑἸποπαρ. Ρ. 28, οα. Οο!οπ. 

“Πολλάκι μοι πραπίδων διῆλθε «οογτὶς 
εἴτε τύχα Ἔ εἴτε δαίμων 
τὰ βρύτεια χραίγνει. 
Ἔ παρά τ᾽ ἐλπίδα χαὶ παρὰ δίχαν 
τοὺς μὲν ἀπ᾽ οἴχων ἀναπίπτοντας 

ἄτερ βίου, τοὺς δ᾽ εὐτυχοῦντας ἄγει. 
τὸ παρ᾽ ἐλπίδα χαὶ δίκην εὖ πράττειν ἢ χαχῶς ἐν 
ἀφασίᾳ τὸν Εὐριπίδην ἐποίησε, τίνος ἡ τοιαύτη 

τῶν περιγείων διοίχησις, ἐν ἣ εἴποι τις ἂν, 
Πῶς οὖν τάδ᾽ εἰσορῶντες ἢ ϑεῶν γένος 
εἶναι λέγωμεν, ἢ νόμοισι χρώμεθα; 

ΟΧΧΥΤΗ 

5080]. Ῥιπάου! Νομι. ὙἹ, 7. ϑεὸς γάρ τις ἐν ἡμῖν 

χατὰ τὸν Εὐριπίδην. Οἷο. Το. 1,26. ΤηΦῸ αὐεΐμιιεδ, 

πὸ ΘΡῸ Οἰοο, αἰϊυώνις ο5ὲ.. μὲ Ἐπνὶρίος μάθε αἰΐοθνο, 

εἴοιι5. 
ΟΧΧΙΧ 

Ῥυϊξοίδηπα ΧΎΤΙ. ν. 69. οὐ. ΚύυθΗΙ. 

δακοηεχιεο ρῥουϑοιιες ροϑ505501' δἰμιεῖ οἱ μοφδοϑοίο ἐμίναμπδὶ- 

Τα τῶῖα ἀπέοηὶ 

ἔΐυο ἐμιοἶιοὶ γιογι ρμοίοδί. ηἴοὶ ξίοιοναίο αἴοα! αἰἐφιεὶς, 

ΠΙΘῚΙΝ ΘΡῸ 5ΠΠὶ Οἵ ΒΘ ΥΎτ 9. οἱ ΠΟπιΐπις, οἱ οωμίϊα. Ῥον- 

δέμδ: ΨΊπαϊοία. Ροδίαιιαι Πλθι5. ἃ ῬυδοΘίουΘ ὑθοθϑδῖ: δὲς 

Εἰωρταος : | 
Ἐγὼ δ᾽ ἐμὸς εἰμί. 

ΟΧΧΧ 

Ῥυϊβοίδηιις ΧῪ ΠῚ. ρ. 179. 

Τ6πι. --- Πὐριπίδης 

Οὐχ ἑσπέρας φάσ᾽, ἀλλὰ χαὶ μεσημβοίας --- 

1 αεπὶ ἄσοροῦο ΠΙαπ 

τούτους ἀφεστήχασιν ἡμέραν τρίτην. 

ΟΧΧΧΙ 

ἈΟΒΠ1Ο5 Ταΐ. ἴπ Αταὶ. ῬΠᾶθη, 19. ῃ. 91. οἷ, Ὑοι. 

46. ἅππὸ 

Ὁϑούνεκ᾽ αὐτὸς πάντα συλλαβὼν ἔχει. 

ΟΧΧΧΗ 

ΚΌΒΟΙ. Αὐῖϑε, ῬΙπί. 521. Κα, τ. ἀνδοαποδίζω. 

560801. Ἐπιῖρ. Ῥηοθη, 1408, 

Πολλοὶ παρῆσαν, ἀλλ᾽ ἄπιστοι Θεσσαλοί. 
Κ16. 56Π01. Αὐὶξῖ. δὲ ΒΘ. 564. βοῖο1. ἘπῚ0. Πολλοὶ 

γὰρ εἰσὶν, ἀλλ᾽ ἄπιστα Θεσσαλοῖς, αρὶ οοὰ. Απρ. 
ἀλλ᾽ ἄπιστοι Θεσσαλεῖς. ἄπιστα Θεσσαλῶν Ἐΐοιι- 
5ἴθυ 5115. 

ΟΧΧΧΙΠ 

ϑ0101. Αὐῖοι, Νὰ». 30... Εὐριπίδης 

Τί χρέος ἔβα δῶμα; 

Π ΟΧΧΧΙΥ͂ 
5010]. Αὐῖδί, Ν}». 188, Τηλοῦ γὰρ οἰχῶ τῶν 

] ἀγρῶν : λέγεται γὰρ αὐτὸ παρὰ τὸ Εὐριπίδειον 
Τηλοῦ γὰρ οἴκων βίοτον ἐξιδουσάμην. 
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σχχχν 

Β0ΠΟΙ. Αὐνῖϑι, Βαη. θ6. ἢ ᾿τέρᾳ φράσω : ἔστι 
δὲ ἡμιστίχιον ἐξ Πὐριπίδου. 

ΟΧΧΧΥΙ Ϊ 

Β0Π01. Αὐῇϑί. Ἐπὶ, 753. ἩρΠαοςε. μ᾿. 98. οἅ. ΘαΐςΓ, 

ἀρ σϑυϑ. ἀϑυπαρίοιῖς : “71λὸ τὸ χαλούμενον ἘΕὐριπί- 
δειον τεσσαρεσχαιδεχασύλλαβον, οἷον παρὰ μὲν αὐὖ- 
τῷ Εὐριπίδη 

Ἕος ἡνίχ᾽ ἱππότας ἐξέλαμινεν ἀστήρ. 

ΟΧΧΧΥΊΙ 

5601. Αὐἶδι. απ. 804. “7ληϑες, ὦ παῖ τῆς ἀρου- 
θαίας ϑεοῦ : εἴρηται δὲ ὁ στίχος παρὰ τῷ Εὐριπίδῃ 

«ληϑες, ὦ παῖ τῆς ϑαλασσίας ϑεοῦ; 

ΞΘ πιο βρθοίαὶ δ ΑΘΒΠΠΘπι, 

ΟΧΧΧΥΙΠ 

56801. Αὐίβίορα. ὙΤπθοπι. 600. ΒΡ, χρυπτός: 
ἀντὶ τοῦ χεχουμμιένος. χαλοῦνται μὲν γὰρ χαὶ χρυ- 

πταὶ παρὰ Πλάτωνι τῷ φιλοσόφῳ καὶ παρ᾽ Εὐρι- 
πίδη. 

ΟΧΧΧΙΣΧΣ 

Αὐἱϑίορα. Τιγοἰδίν, 714. 

᾿4λλ᾽ αἰσχρὸν εἰπεῖν χαὶ σιωπῆσαι βαρύ. 
ΠῚ 50801. ἐξ Εὐριπίδου. 

ΟΧῚ, 

5601. ΑΘΡΟΠΥΙΪ Ἐππιθπ. 272, Οἱ ἐναγεῖς οὔτε ἐν. 

τῷ ἱερῷ προσήεσαν οὔτε προσέβλεπον, οὐδὲ διελέ-. 
γοντό τιγι. χαὶ παρ᾽ Πὐριπίδῃ 

Τί σιγᾷς; μῶν φόνον τιν᾽ εἰργάσω; 
ΟΝΤῚ 

Θ6Π01. 5001. Αἴαο. 883. Καὶ παρ᾿ Εὐριπίδη 

Ὁ δ᾽ ἐσφάϑαζεν, οὐκ ἔχων ἀπαλλαγάς. 
ΟΧΤΗῚΙ 

ΒΌΒΟΙ. Ῥίησαυν Ῥγίι. ΓΥ͂, 71. Ἐπειδὴ οἱ οἰχέται 

τῶν δεσποτῶν τοὺς πόνους διαλύουσι τῇ ϑεραπείᾳ,, 
λυσιπόνους αὐτοὺς ἐχάλεσεν, ὡς Εὐριπίδης" 

“Ἰούλοισι γάρ τοι ζῶμεν οἵ γ᾽ ἐλεύϑεροι. 
ΟΧΗΙΙ 

501101. Ῥίπααν! Νοαι. 1, 18. Καὶ Εὐριπίδης 

Τὸν εὐτυχοῦντα χαὶ φοονεῖν νομίζομεν. Ι 
ΟΧΙν 

ῬΟΙΠχ Ὑ|,81. Κλωστήρ. οὕτω δὲ χαὶ τὴν περι- 
στροφὴν τοῦ λίνου Εὐριπίδης ὠνόμασεν 

«Ἱίνου «λωστῆρα περιφέρει λαβών. 
ΟΧΗΥ 

ῬΟΙΠῸΚ Χ, 27. Τῷ δὲ χλεῖσαι ἴσον χαὶ τὸ πα-᾿ 
χτοῦν παὶ τὸ ἐπιπαχτοῦν τὰς ϑύρας ἐστὶν. ὥσπερ 

τῷ ἀνοίγειν ταυτὸν τὸ λύειν, ὡς ἔφη Εὐριπίδης 

«1ῦε παχτὰ δωμάτων. 
Ἐουίασθθ μἴπο οχρυθϑθιηι [ΘΠ ολὰ. ΑΥἱϑΟΡμδηΐς 

Αομανη. 479. χλεῖε παχστὰ δωμάτων. 
ΧΗΥΙ 

Ῥμνγηΐοῖι. ΒοΚΚονὶ Ρ. 6.1. χύμων ϑάλασ- 

σα: Εὐριπίδης ἐπὶ τοῦ μὴ γεννᾶν τέϑειχεν, ὡσανεὶ 

ἀγόνου. ὡσαύτως καὶ ᾿Δριστοφάνης. λέγεται δὲ καὶ] 
ἀχύματος. 

ἀχύματος δὲ πορϑμὸς ἐν «φρίχῃ γελᾷ. 

ΟΧΤΥῚ 

Β01101. ΑΡΟ]. ἘΠ. 1, 1280. Εὐριπίδης δὲ ἐπὶ τῆς 

σελήνης ἐχρήσατο (τῷ γλαυχῶπις) εἰπὼν ., Γλαυ- 

κῶπίς τε στρέφεται μήνη." 



125 φῦ Ρ ἀπ τ ΤΑ ἴθ Ὁ. 

ΟΧΗΥΤΙΙ 

ΒΌΠΟΙ. ΑΡΟΙ]. ἈΠ. ΤΥ, 71. Ππειρος λέγεται πᾶσα 
γῆ χαταχρηστιχῶς" κυρίως δὲ ἡ εἰς ἄπειρον ἐχβάλ-- 
λουσα, ὡς φανερὸν Εὐριπίδης πεποίηκεν " 
Ἤπειρον εἷς ἄπειρον ἐχβάλλων χϑόνα. 

ΒΠΝΠΙου Βυΐάας ν᾿ ἤπειρος, ῬΒοΙῖι5, ΒΔομπιᾶππ. ἀπθοῖ. 

στ. 10 γν. 251, 28. Τάριη. ΤΟγίαθδθ Ὑθυβ5 οδὲ ΕἸΎΤΙΟ]. 

Θυα, ν. 247, ὅ. Καὶ Εὐριπίδης φησὶν 

Ἤπειρον εἷς ἄπειρον ἐξεπλεύσαμιεν. 

ΟΧΙΝ. 

ϑυϊ.α5, Εὐριπίδειον ἔπος, τοῦ Εὐριπίδου" χαὶ 

Πὐριπίδειος λόγος ὁμοίως. ἔφη Εὐριπίδης 
ἄλλων ἰατρὸς αὐτὸς ἕλχεσιν βούων. 

οἴϊαῖ 

ΟΙ. 

Μουσι αἰϊαιοίϊος, 567 οἷπθ ἃ ον θ ΠΟΙΪΠΘ.. 

ῬΙατάτομι 9. ΜΟνα]. Ρ. 71 ἢ. 88 ἃ. 481] ἃ. 1110 6. 

Επρίαιῃ. Ρ. 887, ὅ. 
ΟἹ, 

Ετσιμο0]. ΜΙ. Ρ. 112, 26. 487, 3ὅ. 

Κρήμνη σεαυτὴν ἐχ μέσης ἀντηρίδος. 

516 Ὑϑυδας. ΒΟ ΡΙἸζαι" ΑἸΊΘΡῸ ἸοοΟ: ἴπ Ρῥυΐονο χρημγίσαι 

αὐτὴν ἐκ μ. ὦ. ΟΙ. Ἑυρίαια, ν. 908, 51. 1003, 24. 
ΟἿ 

Ετγπιο]. ΜΙ. ν. 271 “4: “]αψαίρουσι --- Εὐριπί- 

δὴης ἐπὶ τοῦ χκαϑαίρειν, οἷον 

Τλώσσῃ διαψαίρουσα μυχτήρων τόπους. 

ΟἿ 

Ετσπιοῖ. Με ν. 693, 52. Τρέροιν, ὡς Τιὐριπίδης, 

Ἄφρων ἂν εἴην, εἰ τρέφοιν τὰ τῶν πέλας. 

τοῦ ἡ ᾿Πττιχῶς, τρεφοίης, τρεφοίην, χαὶ συγχοπὴ 

τοῦ η. 
ΟἸΠΠῚ 

Ζαπορίις ΨΥ, 93. Σὺν ϑηνῷᾷ καὶ χεῖρα 

᾿ϑεῶν ἐλπίσι καϑημένους ἀργεῖν. τίϑεται δὲ ἡ πα- 

οιμίκ ἐπὶ γυναιχῶν χαὶ μάλιστα ὀφειλουσῶν ἐρ- θοι, 7 ͵ ἶ "Α οὐ τας ϑᾷ Ξ ἢ Σ ͵ 
γαζεσϑαι. ἢ γάρ “ϑηνᾷ ἐργάνη. - μέμνηται ταύτης 

- ἐπ τϑς ΚΕ 
τῆς παροιμίας Εὐριπίδης. 

Ομ 

Ῥιόνοῦν, Αρροπᾶ. Ὑαεῖο. 1Π, 57, οἱ Ῥβοίΐι5. .«710- 

ϑωὼων χοαί: ἄργυρος χαὶ χρυσός. χαὶ γὰρ Εὐρι- 
πίδης 

«Ἱευχοὺς λίϑους ἔχοντες αὐχοῦσιν μέγα. 

ΟΥΥ 
ἈΡοϑίο τα Ν, 6, 

Ἢ φρονεῖν ἐλάσσονα 
Τ᾽ δύνασθαι δεῖ σε μείζον᾽. 

ΟΕΥΙ 
ἌΡοϑβίοΙπις. ΧΊΝ, 98. 

«Ῥιλεὶ δὲ τῷ χάμνοντι συσπεύδειν ϑεύς. 
[46 δὰ ΑθϑομΥ Πτὰρὴϊ. 277. 6. ΡΙΝΡΟΆΕ. 

ΟἸΥΗ 

Ἐυβίαα 5. Ρ. 429, ὅ06. «Ρέρεται δ᾽ ἐν τοῖς τοῦ 

γραμματικοῦ ᾿Ἱριστοιράνους χαὶ περὶ οἰχετῶν λόγος, 

ὅτι οὐ μόνον οἱ χατ᾽ ἀγροὺς ὑπουργοὶ οὕτως ἐλέ- 
γοντο, ἀλλὰ χαὶ οἱ ἐν οἰχίαις ἐλεύϑεροι, ὡς ἂν 

εἴποι τις, οἴχῆται, μεταλίημει τοῦ ἡ. παράγει δὲ 
αὐτὸς καὶ παροιμίαν ἐξ Εὐριπίδου λέγουσαν 

ΤΕΣ ᾿ : ἦν 
Ἔνδον γυναιχῶν χαὶ παρ᾽ οἰχέτας λύγος. 

[ν “ ᾿ πα τὸ άβ 
Ι ἤγουν ἐν τοῖς κατ᾿ οἰχίαν λαλητέον ὧν εἴη τὰς γυ- 

Ϊ ω » ΄ ΄ “Ϊ 

"γίνεται οὕτως " ἔστι τρέφοιμι, τρέφοι, πλεονασμῷ 

κένει: παροιμία ἐπὶ τοῦ μὴ χρῆναι ἐπὶ ταῖς τῶν 

γναῖχας, ἔξω δὲ οὐχ ἐξιτέον, οὐδὲ ἀλλοτρίων παρόν- 
των λυτέον τὴν λαλιάν. 

ΟΥ̓ 

Β0ΠΟΙ. 1Π. ζ, 2396, Παρὰ γοῦν «ΑἹσχίλῳ οὕτως 
εὕρομεν «οὔτε δῆμος οὔτ᾽ ἔτης ἀνήρ ““ χαὶ παρ᾽ 
Εὐριπίδη τὸ 

Πόλει μὲν ἄρχων. «.οτὴ δ᾽ οὐκ ἔτῃ πρέπων. 
γιά, Ἑποίαία, Ρ. 641, ὅ9. 

ΟἸΧ 

5680]. Ἐπ᾿, Ου, 8838. Ἐπὶ τὸν εὐτυχῆ: καὶ 
ἐν ἄλλοις χατὰ τῶν κηρύχων λέγει ὅτε 

ἀεί ποτὲ ἢ σπέρμα χκηρύχων λάλον. 
Μαρρν. ἀεί ποτ᾽ ἐστί. 

[5.4 

ΤΗΘΟΡΟΠρ5. ἀρ Ατμοη. ΤΥ. γψ. 106 Ρ. Καὶ 

Θεόπομπος δ᾽ ἐν Ὀδυσσεῖ ἔφη, Εὐριπίδου τὥὔρι- 

στον οὐ χαχῶς ἔχον, 

τἀλλότρια δειπνεῖν τὸν καλῶς εὐδαίμονα. 

ΟἸΝΙ 

Απερβαπος. ἀρ Αἴπθη. Χὶ ν. 446 4. ΤΠΙαραδίδου 

δ᾽ ἑξῆς ἐμοὶ οἶνον ἀρχεσίγυιον, ὡς ἔφασχ᾽ Εὐριπί- 
δὴης, Ηΐηο Επρίαια, γν. 761, 80. 

ΟἸΧΤ 

᾿Αδβομῖπ. ἱπ ΤΊ μπάλο. Ρ. 18, 16. ἘΠ. Βίορῃ. ν. 141. 

Βοῖοκ. Εὑρήσετε τὸν Εὐριπίδην ἀποφαινόμενον τὴν 
ϑεὸν ταύτην οὐ μόνον τοὺς ζῶντας ἐμφανίζειν δυνα- 

μένην, ὁποῖοί τινὲς ἂν τυγχάνωσιν ὄντες, ἀλλὰ χαὶ 
Ι τοὺς τετελευτηχύτας, ὅταν λέγη 

«Ῥήμη τὸν ἐσϑλὸν χὰἀν μυχῷ δείχνυσε γῆς. 
Ἑππιάθηι γϑύδιι αἰίθυθης 14. συ. (φήμη Βαροὲ ἐν μυ- 

Ι χοῖς:- 
| ΟἸΧΤΗ 

] ᾿Απίοπῖι5. ΜΟΙ 55. οα, ὙΥΘΟΠ6], Ρ. 807, δὲ 5, Μαχίπμι. 

Τ. 1Π|. ν. 084. οα. Οομθο 5. 

Βέβαιον οὐδέν ἐστιν ἐν ϑνητῶν γένει" 

βιοῖ γὰρ οὐδεὶς ὃν προαιρεῖται τρόπον. 
ΟἸΧΤΥ 

ΒΙΌΡαθας 20, ν. 172. 

Ὀργαὶ γὰρ ἀνθρώποισι συμφορᾶς ὕπο 

Ϊ δειναὶ, πιλάνος τε χαρδίᾳ προσίσταται. 

ΟἾΧΥ 
ΒΙΌΡαθις5 20. ἡ. 171. 

πόλλ᾽ ἔστιν ὀργῆς τῆς ἀπαιδεύτου καχά. 
ΟἾΧΥΙ 

ΒιΟΡᾶθι5. 230. ν. 179. 

Ἔν τοῖς χαχοῖσι συγγένει᾽ ὅταν παρῇ 
τραχεῖα χὠξύϑυμος, ἀμαϑίαν ἔχει. 

ΟἸΧΥΤΗ 

ΒΙΌΡαθις 37. ν. 226. 

Τὴ χάμνε πατρίδα σὴν λαβεῖν πειρώμενος. 

ΟΥ̓Χ ΥΤΠ 

Θίοθαοις 77. ν. 454. ἱπίου 1Ὸ8 Ἰοσο5. ἘπΡΙρ᾽ 4605, 

αἰίδυιπι ΟΣ ον ΟΠ αἷς, δίοσαπι οχ Ἐγθο 60. ἀθϑαμιίιμι, 
! ΠΣ Ξ - »Ε 
ο΄ Χαὺὶ τοῖς τεχοῦσιν ἀξίαν τιμὴν νέμειν. 
] ΟἸΧῚΝΧ. 

᾿ Τιίβαπ. ορίοι, 487. ον. 10. Ἐπαιγῶν Εὐριπίδην λέ- 

] γοντα νοῦν ἔχοντος εἶναι 

] φίλον πρίασϑαι χρημάτων πολλῶν σαφῆ. 

ΟΝ Χ ᾿ 

ῬΙπίανοῖνις ΜουΑ]. Ρ. 102 1. Τῶν μὲν γὰρ χαλῶς 

λεγομένων ἐστὶν ἐν ὑποϑήκης μέρει χαὶ τοῦτο 

Ι 
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ππ-- π΄. 
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ΔΤηδ᾽ εὐτύχημα μηδὲν ὧδ᾽ ἔστω μέγα, 
ὅ σ᾽ ἐξεπαίρῃ μεῖζον ἢ χρεὼν φρονεῖν, 
μηδ᾽, ἄν τι συμβὴ δυσχερὲς, δουλοῦ πάλιν, 
ἀλλ᾽ αὑτὸς ἀεὶ μίμνε, τὴν σαυτοῦ (ύσιν 
σώζων βεβαίως, ὥστε χουσὸς ἐν πυρί. 

ΕἸΡαπΐτις. ορῖδί. 471. Τοῦτον οὔτε εὐτυχία πώποτε 
ἐπῆρεν, ἐν δυστυχίᾳ τε οὐκ ἔπτηξεν, Εὐριπίδου 
μεμνημένος. 

ΟἸἾΧΧΙ 

Ἐκχοουρία ὁ Πίοάουϊ 51ο. 1}. Υ --- Χ, ο. ΧΧ. ν. 

18. 64. οι, ν. 230. οα. Πίμον, Τὸ δὲ ἐγγύα παρὰ 
δ᾽ ἄτα τινὲς ὑπέλαβον γάμον ἀπαγορεύειν " τὴν γὰρ 
τοῦ γάμου σύνθεσιν παρὰ τοῖς τιλείστοις τῶν Ἑλλή- 

γωὼν ἐγγύην ὀνομάζεσϑαι. χαὶ βεβαιωτὴς ὃ χοινὸς 
βίος. ἐν ᾧ πλεῖσται χαὶ μέγισται γίνονται συμιοραὶ 

διὰ τὰς γυναῖχας. ἔνιοι δέ φασιν ἀνάξιον εἶναι 

Χίλωνα διὰ τὸ μὴ δύνασθαι ἀναιρουμένου τοῦ γά- 
μου διαμένειν τὸν βίον. τὴν δὲ ἄτην ἀποφαίνονται 
ἐγγύαις. ταῖς ἐπὶ τῶν συμβολαίων χαὶ τοῖς ὑπὲρ τῶν 
ἄλλων διομολογήσεσι. πεοὶ χρημάτων. καὶ Πὐριπίδης 

Οὐκ ἐγγυῶμαι. ζημίας φιλέγγυον, 

σχοπεῖν τὰ Πυϑοὶ δ᾽ οὐχ ἐᾷ τὰ γράμματα. 

ΟἸΧ ΧῊ 

ΒΟΡαοας ὙΠ, 9. ἀριιὰ Οαἰοίον, ῬΒιάγομ. ΔΙΟΓΑ]. 

Ρ. 447 ὁ. 

Τὸ μὲν σφαγῆναι δεινὸν, εὔχλειωαν δ᾽ ἔχει, 
τὸ μὴ ϑανεῖν δὲ δειλὸν, ἡδονὴ δ᾽ ἔνι. 

ΟΥ̓Χ ΧἼΠΙ 

ϑΟΡαοις 47. ν. 843. Πὐριπίδου ᾿Πλέχτρα 

ἯἩ γὰρ τυραννὶς πάντοϑεν τοξεύεται 

δεινοῖς ἔρωσιν, ἧς φυλακτέον πέρι. 

ΟΥ̓Χ ΧΙ 

5080]. Αὐἱκια. αα γνο}. ΠΠ. ν. 39, 18. ΤῸ}. Ζ΄ ͵ὰ 

τοῦτο Ζεὺς ἐν ϑεοῖσιε μάντις ἀψευδέ- 

στατος: Εὐριπίδης ἐν ἀπράχτοις (αϊ. εοα, ἀπταί- 

στοις) πράγμασι φησὶ τὸ 
Ζεὺς μάντις ἐν ϑεοῖσιν ἀψευδέστατος. 

εἶτα μετ᾽ ὀλίγον 
χαὶ τέλος αὐτὸς ἔχει. 

χαὶ διὰ τοῦτο οὖν ἀψευδὴς μάντις, ὅτι χαὶ τῆς 
ἐχβάσεώς ἔστι χύριος, ὥστε ὃ τὸ τέλος ἐν αὐτῷ κιὴ 
ἔχων οὐχ ἀψευδὴς μάντις, ἀλλ᾽ εἰχαστὴς ἂν ἦν. 
1πι ρυΐοῦθ συ. δ οὐ. ἂρ. ΠΙπάου, παροὶ ἐν ϑεοῖσι 

“ντις ἀν. 
ΟΥΧΧΥ 

Βίοραθυς 77. ν. 454. Εὐριπίδου “Πραχλειδῶν. 
Ὅστις δὲ τοὺς τεχύντας ἐν βίῳ σέβει, 

ὅδ᾽ ἐστὶ χαὶ ζῶν χαὶ ϑανὼν ϑεοῖς φίλος. 

ΕΟἸΧΧΥΙ 

ΤΑραπΐπς Ῥνοσυπιπ, γ0]. ΕΥ̓. ν. 861. Ποῖος. «71εἶ δὲ 

μὴ Τυὐριπίδην σιαραλισεῖν " πάντως δὲ οὐχ ἀμφισ- 
ῃ ε "Ὰ τι ΖΞ, Ὁ}. χὰ ΕΝ 

βητήσιμος ἡ σοφία τοῦ ποιητοῦ. τί οὖν ἐκεῖνός (η- 
" Ὁ , ΄ »" «“ νΝ 

σι; μηδὲν εἶναι προτιμότερον «φίλου σαφοῦς, ὃ δὴ 
ἐς εϑίρῳ ἴτ, τ. ᾿ δ αο τ ρας 

πᾶν ἐιεξῆς ἄριστον. εἰτ ἐπειδὴ τοὺς ἀνϑρώποιυς 

ἑώρα πλοῦτον καὶ τυραννίδα ϑαυμάζοντας, διαρρή- 
ἊΣ 
βέλ- δὴν φησὶν ., οὐ πλοῦτος, οὐ τυραννὶς τοῦδε 

Σ10}».." 
ΟἸΧ ΥΥΙΙ Νι 

50Π0]. Αὐῖσί. Αοἰ, 119. ὦ ϑερμόβουλον 

ἘΒΑΟΜΕΝΤΑ: 

πρωχτὸν ἐξυρημένε: παρωδίᾳ χρῆται. ἔστι 

γὰρ ἐν τῇ ΠΙηδείᾳ Εὐριπίδου | 
Ὦ ϑερμόβουλον σπλάγχνον, 

.. Μοιπονῖα ἸΙάρδις νἱάθίμν συδιπιδίλοιι5. “ς 

Επεῖ». Μ|6α, ν. 74. 
ΟἸΧ ΧΥΙΗ 

ΒίοΡαθις 82, ρ. 476. 

᾿ 
ΕἸνιοοῖ. κα 

Τὸν τῇ «φύσει 
οἰχεῖον οὐδεὶς χαιρὺς ἀλλότριον ποιεῖ. 

ΟΥΧΧΙΝ 
ΒΙΌΡαθις 4. Ρ. 58. 

Ἢ δὲ μωρία 
μάλιστ᾽ ἀδελιὴ τῆς πονηρίας ἔφυ. 

ΟΧΧΧ 

ΒΙΟΡαθιια 20, Ρ. 173. Αροβίοηπς ΧΙΥ͂, 7, 

Ὁ ϑυμὸς ἀλγῶν ἀσιράλειαν οὐχ ἔχει. 
Βἴπθ Ἰθιμπιδίθ οο ἴπ Τνίποαυ. 7Τοῦ αὐτοῦ 1. 6, Πύρι- 

πίδου δοιον. θοϑί Ἰθοῖς πὶ Ῥανΐ5. Ἂς 

ΟΙΧΧΧΙ 
ΒΙΟΡάΘας 232. ῃ. 187. 

Ὅταν ἴδης πρὸς ὕννος ἠομένον τινὰ, 

λαμποῷ τε σιλούτῳ χαὶ γένει γαυρούμενον, 
ὀφρῦν τε μείζω τῆς τύχης ἐπηρχότα, 

τούτοι ταχεῖαν νέμεσιν εὐθὺς προσδόχα" 
ἐπαίρεται γὰρ μεῖζον. ἵνα μεῖζον πέση. 

ἘΠυΡΙρΙαΪ τ θαϊτιν" ἴῃ Ῥαν5. Α. Ῥυϊποαν. οἱ ἀρια Βοίονν.. 

ῬΑ ομΪ {ὐἰι Απίοηῖις ΜΟΙ σφ44. Ρ. 141. οἱ ποίου 

οοιῖραν, ΜΙΘπαπαν οἱ ῬΙθα. Υ. 1. Ὅταν δ᾽ Μοεῖ-᾿ 

πΟΚΠΙ5. 
ΟΥ̓ΧΊ ΧΗ 

ΒΙΌΡδρις 28. γν. 190. 

Ἅμπαντές ἐσμεν εἷς τὸ νουϑετεῖν σοιζοὶ, 

αὐτοὶ δ᾽ ὅταν σφαλῶμεν. οὐ γιγνώσχομεν. 
ΟἸΧΧ ΧΗΤΙ 

ΒΊΌΡαθις 94. ν. 21. 

ἊἪ λέγε τι σιγῆς χρεῖσσον ἢ σιγὴν ἔχε. 
ΟΝ Χ ΝΥ 

ΒΊΌΡαΘι5. 74. Ρ. 451. Επιρίδιμττις υ.. 1412, 14, ς6110]. 

«ἢ Θἀ. (4, 216. 

ἼἬ στιν δὲ μήτηρ «ιλότεχγνος μᾶλλον πατρύς " 
ἡ μιὲν γὰρ αὐτῆς οἶδεν ὄν", ὁ δ᾽ οἴεται. 

ΟΙΧΧΧΥν 
δοραῖς 76. Ρ. 458. 

Τὸ θρέψαι δ᾽ ἐν βροτοῖσι πολλάκις 
πλείω πορίζει (ίλτοα τοῦ φὔσαι τέχνα. 

Βῖπθ ποπιῖπθ δποίουϊα ΟἸθια. ἌΤον, Ῥαρᾶασ. 1. ᾿. 106 ».᾿ 

Τὴ 510}. οαπι. αἀἰοίτασ οοθο. οχ πιεῖ ρ! ας. δίθαρα;: κϑὰ 

Ῥαυνῖς. Α. βιότου ἐχ Μηδείας, ποὰ ἘΠΏ5]. δα ΜΙρά. 

ν- 74. 6. δύο. τυ. 1. 6. “]Πονυσίου τυράννου ονἴαπι 
5πορϊ οδίιτ, ] 

ΟΝ ΧΧΥΙ 
ΒίοΡραθις 85. γν. 497. 

ἫἭἩ φύσις ἑχάστῳ τοῦ γένους ἐστὶν πατρίς. 

ΟἸΧΧΧΥΕΗ ᾿ 
ϑοχί, Ἐπιρῖν. αν. Μίαιμ. 1. ᾧ, 279. Ρ. 277. ] 

Κάλλιστα ΠΙουσῶν φϑέγγεται πλουτῶν ἀνήρ. 

Τλυν ρ᾽ ας. 6556. ὙΘυ πὶ ΘΧ 60 1η|6]ΠΠ|Πρ ταν, {π|06] Θἰπ  ἀ θαι 

Ῥοθίαο 5πηὲ {τὸς Ἰοοΐ, {πὶ ρᾶμ]ο0 δηΐο ἰἔθγιιητισ, 

ΟἸΝ Χ ΧΥΗ 

ΒΟΚΚον Δποοῖ. ν. 310,24. Ἤγχιμος: ἀντὶ τοῦ, 
πλησία. Εὐριπίδης 

᾿1λλ᾽ ἄγχιμος γὰρ ἥδε Φοιβεία γυνή. 

17 



.130 ἘΠῪΣ ἘΦ ΤΟΤΓΙΆ ΟΣ τὲ 

σΟΙΧΧΥΙ͂Χ 

ΒοΚΚοΥὶ Ἀποοᾶ. ρ. 343 κ«. δέαυλος τόπος: 

ὅϑεν μὴ ἔστιν ἐπανελϑεῖν. οὕτως Εὐριπίδης 

Θεοὶ χϑύόνιοι, 
ἔχοντες ἕδραν 
᾿ἠχερόντειαν 

ζοφερὰν ἀδίαυλον 

τὴν φϑειρομένων, 
λέμνην- 

ΟΧΟ 

1014. ν. 362,7. Αἱματωπόν : Εὐριπίδης 
“Ἰράχοντος αἱματωπὸν ὄμμα. 

ΟΧΟῚ 

Τοὶὰ, ν. 862,9. Δἑἱματοσταγῆ: Εὐριπίδης ᾿ 
ἽΝ δὰ 

χαὶ ᾿Ἱριστοφάνης 
«ἀἱματοσταγῆ 

κηλῖδα τέγγη. 
ΟΧΟΗ 

114. ν. 388 “44. Βυίάας, ἡλάστορα προσ- 
βαλεῖν: οἷον μύσος καὶ ἀνοσιουργίαν. Εὐριπίδης 

Οὐ σοι παραινῶ μηχανωμένῃ χαχὰ 

ἐχϑροῖσι σαυτῇ προσβαλεῖν ἀλάστορα. 
ΟΧΟΠῚ 

Πρ, ν. 1187. Ἔστι γὰρ ὁ ζελᾶς τοῦ ζελά τῷ 
- ᾿ ε΄ τ ΄ ΟἹ »" «ς νι γ εν 

ζελά (οὕτω δὲ λέγεται χατὰ Θρᾷχας ὃ οἱνος) χαὶ 

τούτου ἡ δοτιχὴ εὑρίσχεται παρ᾽ Εὐριπίδη χωρὶς 
'τοῦ τ. συστεῖλαι γὰρ βουλόμενος τὸ α οὐ προσέγρα- 

᾿νε τὸ ε, οἷον 
ταυτὸν ποιεῖ τὸ τ᾿ ἀττιχὸν τῷ ζελὰ σὺν γὰρ χε- 

ρανγνοῖς. 

[οτεῖρο συγχεραννύς. ζελὰ πἀυΐοπι ρΡοθία ποὺ αἰχὶϊ 

ἀΡίθοῖο ἰοία, 564 ποιῖθὶ Θ 556. Ὑο ας ἱπ 6} πα }0116., ὁ. 

ὈΙΝΌΘΚΒΕ.} 
ΟΧΟΙ͂Ν 

Ἑταίοςιι. Οαίαβίου. 13. 46 Ἐνιομιμοπῖο : .7έγει δὲ 

χαὶ Εὐριπίδης περὶ τῆς γενέσεως αὐτοῦ τὸν τρόπον 

τοῦτον" ὝἭφαιστον ἐρασϑέντα ᾿ϑηνᾶς βούλεσϑαι 
αὐτῇ μιγῆναι" τῆς δὲ ἀποστρεφομένης χαὶ τὴν παρ- 

ϑενίαν μᾶλλον αἱρουμένης ἔν τινι τόπῳ τῆς ᾿4ττι- 
᾿χῆς χρύπτεσϑαι, ὃν λέγουσι χαὶ ἀπ᾽ ἐκείνου προσα- 
γορευϑῆναι ᾿Πιραιστεῖον " ὃς δόξας αὐτῆς χρατήσειν 
χαὶ ἐπιϑέμενος, πληγεὶς ὑπ᾽ αὐτῆς τῷ δόρατι ἀφῆ- 

χε τὴν ἐπιϑυμίαν, φερομένης εἷς τὴν γῆν τῆς σπο- 

ρᾶς χ. τ. δ. 
ΟΧΟΥ 

Οοά. ο. τος. ΟοΥν. ἀρὰ ϑοιαοί. δὲ τος. Ρ. 2260. 

Προφέρουσιν οἱ «Ἰωριεῖς, μουσᾶν λέγοντες ἀντὶ τοῦ 

μουσῶν, ὡς καὶ Σοιφοχλῆς ἐν «Αἴαντι “Ἵλιαδᾶν., καὶ 

Εὐριπίδης χαχᾶν βίων διαγωγὴν ἀντὶ τοῦ ἁλιαδῶν 

χαὶ χαχῶν βίων. 
ΟΧΟΥῚ 

ΒΘΚΚονὶ Αποϑοᾶ. ν. 839, 10. γοραῖος νοῦς: 
ὁ πάνυ εὐτελὴς καὶ συρφετώδης οὐδὲ πεφροντισμέ- 

γος" οἱ γὰρ ἀγοραῖοι ἄνϑρωποι ἀμαϑεῖς χαὶ ἀπαί- 

δευτοι. οὕτως Εὐριπίδης. [Οοπῖ. ᾿Αὐἱδιορμαηὶς ἔταρ- 

πιθηΐιπὶ 397. 0. ΘΙΝΘΟΚΕ.] 

ΟΧΟΥΠΗ 

Το. Ρ. 346,9. ἤδωρος χάρις: ἡ ἐπὶ τέλους 
ἐλθοῦσα δωρεά. οὕτως Εὐριπίδης. 166. ἡ μὴ ἐπὶ 
αὐ». 26,11. 

ΟΧΟΥΠῚ 

Το. ν. 868, 2. Εὐριπίδης δὲ χαὶ αἱμύλη εἶπε 
ϑηλυχῶς. 

ΟΧΟΙΧ 

ΤΡ14. ν. 869, 18. ᾿“χόμπαστος λόγος Εὐριπίδης 
φησὶ χαὶ ἀχόμπαστος φάτις. 

[60 

1μἷὰ. μ. 378, 18. 
οὕτως Εὐριπίδης. 

᾿1λλήλων ἀντὶ τοῦ ἑαυτῶν. 

ΟΟΙ 

Τρ. νυ. 388, 8. ᾿ἡ“λέαστον: τὸ μάταιον, Εὐ- 
ριπίδης. ἔστι δὲ τὸ ἀνέγκλητον, ὃ οὐκ ἔστι φυ-- 
λάξασϑαι, χατὰ ἀπόφασιν. 

ΟΟΠ 

Τρ. ν. 414, 16. “πάγου: 
σαυτὸν ἄπαγε. Εὐριπίδης. 

ἀντὶ τοῦ πρὸς 

ΘΟΟΠῚ 

Τρ. ν. 440. 32. ἡπρόσειλος: ῳ οὐδεὶς 
προσειλεῖται. Εὐριπίδης. 

ΟΟΙΥ 

Βδοππιαπηΐ Αποοᾶ. 1. Ρ. 418,24. Χγοῦν τὸ λεπτὸν 
τοῦ ἀχύρου. ᾿Ἡριστοφάνης. Εὐριπίδης δὲ ϑηλυχὼθ, 
τὴν χνοῦν. 

ΟΟΥ 

Ἐπιξίαι αἴας ν. 1761, 39. Ἐπὶ δὲ πᾶσι λέγει ὃ αὐὖ- 
τὸς γραμματιχὸς (᾿Ἱριστο(άνης) χαὶ μομφὸν παρ᾽ 
Εὐριπίδη τὴν μέμψιν λεχϑῆναι. 

ΟΟΥῚ 

ΤΟΙ. Τιυάτις. 46 πιθηρῖρ. ν. 88. Εὐριπίδης δὲ ᾿Τφοο- 
δίτην αὐτὴν ἀξιοῖ ὀνομασθῆναι ἐκ τοῦ ἄφρονας 

τοὺς ἐρῶντας ἀποτελεῖν. 
ΟΟΥ̓Ὶ 

Ετσ πιο]. Μ| ρ. ὅ2, 46. Καὶ Εὐριπίδης ., ΠΙόσχον 

ὑπερήχριζον."" 
ΟΟΥ̓ΗῚ 

Ῥμοιΐυ5, Ζύγαστρον: κιβωτός. χυρίως δὲ ἡ 
ξυλίνη σορὸς παρὰ τὸ ἐζυγῶσϑαι. οὕτως Εὐριπίδης. 

σοΙχ 

ῬΙιοίῖι5, Περισο: περιφέρειν. Εὐριπίδης. .. Διὰ 

περισοβεῖν ὃ“ ΜΑΥΤΗΓΔΕ. 

σοχ 

Ῥμοίίι5, Ῥαχχίζειν: τὸ διαιρεῖν τὰ μέρη τῆς 

ῥάχεως. ἤτοι διαχόπτειν, ὡς φησι παρ᾽ Εὐριπίδη. 
Ἑδάθιν ἀρὰ θδομιιάπη, 1. ρ. 357, 26. 



Δ ΣΟ ΦΑΝ Δ σι 

“,.,Α., ΣΤ 3. ΤΠ Σ, 

1 

(ὐδἴοπας ἱπ Ῥτδοίαιοπθ Ἰοχίοὶ ἘΠΡΡοονγδιιοῖ ὑ}ὶ ἀ6 τοὸ- 

σάρι]0 γλῶσσα αρὶϊ ν. 404. 

“Νομίζω δέ σοι τὰ ὑπὸ ᾿Ἱριστοφάνους ἀρχέσειν 
τὰ ἐχ τῶν “Ἰαιταλέων ὧδέ πως ἔχοντα 

Πρὸς ταῦτα σὺ λέξον Ὁμηρείους γλώττας. τί χα- 

λοῦσι χόρυμβα; 
προβάλλει γὰρ ἐν ἐχείνῳ τῷ δράματι ὁ ἐκ τοῦ δή- 

μου τῶν «Ἰκιταλέων πρεσβύτης τῷ ἀκολάστῳ υἱεῖ 
πρῶτον μὲν τὰ χύρυμβα τί ποτ᾽ ἐστὶν ἐξηγήσασϑαι, 
μετὰ δὲ τοῦτο .. τί χαλοῦσ᾽ ἀμενηνὰ χάρηνα.““ χἀ- 

κεῖνος μέντοι ἀντιπροβάλλει τῶν ἐν τοῖς Σόλωνος 

ἄξοσι γλωττῶν εἰς δίχας διαφερούσας ὡδί πως 

Ὁ μὲν οὖν σὸς, ἐμὸς δ᾽ οὗτος ἀδελφὸς φρασάτω 
τί χαλοῦσιν ἰδυίους. 

εἶτ᾽ ἐφεξῆς προβάλλει τί ποτ᾽ ἐστὶ τὸ ὀπυίειν. ἐξ" 

ὧν δῆλον ὡς ἡ γλῶττα παλαιόν ἔστιν ὄνομα τῆς 
συνηϑείας ἐχπεπτωχός. ὅτι δὲ χαὶ αὐτὸς ἕχαστος 

τῶν περὶ λόγους ἐχόντων ἠξίου ποιεῖν ὀνόματα 
χαινὰ δηλοῖ μὲν χαὶ ὃ ᾿Ἡντιρῶν ἱχανῶς, ὃς γε 

ὅπως αὐτὰ ποιητέον ἐχδιδάσχει, δηλοῖ δὲ χαὶ αὐτὸς 

οὗτος ὁ ᾿Ἱριστοφάνης ἐν ταὐτῷ δράματι διὰ τῶνδε 

ἀλλ᾽ εἴ σορέλλη χαὶ μύρον χαὶ ταινίαι. 
εἶτα ὁ πρεσβύτης ἐπισχώπτων 

ἰδοὺ σορέλλη" τοῦτο παρὰ “Τυσιστράτου. 
πάλιν δὲ αὐτοῦ τοῦ ἀκολάστοι; υἱέος εἰπόντος 

ἢ μὴν ἴσως σὺ καταπλαγήσει τῷ χρόνῳ 
χαὶ τοῦϑ᾽ υἱοῦ ὁ πρεσβύτης ἐπισχώπτων ἐρεῖ 

τὸ χαταπλαγήσει τοῦτο παρὰ τῶν ῥητόρων, 
εἶτ᾽ αὖϑις ἐχείνου φάντος 

ἀποβήσεταί σοι ταῦτα ποὶ τὰ ῥήματα 
πάλιν ὁ πρεσβύτης χαὶ τοῦτο σχώπτει 

παρ᾽ ᾿Δλχιβιάδου τοῦτο τἀποβήσεται. 
χαὶ μέν γε χαὶ ὃ υἱὸς οὐδέπω παυόμενος οὐδὲ 
δούμενος τὸν γέοοντά (ησι 

αἷ-- 

Ἂν δ: 
τί ὑποτεχμαίρει καὶ κακῶς ἄνδρας λέγεις 

χαλοχάγαϑίαν ἀσχοῦντας; 

εἶτα ὁ πρεσβύτης ἘδῚ Του τ ΓΆΜΟΝ 
οἴμ᾽, ὦ Θρασύμαχε, 

4 

Αἰμοπαρι ΕΥ̓͂. Ρ. 188 ὁ. 

Ὅστις αὐλοῖς χαὶ λύραισι χατατέτριμμαι χρώμενος, 
εἶτά μὲ σχάπτειν χελεύεις ; 

9 

Αἰβοπδοις ΕΝ. ν. 3608 6: 

Καὶ δελφαχίων ἁπαλῶν χωλαὶῖ χαὶ χναυμάτια 
πτερόεντα. 

6 

Αἰβοπαθυς Χ͵Υ͂, ρ. 646 Ρ. 
᾿Εγὼ δ᾽ Ἰὼν 

πέμψω πλαχοῦντ᾽ εἰς ἑσπέραν χαρίσιον. 
γί 

Αἰβοπαδρις ΧΎΥ͂. ρμ. 690 6. 

φέρ᾽ ἴδω τί σοι δῶ τῶν μύρων; ψάγδαν φιλεῖς; 
8 

Ῥομακ Χ, 119. 120. (0011. ὙΠ, 177. οἐ Ῥμοιῖοὶ 
ν- ὅ29, 6.) ΡΟ, 

Τῆς μυρηρᾶς ληχύϑου 

πρὶν χατελάσας τὴν σπαϑίδα γεύσασϑαι μύρου. 

9 

Αἰβοπαᾶρις ΧΥ͂, ρ. 6617 (. ᾿ἡνηρεῖτο δὲ τὰ χοττα- 
τῇ Εἴ Ρ τὰ ξ - ἐπ ᾿ 

βεῖα ὁ πλείω χαταδύσας. ---- τὸ δ᾽ αϑλον ᾿ριστο-. 

«άνης “1αιταλεῦσιν «Ἔγνωκ᾽ ἐγὼ δὲ χαλκίον (τοῦτ᾽ 
ἔστι χοτταβεῖον ) 1 ἱστάναι χαὶ μυρρίνας." 

10 

᾿ΑἸΒοπαθις ΠΠ. μ. 127 ο. 

Ἢ χόνδρον ἕψων,, εἶτα μυῖαν ἐμβαλὼν 

ἐδίδου ῥοφεῖν ὧν. θοῳ 
11 

Αἰβρπαθις ΓΧ. Ρ. 400 ἃ. οχ Τυυρβοπο 

᾿᾿πόλωλα " τίλλων τὸν λαγὼν ὀφϑήσομαι. 
12 

ῬΟΠῸκ Χ, 109. (011. Χ, 92.) 

Οὐκ, ἀλλὰ ταῦτά γ᾽ ἐπίχυσις τοῦ χαλκίου. 

13 

ῬΒοίίας Ρ. 6060, 20. οἱ ϑιυιϊάας ἱπ τροπίας οἶνος 

Ταχύ νυν πέτου καὶ μὴ τροπίαν οἶνον «ρέρε. 

14 

ΒΟΒΟΙΙαρία Δυϊδίορη, Ἐφ, ν. 577, 56801. ῬΙαίθηῖα 

ν. 334. ΒοΚΚοι. 5601, ΠΙορ πῖβ ἴῃ Νοιῖοθ οἱ Εχιναὶίς 
τίς τοῦτο τῶν ξυνηγόρων γηρύεται; 

2 

Αἰβοπαθὺς ΧΎΥ͂. γ. 69 ἃ. 

ἤάισον δή μοι σχύλιόν τι λαβὼν ᾿Αλχαίου κἀνα- 
χρέοντος. 

3 

᾿Αἰβοπαθυς ΧἼ]. ν. 527 Ἂς. 

᾿1λλ᾽ οὐ γὰρ ἔμαϑε ταῦτ᾽ ἐμοῦ πέμποντος, ἀλλὰ 
μᾶλλον 

ἣν, τ πος κἰς γθι: Ὰ διὰ πίνειν, ἔπειτ᾽ ἄδειν χαχῶς, Συραχοσίαν τράπεζαν, 
Συβαρίιιδάς τ᾽ εὐωχίας χαὶ Χῖον ἐκ -Ταχαινῶν. 

τγ0}. Χ. ρ. 220. Ῥμοιίῃι5. οἵ δυυϊαας ἴῃ στλεγγίς 

Οὐδ᾽ ἔστιν αὐτῇ στλεγγὶς οὐδὲ λήκυϑος. 

1. 
Βυῖάας ἰπ ἀναλίσχειν 

Εἰς τὰς τριήρεις δεῖ μ᾽ ἀναλοῦν ταῦτα χαὶ τὰ 

τείχη. 

10 

Ἡανροογαῖῖο ἴπ ναυτοδίχαι, ᾿Δριστοφάνης «Ταιτα- 

λεῦσιν,, Ἐϑέλω βάννας (βλάινας εοάοκχ Ὑταῖ5].) πρὸς 

ναυτοδίχας ξένην ἐξαίφνης." Βυῖδας βάψας τὴν ώπην 
Ξ: 9 ἘΕΡΝ ἢ : τΑ ἤγουν 
ἔπλευσας ξλϑὼν πρὸς τοὺς γαυτοδίχας, οἱ τὰ τῆς 



132 ΑΓΡΕΙΣ ΒΘ ΦΑΝ ΘΗΥΣ: 

ξενίας ἐδίχαζον. ἢ ἀπὸ τῶν «φαρμαχοποιούντων" 

᾿ λέγουσι γὰρ τὸ βάψας ποιήσω μέλαν. Ἡουομΐι5, 

βάψας: ϑεύσας, πλεύσας. ἢ τὴν χώπην βάψας. 
Ἑσογίαςβο 

᾿Ἐϑέλω βάψας πρὸς ναυτοδίχας πλεῖν ἐξαίφνης ... 
17 

Ἡυροογαῖῖο ἱπ ἐπίέσειμσιτον, 

᾿ς Ἦν μὴ μειαλάβη τοὐπίπεμτσιτον, κλαέτω. 

᾿Ῥιοῖΐας Ρ. ὅ97, 1. οἱ Ετσιιο]. ΜΙ. ρ. 763, 22. 

18 
ἩυροονΙο ἰπ χιγχλὶς 

Ὁ δ᾽ ἡλιασιὴς εἴρπε πρὸς τὴν χιγχλίδα. 

19 

« 

ῬΟΠῸχ Χ, 158. 

Τὶ μὴ δικῶν τε γυργαϑος ψηφισμάτων τε ϑωμός. 

20 

ῬΒοΙ 5. οἱ δας ἴῃ σεῖσαι 
Ἤ ᾽, ΡΈΕΙ ΤΟΣ ἀςς , 

σειον. ἥτουν χρήματ᾽, ἠπείλουν, ἐσυχοφάντουν. 

21 

Αἰβοπαοῦς ΠῚ, ρΡ. 119 ο. 

Οὐκ αἰσχυνοῦμαι τὸν τάριχον τουτονὴ Ἷ ριχ ᾿ 
πλύνων ἅπασιν ὅσα σύνοιδ᾽ αὐτῷ χαχά. 

22 
δας τὰ . 7) γέα 

Τὸν Ἐρεχϑέα μοι χαὶ τὸν «ΑἹγέα χάλει. 

23 

ΜΟΒΟΙΠ ασία ΤΠΘΟΟΡΠΙ 1, 12. 

Τί δαί; κυνίδιον λευχὸν ἐπρίω τῇ ϑεῷ 
εἰς τὰς τριόδους ; 

24 

ῬΟΠΠΧ ΙΧ, 858, (ὙΠ, 170.) 

Οὐδ᾽ ἀργύριόν ἐστιν χεχερματισμένον. 

2ὅ 

ΑἸπρπδθις ὙΠ. ῥ. 299. 

Καὶ λεῖος ὥσπερ ἔγχελυς. 
20 

Αἰ βοπαρις ΤΥς ν. 169 ο. 

Κάγειν ἐχεῖϑεν καχχάβην. 
πιο 5ρθοίανθ υἱάθεμ" ῬΙογ μἸΟ μι. Ρ. 427. 

27 

Ῥμοίδις ν. 813, 14, ὈΟαὶ τῶν ἱματίων: 

᾿Ἱριστοφ άνης «Ἰαιταλεῦσιν Ὅτε τὰς ὀὰς ἴσας ἐποιΐ- 

σατο Οοιῖ, Ἐπιοίαίμῖις ν. 1828, ὅ4, 

28 

ῬΒνγπίομις ν. 91. --- ἡπήσασϑαι ἅπαξ παρ᾽ ᾿1ρι- 

στοι(άνει ἂν «Ἰαιταλεῦσι, παίζοντι τὰς «Πσιόδου ὑπο- 
ϑήχας 

Καὶ χόσχινον ἠπήσασϑαι. 

Αὐἱοτορμδπὶς γουα δίτ ὙΠομνα5. Λῆασ, ν. 37, Ὑοι- 

ὅς ΠΟΡΌΪΟΙ ΟΧΊταΝς, οαΐπς ἴῃ νἱοϊηϊα [ονίασ 56. Ἰοοίαι [πἰ|ΐ 

οὐδοῦ απ ΑΙ Ομ θα ῖθις. Δ ιαπο οάϊτν. υἠετὸς ἐν 

18 ἕλησι γενήσεαι ἤματα πάντα, ἄδ {πὸ 5ομοιἝαςία 

Ἐψαῖτ, ν. 1010. τούτου δὲ τοῦ χρησμοῦ οὐ μύνον 
ἐνιαῦϑα, ἀλλὰ χαὶ ἐν Ὄρννισι χαὶ «αιταλεῦσι 
᾿πέμνηται. 

29 

Ἐπιιβέαίμῖτς ν᾿. 1579, 30. 6. ρυοφοίΐα ποιμίπιιπι ἴῃ 

οἱα οἵ εἰ ἀβθης, χαὶ ἡ ὠναιδείκ δέ φησι (.«Δϊλιος 

“Ἰιονύσιος ) χαὶ ἡ παρανοία, ὧν πάντων ἐχτείνει κι 
μὲν ἡ τελευταία. ἡ δὲ πρὸ αὐτῆς ὀξύνεται. ᾿Ἴριστο- 
φάνης «“Ἰ(ταλεῦσιν » ὦ παρανοίας χαὶ ἀναιδείᾳ." 

ἀπττιχοὶ λέγουσι τὸ υ. χαὶ τὸν ὀοτυγοχόμον βρα 

30 

Ἡγροογαῖῖο ἵπ ἁλίπεσδον, ᾿ἡριστοιφάνης 

λεῦσι διὰ ψιλοῦ. Ἐν ἀλιπέδῳ.": 
81 

ΟΥαμηπιδίϊοις Βοκκοιὶ Ρ. 427, 3, ποβοοχϑί- 
σαι: 

«αιτα- 

τὸ χαταπιεῖν. ὡς ἡμιεῖς, ᾽Α. «1. ἐχρήσατο. 
32 

ῬΟΙΧ Ν, 172, Θυλαχίσχον, ὡς ἐν «1αιταλεῦσιν 4. 
33 

᾿Απεϊαιοἰσία ΒΘΚΚονὶ ᾿. 104, 28, Αλινάρια: 
οὐ μόνον χλινίδια. ᾿4.. «1. χλινάριον 6χ πᾶρ ἔα] 
Ῥοπυχ Χ, 32. 

᾿ς  ὩΦ ΟΠ ς Β Θς.ς...............ὕς............ὕ- 

834 

ῬοΙπχ ὙΠ, 1698, ᾽,. δ᾽ ἐν “1. καὶ λυρωνίαν που 

λέγει. 
35 

ῬΒοίΐις ῃ. 291, 156.. Νεβλάρετοι: περαίνει. 
ἄσηιιος φωνὴ ἐπὶ τοῦ περαίνειν, “᾽4. «1. νεβλάρεται 
ΒΟΥΙΡ5 ΑἸΡΟΡΙ ἴῃ δπποίδιϊοπθο ἃ] ἘΠ ΘΡΥ ΟΝ 5] 0 55απι 

γεβλάραις περαίνειν. 
36 

Ῥποίϊις Ρ. 8960, 10. Ὄρτυγας: συστέλλοντες οἷ 

χέως. δηλοῖ 4. .1. 
37 

δυΐδας, Ῥαγϑδαΐίους: --- ἔστι τὸ ὄνομα -- χαὶ 
ἐν 4:2. 

38 

Αἰποηδοις ΤΥ, ν. 183. 6, Φ͵νηκονείει δὲ τοῦ τρι-- 
γώνου (ἰποῖναπιθπεὶ πππϑῖοὶ ) τούτου --- ᾽7. ἐν «1, 

39 

ῬοΟΙχ ὙΠ, 108. Τῷ δὲ λοῦσϑαι χαὶ τὸ ψυχρο- 
λουτρεῖν ἂν προσήχοι, εἰρημένου τοῦ ἐψυχρολου-- 
τρήσαμεν ἐν «1.1. Ἑαϊοκοιθασρίας τρυχοολουτεῖν. 

40 

ΒΟΠΟΙ δία δα Λοιαγη. τ. 271. ὡρι χὴν ὑληφόύ- 
ρον: ἀντὶ τοῦ ὡραίων χαὶ ἀχμαίαν --- ὡριχὸν δὲ 
μειράκιον χαὶ χύρη, ὡς ἐν -Ἰαιταλεῦσιν αὐτός. 

41 

Ἡδαιροογαῖο, Θῆτες:-- ὅτι δὲ οὐκ ἐστρατεύοντο 
εἴρηχε καὶ .4. ἐν 21. 

42 

ΘΟΠΟΙΪ σία, δα  θραν. νυ. 819, εἶχον δὲ χαὶ οἱ 

ἥρωες πιυιοπλίων. χαὶ δῆλον ἐκ τῶν “Ταιταλέων. 

ΒΑΒΥΜΩΝΙΟΙ. 

ΠῸ Π|6 ρυορίον. ΒΑΡ] ομἶο5. ΓΒ ]ᾶπ Ὁ ΟἸΘΟπΘ 510] 

Ἰηΐοπίᾳ σομεμουίίαν ροθία ἴθ Δοπᾶνπ, ν. 377 --- 882, 

ὅ02 - 007. δηποίατίομο. πὸ 

ΦΡΘοΙδηΙ οὐΐαμη. σϑύδης ἴὰ ΡΑΡΑΡ ΑΝ] πο ἃ» 680... τιο- 

Ὡθηίρ ΒουρΊονο, ἴῃ 4αῖθης διαβαλλόμενον 56 ἀἴοῖς ὑπὸ 

τῶν ἐχθρῶν ἐν «1ϑηνακίοις ταχυβούλοις. 

453 

ῬΙπίανομες π᾿ νἰΐα Ῥου ΟΠ ς 

αὶ Ὑἱ]θ ΦΟΠΟΙ] ας ἴασαι 

τα}. 26. ν. 106 ἡ. οἱ 

δὲ Σάμιοι τοὺς αἰχμαλώτους τῶν ᾿1ϑηναίων ἀνϑυ- 
βοίζοντες ἔστιζον εἷς τὸ μέτωπον γλαῦχας" χαὶ γὰρ 

τ τ ἥ 
ἐχείνους οἱ ᾿Ιϑηναῖοι σάμαινιν, --- πρὸς ταῦτα τὰ 
στίγματα λέγουσι χαὶ τὸ ᾿Ἴριστος ἰνειον ἠνέχϑαι 

ἀπ Ρεν ετν ταν ἥ Σ , 
Σαμίων ὁ δὴηιιός ἔστιν" ὡς πολυγοάμπατος. 

Οὐπῖ. ΤΠΟϑτ ομλιςς,, ῬΒοΙα5. οὐ δι] ας ἴα ΟΣ “εέων. 



44 ! 
Ἡδογομίια, Ἰστριανά: ᾿Ἰοριστοιώνης ἐν Βαβυ- 

᾿λωνίοις τὰ μέτωπα τῶν οἰχετῶν ᾿Ιστριανά (σιν, 

᾿ἐπεὶ ἐστιγμένοι εἰσίν. οὗ γὰρ παρὰ τῷ ᾿Ἴστρῳ οἷ- 
χοῦντες στίζονται χαὶ ποιχίλαις ἐσθήσεσι χρῶνται. 

«Ἱιονύσιος δέ φησιν, ἐπεὶ πρότερός τις ᾿Ιστριανὸς 
λέγεται, ὃ λευχὸς, χατὰ ἀντίφρασιν εἰρῆσϑαι ὡς 

᾿ χαϑαρὰ χαὶ λευχὰ τὰ μέτωπα, τοὐναντίον δὲ γοεῖ- 
σϑαι ἐστιγμένα. 

45 

Ῥμοίζι ν. ὅ46, ὅ6ὅ. Στοῖχος: στίχος. --- ᾽1ρι- 

στοφάνης Βαβυλωνίοις 

Ἢ που χατὰ στοίχους χεχράξονταί τι βαρβαριστί. 

Ἡσοογοα, χάτὰ στίχους: χατὼὰ τάξεις. ϑοῦῖθθ Υ̓͂ ᾽ ἵ 

᾿ ἰχατὰ στοίχους. 
46 

ῬΒοῖῖπς ῥ. ὅ98, 20. Στιγών: ὁ στιγματίας. 186- 

βυλωνίοις. ἜΘΟΥ ΟΠ ἴτας Στιγ ὠν: μαστιγίας. Μοτα 

βουρίανα στέγων Θοῖ. ῬΒΟΙΙ σοθχ δοοθπίμπι ἃ} οου- 

γϑοίοιο μαροί. οι, Επίαίηῖις ν. 725, 32, 1642, 48. 

47 

ΒΟΠΟΙΠ δία δα Ἐγοἰδίσ, τ, 282, οἱ ϑιιῖάαβ ἵπ ἀσπιδη- 

φόροι 

Ἵστασϑ᾽ ἐφεξῆς πάντες ἐπὶ τρεῖς ἀσπίδας. 

48 
Αἰβοπαρθις ΧΤ, ν. 49: ἃ. Κἀν τοῖς Βαβυλωνίοις 

οὖν τοῖς ᾿1ριστοφάνους ἀχουσόμεϑια ποτήριον τὸ 
ὀξύβαφον, ὅταν ὁ “ἸΠόνυσος λέγῃ περὶ τῶν ᾿ϑήνησι 
δημαγωγῶν ὡς αὐτὸν ἤτουν ἐτιὶ τὴν δίχην ἀπελ- 

ἡόντα ὀξυβάφω δύο. οὐ γὰρ ἄλλο τι ἡγητέον εἶναι 
: ἥ 3 

ἢ ὅτι ἐκπώματα ἤτουν. 
49 

Αἰποπαθις ἘΠ. γν. 86 Τ᾿. 

᾿ἡνέχασχον εἴς ἕχαστος ἐμ(ερέστατα 
τ ἢ , ἐπ πυροὺς , 
ὀπτωμέναις κύγχαισιν ἐπὶ τῶν ἀνθράχων. 

ὅ0 
ΒΟΠΟΙἸασα Αὐΐ νυ. 1555. Πείσανδοος: -- 

χαὶ δωροδοχῆσαί φησιν αὐτὸν ᾿Ἱριστος άνης Βαβυ- 
Η ἤει 3 Ἔ ΤΡ. 
λωνίοις διὰ τούτων .Π δῶρ αἰτοῦντες ἀρχὴν πο- 

λέμου πορίσειεν μετὰ Πεισάνδοοιυ."" ποορίσειαν Βανα- 

ἴθῦι5. Ἐπς πρθοίαί 5680]. Τ γον. ν. 491, 

51 
Ἡανροοναιῖο ἴῃ ἐπιβάτης 

Εὐ γ᾽ ἐξεχολύμβησ᾽ οὑπιβάτης, ὡς ἐξοίσων ἐπί- ᾿ 

7γειον. 
52 

Αὐπηοθηΐπς Ρ. 149, 

Ἢ βοιδαρίων τις ἀπέχτεινε ζεῦγος χολίχων ἐπι- 

ϑυϊιῶν. 
49 

ῬοΙμκ Χ, δὅ, (ΑἸποιαθυς ΧΤ, ᾿. 478 ς.) 

ες. «1εἶ διαχοσίων δοαχμῶν. 

β. πόϑεν οὖν γένοιντ᾽ ὥν; κα. τὸν χότυλον τοῦ- 
τον φέρε. 

538 
Ῥομπχ Χ, 173. 

Πόσους ἔχει στρωτῆρας ἁνδρὼν οὑτοσί; 
χαὶ «ὖ πάλιν 

ῷὰ ψ' , τ 2, 

ἧς οὐ χαλυμματίοις τὸν οἰχον ἠρεξίε. 

Οοπῖ, Ἡατνροοναίίο οἱ ϑιδας ἴῃ συν στρωτήρ. 

Ἐξξξε τ ον πονυσο αι. 

ΑἸΡΒΕῚΣ ἃ ὁ ἃ ἃ ΚΝ Ὁ τ -ῃ 133 

δ 

ΒΟΠΟΙΪαθα ὦ Τιγοίβιναί, νυ, 288, οἱ ϑυιίΐϊδας ἴῃ σ. 

σιμὸς 
Μιέσην ἔρειδε πρὸς τὸ σιμόν. 

ὅθ 

Εττπιοῖορ. Μ. γ. 311,1, 

᾿νήρ τις ἡμῖν ἔστιν ἐγκινούμενος. 
7 

ῬΒοίπις ν. 29ὅ, 8. 

τΟ Ζεῦ, τὸ χρῆμα τῆς νεολαίας ὡς χαλόν. 

8 

Ῥυϊποίαπις ΧὙΠΙ, Ρ. 1181, Ῥυΐφοῖ. (ν0]. 11. Ρ. 202, 

64, Καομ].} .. ΑΡΙβΟΡ μαπος. ἴῃ ΒΑΡΎ] 5 

Ἐννεύει μὲ (φεύγειν οἴχαδε. 
Νο5 4ποάι6. δἰ 160... αλιεῖξ πιὸ Κα ον δ (οραιηι ἢ 

49 

ῬΟΠχ Χ, 838... Εὶς ἄχυρα χαὶ χνοῦν.“ Οταιηπια- 
τίου». ἴῃ ΒΟ πη Απθοήάοιεῖα 1. ἡ. 418,24, Χγοῦγ:ε 

τὸ λεπτὸν τοῦ ἀχύρου. ᾿Τριστο(φάνης. 
60 

Ῥμοιῖῖις ν. 490,19. Ῥόϑιονς: --- 4. Β. ., Κα- 

τάγου ῥοϑιάζων “ς φησὶ, χαὶ πάλιν 
Ναὺς ὅτ᾽ ἂν ἐκ πιτύλων δοϑιάζη σώφρονι χύσμῳ. 

Οὐπῇ. ϑῖ4α5 ἴπ ν, ῥοϑιάζουσιν. 

ΘΙ 

Ἡρογομῖς. Ἐς τὸν λιμένα: εἷς τὸν λιμένα. 

᾿Πριστοφάνης ἐν Βαβυλωνίοις. παρὰ τὴν παροιμίαν, 
᾿ττιχὸς ἐς λιμένα. οἱ γὰρ ᾿1ϑηναῖοι συντόνως ἤλαυ- 

γον χαταπλέοντες, διὰ τὸ ϑεωρεῖσϑαι ὑπὸ τῶν ἐκ 

τῆς γῆς. Οοηῖ, ῬμοΙῖι5. ν. 22, 7. Ζοπορίι5 ΤΙ, 10. 

οἱ ΠΙοβθηΐδηιις 1, Θ6. 
Θ2 

ΒΟΠΟΙασία ῬΙαΙοηΐς Ρ. 381. οα. ΒοΚΚκου. Τὴ» κα ὑ- 
τοῦ σχιὰν δέδοικεν: ἐπὶ τῶν σφύδρα δειλο-- 
τάτων. μέμνηται ταύτης ᾿Ἱριστοιφάνης αβυλωγίοις. 
Μοιποναὶ ἀροσίο9 ΧΨΗΙ, 68. 

609 

Ζοπορίις Ῥγοόυθυρ. Π|,.22, νϑ᾽ Ἑομίωνος: 
εἴρηται ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν σωζόντων τοὺς ἱχέτας, 

ἐπειδὴ ἐν Ἑρμιόνῃ τῆς Πελοποννήσου ἱερὸν ἦν Κύ- 
ρῆης καὶ “]Ιήμητρος ἀσφάλειαν παρέχον τοῖς χαταφεύ- 
γουσι. μέμνηται ταύτης ᾿πριστοφάγνης ἐν βαβυλω- 

γίοις. 
61 

Αὐϊοιοίοῖος ΒΠρίουῖο. ΠΠ. 2, 16, Ἔστι δὲ ὃ ὑποχο- 
ρισμὸς, ὃς ἔλαττον ποιεῖ χαὶ τὸ χαχὸν χαὶ τὸ ἀγα-᾿ 

ϑὸν, ὥσπερ χαὶ ᾿Αριστο(άνης σχώπτει ἐν τοῖς 5κ- 
βυλωνίοις ἀντὶ μὲν χρυσίου χουσιδάριον, ἀντὶ δ᾽ 
ἱματίου ἱματιδάριον, ἀντὶ δὲ λοιδορίας λοιδορηκι(--, 
τιον, καὶ νοσημάτιον. εὐλαβεῖσθαι δὲ δεῖ καὶ πα- 

ρατηρεῖν ἐν ἀμφοῖν τὸ μέτριον 
[ 

᾿Απεϊαιτοίοία ΒοΚΚοιΐ Ρ. 80, 14. “λιχόν: ἀντὶ 

τοῦ ἁλμυρόν. ᾿4. Β. 
66 ἉΑ 

ῬΟΙκ ΕΥ̓͂, 186. Τοὺς δὲ ἀεὶ διγοῦντας οἱ πα- 

λαιοὶ διγεσιβίους ἔλεγον, ος οἱ νῦν δυσρίγους. 1. 

δὲ ἐν 8. δύσριγος εἴρηκε. δύσριγος ἵπ Μοπαπᾶνο 
τορυϑμθπ ἢ ῬΕνΥ πίομιις ν. 618. 

66» 

Ἑϊτμιοῖος. δῖ. ν. 414,14. Ζώντειον: ἘΠῚ 



"» - 194 ἈΦΡΎΙ 

παροξυτόνως ὃ μύλων. -- "4. Βαβυλωνίοις ζώστειον, 

ὡς Ὥρος ὃ Μιλήσιος εἴρηκεν. ΑἸϊοναπι βαΡἈμπχπι δ οοσιιπι 

Ἰοῦς 46 μος υοοάριῖο οἱ οοσπαίο ζήτρειο» ΘΟ]]Θοίος 

υἱάο ἴθ ὙΠοβαιτο Βίθρμαπὶ Ρ. ΟΟΟΧ ἢ, οά, Τομά, 

67 

Μοοιὶς ν. 190. Θωμὸν ᾿“ττιχῶς, ὡς ᾽1. Β. 
68 

Θιορμαπι Βυ ταπί. ἴῃ «1αχκεδαίμων. --- χαὶ λάχω- 

γίζω χαὶ λαχωγισιής. λέγεται χαὶ λαχεδαιμονιάζω, 

ὡς ᾿Α. 8Β:- 
09 

Ῥμοιίυς. ν. 288, 24. . ΔΝιαυλόχιον ἐν τῷ μέσῳ “". 

ῬοΟΠχ ΙΧ, 28. 
70 

Ῥμοιίις ν. 347,97. Ὁρκωμοτεῖν: τὸ ὀμνύναι. 
:247.ὄ 1Β- 

Τὶ 

ῬΟΙΧ Χ, 1562. Καὶ πόδα δὲ βαλαντίου ὁ αὐτὸς 
εἴρηκεν ἐν Βαβυλωνίοις. 

72 

᾿Απεϊαιϊοϊσία ΒΟΚΚο Ρ. 110,32. Ὡτοχάταξιν: 

Ὑιὰρ ἩΘογ Ομ 
. ΄ ᾿ τ 

τὸν συντετριμμένον τὸ οὖς. “1. Β. 
που ργθίθσ. 

73 

Ἐχ ΒαΡυ ]οηῖῖς. ΑἸϊψα δὰ Οναΐος ἀραὶ ςουῖρίο- 

ΤῸΠῚ ΔΥΒΙ ΘΝ Ῥδοῖς. Ὁποί {π816 ἔθ πΘϑοΐ πη. 

ΡΒονινΐοποπι. ἈΞΟΡΙ {Πΐηὶ, ΘΧ μᾶο 11] πιθπιοναΐ 

᾿50 ΒΟ αςία Ῥδοὶς νυ. 387. 

ἹΓΡΟ “ΤΩΝ. 

1: 
Ῥποίΐς. ν. ὅ34., 1, οἱ δυίάας, Σταϑερόύγ: -τ 

᾿Ζριστοφάνης ἐν ΠῸροαγῶνι 
Σταϑερὰ δὲ χάλυξ νεαρᾶς ἥβης. 

15 

Αἰβοπδθις ΠΙῚ μ᾿. 95 ἢ. 

᾿Εγευσάμην χορδῆς ὁ δύστηνος τέχνων" 

πῶς εἰσίδω ῥύγχος πέριξ χεκαυμένον; 

10 
Αἰβοπαθας ΠΙᾺ Ρ. 80 ἃ. 

Κάμνοντα δ᾽ αὐτὸν τοῦ ϑέρους ἰδών ποτε 
ἔτρωγ᾽, ἵνα κάμνοι, σῦχα τῆς μεσημβρίας. 

77 

Αἰδοπδρις ΕΝ, ν. 380 ἀ. 

Τί οὐκ ἐκέλευσας παραφέρειν τὰ ποτήρια" 

78 
Αἰοπαρις Χ, ν. 422 9. 

Ὥρα βαδίζειν μοὐστὶ πρὸς τὸν δεσπότην " 
2, : ᾿ Ε ᾿ ἤδη γὰρ αὐτοὺς οἴομαι δεδειπνάναι. 

79 
Αἰβοπαθιβ ΧΤ, ρ᾿. 478 [. 

Ὁ δ᾽ ἀλφίτων γ ἴς χοίν ἀλφ γε πριάμενος τρεῖς χοίνικας 
᾿ Υ , Ε “ 

κοτύλης δεούσας εἴχοσ᾽ ἀπολογίζεται. 

80 
ῬοΠακ Χ, 44, 

Οἴμοι τάλας, τί μου στρέφει τὴν γαστέρα; 
᾿ ἘΝ ΄ τὸ “) ΄ 

βαλλ᾽ ἐς κόραχας. πόϑεν ἂν λάσανα γένοιτό μοι; 

8Ὶ1 
Β ΠΟΙ Ἰαρία ῬΙαιοπῖς Ρ. 322, δα. Βοκκου, Π]αροιμία, 

4 δ ΄ ν «- 5 ΄ Ω 

ἐν πίϑῳ τὴν κεραμείαν ἐπὶ τῶν τὰς πρώτας μαϑη- 

ΓΟ ΦΆΑΝ Θ΄ ,ΟΣ, 

Γ σεις ὑπερβαινόντων. ἁπτομένων δὲ τῶν μειζόνων 

᾿ χαὶ ἤδη τῶν τελειοτέρων. κέχρηται δὲ αὐτῇ .,4. ἐν 11. 
82 

Οταιηπδίίοας ΒΟΚΚΟΡΙ ρ. 411,17, νγτλιαντλη- 
τῆρα: --- ᾿Ἰριστοφάνης δὲ Προαγῶγι χαὶ ᾿Επίλυ- 
χος Κωραλίσχῳ τὸ αὐτὸ ἀντλίον κεχλήχασινγ. 

4 ΜΦΙΆΑΡΕ ἢ Σ. 

89 

ΒΟΒΟΙαςία δα ῬΊΝΙ συ, 701. 

Ἀλλ᾽ ὦ ϑύγατερ ἔλεξ᾽ ᾿Ιασοῖ πρευμενής. 
Ἡροσομῖι5, Ιασώ: παρὰ τὸ ἰᾶσθαι. φησὶ δὲ «4ρι- 
στοιφάνης χαὶ ᾿μφιάρεω ϑυγατέρα εἶναι Ιασώ. 

84 

Ἡρτοάϊαπις περὶ μονήρους λέξεως μ. 39, 1ὅ, 

Καὶ νὴ -ΤἸὦ ἐκ τοῦ δωματίου γε νῷν φέρε 

χνέφαλλον ἅμα καὶ προσχεφάλαιον τῶν λινῶν. 
Οουΐ, ΡΟ αχ Ν, 40. 

Ι 

85 
ΒΟΒΟΙαοία Ἀαπαῦ. νυ. 246. 

Πόϑεν ἂν λάβοιμι βύσμα τῷ πρωχτῷ «λέων; 
Ἄρυὰ Βυΐάδια ἴῃ Ὑ. (λέων φοοἵ τῷ σιρωχτῷ βύσμα. 

860 

Ϊ ΒΞ μοΙαςία Ναί πὶ συ, 6063. 

«. Γύναι τί τὸ ψοφῆσάν ἐσϑ᾽; β. ἁλεχτρυὼν 
τὴν χύλιχα χαταβέβληχεν. «.- οἱὠζουσά γε. 

] 87 
Ϊ Αὐπθπδοπς ΤΥ, ν. 168 ες. 

Ὅσιις φαχὴν ἥδιστον ὄψων λοιδορεῖς. 
88 

ῬοΠαχ ὙΠ, 181. (6011. ΥἹ, 60.) 

Ἔπειτ᾽ ἔρειξεν ἐπιβαλοῦσ᾽ ὁμοῦ πίσους. 

89 
ῬοΠακ Χ, 99. Καὶ σπυρίδα δὲ ὀψωναδόχον 

πλεχτὴν σχοῖνον ἂν ᾿Ἱμφιάρεῳ ᾿Αριστοιάνης 
φὴ. ἔφη ἡ 

Ῥμοῖίις (νΡ. ὅ96, 14.) οἱ διυῖδαβ ἴῃ τοῦ 

Ταυτὶ τὰ χρέ᾽ αὐτῷ παρὰ γυναιχός του φέρω. 

91 
δαϊίας ἴη χηνία 

᾿ς Μόσῳ βιασϑεὶς ἢ φίλων ἀχηνίᾳ. 

᾿ Οταμμιαίίοι» ΒΟΚΚονὶ ΤῸ γν. 474, 7. 

] 92 
᾿ δυϊᾶας ἵπ Φρυγώνδας 

Ϊ -Σῷ μικρὲ χαὶ «Ῥρυνῶνδα χαὶ πονηρὲ σύ. 

᾿ΠΟοηΐ. βομοΙαρία δ Αϑϑομῖπ, ο. Οἰθοῖρμομι, Ρ. 766. οα. 

Ἰλοῖοκ. (200. ΒοκΚΚοι.) 
93 

ἩυΡΟΟγΆΠῸ ἴῃ «7αμπτρεῖς 

«Ἱαμπτρεὺς ἔγωγε τῶν κάτω. 
94 

Ἀρ]ϊαπις ἃ Ν. Α. ΧΙ, 9. 

Ὀσφὺν δ᾽ ἐξ ἄκρων διαχίγχλισον ἠῦτε χίγχλου 

ἀνδρὸς πρεσβύτου" τελέει δ᾽ ἀγαϑὴν ἐπαοιδήν. 

ἩΠοογομῖις, «]Τεαχίγχλισονς: διάσεισον. κπίγαλος 

δὲ ὄονεον ἢ σεισοπυγίς. 
96 

ῬοΙὰχ Ν, 180. 
Ὶ ᾿ ἄνες ἐἢ 

Χαὶ τοὺς μὲν οφεις οὺς ἐπιπέμσιεις 
, ; 

ἐν χίστη τιου χκατασήμηναι 
Ι 

χαὶ παῦσαι φαρμαχοπωλῶν.- 

Ι 

ὶ 

Ϊ 
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96 

ἩΡΒδοσίῖο 46 πηϑίτο σμουϊαμθῖοο Ρ. ὅ3. οᾶ, Οαϊ5- 

Ιονά. 

Οἶδα μὲν ἀρχαῖόν τι δρῶν χοὐχὶ λέληϑ᾽ ἐμαυτόν. 
97 

ΒοΒο δία Ῥαοῖθ νυ. 479. 

᾿ἄφ᾽ οὐ χωμῳδιχὸν μορμολυχεῖον ἔγνων. 
98 

᾿Ἀπεϊαιεοἰοία ΒΟΚΚΟΡΙ ν. 81, 24, ᾿χρκαιφνὲς 

ὕδωρ: ᾿Πριστοιφάνης ᾿Ἰμφιαράῳ. 

ἄσπι ν. 33, 4. χρκιφνὲς ὕδωρ: τὸ ἀμιγὲς καὶ 
χαϑαρὸν ἑτέρας ἐπιρροῆς. 

99 
ῬΟΠῸΧ 1ΠΠ, 176. Τὸ δὲ ἐπεγείρειν τὸ αἰδοῖον 

ταῖν χεροῖν χαὶ ἀναχνᾶν ἀνα φῳλᾶν ᾿Δριστοφάνης 
ἐν ᾿Ἱμφιαράῳ λέγει. 

ῬἈΡΥ πἴσμτ5. 1})1- 

100 

᾿Απεϊαιοἰοία ΒοΚΚονὶ ρ. 82, ὅ. ᾿γϑρωπέξε- 

ταις ᾿Α. 1.4. Ῥο!υχ 1Π, ὅ. 

101 

Ετγπιοῖος. ΜῈ. Ρ. 112, ὅ2, Τὸ δὲ παρὰ ᾿Ἴριστο-- 

᾿φάνει ἐν ᾿Δμφιαράῳ διὰ τοῦ ε ἠντεβόλησε δύο 
χλίσεις ὑπέστη. 

102 

Ἑτοίίαπια ἱπ Ἰοχίοο Ἡϊρροοναίίοο Ρ. 344, οᾶ. Ἐγαηζ. 

-Τεβηρίδος: ὑμενώδους ἀποσύρματος, ὅπερ ἐστὶ 
τὸ τῶν ὄφεων λεγόμενον γῆρας, ὡς χαὶ ᾿Ἱριστοφά- 
νης ἐν ᾿Τμφιαράῳ χαὶ Στράττις ἐν «Ροινίσσαις. 

ΤΙοογοῖυ5, Γυμγότερος λεβηρίδος: ᾿Ἴριστο- 
φάνης φησὶ, τυφλότερος λεβηρίδος. κα. τ. ἕ, 

Οοπῇ. Ζοπορθίις Π, 9ὅ. Ρ. ὅ2. οἱ ϑυϊάας. ἴπ νυ. γυμγό- 
τερος. 

103 

ἩΠαγροοναῖο, Ῥόπτρον: -- τὸν τῆς ϑύρας πρί- 

χον -- ὡς χαὶ ἄλλοι, ᾿Ἱριστοφάνγης ᾿“μφιάρεῳ. 

10 

ΒοΒοΙαςία ῬΙαίοπὶς δα ΤΉ ρασοπι ῃ. 383. οἡ. Βοκ- 

Κου. Παροιμία ἱερὸν συμβουλὴ ἐπὶ τῶν χαϑα- 
“ ᾿ τινα , Σ» , 

ρῶς χαὶ ἀδόλως συμβουλευόντων. --- ἄλλοι δέ (ασιν 

ἔπαινον φέρειν τῆς συμβουλῆς τὴν παροιμίαν " εἶναι 
ἥ "ἀν τὸς ΝῸν ᾿ Ἶ 

γὰρ αὐτὴν ϑείαν χαὶ ὑπὲρ ἄνϑρωπον. μέμνηται δ᾽ 
αὐτῆς καὶ ᾿Ἰριστοφάνης ἐν ᾿Τμφιαράῳ. 1)6 ποα ργο- 

σουθῖο νἱάὰθ ΑἸΡΟΡΪ δηποΐαιϊοαθν. δὲ ΠΙΘοΥ μία Ὑ0]. 

Π. ν. 27. 

ΤΠ ΚΟΣΥΡ ΤΟ ΟΣΣ, «. 

10ὅ 

ΒΟΒΟΙΙαςία Βαπᾶγ ν. 1125. 

Τῶν λαμπαδηιρύρων τε πλείστων αἰτίαν πλατειῶν 
τοῖς ὑστάτοις. 

106 

οϑιίάαθ, ναπηρίαν: οὕτως ᾿ριστοφάνης 

Πλούτῳ. -- 564. ῬΟΠῈΧ ΠΠ, 6]. Αρατῖνος δ᾽ ἐν 

Πλούτῳ χαὶ ἀναπηρίαν." Ὁοπκλεῦ δα ῬΙᾺ ν. 11ὅ. 

οϑϑα ϑοοθ Απείαιι. ΒοΚΚονὶ ν. 78. ἡ γνασπ εις 

οέαν: ᾿Ἰριστος ἄνης Πλούτῳ. Ῥιιυγπἴοίνις ἱν14. ν.. 9. 

Ρν. 12. 

ἐϊἱναπηρία. διὰ τοῦ ἡ τὴν τρίτην, οὐ διὰ τῆς εἰ 
Ἶ - .Υ 

διφϑόγγου, ὡς οἱ ἀμαϑεῖς. τὸ μὲν οὖν ἀνάπηρος 
χαϑωμίληται, τὸ δὲ ἀναπηρία σπάνιον. πάτο ποι 
Ἰηϊονυοθύάδην. 410 πεΐμτ. οὐκ δγαποκῖο οἵ Ῥούβομο Ααν. 

»- 381. ἂὰ Αὐἱδίορμαπθια. τοίθγαμμις, οῖυθ αἴοσαθ Ροθίὰ 

ἃς-- - 

ὙΟ6Θ τιδῖι5 ΘοΓ, 5ἴν6 δυγαυξ ἵπ ἃποίουϊς ποπιΐπο ῬΟΙΙαΧ, 

. απ Τἀοἷτ ποὴ τᾶτο. Ἐπίαπι γοσθπὶ ζυγοσοιεῖν αἰϊθὶ Ἰά θα 

5Χ ΡΙμίο ΑΥϊδιορ δὶς οἰϊαι : «το δὰ ὅ13, νοίθυππε τὺ 

πΘά4π6 650 τϑρισπο. Ξ'ϑα νἱάθππι π6 σϑύθγα παραθυῖξ 

ῬΟΙΠΧ ὁ Ῥπθυθοναίο Αἴπθη, ὙἹΙ. ν. 269 6. «υῖ Ἰοοις 

Οπιηΐπο οΟπιραναπαι5.““ ΤΌΕΝ ἴῃ Αὐἀδομαϊα Ρ᾿. (99), 

107 

οϑιϊας, Πν δ᾽ ἐγώ: παρὰ Πλουτάρχῳ καὶ 
᾿Ἱριστοφάνει. “6ἃ πι5. Ο. Ο,, Ο. γγὸ παρὰ ΠΙ-. χαὶ ᾽Δ. 
μαροὶ ἀριστ. πλούτῳ. Ναβάιαπι σοι Πᾶθο ἸΟοιτο 

ἴπ ῬΙυΐο. ΠοΟΒΑλΕῦυβ ἴθ Αὐάθμαὶς ν᾿. (97). 

108 

Απεϊδειοἰοία ΒοΟΚΚου Ρ. 113,11. Ῥυφῆσαι: διὰ 
τοῦ υ. ᾿Τριστοφάνης Πλούτῳ. 

2. ἢ ΟΣ, ΟἸΣΥΤ κ᾿ ΟἿ: 

109 
ΑἸπθπαρις ΠΠ. ρΡ. 9ὅ ο. 

Καὶ μὴν τὸ δεῖν᾽ ἀχροκώλιά γέ σοι τέτταρα 
ἥψησα ταχερά. 

110 

ϑαάας ἴθ ἀγοράσαι οἱ ΒοΚΚοΥὶ Ἀποροᾶ, Ρ. 331, 26. 

᾿Ἵλλ᾽ ἄνυσον" οὐ μέλλειν ἐχρῆν " ὡς ἀγοράσω 
ἁπαξάπανϑ᾽ ὅσ᾽ ἂν χελεύηῃς, ὦ γύγαι. 

111 

ῬΟΙΧ ΓΧ, 68. Ἔστι δὲ χαὶ τὸ διώβολον ἐν «41ο- 
λοσίχωνι ᾿Ἱριστοφάνους ,,Ὅπερ λοιπὸν μόνον ἣν ἐν 
τῇ γνάϑῳ διώβολον γένηταί μοι." : 

112 
Ῥοακ Χ, 104. 

“Ἰοίδυξ, ϑυείκ, τυροχνῆστις, ἐσχάρα. 
115 

ῬΟΙΙΧ 1, 79. 

Κοιτὼν ἁπάσαις εἷς, πύελος δὲ μί᾽ ἀρχέσει. 

114 

ῬΌΠῸΧ Χ, 1106. οἱ Αἰποπᾶθις ΧΥ͂, Ρ, 1661. θὰ. 

ΠΙπαονῖ, 

Καὶ διαστίλβονϑ᾽ δρῶμεν 
ὥσπερ ἐν χαινῷ λυχνούχῳ 
πάντα τῆς ἐξωμίδος. 

11ὅ 

ῬΟΙμπκ Χ, 118. Ἐν τῷ «ἽἹολοσίχωνι ᾿“Ζριστοιά-- 
γῆς «δυοῖν λυχνιδίον." 

110 

Ἡρβαθϑιῖο 46 πιοίτῖς οἂρ. 9. Ρ. ὅ1. οὰ, Οαἰπῖ, 

Οὐκ ἐτὸς, ὦ γυναῖχες, 

πᾶσι χαχοῖσιν ἡμᾶς 

φλῶσιν ἑχάστοϑ᾽ ἅνδρες" 

δεινὰ γὰρ ἔργα δρῶσαι 
λαμβανόμεσϑ'᾽ ὑπ᾽ αὐτῶν. 

ΑΔ πᾶπο [ἈΡυ]ὰπὶ ἔουασ56. τοίου ἀπὸ9 6ὁΧ Αὐϊδίο- 

Ρ᾽αμΘ Ὑϑύϑιια αἰτ] ΑἸΒΘμᾶθιι5. 1. Ρ. 48. 0. ΘΧϑΟΡΙρίο 5 

ἃ} Επικίαι ἶο ν. 1570, ὅ. 

Ὅστις ἐν ἡδυόσμοις 
στρώμασι παννυχίζων 

τὴν δέσποιναν ἐρείδεις. 

117 
ῬΟΊΩχ Χ, 25. 

Καὶ δε ὀπῆς χἀπὲ τέγους. 

118 ᾿ 
Αἰμοπᾶθις ὙΕΙ, νυ. 370 ο. Τῶν δὲ παρόντων γραμ- 
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ματιχῶν τις ἀποβλέψας εἰς τὴν τοῦ δείπνου παρα- 

σχευὴν ἔφη, Εἶτα πῶς δειπνήσομεν τοσαῦτα δεῖπνα; 
ἴσως διὰ γυχτός; ὡς ὁ χαρίεις ᾿Δριστοιράνης ἐν «Αϊο- 
λοσίχωνι εἶπεν, οὕτως λέγων οἱονεὶ δι᾿ ὅλης γνυχτός. 

119 

ῬΟΙΠχ ΙΧ, 89. Ἐν -- τῷ «ἽϊἹολοσίχωνι τὸ μὴ 
ἔχειν χέρματα ἀχερματίαν ὠνόμασεν. 

120 

ῬοΙμκ Χ, 34. Παρὰ δὲ ᾿Τριστοιάνει ἐν 4ϊολο- 
σίχωνι. καὶ κλειδίον. 

121 

ΒοΠΟΠ σα Ῥαοῖς ν. 740. ᾿Πριστο(άνης ὡς γαστρί- 
μαργον τὸν “Πραχλέα χωμῳδεῖ --- ἐν «ἸἹολοσίχωχι. 

122 
᾿Αθοϊοκίοοπῖς. οαἸ τ] ΟΠ 6 πὶ ΔΙ ΓΘυ τ πΙΘπιουαΐ ΑἸΠοπαθι5 

ΥΠΙ|. Ρ. 972 ἃ. ᾿“ριστοι ἄνης «ΔἹολοσίχωνι δευτέρῳ 
Τῶν δὲ γηϑίων 

εν , : Α , 
δίζας ἐχούσας σχοροδομίμητον «φύσιν. 

125 
ΑΔ Βαᾶπο [α)}υ]απὶ [Οὐ 56. σοίουθηις ΠΟ δπὶ 1οὸ- 

οἷς. ΘΟΥΡρίι5. σπεοὶ μονήρους λέξεως ν. 7. 11. ἀλλὰ 

χαὶ ἡ νέα νὴ εἰρημένον -- παρὰ ᾿Ἰριστοι(άνει ἐν 

δινσίλλωνι χαὶ ἐπιϑυμήσειε νέος νῆς. ἀμᾳφιπόλοιο. 

Οὐαθ ἴτὰ υἱάθητιν 6556. Θουσοπῆα, --- ἐν “Π]ολοσίχωγι. 

Καί κ᾿ ἐπιϑυμήσειε γέος νῆς ἀμᾳιπόλοιο. 

ΚΚΩᾺΚΖ4.20Ὸ0 Σ. 

124 
Ἑτοιίδην5 Ρ. 388. δα, Ἐνδηζ, 

α. Παρέσο κατέτριβεν ἱμάτια. β. χἄπειτα πῶς 
φῷδας τοσαύτας εἶχε τὸν χειμῶν᾽ ὅλον; 

125 
ΑἸπρηδοιβ ΤΥ. ν. 156 ΒΡ". 

ἀλλ᾽ ἐστὶν, ὠ πάτερ, χομιδὴ μεσημιβοία, 
ἡνίχα γε τοὺς νεωτέρους δειπνεῖν χρεών. 

120 
Ἡδυροονδιῖο οἱ συ ΐθας ἴῃ πώμαλα 

α. -Τοιδορία τις ἐγένεθ᾽ ὑμῖν; β. πώμαλα" 

οὐδ᾽ εἶπον οὐδέν. 
ΤΥ 

ῬΒοῖϊας ν. 668, 14. οἵ Βυῖΐάας ἵπ ωδὲ 

᾿Εχδότω δέ τις 

χαὶ ψηφολογεῖον ὧδε χαὶ δίᾳφρω δύο. 
128 

Αἰμθηαθις ἈΝΤ. Ρ. 478 ἃ, » 
“1λλαι 

ὑποπρεσβύτεραι γρῶες Θασίου μέλανος μεστὸν ὁ ἢ 

χεραμευομέναις χοτύλαις μεγάλαις σφέτερον δέμας 
οὐδένα χύσμον. 

129 
ῬΟΠαχ ΥἹΙ, 162. 

Ἀοφίνους δὲ λίϑων ἐχέλευες 
ἡμᾶς ἐπὶ τὸν χέραμον. 

130 
ΜδοΡοΡῖπ5. ϑαίπτηα!. Ὑ, 18, 

᾿ : : 
“μουν ἄγριον βαοος" 

χἄτειρε γὰρ οἶνος οὐ 

μιγεὶς ᾿Ἰχελώῳ. 
131 

Ζθμο)ις ΥἹ, 47. χρυσὸς ὁ Κολοφώνιος: 

ὩπΞπτππτπ στ οςςς τὸν Ὁ. δ ἐν δ τυ σον 

μέμνηται ταύτης ᾿Ἱριστοφάνης ἐν Κωχάλῳ. εἴρηται 

δὲ παρόσον οἱ Κολοφώνιοι τὸν χάλλιστον χρυσὸν 

ἐργάζεσϑαι γομίζονται. 
132 

Ἡοϑτομῖας, ἵπός: --- ᾿ἡριστοφάνης δὲ ἐν Κω- 
χάλῳ χαὶ τὸν χοπρῶνα οὕτως εἶπεν. Οομῖ. Ῥοϊλικ 

Υ, 91. 
135 

Βιορμάπας Βυζαηῖ. ἱπ νυ. Κύρινϑος, --- χιὰ χοριν- 

ϑιάζομαι τὸ ἑταιρεῖν ἀπὸ τῶν ἐν Κορίνϑῳ ἕται- 
ρῶν. ἢ τὸ μαστροπεύειν. ᾿ἀριστοιρξάνης ἐν Κωχάλῳ. 

134 

Αα Οοοαῖππι Βεποκ τις ΘτΟ ΡΠ ου. σϑῖπτ Ἰοοῖπι, 

ΘΟ ΧΙΝ, 13... γάνους δκίμι αναοοὶ υοσαυογι ὥγουϊ, 

αἰημοὸ πιηιϊὲ σορὸν 

ὀχϑέανίος, ἐάφιο ἐα αϊκογιωι ααλίδίία φμαάαηι ταξίομο 

“ποπονα. ὠκφιῖ ( ἈΡΟἨ παν). τὲ γον Ἰαδαί., δογῖς- 

Λοριΐηος. ραπίιπην δρυα ἐου τ, 

! 

' 

οἰ οοσίμθ οἰερι σοι μα υοοαθιῖδ σοηιροίοηίθ. δὲ. δὲ 

ρίεηὶ λος δὲ ἕμ εομιοοία “γί ορλαηῖβ., οιεὶ πορθη οί. 

ΕΠπεῖπαπς, ΠΡΥΪ ἴηᾺΟΥ 

ἀχλαιὴς, ἀχλανές. 

Ἐχαὴές."ς ἀχαλὲ ᾽ν») κἣς «καλές. ἀκαλὲς.. ἄχλαης, 

ἀν ΠΥ ΘΡ  ΣΣ 

155 

Ετσπιοῖου. ΜΙ. ν. 307, ὅ8. ἴπ ν. βουχέφαλος (Θυ- 

ἀϊδη. νυ. 118. 47.) 

Δ]ὴ χλᾶ᾽ " ἐγώ σοι βουχέφαλον ὠνήσομαι. 
χαὶ πάλιν 

ἱϑφήχει ἠρέμα τὸν βουχέφαλον χαὶ χοππατίαν. 
106 

Ῥποιις ἡ. 340, 10. οἱ δαϊαας ἵπ ν. ὀρϑοπλὴξ, 
Ὡς δ᾽ ὀρϑοπλήξ" πέρυχε γὰρ δυσγάργαλις. 

137 

ῬοΠκ Χ, 74. 

᾿ριστοιάνης ἐν ᾿Ἰναγύρῳ λέγει. 

οἴπθ ποινῖπθ διοίουϊς ἀρροδὶία δαμὲ πὰ Εἰγπιοῖος, ΜΙ. 

ν. 677, 40. 
Περίϑες σεαυτῷ τὸν πνιγέα, 

138 

ῬοΙκ Χ, ὅδ. Τὴν δὲ ψήκτραν -- ᾿Αριστοιά- 
νης ἐν ᾿Ἰναγύρῳ εἴρηχεν. 

139 

ῬοΙμχ χ,ὅ6. Στύμεα δὲ πρεονωτὰ ἔφη ἐν 
᾿ἀναγύρῳ ᾿Δριστοφάνης. 

140 

Αἰβοπδοις ὙΠ. ν. 385 ἔν 

Ἐὶ μὴ παραμυϑεῖ μ᾽ ὀψαρίοις ἑχάστοτε. 
141 

Αἰμοπδᾶος ΧΙΥ. ν. θ500 6. Τῶν γὰρ ἀπυρήνων 
(δοῶν) ᾿Ἱριστο( άνης μνημονεύει ἐν ἀναγύρῳ Πλὴν 

ἀλεύρου χαὶ δόας." 

142 

Ῥμοιίας Ρ. 311. 16. οἱ διιϊάας ἴθ ξυψγένοιε 

Καὶ ξυννένοφε χαὶ χειμέρια βροντᾷ μάλ᾽ εὖ. 

143 

Ῥποίίας ν. 3165, 22. οἱ Βυϊάαβ ἴὰ ὁδοῦ παρούσης 
Ὅρμου παρόντος τὴν ἀτριστὸν κατερούην. 

111 
Ῥομχ ΕΧ 64. 

Ἔν τῷ στόματι τοιημτωβόλιον ἔχων. 

Καὶ τὸν πνιγέα ἐπὶ ἵππου! 
ΑἸ ΟΡ Βα μς Ὑθυρα 

Ι 
] 

] 
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146 
ῬοΟΊυχ ΓΧ, 72. 

α. Τοῦτ᾽ αὐτὸ πράττω, δύ᾽ ὀβολὼ χαὶ σύμβολον 
ὑπὸ τὠπιχλίντρῳ. β. μῶν τις αὔτ᾽ ἀνείλετο; 

140 

Αἰμόπᾶθις ΕΥ̓, Ρ. 138 ". 

ΤΙρὸς ϑεῶν, ἔραμαι τέττιγα φαγεῖν 

χαὶ χερχώπην ϑηρευσαμένη 

χαλάμῳ λεπτῷ. 
147 

Αἰδοπαθας ὙΠ|. νυ. 801 ἃ. 

Οὐχ ἑψητῶν λοπάς ἔστιν. 
148 

ΒοΒοΙαδία Αὐΐιμ νυ. 1292, 

Καὶ μὴν χϑές γ᾽ ἦν Πέρϑδιξ χωλός. 

1419 

Βηϊάας ἷπ ν. ἁπλήγιος οἱ φταπιπδίϊοιις ΒΟΚΚουὶ Ρ. 

425, 20. 
Ἔχ δὲ τῆς ἐμῆς χλανίδος τρεῖς ἁπληγίδας ποιῶν. 

150 

ῬΒοῖϊις ν. 387, 7. οἱ δυυϊάας ἰπ παραλοῦμαι 

ἐᾶν. 
15] 

ϑυϊδας, μφιανακτέζειν: ἄδειν τὸν Τερ- 
πάνδρου νόμον τὸν χαλούμενον ὄρϑιον ---. ἔστι δὲ 
- χαὶ ἐν ᾿Ἰναγύρῳ. 

152 

ῬΟΙΠῸΧ ΥἹΙἜἋ, 64. ναχύρωτον δὲ τὸν πηλὸν 
" ἣ Η , " 
᾿Δριστοφάνης ἐν ᾿ναγύρῳ λέγει. 

1593 

Βυϊάας, ργεῖοι φῶρες: ἐπὶ τῶν προδήλως 
πονηρῶν. οἱ γὰρ ᾿Ἵργεῖοι ἐπὶ κλοπῇ χωμῳδοῦνται. 
᾿Αριστοφάνης ᾿Ἰναγύρῳ. 

1654 

ῬΟΙΙχ Χ, 16. Ἔξεστι δὲ αὐτὸ ( ναβουχπι γοπιῖτα- 

τὶς ρουυὶσοπάπιι) χαὶ λεβήτιον χαλέσαι, καὶ σχά- 
φην εἶπεν ἐν τῷ ᾿Δἀναγύρῳ ᾿Ἱριστοφάνης. Αἀαϊι 
οοάοχ Ἑδιοκοπ)νρίαπις. χαὶ ἡμισχάφης δ᾽ ὡς ἐν τι 
ἐνποδιλονίων ἐμοῦμιεν. 

15ὅ 

ῬοΙαχ Χ, 114. Τὸ ὑπόϑημα τοῦ ὅλμου ὑφ ὁ λ- 
μιον,, ὡς ᾿Ἱριστοφάνης ἐν ᾿ἡναγύρῳ λέγει. 

ΤΕ  ΡΙΙ ΟἿ; 

1500 

ῬΙΟ ΡΟ ς ἵπ υἱΐα ΝΙοῖαθ ο. 8. Ρ. 528 ἃ. 

α«. ᾿Ἐϑέλω γεωργεῖν. β. εἶτα τίς σὲ κωλύει; 

α. ὑμεῖς" ἐπεὶ δίδωμι χιλίας δραχμὰς, 

ἐάν μὲ τῶν ἀρχῶν ἀφῆτε. β. δεγόμεϑα" 
δισχίλιαι γάρ εἰσι σὺν ταῖς Νιχίου. 

157 

ΒΟΒΟΙ] αοία Ἐφίαηι ν, 959. 

Ὅτῳ δοχεῖ σοι δεῖν μάλιστα τῇ πόλει; 
ἐμοὶ μὲν ἐπὶ τὸν μολγὸν εἶναι οὐκ ἀχήχοας; 

Ὑ. 1. ὅτου -- πόλει; Βυχποκίιθ, 4πὸ τϑοθρίο σοὶ 
Τουίαθβθ ἴπ μοι πιιίαπιιη. Υ͂. 2. ἐμοὶ μὲν ἐπὶ τὸν 
μολγόν" οὐχ ἀχήχοας; Ῥουδοπι. Αἀ Βᾶπο [αθιυ]απι 

Βυιυποκῖυς γϑίμ] σθαι 4} ΟΊ ΠΟΘ. ΔΙ] αίαπ Χ, 187, -- 

οὐδὲν χωλύει χαὶ μολγὸν' εἰπεῖν, ὅς ἐστι χατὰ τὴν 

ἊΝ ΒΕΥΟΣ ΠΟΥ ΦΙΑ ΝΟΥΣ: 

᾿Αλλὰ πάντας χρὴ παραλοῦσϑαι καὶ τοὺς σπύγγους ἡ 

τῶν Ταραντίνων γλῶτταν βόειος ἀσχός".---. 
στοφάνης δὲ χρησμόν τινὰ παίζει, 

ΔΙή μοι ᾿1ϑηναίους αἴνει, τοὶ μολγοὶ ἔσονται" 

τὸ ἄπληστον αὐτῶν ὑπαιγιττόμενγος. 
1098 

Αἰβοπᾶρθις ΠῚ, Ὁ. 111 ". 

Εἶτ᾽ ἄρτον ὀπιῶν τυγχάνει τις ὀβελίαν. 
Ἐχ Ῥοϊανρὶς ὁβολίας ἄρτους, τοὺς ὀβολοῦ πω- 
λουμένους πιοπιοναΐ Δηιαιἰοἰσία ΒΟΚΚου Ρ.. 111, 7. 

Οοπῖ. ῬΒοίϊι5 ν. 313, 20. ν. 914,1. 

159 

ΑἸβοπδοις. ΧΤ. Ρ. 460 ἀ. 

Ὥσπερ χυλιχείου τοὐϑόνιον προπέπταται. 
100 

Ετσπιοῖος. Μ.ο ν. 284, 30. 

Τί δῆτα τούτων τῶν χακῶν, ὦ παῖ, γλίχει; 
101 

Ῥυϊδείαπις ΧΎΥΙΠ. ν0]. Πι ν. 269. οἄ, Κι]. 

(1212. Ῥιι5ο8.) «Ῥαϑὲ λέγων. ᾿ριστοφάνης Γεωργοῖς 
.. Εἴγε χιλικίας αἷμα ἐξολοίμην φαϑὺὶ λέγων.“ Τιυό- 

χαὶ ᾿ήρι- 

ηὐιωιίτο" οὐ γιοσίγὶ αι αν α τε ορί ο5 

ἀϊσον5 οἱ οἱπάς ρυορθναϑι5 δὲ δἱριϊϊα Οοάθχκ 

Μοπδοοηϑὶς Ὁ ΟΙ ΠΈΓΩΟΝ ἩΡΕΤΟΦΑ͂ΝΝΣ ΓΈωρ 

1εοἰγολία ΔΙΔΕΞΟΙ.ΟΙΜΕΝ ΦΆΞΙΆΑΤΟΝ. 

102 

πὶ, ἴοφιεον δ 

Ἡρμαροίο Ρ. 73, 

Ὦ πόλι φίλη Κέχροπος, αὐτο(φυὲς ᾿Αττικὴν 
χαῖρε λιπαρὸν δάπεδον, οὐϑαρ ἀγαϑῆς χϑονός. 

δὲ Ῥδ1110 Ρο5ΐ 

Ἔν ἀγορᾷ δ᾽ αὖ πλάτανον εὖ διαφυτεύσομεν. 

Μανοιις Απίοπίπις ΓΨ, 28. Ἐχεῖγος μέν φησι, Πόλι: 
ἮΝ ᾿ ΄ 

φίλη Κέχροπος, σὺ δὲ οὐκ ἐρεῖς, 22 πόλι φίλη “ιὸς; 

1095 

Βίορδθις περὶ εἰρήνης ΤΟΥ͂, 2. 

Εἰρήνη βαϑύπλουτε χαὶ ζευγάριον βοεικὸν, εἰ 

γάρ ποτ᾿ ἐμοὶ παυσαμένῳ τοῦ πολέμου γένοιτο 

σχάναι χἀποχλάσαι τε καὶ λουσαμένῳ διελκύσαι 
τῆς τρυγὸς ἄρτον λιπαρὸν χαὶ ῥάφανον φέροντι. 

104 
ΑἸμοπάρθιις ΠῚ, ρ. 7ὅ ἃ. 

Συχᾶς φυτεύω πάντα πλὴν «Τακωνικῆς " 
τοῦτο γὰρ τὸ σῦχον ἐχϑρόν ἐστι χαὶ τυρανγιχόν " 

. ν . ᾿ ᾿ ΝΕ ΄ 

οὐ γὰρ ἦν ἂν μιχρὸν, εἰ μὴ μισόϑημον ἡν σφόδρα. 

100 

Αἰβοπαθιρ ΧΙΥ͂. ρ. θ60 6. Τῶν γὰρ ἀπυρήνων 
με ς ν᾿ ᾿ 

(ὁοῶν.) ᾿Ἰριστοφ ἄνης ἐν Γεωργοῖς μνημονεύει. 

106 

Ἡυροοναῖο, κω δέκ: τὴν τῆς μήκωνος κεφα- 

λὴν οἵτω χαλοῦσιν. ᾿1. Γ΄. 

᾿γαϑήν γε χωϑίέαν. 
107 

᾽ ΠΣ ν᾿ 

Ἑτσπιοῖος. ΜῸ ν. 3206. 0. ᾿λαΐζξειν: τὰς 
ὮΞ δες ᾿ 

ἐλαίας ἐργάζεσθαι. Γεωργοῖς ᾿“ριστο(ανγης. 

108 

ΕΣ ποῖος. Μ. γ. 685, 88. Ὄρχατος: -- καὶ 

᾿ Ἡριστοφάνης τὸ μεταξὺ τῶν φυτῶν μετόρχιον (με- 

᾿ τόρχμιον 5ομιο!!αοία ΤΒΘΟΟνΝΙ 1, 48.) ἐχάλεσεν ἐν τοῖς 

᾿ Τεωργοῖς. ΜορΆΡΙΙΟ μετόρχιον υΐταν ἴθ ῬᾶΟΘ Υ. 572. 

169 
ῬοΙχ ΙΧ, 69. 

ἘΒΑΘΜΈΕΝΤΑ-ς. 18 



135 ΑΟΡ ΡΣ ΦΑΝ ΟἿΣ: 

ἘΞ ἄστεως νῦν εἰς ἀγρὸν χωρῶμεν" ὡς πάλαι δεῖ 

ἡμᾶς ἐχεῖ τῷ χαλκίῳ λελουμένους σχολάζειν. 

1τὸ 

Ζοπορίας Ῥγόνθιν. Π, 237. υ. 84. «Ζὐτῷ μελη- 

τέον, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸν οἶχον: μέμνηται αὐτῆς 

᾿ἀριστοφάνης ἐν Γεωργοῖς καὶ Πλάτων ὁ κωμιχός. 

ἦν δὲ οὗτος ὁ οἶχος μέγας εἷς ὑποδοχὴν μισϑουμέ- 

γΩ- 

171 

Ῥιαῖο ἱπ Εαιμγάθιπο Ρ. 294 ἃ, Εἶεν, ἣν δ᾽ ἔγω, 

Εὐθύδημε: τὸ γὰρ λεγόμενον, χαλὰ δὴ πάντα λέ- 
γεις. δά ἵπῖπὸ Ἰοοππι 5ΟΒο]ασία ᾿. 97. οα. Βυμπηκ. 

(869. ΒΕΚΚον.) Καλὰ δὴ πάντ᾽ ἄγεις: ἀντὶ 
τοῦ ἀγγέλλεις. ἐπὶ τῶν αἴσια ἀναγγελλόντων. πολ- 
λάχις δὲ λέγεται χαὶ κατ᾽ εἰρωνείαν. ᾿ἀριστοιφάνης 

Γεωργοῖς χαὶ Πλάτων Εὐθυδήμῳ. Τπ Ἰοπιπαί ΒοΚ- 

Κοιις ρΡοστ χαλὰ δὴ πάντε λέγεις. 64 γϑνὰ βουϊ- 

Ρίατα οὐ χαλὰ δὴ παταγεῖς. Τία Θπῖπι που φῬτονου- 

Ῥήππι τϑοίθ βουῖρίααι. ἀρ Θου ομίππι, ῬΠοίαπι, ὅυἷ- 

ἄαπι. ὙΙ46 ΤΘΡΎΟΙΗΪ ἱπίθυρυθίθα γ0], ΠῚ ᾿. 117. 

172 

ῬΟΠΧ ὙΠ,201. Ποργεύτριαν ἐν τοῖς Γεωο- 

γοῖς ᾿Ἰριστο(άνης ἔφη. 
173 

Ἡυροονγαιο, Σηράγγιον: --- χωρίον τι τοῦ 

Πειραιῶς οὕτως ἐχαλεῖτο. μνημονεύει δ᾽ αὐτοῦ χαὶ 

᾿ριστος ἄνης ἐν Γεωργοῖς. ΖΣηράγγειον πον ἴταν ἀρὰ 

Ῥμοιίαπι ν. ὅ09. 5610. ὙἱΔ6 ΗΘΚ5Υ οἰ ἱπίθγργθίθϑ υ0]. 

ΤΠ. Ρ. 1175. 
174 

ῬΠοίλι5 Ρ. 549, 7. Στρέινα: πόλις τῆς Θράκης. 

᾿καὶ οἱ πολῖται Σιρεψαῖοι. Στρεψαίους: Ἦρι- 

'στοφάνης Γεωργοῖς. 

γ0]. Π. ν. 1278. 

Ὑ 146. δηποίαιίοπθο. δα ΗΘ οΥ οἰτπι 

170 

ῬοΙμκ Χ, 69. Τ᾽ραπεζοφόρον -- εὗρον -- 
ἂν τοῖς ᾿Ἱριστος ἄνους Γεωργοῖς --- ἐπὶ τοῦ τὴν τρώ- 

πεζὰ» φέροντος ἡ ἐπῆσαν τοῖς ἄρχουσιν αἷ μυρρίναι. 

176 

ΒΟΠοΙ δία Ρ]αϊοηῖς ν. 330. ΒοκΚΚου, Ζ7]έλητος «αὖ- 

λος τραγῳϑίας ποιητής. --- ἂν δὲ Γεωργοῖς (᾿1ριστο- 

«φάνης) ὡς Καλλίαν πεοαίνοντος αὐτοῦ μέμνηται. 

177 

ΘΟΒΟΙΪαςία Ανΐππι νυ. 1098, ἴῃ οοὐϊοῖθις Πανοπηδίθ 

ΟΕ οἰθιοὶ, Γοργίαι τε καὶ Ῥίλιπποι: ὁ «Ῥί- 

λιππος καὶ ὃ Γοργίας οὗτοι ῥήτορες λάλοι εἰσίν. --- 

τοῦ δὲ «δΡιλίππου χαὶ ἐν Γεωργοῖς μνημονεύει ᾿1ρι- 

σιο(άνης. 

ΤΌ. ῬΖῳ.Σ: 

178 
Αὐθπαθις ΠΤ. ν. 109 ἢ. 

᾿ ΩΣ " -" ᾿ δ ΄ 
«- Τουτὶ τί ἡν τὸ πρᾶγμα; β. ϑερμοὺς ὦ τέχνον. 

ἐν - ΄ ΄ 

α. ἀλλ᾽ ἡ παραφρονεῖς; β. χριβανίτας ὦ τέχνον. 

179 

ΑἸοπαρις ὙΠ, ν. 287 ἃ. 

Ταῖς πολιόχρωσι βεμβράσιν τεϑοαμμένη. 
180 

ῬοΙχ ΥἹ, 69. 

Ὀξωτὰ, σιλφιωτὰ. βολβὸς, τεύτλιον, 
περίχομμα,, ϑρῖον., ἐγκέφαλος, ὀρίγανον. 

Ρ - τ τ 
Τίοροπος Γαθγίις ΕΥ̓͂, 18, 46 Ῥοϊθιποπθ, ἢν οὖν 

ἀστεῖός τις χαὶ γενναῖος, παρητημένος ἅ φησιν 

᾿ ριστο(άνης περὶ Εὐριπίδου (1), ὀξωτὰ χαὶ σιλ- 
] ν᾿ « « ἌΣ 
«ιωτώς ἀπξο,. ὡς αὐτὸς (σι, 

ν᾿ 
“Καταπυγοσύνη ταῦτ᾽ ἐσιὶ πρὸς 

181 

χρέας μέγας 
Υ 

ῬΟΠὰκ ΤΥ, 180. 

᾿Ὀρφϑαλμιάσας πέρυσιν εἴτ᾽ ἔσχον χακῶς, 
ἔπειϑ᾽ ὑπαλειφόμενος παρ᾽ ἰατρῷ. 

182 

ῬΟΠκ ΤΧ, 39. 

Ἐπὶ τοῦ περιδρόμου στᾶσα τῆς συνοικίας. 

Τάραι Ὑ1!, 125. 
183 

ῬΟΙΠΧ Χ, 74. 

“Ὑϑοίων δανείζειν πεντέχουν ἢ μείζονα. 
188 

ῬοΠαχ Χ, 10Έ. 
Κοπίδι τῶν μαγειριχῶν. 

180 

Οναπιπιαίΐοπς ΒΟΚΚουὶ 1ν Ρ. 430, 15, 

Ἐγὼ δ᾽ ἀπολογίζειν τὲ κτ᾽ ἐπ᾿ ἀνθράκων. 
186 

Οταμπιπιαίΐους ΒΟΚΚΟΡΙ 1. Ρ. 449, 1Έ. 

Ὁ δὲ μεϑύων ἤμει παρὰ τοὺς ἀρχηγέτας. 
187 

ῬμΡυπΐομτς Ρ. 307. οα. ΠΟΡΘΟΚ. 

«- Τίς ἂν φράσειε ποῦ ᾽στι τὸ “Ἰιονύσιον; 
β. ὅπου τὰ μορμολυχεῖα προσχρεμάνγνυται.- 

γν. 2. Εἰσιβοῖορ. Μ. ν. 590, 62. 
188 

Ῥυϊξοίαπις Χ ΤΠ. νο]. 11. Ρ. 226. οα. Καβῃὶ. (1191. 

Ῥυΐνοι.) Μοὶ ὀλίγας ἡμέρας γγο ἐν ὀλίγαις ἡμέ- 

ράις. διριϊϊεον τι05. υἽνιδίορηανος Γήρᾳ 5. Σὺ δ᾽ οὐχ 

ἡγῆ μ᾽ οὖν δὴ ὀλίγας ἡμέρας.“ Οοάεχ Τορουπδ. 

ΤΕΡΑΥΟΥΔΟΥΟ ΠΜΙΕΡΑΟ. Θοάοχ Μοπδο. ΤῊΣ: 
ΡΑΎΥΟῪ ΔΟΥΧ ἩΤΗ͂Ι ΜΟΥ ἩΖῊ ΟΠΙΓΑ͂Σ 

ΕΔΙΕΡΑΟ. Ῥοδίτοπια {τἰπιθενῦὶ σϑῦθα ἔαΐδοο γὴ «Γ᾽ 

ὀλίγας ἡμέρας Μοϊποκῖαα, οὐ ϑαθυθνηῖις ὙἹάθσπηΐ. 

189 

ΒΟΠΟΙαοία Εφαΐϊίαπι νυ. 577. 

Εὶ παιδαρίοις ἀκολουϑεῖν δεῖ σιξαῖραν χαὶ στλεγ-- 
γίδ᾽ ἔχοντα. 

Ἑαάδηι Ξο μοι  αςία ῬΙδίοηϊς ἡ. 994. οά, ΒϑΚκου. 

τας ᾿. 537, 14. οἐὲ διυϊάας ἵπ συ, στλεγγίς. 

190 
ΑτΒβοπδοις ΕΥ̓͂. ν. 133 ἃ. 

ὯὮ 

ῬΒο- 

πιρεοβῦτα πότερα φιλεῖς τὰς δρυπετεῖς ἑταίρας. 

ἢ χαὶ τὰς ὑποπαρϑένους ἁλμάϑας ὡς ἔλάας 

στε ράς; 

191 

Ἀρ]ίαπις ἀθ Ν. Α. ΧΗ, 9. 

«Ἱόρδου χιγκλοβάταν ῥυθμόν. 

192 

ΘΟΠΟΙ σία Νίοαπανι ΤΗθυΐδοον, υ. 29ὅ. 

᾿ἠποπλευστέον ἐπὶ τὸν νυμφίον, ᾧ γαμοῦμαι 

τήμερον. 
193 

Ῥμοῖϊης ν. 266, 7. Π͵ελιτέκ κάπρον: ᾿Ἴρι- 
στο ἄνης ἐν Γήρᾳ λέγει ἀντὶ τοῦ Εὐχράτης, ἐπεὶ 
δασύς ἐστι. καὶ γὰρ ἄρχτον αὐτὸν ἔλεγον" ἢ ὅτι 



ἈΚΡΨΙΙΣ τ ΟΥΑ Ἡ ΚΟΥΥΥΣ: 139 

μυλῶνας εἶχεν, ἐν οἷς ἐτρέροντο σῦς. ἘΪΘΘΟΥ οἰνῖιιο, 
Μελιτεὺς κάπρος: τῶν γὰρ δήμων Μελιτεύς 
ἐστι. καὶ σῦν αὐτὸν ἄντιχους ἐχάλουν, ἴσως μὲν διὰ 
δασύτητα, ἐπεὶ καὶ ἄρχτον αὐτόν (φασι πολλαχοῦ, 
ἔσως δὲ χαὶ ὅτε μύλωνας ἐχέχτητο, ἐν οἷς σῦς ἔτρε- 
φεν. 

191 

ῬοΙχ Χ, 61. Αληρωτήριον: --- ἐπὶ τοῦ 
τόπου ἔοιχεν εἰρῆσϑαι ἐν τῷ Γήρᾳ ᾿Δριστοφάνους. 

195 

Ἡανιροοναῖο, Σ χαφίον: -- ὅτι δὲ τὸ σχαιίον 

εἶδος χουρᾶς καὶ ᾿Ἱριστοφ νης ἐν Γήρᾳ. 
190 

Ἡανροονδῖίο, 7 τες: ἀντὶ τοῦ τούτῳ τῷ ἔτει. -- 
᾿Τριστοφάνης Γήρᾳ. 

197 

Απεϊαιεϊοίσια ΒΟΚΚονὶ Ρν. 102, 156. Καταλαλεῖν: 

᾿Δριστοφάνης Τήρᾳ. 

ΤΕ ΒΟ ΎΊ ΖΓ ΎΓΣ. 

. 198 

Αἰβοπδθι ΧΙ, Ρ. 551 ἃ. 
ἘΟΔΕ ΟΣ Ξ Ε , ; 

α. Καὶ τίς νεχρῶν χευϑμῶνα χαὶ σχότου πύλας 

ἔτλη χατελϑεῖν; β. ἕν᾽ ἀιρ᾽ ἑκάστης τῆς τέχνης 

εἱλόμεθα κοινῇ. γενομένης ἐχκλησίας, 
ὋΣ ᾿ ΄ 

οὕς ἦσμεν ὄντας ὡδοςφοίτας καὶ ϑαμὰ 

ὅ ἐκεῖσε φιλοχωροῦντας. «. εἰσὶ γάρ τινες 

“Πηὴ ΠΡ Σοδποτταῖ: ὮΝ ΣἿ ἀνδρὲς παρ᾽ ὑμῖν ἀδοφοῖται; β. νὴ “1 

μάλιστά γ᾽, ὥσπερ Θρᾳχοφοῖται. πάντ᾽ ἔχεις. 
α. χαὶ τίνες ἂν εἶεν; β. πρῶτα μὲν Σαννυρίων 
ἀπὸ τῶν τρυγῳδῶν, ἀπὸ δὲ τῶν τραγιχῶν 

χορῶν 

10 ΠΠέλητος, ἀπὸ δὲ τῶν χυχλίων Κινησίας. 
ὟΝ «--»" 
εἶδ. ἑξῆς (φησιν 

Ὡς σφόδρ᾽ ἐπὶ λεπτῶν ἐλπίδων ὠχεῖσϑ᾽ ἄρα" 
τούτους γὰρ, ἢν πολλῷ ξυνέλϑη. ξυλλαβὼν 
ὁ τῆς διαρροίας ποταμὸς οἰχήσεται. 

199 

ΑΙβοπᾶθις ΠῚ. γ. 112 6. Θεαρέω» ὁ ἀρτοποιὺς, 
οὗ μνημονεύει --- καὶ ᾿Ἰριστοφάνης ἐν Γηρυτάδῃ 
χαὶ «ΑἸολοσίχωνι διὰ τούτων 

᾿ χω Θεκρίωνος ἀρτοπώλιον 
λιπὼν, ἵν᾽ ἐστὶ χριβάνων ἑδώλια. 

200 

ΑΙβοπαριβ ΠῚ. μ. 965 [. 

᾿ἀχκροχώλι᾽, ἄρτοι, κάραβοι. 

201 

Αἰποπδθις ΕΥ̓. ν. 1598 ο. 

Ππισάνην διδάσχεις αὐτὸν ἕινειν ἢ «(αχῆν. 

: 202 

Λιθπαθις ΠΙ. Ρ. 99 1. 

Θεράπευε καὶ χύρταζε τῶν μονῳδιῶν, 

208 

ΑἸΒοπαρις ὙΠ... ν. 307 ὁ. 

ρ᾽ ἔνδον ἀνδρῶν χεστρέων ἀποιχία; 
ὡς μὲν γάρ εἶσι νήστιδες γιγνώσκετε. 

2041 

Αἰπβοπᾶθις ὙΠΠ1]. ν. 8306 Ρ. 

Ἐν τοῖσι συνδείπνοις ἐπαινῶν «Αἱσχύλον. 

ΒΟΒΟΙΪασία Ὑ ΘδΡράνιπι υ. 1309, 

α. Κιὰὶ πῶς ἐγὼ Σϑενέλου φάγοιμ᾽ ἂν ῥήματα; 
β. εἰς ὄξος ἐμβαπτόμενος ἢ λεπιτοὺς ἅλας. 

λεπτοὺς 1 Τιοροραίαν ξηροὺς. Ἰλοοίο ῬΌΠικ ΨΊ, 05. Τὰ 

λευχοὺς οονυπρίαπι ἀρὰ Ατποπάοαι ΓΧ, ν. 8507 Ρν. 

206 
ῬοΟΙχκ Χ, 59, 

Τὴν μάλθαν ἐκ τῶν γραμματείων ἤσϑιον. 
207 

ῬοΟΙχ ὙἹ, 111]. 

Ἰύτε μέν γε σοῦ χατεχοττάβιζον Ἔ Ἐ 
γυνὶ δὲ καὶ χατεμοῦσι, τάχα δ᾽ εὖ οἶδ᾽ ὅτι 
χαὶ καταχέσονται. ἥ 

208 

ῬΟΙΧ Χ, 91. Κανίσχια --- ᾿Ἱριστοι(άνης --- ἂν 
Τηρυτάδη ,,[ἄλλος δ᾽ εἰσέφερε πιλεχτῷ καγνισκίῳ ἄρ- 
των περίλοιπα ϑούμματα.““ Τάρμι ΨΊΙ, 170. Πλεχτῷ 

χανισκίῳ. 
209 

Αἰβοπδοι5 ΧΤ, νυ. 480 ἃ. Ἔ 
Τν δὲ 

τὸ πρῶγμ᾽ ἑορτή. περιέφερε δ᾽ ἡμῖν χύχλῳ λε- 
σι(ΟσΤὴ 

ταχὺ προσφέρων παῖς ἐνέχεέν τὲ σφόδρα χυανγο- 

βενϑὴῆ. 

Ῥανίοπι μυΐπς Ἰοοὶ αἰία ῬΟΠΠΚ Ν, 70. 

210 

ῬοΙχ ΙΧ, 40. 

Πόλος τόδ᾽ ἐστίν" εἶτα πόστην ἥλιος τέτραπται; 
211 

Ἑνοίίαπις Ρ. 148. οα. Ενδῃζ. 

«Ῥήμαις οὖν ἐγὼ βροτῶν ἅπαντας ἐχλαπῆναι. 

212 
Ἡαυροοναίῖο τι βωμολοχεύεσϑαι 

“Χαριεντίζει χαὶ καταπαίζεις ἡμῶν καὶ βωμολοχεύει. 

Ῥιορίου. υϑυραμι χαριεντίζει. πὰ Ὑθύϑιναν Ομ ἶ550. ζά]νι- 

1ᾷ6 ποπιῖηθ αἰτα]ουππὶ Εἴγιιο], ΜῈ... ϑυιῖάας,, Ζοπᾶγας 

ἱπ ν. χαριεντιζόμενοι., βομο!Ἰαδία ῬΙαίοιῖα Ρ. 408, 66. 
ΒΟΚΚοι. , σταπιπιαίίοι5. ΙΝ ηΐδηι5. Ρ. 497. 

218 

Αἰποπᾶρις ΥἹ. ν. 261 Γ. 

ἁπίϑυρός τε χαλοῦ χαὶ ψωμοχόλαξ. 
214 

ἩΘγοΙῖι5, «Ζὐτοὶ ϑύομ εν: ἀντὶ τοῦ αὐτοὶ 

πίνομεν, ἐνηλλαγμένως, παρόσον οἱ χαλούμενοι εἰς 

ἑστίασιν λέγουσι, χαὶ αὐτοὶ ϑύομεν. ἐπὶ γὰρ τῶν 

χαλουμένων ὑπό τινων λέγει κι. ̓ Ἰριστοφ ἄνης Γη- 

ρυτάδῃ. ΠΝ 

ΒΌΡΒΟΟΙΟ5. ΕἸΘοίνα νυ. 28. Ὦ δύσϑεον μίσημα, σοὶ 

μόνῃ παιὴρ 1 τέϑνηχεν; Δα Τὰπο Ἰοσιμαν, ΒΟ ΟΠ βία, 

Καὶ ταῦτα ᾿Ἱριστοφάνης παρῴϑηχεν ἐν Γηρυτάϑῃ. 

216 

Ετγπιοῖος. ΜΙ, ρ. 420, 1. 

πισαν εὐθὺ τοῦ “ιονυσίου. 

217 

Ῥοϊμπιχ Χ, 1600. “σχοθύλαχος, ὡς ἐν τῷ 

᾿ἀριστοφάνους Γηρυτάδῃ. 
218 

Ἑτοιΐαπυς ρ. 114. 1106. Γαργαλισμοῦ: γάρ- 



11 ΤΠ Δ ΑΌΝ ΥΓΗΣ: 

, ἢ ΞΕ ον ἥν 
γαλος καὶ γαργάλη λέγεται ἐρεϑισμὸς, ἀπὸ τῶν 

Ξ Ξ ΞΕ ΤΕ ε 
πασχητιουσῶν γυναιχῶν εἰλημμένης τῆς λέξεως, ὡς 

, , 
χαὶ ᾿Ἱριστοφάνης Γηρυτάδῃ. 

219 

το ἐν: ὕφαλος πέτρα. ᾿ντι(ῶν Ἡδνροογαῖῖο, ποι αν: πὉταλος ρα. - φ 

ἐν τῇ πρὸς Καλλίου ἔνδειξιν ἀπολογίᾳ. ἔσιι τοῦνο-- 

μα καὶ παρὰ ᾿Ἱναχρέοντι χαὶ ἐν Γηρυτάδῃ ᾿ριστο-- 

φάνους. Ῥποιίις ». 16,1. ἙἝρμάν: ὕφαλος πέτρα. 
- τος ᾽ , 

᾿Ἱντιςῶν “καὶ «Ἱναχρέων χαὶ ᾿ριστοφάνης. 

220 

ῬοΙχ ΥἹΙ, 149. Τὰ δὲ χαρπεῖα ἐν τῷ Γηρυτάδῃ 

᾿Τριστος ἄνης εἶπε. 
Ξ 221 

ῬΟΙΧ ΤΥ͂, 181. ΤΕἴποις δ᾽ 

χκατάπλασμα ἐν Γηρυτάδῃ. 
222 

᾿Απεϊαιοἰοία ΒΟΚΚΟΡῚ τ. 107, 32. 

᾿Ἱριστοφάνης Γηρυτάδῃ. 
22 

ῬοΠχ ὙΠ, 117. ᾿ἡριστοφάνης ἐν Γηρυτάδη εἴς 

ρηχε τοὺς οἰχοδόμους. 

ἂν καὶ δεσμὰ χαὶ 

Μέτοχος: 

224 

ῬΟΠῸχ Χ, 170. ᾿Τριστοφ άνης ἐν Γηρυτάδῃ πε- 
ρέϑετον. 

225 

Αἰβοπᾶθης ὙΠ. ν. 321 ἃ. Σχόμβοος. ᾿Ἴριστο- 

φάνης Γηρυτάδη. 
2206 

ῬΟΙΧ ὙΠ, 7. Καὶ ὁμότεχνοι δὲ χαὶ σύν- 
τεχνοι. ᾿ἡριστοφάνης γὰρ ἐν Γηρυτάδῃ τούτῳ 
χέχρηται. 

227 

Ἔν δὲ τῷ Γηρυτάδη ὁ ᾿Ἴριστο- 
Ἑδάθπι συ 

ῬοΙχ Χ, 1609. 

φάνης λέγει φορμῷ σχοινένῳ. 

5ἴηθ [Ἀ] 16. ποιιΐπο ὙΠ), 175. 

228 

Αἰποπᾶθις Χ͵ΤΥ͂, ν. 6060 6. Τῶν γὰρ ἀπυρήνων 

(ῥοῶν) ᾿Ἰοιστοφάνης -- μνημονεύει --- καὶ ἐν Γη- 

ρυτάδη. 
229 

ΒΟΒΟ] αςία ῬΊαίοπὶς. ΟἸανΚίαπις. ἀρ Ὁ αἰοίογάπηι ἱπ 

Τ ϑοιίοη. ῬΙαίοπ. ν. 178. (373. 6, ΒΟΚΚοι.) ἀθὶ ἀθ 

βαθοηθ ρίζαν 
ἮΝ ὁ οι 6.6 ο΄ δὲ 5 

τραγωιδ 

ἐπὶ μαλάχιαι 

ταδηι ἦν δ᾽ οὗτος 

παῖς ἀϑηγαῖος --. 

Προ Θαϊκίογάνπι Γηρυτάδη τοοιταθυθ ορίπου. Ογαπι- 

τηδίϊοὶ γοῦρα ΠΒᾶθο ἴουθ [ΐδκθ οὐρα ]6 οί, ποιητὴς 

τραγῳδίας, ὃς διεβάλλετο ἐπὶ μαλακίᾳ, ὡς ᾿ἥριστο- 
φάνης Γηρυτάδῃ. 

2840 
Αἰβοπαοις ἈἼΠΠ. Ρ. 592 ο. ΠΙνημονεύει αὐτῆς 

(τῆς ΜΝαΐδος) χαὶ ᾿Ἰριστοφάνης ἐν τῷ Τηρυτάϑδη. 
μήποτε δὲ χἀν τῷ Πλούτῳ (ν. 179), ἂν ᾧ λέγει 

Ερᾷ δὲ «Ταὶς οὐ διὰ σὲ «Ῥιλωγνίδου; ““ γραπτέον 
Ναὶς καὶ οὐ «1εἴς. 

231 
ΑΔ πᾶπο ΓἈ]ιη]απὶ Τουίανϑο ρϑνεϊποπί γουϑις ἄπο ἃ 

Ὅϊοπο Ρριβᾶθο 11. νυ. ὅ58. δὰ. Μοτοὶ. (γ0}. 11. Ρ. 278. 

ΠΟΙ Κ.) βουνά, «τὶ 46 Βορβοο 5 ῬΗΠοοίοία αἰ ορυ απ 
5 ἘΠΕ ; ἌΣ Ύ δ ΤΣ ας 
ἴτὰ δου, Τα τὲ μέλη οὐπηεχεν ΠΌΔΙ τὸ γνωμιχὸν 
Ἐπ πα ἈΚ ἐπτϑς , ἔῆς: “ες 

οὐδὲ τὴν πρὸς ἀρετὴν παράχλησιν, ὥσπερ τὰ τοῦ 

Εὐριπίδου, ἡδονὴν δὲ ϑαυμαστὴν καὶ μεγαλοπρέ- 
“ ᾿ Ξ Ξ ἀσμότ τ ον ΄ς 

πειαν, ὥστε μὴ εἰχῆ τοιαῦτα περὶ αὐτοῦ τὸν ᾽Αρι-- 

στοιάνην εἰρηχέναι 
« Ε Ὑ ἀστν Ε ΄ -“ Σ 

Ο δ᾽ αὖ Σοφοχλέους τοῦ μέλιτι κεχρισμένου 
ω Ζ, “΄ ν ᾿ 

ὥσπερ χαδίσχου περιέλειχε τὸ στόμα. 

ΗΠ πο ΘΧρΡΙ σαν ροσδπέ {ὰθ ἴῃ 1 ΒΟΡΒΟΟΙ 5. ΟΡδοπ- 

αἴας. {ταππῖαν Ρ. ΧΙ. ο. Βυπποκ. Ἔστι δὲ τοῦτο 
, » - - τϑις ας "ι ΄ 

μέγιστον ἐν τὴ ποιητιχῆ,. δηλοῦν ηϑος ἢ πάϑος. 

φησὶν οὖν ᾿Ἰριστοφάνης ὅτι χηρὸς ἐπεχαϑέζετο τοῖς 
" τον ἐν τς, 5: μ᾿» τος Ἔ 

χείλεσιν αὐτοῦ. ἄλλοι δὲ Σοφοκλέους τοῦ μέλιτι τὸ 

στόμα χεχρισμένου. Ῥυΐοτα γοῦρα ποι διπΐ Αὐἱϑορπα- 

πἶς., 5664 ρανοῦϊα ποϑοῖο ἃΡ πὸ ἴδοία ποιοῖ πη ὙΘΥΘΙΙΝ 

Ἐπ ρΟ αἷς πειϑώ τις ἐπεχάϑιζεν ἐπὶ τοῖς χείλεσι, ψὰο 

Ῥρυίοιθαθ γἱὶβ ΘΙ οψιθπίῖαθ ἀθϑουῖρία Γι. 

4.4.1 ΖΦ.ΖἉἍ6.. 2 ΟἿΣ, 

ΟἸριῖθπ5. ΑἸοχαπᾶν. Βιίγοιμαί. ΥὙἹ. ν. 752. οᾶ. Ῥοιί- 

ἴον, Πλάτων δὲ ὁ χωμιχὸς χαὶ ᾿Ἱριοτοφάνης ἐν τῷ 
“Ἰαιδάλῳ τὰ ἀλλήλων ὑςφαιροῦνται. 

2382 

Ἡ ογ οἰῖις, «1κεδάλεια: ᾿Ἰριστοιάνης τὸν ἀπὸ 
“Ιαιδάλου χατασχευασϑέντα ἀνδριάντα, ὡς διὰ τὸ 
ἀποδιδράσκειν δεδεμέναν. 

233 

Βιϊάας, Εὐρύβατος: -- 

Εἰ δή τις ὑμῶν εἶδεν Εὐρύβατον «Ἰέα. 

234 
Ἐκτοιίαπις Ρ. ὅο. 

Ὁ μηχανοποιὸς, ὁπότε βούλει τὸν τροχὸν 
ἐῶν ἀνεχὰς, λέγε, χαῖρε φέγγος ἡλίου. 

28 

Αιπθηδοις. ὙΠ. γν. 310 ". 

Καὶ ταῦτ᾽ ἔχοντα πουλύπους χαὶ σηπίας. 

χαὶ πάλιν, Τὸν πουλύπουν μοι ἔϑηκε“" χαὶ πάλιν 
Πληγαὶ λέγονται πουλύπου πιλουμένου. 

Ῥ. 328 ο. Βᾶθο δχ Παπαϊ αἴθε. ἀΕουππίι,, «ΣΣηπία. ᾿ρι- 

στοφάνης «“1αναΐσι 
Καὶ ταῦτ᾽ ἔχοντα σηπίας χαὶ πουλύπους. ν 

236 

Αἰμοπδοις ΤΧς ν. 367 ἃ. οἱ ῥ. 368 ο. 

ΤΠάσαις γυναιξὶν ἐξ ἑνός γέ του τρόπον 

ὥσπερ παροψὶς μοιχὺς ἐσχευασμένος. 

τρόπου υτυι]ΐχιιθ οπιϊτίαπε ΠΡ βογῖριῖ, τὸ ΜΌΒαΓαν 

ἀθ. οοπίθοίατα δ 14 1556. νἱάθαῖϊιν, 

287 
Αἰμποπᾶθας ΤΧ, ρ. 374. 6. Καὶ Θεόπομπος δ᾽ -- 

ἐπὶ τῆς ϑηλείας ἔταξε τὸν ἀλεχτρυόνα --- χαὶ ᾿4ρι- 
στο ἄνης “]1αἰδάλῳ 

᾿Ωιὸν μέγιστον τέτοκεν, ὡς ἀλεχτρυών. 
χαὶ πάλιν 

11λλαὶ τῶν ἀλεχτρυόνων βίᾳ 
ὑπηνέμια τίχτουσιν ὠὰ πολλάχις. 

ἐν δὲ Νεφ ἕλαις (ν. 8665.) --- φησὶ .«Λῦν --- ἀλέχτορα.": 
Υ. 2. 71λλαὶ 1 Ἦοο ναρπιθηΐαπι οχ Ρ]αίοπϊς [)86- 

ἄαϊο αἰ} φοποΙαοία ΑΥΙΒΟΡΠμ απ. ΝῸΡ,. νυ. 663. αὶ 

ἐνίοτε πολλαὶ κοτῖρίαπι. π46. 1ἰκάθαι αττιπηαιιθ μοθ- 
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ἴδπι ὙΟΥΡῚς ΠΙΝῚΠῚ 6556 σοηΐθοϊς Ενποοίὶ ἵπ ἀπποίδεϊοπθ 

δα 501Π011α., ΟἸοπιθιεῖς ΑἸΘΧαπανῖ ει 060 σΟπἢϑι5.. π|6 πὶ 

δαργα ἀρροσ, 5664 βοΠο ]ασίαθ ἤπάθν οἱθναηΐ ῬΠοίΐς 

οἱ Βιυιῖάας ἰπ ὑπηνέμια, «υἱ Αὐἱδίορβαπῖς. ποπῖθα μοϑιι- 

δυηΐ οἱ ῬΙαίοπῖς. ΡΒΠΟΘΌΡΙΙ Ἰοοσπι ἀπθηάαπι δὐΐπηχθ- 

σταπί, Επ ἀρὰ Βυΐάαμπι «φυΐάθαν ἐνίοτε σπιολλοὶ 5βουίρίιπι, 

ἀραιὰ ῬΠοῖίππι ἐψεύτε (510) πολλαὶ, αϑὶ Ῥουβοπιις. οοῦ- 

τοχῖς Ἕν ἴστε - πολλαὶ 
5ίατμτις ν. 1479, 28. δἰ πολλαὶ τῶν ἀλεκτρυόνων 

ὑπηνέμια τίχτουσι. 

. Βῖπο. διιοίοῦὶ5. ποιιῖπθ Επ- 

238 

ῬΒοῖῖια ρ. 3838, 1ὅ. οἱ ϑιυιϊάας ἱπ ὄγου σχιά 
α. Περὶ τοῦ γὰρ ὑμῖν ὁ πόλεμος 

γῦν ἔστι; β. περὶ ὄνου σκιᾶς. 
339 

ἩΟΘγοΝῖι5, “Φ]οουφόνονγ: τὸν δολοφονοῦντα. 
᾿ἡΔριστοφάνης “Ἰαιδάλῳ. 

240 

ῬΟΙΠΙχ ΨΙΙ, 100. Κογχυλέας λέϑος ἐν ᾿ρι- 

στοφάνους “Ἰαιδάλῳ. 
241 

ῬοΙμκ ΥἹΙ, 117. ᾿“ρχιτέχτων εἴρηται παρὰ Πλά- 

τωνι. βιαία γὰρ ἡ ἐν τῷ Σοφοχλέους -Ἰαιδάλῳ 
τεχτόναρχος ΠΙοῦσα. τὸ δὲ ἀρχιτεχτονεῖν ᾿1ρι- 
ριστοφάνης εἴρηχεν ἐν “Ιαιδάλῳ. ἌουΡο ἀρχιτεκτο- 
γεῖν υἀἴτιν ἴθ Ῥᾷοθ συ. 806. Ουδιιοθηθηι υἱἀθηάπηι 

πὸ ῬΟΙΠχ “«Τκιδάλῳ γτο Εἰρήνη 5ουίρβουῖς, ἀπααπι 50- 

ῬΒΟΟΙΪΝ. Ἰοοι5. ἀπίθ ΟΟμ]05. Ὑθυϑαυθίαν, 

ΖΦΝ ΦΖ14 ΕΣ. 

242 
ῬοΙμχ ΤΙ, 76. 

Τραπόμενον εἰς τοὔνψγον λαβεῖν 
ὀσμύλια χαὶ μαινίδια καὶ σηπίδια. 

 ουϑαπι δέου Ρυορίου σηπίδια οχ ᾿θαμαα]ς9. αἰία- 

1 Αἰμοπᾶθις ὙΠ) ρ᾿. 324. Ρ. ἀπάθ ὀσμύλια γιὸ ὀσ- 

μυλίδια οονηοοίαμι. ῬΠοιΐα ν. 352, 25. Ὀσμύλια: 

ἰχϑύδια εὐτελῆ. ᾿Οσμύλια χαὶ μαινίδια χαὶ σηπίδια, 

φησὶν ᾿Ἱριστοφάνης. 6 νοιθὶς Καὶ ταῦτ᾽ ἔχοντα 

σηπίας χαὶ πουλύπους, πᾶ Αἰβοπᾶθιιβ 110 ἴπ 060 

6Χ αράδιο, ἱπ 4110 οχ 1)απαῖα θιι5. αἰ, ἀϊοίππι δὰ 

ἔναρτα. 285. 
243 

Αἰμβοπδοις Χ. Ρ. 422 ο. 

πδη παροινεῖς εἴς μὲ πρὶν δεδειπνάναι. 
244 

ῬΟΠῈχ Χ, 130. 

Καχῶν τοσούτων ξυνελέγη μοι σώρακος. 
248 

ΒΟ αϑία Ῥαοὶς ν. 922. ῬΙμΠ νυ, 1199. οἱ ϑ'υἱδας 

ἱπ ν. χύτραις 
Μαρτύρομαι δὲ Ζηνὸς ἑρχείου χύτρας 

μεϑ᾽ ὧν ὁ βωμὸς οὗτος ἱδούϑη ποτέ. 
2465 

Ῥμοῖίπς ἡ. ὅ96, 14. οἱ δυϊᾶας ἱπ τοῦ 

᾿41λλ᾽ εἴσιϑ'᾽, ὡς τὸ πρᾶγμα λέξαι βούλομαι 

τουτί" προσύζειν γὰρ χαχοῦ τού μοι δοχεῖ. 
247 

ΘΟΒοΙ δία Ὑοπρίις Ἡοιουὶ ΠΙαά. ξ, 200. ν. 3932 

»» 20. ᾿“ριστοφάνης “1αγναΐσι ,δακτύλιον χαλ- 

κοῦν φέρων ἀπείρον α΄ ἔφη. Ἑδάοπι 5680]. 
ΑἸρνοσαπες Οὐγ55. α, 98. «υΐ ἵπ Αὐἱδιορμαμὶς γουθὶς 
φέρειν Ῥγδθθϑί, Οὐοπί, βταπιμιαίζοιις Βοκκουὶ ρ. 420, 18, 

248 
Αἰβοπᾶθις ΕΧ, μ᾿. 400 ἃ. 

«Τύσας ἴσως ἂν τὸν λαγὼν ξυναρπάσειεν ἡμῶν. 
249 

ΑΙΒοπᾶοις Π, Ρ. 57 ἃ. 

Ὁ χορὸς δ᾽ ὠρχεῖτ᾽ ἂν ἐναψάμενος δάπιδας χαὶ 

στρωματόδεσμα, 
διαμασχαλίσας αὑτὸν σχελίσιν καὶ «ύσχαις χαὶ 

ῥαφανῖσιν. 

250 

Βα Δα5. ἴπ ἀταλαίπωρον οἱ φυαπιπιαίϊοιιβ ΒοΚΚουὶ 
Ρ. 457, 29. 

Οὕτως αὐτοῖς ἀταλαιπώρως ἡ ποίησις διέχειτο. 

ΑΕ δνίυα,. οὐαπι 0 ΕἸΥΠΙΟΙ. ΜῸ Ρ. 162, 40. (Θπάϊαι. 

Ρ- 88, 81.) θὲ διάκειται 5ονῖρίαμπ. 
251 

Βυϊδας. ἱπ αὔλειος 
Πρὸς τὸν σιροφέα τῆς αὐλείας ἐχίνου χεφαλὴν 

χατορύττειν. 
ἐχίνου] σχένου Μοϊποκῖια, χεφραλὴν Καρίονια. ΨιΠ6Ὸ 
χειφαλῆς. 

252 

Αἰμοπᾶθις ΧΙ. ρ. θ46 6. ᾿Εγχρίδες. πεμμά- 
τιον ἑψόμενον ἐν ἐλαίῳ χαὶ μετὰ τοῦτο μελιτούμε-- 
γον. --- ᾿Ἰριστοφάνης δ᾽ ἂν “Ἰαναΐσι χαὶ ποιητήν 

(τωλητήν Βομνεοι βμαθιιθθυι5) (ησιν αὐτῶν (ἴτὰ οοάοχ 

μηθένα: 1} αὑτὸν γ6] αὐτὸν ) εἶναι ἂν τούτοις 
» ͵ηήτ᾽ ἄρα μ᾽ εἶναι) ἐγχριδϑοπώλην.“ς Οοάεχ Ψ- 
ποίι5 μήτ᾽ ἅρμα εἶναι. Βοοορὶ ΙΔοοθοῖϊ οουυθοίίοπθπι 

Ρ. 342. γιοροπίίαιι. Ῥουβοπια ἴῃ ΜΠ 5Ο6Παπ., ρ. 247. 

μήϑ᾽ ἁρμονιῶν. ῬΟΠΙχ ὙΠ, 199. 46 υϑυρὶς οαπὶ 

σιωλεῖν ΘΟμρΟσ 15. ΘΧΘμρΙα αἰδυθπ, ἐν δ᾽ ᾿ἥριστο- 

φάγους “Ιχαναΐσι συρμαιοτιὥλαι χαὶ ἐγκριδοτιῶλαι. 

258 

ΑΙπρπαρις ΠΠ.ν Ρ. 114 ο. 

Καὶ τὸν κυλλάστιν φϑέγγου καὶ τὸν Π]ετόσιριν. 
254 

Ῥοπιχ Χ, 39. Εἴποις δ᾽ ἂν οἴμαι χαὶ χνοῦν 

χαὶ μνοῦν ἐπὶ τῶν μαλαχῶν, ᾿Ἱριστοφάνους εἰπόν-- 

τος--- ἐν “Ἰαναΐσι., Τῶν χειρῶν ἔργα μνοῦς ἔστιν." 

25 

ἴπ ἀργύρειος οἱ φταπιπιαίίου9 ΒΟΚΚΟεὶ 
᾿Ἡργύριον χαὶ τὸ λεπτὸν νόμισμα 
᾿πριστοφάνης “΄αναΐσιν. 

250 

ῬΟΠΚ Χ, 127, Προσωπὶς χαὶ, ὡς ἂν “1αναΐ-- 
σιν ᾿ἡριστοφάνης, προσωπέδιον. 

257 
ΒΟΒΟΙ δία Τιγοἰδίναίαθ νυ. 1239, Ἀλειταγόρα ποιή-- 

τρια ἦν «Τακωγιχὴ, ἧς μέμνηται καὶ ἕν “αναΐσιν 

ϑεϊάα5 

Ρ. 442, 11. 
χαλοῦσιν, ὡς 

᾿ἩἸριστοι νης. Ἑαάοπι 5ϊάας ᾿θ Ἀλειταγόρα. 

288 

ΒΕΠοΙ σία ῬΙαΙ ν᾿ 210. Ὀξύτερον τοῦ .1υγ- 
χέως: -Ἰυγχεὺς, ὡς αὐτὸς ὃν “Ιαναΐσι φησὶν, υἱὸς 

«Ἵἰγύπτου. ἐροῦμεν δ᾽ ἐχεῖ τὰ περὶ αὐτοῦ, ἐπεὶ 
δοχεῖ παρ᾽ ἱστορίαν λέγειν. τοσοῦτον δὲ ὀξυωπέ- 
στατος ἣν οοῖ. ϑι1485, «ΤΖυγχέως ὀξυωπέστε- 

πτ.όυυ ἡ -᾽.-.--.--.-.----Ξ------ - ----᾿-----ς------ --ς.ς---------------------------- 



“42 Α- ΒΥΓΣ πο ἌΝ ΓΘ ΤΣ 
π᾿ 
“- 

ρον βλέπεις: οὗτος ἐγένετο ἀδελιὸς Ἴδα, ὡς δὲ 
᾿ἀριστοφψάνης ἐν «Ἰαναΐσιν,, υἱὸς «Αἰγύπτου. 

259 

ΡΟ Χ, 206. Καὶ μὴν χαὶ βαλανῶσαι τὴν 

ϑύραν ἐχεῖνοι (οἱ χωμῳδοὶ) λέγουσι, χαὶ ,.,Οὐδεὶς 
βεβαλάνωκε τὴν ϑύραν"" ἐν ταῖς “Ιαναΐσιν ἔφη ᾿Ἵρι- 
στο ἄνης. Τὶ απίαπι μαθο ΒαΡοπί οὐ ἘΠοΟΙ οἱ αζιβάνιηι 

τ. 382. “πα πτπαϊποπι, γὺν μὲν γὰρ οὗτος βεβαλά- 
νωχὲ τὴν ϑύραν, αὖ ἀπ] τατθ ἸΙοθαΐ ἂῃ ῬΟΙ]Χ ἀ] ΓΘ ᾶμα 

ΡΙῸ αἰτονα Τα} α] πὶ ποι Υ ΘΟ 

ΤΡ 4. 17 .4. Τ’ .-4- 

ῬαρΙοχ Βυΐπς ἔαρ! αθ οἡϊῖο χες, «οτα “͵ρά- 

ματα ἢ Κένταυρος, αἰίοτα “Ἱράματα ἢ Νίοβος ἱικουϊρία. 

ΦΠΡΑΙΜΑ,ΤΑ. Ἡ ΚΕΝΊΤΦΑΎΥΡΟΣ. 

200 
ῬΒοίϊις Ρ. 451, 18. 

Ἐγὼ γὰρ, εἴ τι σ᾽ ἠδίχηχ᾽, ἐϑέλω δίχην 

δοῦναι πρόδικον ἐν τῶν φίλων τῶν σῶν ἑνί. 
Οοηῇ. Βυῖ.α5 ἵπ πρόδικον. 

261 
ῬΟΠῸχ ΠΙ, 74. 

᾿Δνοιγέτω τις δώματ᾽ - αὐτὸς ἔρχεται. 

202 
ῬΟΙχ Χ, 185. 

᾿ἀ1λλ᾽ εἰς χάδον λαβών τιν᾽ οὔρει πίττινον. 

205 

ῬΟΙχ Χ, 79. ᾿Τριστοφςάνης γοῦν ἐν “Ιράμασιν 
ἢ Κενταύρῳ ,᾿Ἐχχρουσαμένους τοὺς πύνδαχας“" εἴρηκε. 
ἐχχρουσάμενος Οδπαιθομιι5. 

2604 

ῬΟΙπκ ΙΧ, ὅ8. ᾿ἡἹριστοφάνης ἂν “Ιράμασιν ἢ 
Ἀενταύρῳ.,,.1ίϑος δεχατάλαντος."" 

205 

ῬΟΙΧ ΙΧ, 836. Κωμήτας τοὺς γείτονας χαὶ χω- 
μήτιδας ὠνόμαζον. ᾿Ἱριστοι(άνης γοῦν ἐν μὲν «Ἱρά- 

μασιν ἢ Κενταύρῳ ἔφη ,.Ἐν χωμήτισι (κωμήτισιν 7) 
καπήλοις (τ᾽ ἀάϊι ϑαϊπιαοῖις) ἐπέχαρτον. "ὁ 

06 

γὰρ 
Σ 

Ἡδογομας, Οὐ ἄχανϑθϑαις: παροιμία. 
Σ : ὃ ᾿ λον 
“Τριστοφάνης Σχηνὰς χαταλαμβανούσαις «Οὐδ᾽ ἴσως 
᾽ , Ξ Σ πῆ 5 
ἀντέλεγες τούτῳ τῷ δειπνίῳ" οὐ γὰρ ἄχανϑαι."“ χαὶ 

ἐν “Ἱράμασιν ἢ Κενταύρῳ 

Χωρεῖ δ᾽ ἄχλητος ἀεὶ δειπνήσων " οὐ γὰρ ἔχανϑαι. 
δ᾽ 1. πὸ σψϑύϑιια 

οὐ γὰρ ἄχανϑαι, «αΐι5 γϑυθὶς οατοῖ οοάοχ, δααῖαο- 
σαιηΐ ΟΥΙΠοΙ. 

Ροδσὲ χωρεῖ ΑἸΪαα ἃ ομΐσδιιπι. 

267 
ῬΟΙΧ ΥΠΙ, 24. 

Ππίττω, βράιτω, μάττω, δεύω, πέττω, χαταλῶ. 

208 

Ἡδδγομῖις, Κύλλου πήρα: ζητοῦσι διὰ τί τὸ 

πορνεῖον Κύλλου πήραν ᾿Ἱριστοφ άνης εἴρηκεν ἐν 
“Ἰράμασιν ἢ Κενταύρῳ 

Τὸ δὲ πορνεῖον Κύλλου πήρα. 
ἔστι γὰρ χωρίον ᾿ϑήνησιν ἐπηοεὲς χαὶ χρήνη. ἀντὶ 
δὲ τοῦ πέραν πήραν ἔφη. Οοπέξ, Βδυϊάας, ῬΠοεΐας Ῥ- 
186, 21. Ἡοτοάίαηι περὶ μονήρους λέξεως Ρ. 11, 16. 

209 

Αμβοπαθις ΧΙ, μ, 629 ο. Τὴν ἀπόκινον χα- 

λουμένην ὄρχησιν, ἧς μνημονεύει -- ᾿Ἱριστοφάνης 
ἐν Κενταύρῳ. 

270 

ῬοΟΠυχ Χ,, 171. Κλιμαχτῆρες, ὡς ἐν ᾽4ρι- 
στοφάνους “Ιράμασιν ἢ Κενταύρῳ. 

ΖΡΑ ΓΖΤ ΖΦ ἩΓ ΝΙΟΣΒΊΟΣ: 

Ἡπο ΓαΡι ηὶ ρυσΐαπι ἱππ Ἰοα 556. Ὑθίθυθϑ οὐ 1005 ΘΧ 

ϑταπιπιαί οἱ τονε πποπΐο οοσποβοίταν ἴῃ Ῥνοϊθσοπιθηΐ 46 

οοιπορῆϊα Ρ. ΧΎΤΙ, 8, 
271 

ΜΝιόβου ποιῖθι ἃ» Νιόβη Πηχίς ροθία, φαριπδᾶπιο- 
ἅἄσπι ἃΡ ᾿ρροδίτη ἀδάμποιο ᾿Τρρόδιτος ἀδὰ5 Θϑῖ. 6 
4πὸ ἰΐὰ βου οὶ ΜΙΔΟΛΌΡΙις. Βαίανπαὶ. ΠῚ, 8, ρα 

Οαἴυϊον «οἰ ογίαγαι5. ἀὐΓώθιαἐ ἴα ον 

Ῥοϊϊονί θη {πε εἰ τίη ΚΓ δι 6 γ' 6 7,1, 

γιο ὁ αι ηι. δισηιίην οἰάην οὗμ οσὲ ΟυρΥὶ δανϑαξι, 

φοροῦν οἱ (νυ! 56) ὑδϑίδ ηιμἰοῦγὶ οτοπ δοορίνο ας δίας- 

ἔμγα υἱγνεϊί, οἱ ρμίαηέ δανάίθηι ἡλανοθι ας Ζοηιύμαηι 6586. 

«Ἵνιδίορλώιος, δάηι ᾿Ιρόδιτον ἀρροϊαι." ϑουνῖαθ. δᾶ 

ὙΡΡῚ], Αϑμποί. 11, 682... ρει οἐίαην ἐν δῃργο δὐπιεῖα- 

ογει δανδαίαο 7 ὁπονῖδ., σοῦρονδ οἱ υϑοίο τπιοδνῖ, στε 

ϑοορίγνο οἱ παΐερα υἱνιϊὶ, μοὶ ᾿ἀφρόδιτον υοσαίπιν."ς 

Ἡοογοἰια, Τρ ούδιτος: Θεόφραστος μὲν τὸν Ἕρ- 

μαφρόδιτόν φησιν, ὁ δὲ τὰ περὶ ᾿“μαϑοῦντα γεγρα- 
φὼς Παίων εἰς ἄνδρα τὴν ϑεὸν ἐσχηματίσϑαι ἐν 

ΒΟΚΚΟΡῚ γ. 472, 24. 

᾿φρόδιτος: ὁ Ἡρμαφρόδιτος. παραπλήσιοι δὲ 
τούτῳ ἄλλοι δαίμονες, Ὀρϑώνης, ΤΠΟοίαπος. 

272 

ΝΊΟΡαΘ ΠΡΘυοσ πὶ πιθητοποπι ἵπ πᾶς ἔαθη]α π᾿ θοίαπι 

Αὐύπρῳ λέγει. Οναπηπιαῖίοις 

6556. ἱπτο ]] 5 ̓ταν" ΟΧ ΒΟΠΟ]ασἴαθ δηποίαιοπθ δα Ἐπεὶρὶ- 

4ἰς ῬΙοθηΐδ. Υ. 1059. ν. 40. οα. Δίαια, Περὶ δὲ τοῦ 

πλήθους τῶν "Νιοβιδῶν αὐτὸς Εὐριπίδης ἐν Κρεσ- 
φόντῃ φησὶ 

Καὶ δὶς ἕπτ᾽ αὐτῆς τέχνα 

Νιόβης θανόντα .«Τοξίου τοξεύμασιν. 

ὁμοίως καὶ «Ἱἱσχύλος ἐν Νιόβη καὶ ᾿Ἰριστοφάνης δὲ 

ἐν “Ιράμασιν ἢ ΜΝιόβῳ ὁμοίως" ζ΄ αὐτὰς λέγουσιν, 
εἶναι δὲ ἑπτὰ καὶ τοὺς ἄρρενας. 

278 

Αἰποηδοις ὙΠ1Π. ν. 3501 ". 

Οὐδὲν μὰ «10 ἐρῶ λοπάδος ἑινητῶν. 

274 
Αἰβοπαρης ΝΥ. γμ. 1601]. οἷ. πορίναθ, δχ οϑᾶϊοθ 

ψοποῖο, Ὅτι δὲ λυχνοῦχοι οἵ νῦν χαλούμενοι «ανοὶ 

ὠνομάζοντο Ἰριστοι ἄνης ἐν «ΔἹολοσίχωνι παρίστησι--. 
ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ νιουω (ἐν δὲ τῷ ΜΝιόβῳ δοννοχὶ 
ἴπ ῬιοΙοβοπι. δὰ ΑΥΙ5ΟΡΙ. Εναρσπ. Ρ. 14.) προειπὼν 

λυχνοῦχον οἵμοι χαχοδαίμων «φησὶν λυχνοῦχος ἡμῖν 

οἴχεται. εἶτ᾽ ἐπιῳ ἔρει χαὶ πως ἐπιρρασας τὸν λυχ- 

γοῦχον οἴχεται εἶτ᾽ ἐπιφέρει καὶ ἔλαϑες. ἂν δὲ 
τοῖς «0. Ἠσ (οοντῖρο ἐν δὲ τοῖς ἐφεξῆς) καὶ λυχνίδιον 

αὐτὸν χαλεῖ διὰ τούτων ἀλλ᾽ ὥσπερ ὁ λύχνος ὁμοι- 
ὀϊατα χαϑεύδετ᾽ ἐπὶ τοῦ λυχνιδίου. Ῥυῖοτα πππς 
τ 1 ἰπίδοία στο πριθηα σαπί : απ ΡΟϑ σΘηΐς ααΐθηι ΡῸ]- 

Τοῖς Ἰοοις. ΘΟΙΙροηθηυς ΝΧ, 119. ὅταν δ᾽ εἴπῃ ἐν 
τῷ «Ἱολοσίχωνι ᾿Ἱριστοφάνης .γ41υοἵν λυχνιδίέοιν,"- 

δῆλον ὅτι λυχνία εἴρηκεν, ἀλλ᾽ οὐ μιχροὺς λύχνους. 



ἱ 

γιηρο πεταχνεῦται. 

ΘΕ ΟΒΙΪ σἴοσδαβ γ0]. ΠΠ. ν. 897. 904. 

Ἄ ἘΣ ἘΚ ΟΣ Φ' ἈΠ Ν Ὁ ὟΣ. 143 

-- σαφέστερον δὲ ἐν τοῖς ᾿ριστοςφάνους “Ιραμασιν | 
ἢ ΜΝιόβῳ 

2}4λλ᾽ ] 

ὁμοιύτατα χαϑεύδει᾽ 
ψιυραίαμπι χάϑευδ᾽ 

ὠσπερ λύχνος 

ἐπὶ τοῦ λυχνιδίου. 

οονροχὶ οχ Ατβοπδθο. 

276 Ϊ 
ῬΟΙακ Χ, 185. ] 

Ὁ δ᾽ ἐς τὸ πλινϑεῖον γενόμεγος ἐξ ξέτρειμψε. 
͵ 

270 

ῬΟΠῸΧκ Χ, 166. Καττὺς δερμάτιον ἐντιϑέμενον ἢ 
τῇ σμινύῃ, ὅταν ὁ στέλεχος ἀραιὸς ἦ. 
τοὔνομα ἐν τοῖς ᾿Ἱριστοφάνους “Ἰράμασιν ἢ Νιόβῳ. 
ὙΙὰ6 ΗἩδγομίππι γ0]. ΠΠ. Ρ. 208. 

χαὶ ἔστι 

ΠΕΣ, 1 || 15.5.7} .Χ.. 

σι 

ΒΟΒΟΙ Ασα Ῥαπάσιπι νυ. 810. Π] εἰαγωγήσουσι 

τὴν τραγῳδίαν: μεῖον λέγουσι τοὺς ὑπὲρ τῶν 

υἱῶν εἷς τὰ ᾿᾿πατούρια ὅϊς ὑπὸ τῶν πατέρων εἰσ- 
φερομένους διὰ τὸ ἐπιφωνεῖν τοὺς φράτορας ἐπὶ ἡ 

τοῦ σταϑμοῦ τοῦ ἱερείου μεῖον μεῖον. ὅτι δὲ ἵσεαντο 

᾿Φριστοφάνης ἐν “Ἰράμασι (γὰα]5ο δράματι, ουπα οον- 
τϑοϊΐζοποπι Κιιίθυιια πιοποίναυ") δεδήλωχε. τοῦτο δὲ 

χέχληται χουρεῖον ἀπὸ τῶν χούρων ὑπὲρ ὧν ἐϑύετο, 
Μεῖον δὲ διὰ τὴν προειρημένην αἰτίαν. χαὶ ἐπιζή-- 

μόν τι τοῖς ἧττον εἰσάγουσιν ἀπεδέδοτο (γιρσο 
ἀπεδέδοχτο), χαϑάπερ τὐτος φησιν ᾿Τριστοφ άνης 

ΣΥΚΘΣΣΤ εἴτ σι : ᾿ 
᾿1λλ᾽ εὔχομαι ἔγωγ᾽ ἑλχύσαι σε τὸν σταθμὸν, 
ἵνα μή μὲ προσπράττωσι γραῦν οἱ φράτορες. 

τὸν σταθμὸν Βυπποκῖιιε, ΨιΠρο τὸν σφυγμόν. 
278 

Ῥμοίϊις Ρ. ὅ34, 11. 

«Αὐτοῖς σταϑμοῖς ἐξέβαλε τὰς σιαγόνας. 
279 

Αἰοπαθι5 ΧῚ, ρ. 490 ἃ. 

Πάντες δ᾽ ἔνδον πεταχνοῦνται. 

Ἐρϊίοπιθ πεταχγευταί, ἜἈροίο 

Ῥμοίϊις Ρ. 426, 10. 177ε- 

τρυφῶσιν. Οοπῖου 

Οαϑδιθοπις πεταχνοῦνται. 

ταχνοῦνται: ἐξυπτιοῦνται, 

280 

Ἡδογομῖις, Βύρσαν: τὴν πόλιν ᾿ϑηνῶν ᾽ρι- 
στοφάνης ἐν “Ἰράμασι παίζων ἔφη. 

281 

Απεϊαι οἰκία ΒΟΚΚονὶ Ρ. 106, 21. Κιχορία: τὸ 
᾿ἀριστοφάνης “Ιράμασιν. Ἑδάθσπι, 

πῖον “Ἱράμασιν. ῬΙιοιίις Ρ. 166, 22. υδὶ οοάθχ ἃ 

Ῥτ. πιᾶπὰ χιχορία, ἃ οουνθοίουθ χιχόρεια, 

ἄγριον λάχανον. 

«0 γϑυὰ 

βουρίανα, ὙΙ6. Βομποῖάθν, αὐ ᾿ΤΗΘΟρμτασί, το]. Ὑ. 

ν. 414. 
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ΒΟΒΟΙ δία ῬΊαίοπίς Ρ. 391. ΒΟΚΚου, Χαιρεξῶντα 
- ᾿Ἰριστοφάνης ἐν “Ἱράμασι χλέπτην (λέγει). 

Ω 

283 

Ἡογοῖθι5 ἴαθη]αθ ΔΡ σἤοντῸ ποιπθη ἴδοπιπι δ] δαιπ- 

ἩῬ ΣΝ 

{πὸ τϑίουθπππι τυ θίμ" ὙΘΥΚΙς. ΓΟΟΠΆΪΟΙ Ἰη ἢ πὶ ἃ} 

ΟΠΒοΘγονοσο0 σουγαίμππι ἴθ ΒΟΚΚΟΙ Απρεύοιῖς Ρ. 1197, 

«Ῥησὶν Ποωδιανὸς ἐν τὴ χαϑόλου ἐν τῇ περὶ τῆς 
εὐθείας τῶν πληϑυντιχῶν διδασχαλίᾳ ὡς ἡ οἱ ἥρωες 

εὐθεῖα τῶν πληϑυντιχῶν εὕρηται χατὰ χρᾶσιν παρὰ 
"“4ἀριστοφάνει ἐν Ὄρνισιν,, οἷον 

Οἱ γὰρ ἥρως ΠΕ βηΣ 

ἀντὶ τοῦ οἱ ἥρωες. Τα ἵπ Ἐφαϊθις γν. 244. 6- 
ἸΠΟΜΕΒΘΠΘ5... ὙΡῚ Θαιΐθ5. ἀρρτορίπψιανθ υἱᾶθε, ἅγδρες 

ἐγγύς, ἵπφαῖε.. Οὐοα ἀυΐοπι οχ Ὄργισι»ν 11ὰ Αἴθνια- 
ὅτι... Δ τηθιπουΐαθ Ἰοροιΐ ἀθθοῖαν οχ Αὐΐππὶ Ὑρυϑιπὶ 

ΤΈΣ 2. οἱ 1477. τϑοογδαϊΐοπο οὐἵο, ἔνϑα τοῖς ἥρωσιν 

ἄνϑρωποι ξυναριστῶσι δὲ εἰ γὰρ ἐντύχοι τις ἥρῳ 

τῶν βροτῶν γνύχτωρ ᾿Ορέστῃ., αὐὶ γοίις. οί ΠΡΡαυΐ 

ΘΙΡΡῸΤ. ΤΘΡΘΙ 5. οιΐαπι 80 Τιᾶβοαν Οτάιημι. ΠῚ, 2. Βτο- 

Ὑἶτς ῬΒΓΥ ΠΙΟΝΙ5. ᾿. 158, δα. ΤοΡοοκ. παξ βιασϑεὶς 

ἀἠρισιοφάνης ὑπὸ τοῦ μέτρου οἱ ἥρως εἶπε. Αφοιδα- 
αἰνὶ ἥρω» δχθιιριαπι, [ουίαῦ 56. ἴρϑιπὶ 4αοάιθ οχ Βᾶο 

ΤᾺ}. δε} ΚΟΠΟΙαοία ἩΓΟΙπΘυὶ ΠΙΔ. », 428, ἥρων 

τινὲς ᾿“ττιχῶς" ,,ἀἄλλ᾽ εἰς ἥρων τι παρήμαρτογ"“ ᾿4ρι- 
στο(άνης. 

281 
ιόηίεσαο ΒΖ. τ. [άργος 

Οὐκ ἠγόρευον; οὗτός ἐστ᾽ οὐκ ᾿ἡργόλας 
μὰ εἹ0 οὐδέ γ᾽ Ἕλλην, ὅσον ἔμοιγε φαίνεται. 

285 

Βιϊάαθ, “μφορεαφόρους:-- 
Τρέχ᾽ εἰς τὸν οἶνον ἀμφορέα κενὸν λαβὼν 
τῶν ἔνδοϑεν χαὶ βύσμα χαὶ γευστήριον, 

χἄπειτα μίσϑου σαυτὸν ἀμφορεαφορεῖν. 
Υ. 2. Τορορθαίας τὸν ἔνδοϑεν χαὶ γεῦμα. Οοντγθοίαπι 

6Χ ῬοΊιοθ Χ, 76. Καὶ τὸ παρ᾽ ᾿Ἰριστος ἄνει γευστή- 

ριον οτρέχ᾽ ἐς τὸν οἶνον ἀμφορέα χοινὸν (χαινὸν 
οοπϊτοῖς Ἡ μι σίθι μι 51ι5) λαβὼν τῶν ἔνδοθεν καὶ βύσμα 

Τάθπι Χ, 172. Καὶ βύσμα δ᾽ ἂν 
εἴη. τῶν χρησίμων, τοῦ ᾿ἡριστοφάνους εϊπόντος 

»Βύσμα καὶ γευστήριον.““ οἱ ὙἹ, 99. Καὶ γευστηρίου 
μὲν ᾿ριστοιράνης μέμνηται. 

286 

ῬΟΙχ Χ, 112. Καὶ παυσιχάπη, ἣν καὶ χαρδο-- 

πεῖον ὠνόμαζον, ὡς ἐν Ἵρωσιν ᾿ἀριστοιράνης 
ἊΜ χαρδοπείῳ περιπαγῇ τὸν αὐχένα. 

287 

ΒΟΒΟΙαοία Ῥαοῖς τυ, 14, ἴπ οοαϊοῖθις Ὑ ποις 474. 

οἱ 476. Εἰώϑασι γὰρ ἅμα τῷ μάττειν ἐσϑίειν, ἀφ᾽ 
οὗ χαὶ τὴν παυσιζόπην (εοαὰ. πασικάην) ἐπενόησαν, 

δι οὗ τὸν 
τράχηλον εἶρον (ἦρον 475.) πρὸς τὸ μὴ δύνασϑαι 

χαὶ γευστήριον.““ 

τροχοειδές (τριχοειδές οοήοχ 474.) τι, 

τὴν χεῖρα προσάγειν. μέμνηται δὲ ἐν ἽἭρωσιν ᾽4ρι- 
στοφάνης 

ΤΙῚαύσειν ἔοιχ᾽ ἡ παυσιχάπη κάπτοντά σε. 
ΠῈῸαύσειν ἀθαϊ ρτὸ παίσειν. παυσιχάη 474. πασι- 
χάη 475. 

288 
ῬΟΠΠῸΣ Χ, 173. 

ἴἴϑι δὴ λαβὼν τὸν δόμβον ἀναχκωδώνισον. 
289 

ΒΟΒΟΙ σία ΤΉ ΘΟ ΡΒΟΥΪαΖ. συ. 21. ἴπ οοὔϊοο Ἀδυοη- 

παίο, Οἷόν τέπού ᾽στιν αἱ σοφαὶ 
σίαι: διὰ τούτου «αίνεται ὑπονοῶν Εὐριπίδου 
εἶναι τὸ Σο(οἱὶ τύραννοι τῶν σοφῶν συνουσίᾳ.“ 
ἔστι δὲ Σοφοχλέους ἐξ Αἴαντος “οχροῦ. ἐνταῦϑα 

μέντοι ὑπονοεῖ μόνον, ἂν δὲ τοῖς Ἵπρωσιν ἄντιχους 
ἀποφαίνεται. χαὶ ᾿Ἱντισϑένης χαὶ Πλάτων (ἴπ Ὑπο- 

56 ν. 126 ἃ. ἀθ6 ὑθρι}], ΨΠΠΙ. Ρ. ὅ608 4.) Εὐριπί- 

ξυνου- 



144 Ἂ ΡΤ ἘΣΘ ΦΡΆΣΙΝ Ὁ Ὁ Σ: 

δου αὐτὸ εἶναι ἡγοῦνται, οὐκ ἔχω εἰπεῖν ὃ τι πα- 

ϑόντες. ἔοιχε δὲ ἤτοι πεπλανημένος ἢ συνεξαπατῆ- 

σαι τοὺς ἄλλους, 

τῷ τε Σοφοκλεῖ χαὶ τῷ Εὐριπίδη, ὥσπερ χαὶ ἐπὶ 

ταῦτα εἶπεν οὐ σώζεται. Ατίκδος. ΠῸ ν. 288, 2. 

ναι τὸ οΣοφοὶ τύραννοι τῶν σοιρῶν συνουσίᾳ," 

οὐδ᾽ εἴ τις οὕτω τῶν σοφῶν εἴρηκεν " ἔστι γὰρ ἐξ 

ϊαντος Σοφοχλέους, “ἴαντος τοῦ «Ἰοχροῦ. ὙιάΟ 

Βυαποκίαπι ἃ Αἰδοῖς Τοου. [0 11 

290 

Ῥομαχ ὙΠ, 167. Καὶ τὸ ὕϑωρ τοῦ λουτροῦ 

᾿λούτριον, ὡς ᾿ἡριστος νης ἐν ἽἭρωσι 

Μήτε ποδάνιπτρον ϑύραζ᾽ ἐχχεῖτε μήτε λούτριον. 

ῬοΙχ Χ, 78. ποδάγνιπτρον ὁχ Ἡθροῖρι8. 

291 

Ῥῖοροιος Τδονί, ΨΠ1Ι, 84. ἀ6 Ῥγαθοθρεὶς Ῥυιμαρο- 

τἰοὶς ἀσθηθ, Τὰ δὲ 

τοῦ ἐϑίζεσϑαι μὴ ἀχολάστως ἐσϑίειν., ἢ ὅτι ἐπὶ τε- 

Ξ ε 
πεσόντα μὴ ἀναιρεῖσθαι, ὑπὲρ 

λευτῇ τινός. ᾿Δριστοφάνης δὲ τῶν ἡρώων φησὶν 
ἐπε Ξ ΤῸ ΘΗΝ 

᾿ εἶναι τὰ πίπτοντα, λέγων ἐν τοῖς Ποωσι.. Μὴ γευ- 

ἀλεχ-- 

τρυόνος μὴ ἅπτεσθαι λευχοῦ. ϑυῖάας. ἰπ Πυϑαγόρα 

τὰ σύμβολα νο]. 1Π. ν. 2495. Τὰ 

τῆς τραπέζης μὴ ἀναιρεῖσθαι παρεχελεύετο Π7υϑαγό- 
ρας, ἢ διὰ τὸ μὴ ἐϑίζεσϑαι ἀχολάσιως ἐσϑίειν, ἢ 

ὅτι ἐπὶ τελετὴ τινός. ᾿Πριστοφάνης γὰρ τῶν ἡρώων 

ἐσθ᾽ ἅττ᾽ ἂν χαταπέση τῆς τραπέζης ἐντός." ποτε 

πίπτοντα ἀπὸ 

εἴναί φησι τὰ πίπτοντα, μήτε δὲ τὰ ἐντὸς τῆς τρα- 
πέζης πίπτοντα ἀναιρεῖσθαι μήτε λευκὸν ἀλεχτρυόνα 

ἐσϑίειν. Ἐκ πἷφ οί ἀἸθυις ν᾿ 11. τοιγαπιθίσγιιπι. Θγαῖξ 
Μιηδὲ γεύεσϑ᾽ ἅττ᾽ ἂν ἐντὸς τῆς τραπέζης κατα- η0:) 7 ης τρ Ἷ 

πέση. ἴ 
292 

ΒΟΠΟΙαςία Ανΐππὶ νυ. 799. 

Κἀπὸ τῆς «ΤΠιιτρέφους τραπέζης. 

293 

ῬοΙχ ὙΠ, 138. ᾿Τριστοιράνης δ᾽ ἐν τοῖς Ἥρωσι ᾽ 6 ρανῆ 6 
δοχεῖ τὸ χόμιστρον χατὰ τὸ νῦν ἔϑος εἰρηχέναι φο- 
ρὰν, ὅταν εἴπῃ ,.,Ὀβολῶν δ᾽ ἴσως τεττάρων καὶ τῆς 

«ορᾶς." 

298 

Ὥτγδοο διταίοπ. ἡ. 78, 14, οἱ Εττπιο]. Μ|Ο. ν. 679, 

Ι. Τὸ δὲ πίω ἐχτείνει -- ᾿Τριστοφάνης ἐν ἍἭρωσι 

ἡ Πῶς πίομαι; " 
295 

ῬοΙπχ ὙΠ, 16. Ἐμπόλω “ιοσχύρω ἐν ὝἭρωσιν 

᾿ριστοφάνης. 
ῬΡοΠχ ΥΠ, 16. Πἶπε δὲ χαὶ ἀνδραποδύ- 

νης ἐν τοῖς ἽΠρωσιν ᾿Ἱριστοφάνης. 
ῬΟΙχ ὙἹΙ, 21. Ἔν δὲ ᾿Ἱριστοφάγους ἍἼρωσιν 

ἀρτοποιία. 
290 

ῬοΙκ Χ, 61. Τὸν γὰρ ἧλον καὶ ηλίσχον ἐν 
“Πρωσιν᾿ἡριστοφάνης κέχληχε. Οοπῇ. ῬΒοίία, Ρ. 67, 4. 

297 

Ἡανροοιαιῖο, Πυελίδα: τὸ ὑφ᾽ ἡμῶν λεγό- 
μενον σφραγιδοφυλάκιον. «“Τυσίας ἐν τῷ χατ᾿ Εὐ- 
φήμου καὶ ᾿Ἰριστοφάνης ἽΠρωσιν. Ἑδάθαι ῬΒΟοΙΐαΝ 

Ρ- 472, 18. φαὶ κἰπιερ!οἴτον «Ζυσίας χαὶ ᾿ἡριστοφ ἄνης. 

Ξ ς ΞΙΖ, , 
ὥσπερ ὑπονοοῦσί τινὲς συμπτώσεις 

᾿ Ὁ ΥΡΕΣ - ΙΕ ΑΙ. το 
ἄλλων τινῶν. τὸ μέντοι δρᾶμα ἐν ᾧ Εὐριπίδης 

Ξαν ΧΗ ; τ ἢ Ε τ᾿ 
Οὐδέ γε Εὐριπίδου φήσομεν οἶμαι τὸ ἰαμβεῖον εἰ-- 

ὡς 298 

Αἰβοπᾶθυς 1Χ. Ρ. 409 ὁ. ᾿Τριστοφάνης δ᾽ ἐν 
Ἥρωσι χερνίβιον εἴρηκεν. 
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ΘΟΒΟΙΠαρία ΒΌΡΠΒΟΟΙς. Οραϊρ. Ὁ]. ν. 7983. “οκεῖ 

γὰρ ὁ ᾿Απόλλων παρὰ «Τιὸς λαμβάνειν τοὺς χρη- 
σμοὺς, ὡς --- καὶ ᾿Ἱριστοφάνης Ἥσρωσιν. 

ΘΕΣΜΙἊΟΦΟΡΙΑΖΟΥΣΑ͂Ι ΠΕΥΤΕΡΑ͂Ι. 

Καλ- 

λιγενείᾳ: δαίμων περὶ τὴν «“1Τήμητραν, ἣν προ- 

λογίζουσαν ἐν ταῖς ἑτέραις Θεσμοφοριαζούσαις ἐποί- 

ησεν. Ῥμοῖΐις ὑ. 127, 9. Καλλιγένειαν: ᾿απολ- 

λόδωρος μὲν τὴν γὴν, οἱ δὲ «Τιὸς χαὶ “Ιήμητρος ϑυ- 

γατέρα " ̓Πριστοιάνης δὲ ὁ χωμιχὸς τροφόν. Οοπι- 
Ρᾶτα ἩθοΥ ομΐμπι γὙ0]. 1. ν. 128. 

3800 

Οταπιπαίίοπς ΒΟΚΚοΥΐ ΤῸ ν. 410, 16. 

Καὶ κατ᾽ ᾿4γάϑων᾽ ἀντίϑετον ἐξευρημένον. 

801 

ΑΙἰΒοπαθὶ ορίζοιμθ Τ. ν. 39 ἃ. Ὅτι ᾿“ριστοφάνους 

τὰς δευτέρας Θεσμοφοριαζούσας “1ημήτριος ὁ Τροι- 

ζήνιος Θεσμοφοριασάσας ἐπιγράφει, ἐν ταύτῃ ὃ 
χωμιχὸς μέμνηται Πεπαρηϑίου οἴνου 

ΒοδοΙακία Πανθηπα ὙΒΘσΟΡ μου. Υ. 299. 

Οἶνον δὲ πίνειν οὐχ ἐάσω Πράμνιον, 
οὐ Χῖον, οὐχὶ Θάσιον, οὐ Περαπήϑιον, 
οὐδ᾽ ἄλλον ὕστις ἐπεγερεῖ τὸν ἔμβολον. 

Υ. 3. Ποργομις, Ἔμβολον: ᾿Αριστοφάνης ἐν Θε- 
σμοφοριαζούσαις τὸ αἰδοῖον. Ἑπίαμν ἀνϑοσμίου ταθη- 

τἰο Γἀοία ἔτ ἵπ πᾶς [ἀΡ}]ὰ. ἘΕτοιίαπια. Ρ. 284, οᾶ. 

Οἶνος ἀνθοσμίας: ὃ εὐώδης καὶ ἡδύς" 

ὡς ᾿Αριστοφάνης ἐν Βατράχοις (τ. 1161.) χαὶ ἐν 

ΕτδηΖ. 

Θεσμοφ οριαζουσαις. 
302 

Αἰμοπᾶθις Π1. ν. 108 ε. 

«. ᾿Ιχϑῦς ξώνηταί τις ἢ σηπίδιον 

ἢ τῶν πλατειῶν χαρίδων ἢ πουλύπους, 
Ἂ - ΕΣ δι» 3. ΕΝ “ λ ΔῊΝ Ἃ (Ὁ, 
ἢ νῆστις ὑπτᾶτ᾽. ἢ γαλεος, ἡ τευϑέδες ; 

β. μὰ τὸν «10 οὐ δῆτ᾽. «-. οὐδὲ βατίς ; 

φημ ἐγώ. 
ὅ «- οὐ χόριον οὐδὲ πυὸς, οὐδ᾽ ἧπαρ χάπρου, 

οὐδὲ σχαδόνες, οὐδ᾽ ἠτριαῖον δέλᾳαχος, 

οὐδ᾽ ἐγχέλειον, οὐδὲ χάραβον μέγαν 

γυναιξὶ κοπιώσαισιν ἐπεχουρήσατε; 
802 

Αἰβοπᾶθις ΧΎΥ͂, ν. 6090 ἀ. 
Ὁ ΄ - 7 ῃ Σ᾽ Ὦ Ζεῦ πολυτίμηϑ᾽, οἷον ἐνέπνευσ᾽ ὃ μιαρὸς 
φάσκωλος εὐθὺς λυόμενός μοι τοῦ μύρου 

Ἢ , 
χαὶ βαχχάριδος. 

β. οὔ 

804 
ῬΟΙχ ΙΧ. 36. 

Ἤμφοδον ἐχρῆν αὐτῷ τεϑεῖσϑαι τοὔνομα. 
Οομΐ. ΕἸγπιοοβ. Μ, ρ. 92, 27. 

805 
ῬοΙχ Χ, 152. 

Σαχίον, ἐν οἷσπερ τἀργύριον ταμιεύεται. 

806 

ΒΟΒοΙ] σία Ναθίππ ν, 628, 

᾿γαϑὰ μεγάλα τῇ πόλει 

ἥκειν φέροντάς φασι τοὺς Πυλαγόρας 
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χαὶ τὸν ἱερομνήμονα. 
Ἡυροοναῖῖο ἴῃ 1]ύλαι. 

807 

ΒοΠοΙ σία Πλαπάσαπι νυ. 3, Καὶ ἐν Θεσμοιοριαζού-- 

σεις ϑεράπων «ησὶν 
Ὡς διά γε τοῦτο τοὔπος οὐ δύναμαι φέρειν 

σχεύη τοσαῦτα χαὶ τὸν ὦμον ϑλίβομιαι. 
305 

Βίας. δὲ βτδηιπιαίίοι ΒΟΚΚοΥ τ. 382, 8, ζ1λ- 
φάνει : ---- 

Οἴμοι καχοδαίμων τῆς τόϑ᾽ ἡμέρας, ὅτε 

εἶπέν μ᾽ ὁ κήρυξ, οὗτος ἀλφάνει. 
8309 

ῬΟΠΧ ὙΠ, 96. Οὐδ᾽ ἂν εἴη φαῦλον τούτοις 
ὑποϑεῖναι λέξιν ἐχ Θεσμοφ οριαζουσῶν Ἱριστοφάνους, 

ἐπεὶ πολλὰ εἴδη ἐν αὐτῇ περιέχει γυναικείων φορη- 
μάτων, ἃ χαὶ τοῖς περιχόσμοις ἂν ἁρμόσειε, ταῦτα. 

ας. ξυρὸν, κάτοπτρον, τναλίδα, χηρωτὴν, λίτρον, 

προχύμιον, ὀχϑοίβους, μίτρας, ἀναδήματα, 
ἔγχουσαν., ὄλεθρον τὸν βαϑὺν, ννιμύϑιον, 
μύρον, χίσηριν, στρόον, ὀπισϑοσφενϑόνην, 

ὅ χάλυμμα, φῦκος, περιδέραι᾽, ὑπογράμματα, 
τρυφοχαλάσιριν, ἐλλέβορον, χεχρύζφαλον, 

ζῶμ᾽, ἀμπέχονον, τρύφημα, παρυςὲς, ξυστίδα, 

χιτῶνα, βάραϑρον, ἔγκυκλον,, 

τὰ μέγιστα δ᾽ οὐκ εἴρηχα τούτων. β. εἶτα τί; 
χομμωτριον Ἢ 

10 «. διόπας, διάλιϑον, πλάστρα, μαλάχιον, βότρυν, 
χλίδωνα, 

σφραγῖϑας, ἁλύσεις, δαχτυλίους, καταπλάσματα, 

πομφόλυγας, ἀποδέσμους, ὀλίσβους, σάρϑδια, 
ὑποδερίδας, ἑλιχτῆρας. 

«Αἰγὰς πιιπο Ἰοοιιπ οἔΐαπι ΟἸθιιθης. ΑἸΘχαπᾶν. 

Ρ. 245. οα. Ῥοιίίον. 

, ᾽ δ, «“ " 
περόνας, ἀμιδέας, ὅοφμους, πέδας, 

Ῥαράαδσ. 

910 

ΒΟΒΟΙΙ σία ῬΙΝ ν, 159, 

Ὅσ᾽ ἦν περίεργ᾽ αὐταῖσι τῶν φορημάτων 
ὅσαις τε περιπέττουσιν αὑτὰς προσϑέτοις. 

811 

᾿Αβραρῖπθ δὰ ΑὐἹδίοίο! ας ἘΠΗΪο. ἡ. 58. ἃ. οἂ, ΑἸαϊπ, 

- βαυχίδων, ὅ᾽ ἔστιν εἶδος ὑποδημάτων ᾿Ιωνικῶν, 
οἷς αἱ ᾿Ιάδες χρῶνται, οὗ χαὶ ᾿ἠριστοφάνης ἐν Θε- 
σμοφοριαζούσαις μέμνηται. 

312 

ῬΟΙχ ὙΠ, 66. 

Τὴν πτέρυγα παραλύσασα τοῦ χιτωνίου 

χαὶ τῶν ἀποδέσμων, οἷς ἐνῆν τὰ τιτϑία. 
312 

Αἰβοπδρις 1Π1. ν. 117 ο. 

Ἢ μέγα τι βοῶμ᾽ ἐστὶν ἡ τρυγῳδοποιομουσιχὴ, 
ἡνίχα Κράτητί τε τάριχος ἐλεφάντινον 
λαμπρὸν ἐχόμιζεν ἀπόνως παραβεβλημένον, 
ἄλλα τε τοιαῦϑ᾽ ἕτερα μυρί᾽ ἐκιχλίζετο. 

314 

ΤΡ θϑεῖο οαρ. 13. ν. 79. 

ΜΙήτε Μούσας ἀνακαλεῖν ἑλιχοβοστρύχους 
μήτε Χάριτας βοᾶν εἷς χορὸν ᾿Ολυμπίας " 

ἐνθάδε γάρ εἰσιν, ὥς (ησιν ὁ διδάσχαλος. 

310 

ΒΟΠΟΙΙασία Ὑ ΘΒρΡασπὶ νυ. 1038. 

μα δ᾽ ἠπίαλος πυρετοῦ πρόδρομος. 

810 

ῬοΙμκ ΤΧ, 69. Ἐγὼ δὲ ἐν ταῖς Θεσμοιορια- 
ζούσαις ὝΠΟ ΤΡῚΣ εἰρημένον ἜΣ “χαλκίον ϑερ- 

μαίνεται" οὕτω πως ἤχουον, ὡς εἰς πότον εὐτρεπι- 

ζομένων τῶν γυναικῶν. ταυτὸν δὲ τοῦτο χαὶ ἐν 

τοῖς ἙΕὐπόλιδος “«Ἰήμοις ἐστὶν εἰρημένον. Ἐπρο!αῖς 
γοῦΡθὰ βουναυϊ Αἰμοπαθιις ΠῚ, ρ. 122 ἃ. 

317 

Ζοπανας. ὑυ0]. 1. ρ. 1906. Τὸ δ᾽ ἀναβὰς τὸν ἵτσι-- 
πον οὐ (οὐ ἄοϊοι Ῥίουβοπι9) πάνυ δόκιμον. ζρι- 
στο άνης Θεσμοφοριαζούσαις ,᾿Ἱναβῆναι τὴν γυ- 
γαῖκα βούλομαι." 

318 

ϑομο δία ῬΙΑίοπὶς ν. 870. οἂ. ΒΘΚΚου. ᾿ἡγὼν 
πρόφασιν οὐ δέχεται, ἐπὶ τῶν (φύσει ῥᾳϑύμων χαὶ 

Ξ ρδίςοΝ κατ ἀμελῶν, ἤτοι ἐπὶ τῶν μὴ προσιεμένων τοὺς λόγους 
τῶν προφασιζομένων. μέμνηται δὲ αὐτῆς --- --- χαὶ 
᾿ἡριστοφ άνης Θεσμοφοριαζούσαις β. 

919 

Ῥμοιίίι5 Ρ. 285, 6. δὲ ϑυιῖδας, «Τύχος ἔχανεν: 
παροιμέω. --- ᾿Ἱριστοιξάνης Θεσμο(ροριαζούσαις β΄. 

320 

Ἡρογομῖι5, Βαρβός: μύστρον. ἐν Θεσμοφο- 
χαΐε 

ριαζούσαις. 
521 

᾿Ἀπιϊαιειοῖδία ΒΟΚΚου νυ. 78, 24. μειγόνως: 

! 

᾿Ἱριστοφάνης Θεσμοιροριαζούσαις. Τάἄοπι ν. 88, 28. 
τ ᾿ τ ΤΣ 

“Πιαλέξασϑθαι: ᾿ριστος νης Θεσμος οριαζούσαις. 

Ἐπανορϑώσασϑαι: ᾿Ἴριστο- 

: 4ποα [ουΐα556. ΘΧ ΤΠ γϑδίνα- 

Τάοπι ν. 90, 25. 

«άνης Θεσμοφοριαζούσαις 

ἴᾳθ ν, ὅ28, σππηρίμπι, 

3922 

ῬΙιοίίας ν. 204, 10. οἱ διιίϊάας, Ζ2αχωνίζξειν: 

παιδιχοῖς ᾿πριστοι νης Θεσμοςφροριαζού-- 

σαις β΄. 

χροῆσϑαι. 

323 

ΑΠιοπαθις Χ͵ΤΥ͂. ν. 619 «. Καὶ τῶν πτισσουσῶν 
ἄλλη τις (φδὴ), ὡς ᾿Ἱριστοιάνης ἐν Θεσμοφορια- 
ζούσαις. 

τὰ ΟΝ ΤΑ ἃ; ] 

324 

Απεπιθηΐ5. Ὁ. 138, ὙΨΆΙΟΚοα. 

᾿Βνταῦδ᾽ ἐτυράννευέν ποϑ᾽ “Ὑψιπύλης πατὴρ 
Θόας, βοάδιστος τῶν ἐν ἀνϑρώποις δοαμεῖν. 

820 

Ατποπδοις ΨΗΠΠ|, ν. 866 ο. 

«Ἵῆμνος χυάμους τρέφουσα («φέρουσα ὃ ) ταχεροὺς 

καὶ χαλούς. 

326 τ 
ῬοΠχ ὙΠ, 160. 

᾿1}λλ᾿ ἀρτίως χατέλιπον αὐτὴν σμωμένην 
ἐν τὴ πυέλῳ. 

327 

ΒΟΒΟΙασία ΑΥΙΣΟΡπῖς Αοανπ, ν. 8, οἱ ϑυῖάας ἴῃ 

᾿ναμμοχοσιογάργαρι, 

᾿Ἰνδρῶν ἐπακτῶν πᾶσ᾽ ἐγάργαιρ᾽ ἑστία. 

328 

Βυυϊᾶας οἵ συαπιπιαίίοιι5 ΒΟΚΙΚΟΙ ν. 4238, 32. “πε- 

χροήσαντο: ᾿ 
Τοὺς ἄνδρας ἀπεχρήσαντο τοὺς παιδοσπόρους. 

᾿ Θπιΐθ5ο. ποπιῖπθ [θυ] 86. γθυϑιιπὶ δέ} ἘΠ ΎΠπΙΟ]05. ΜΙ. 

ἙΒΛΟΜΈΕΝΤΑΣς 19 



116 ἌΡ ΤΣ Ὁ Ὁ. 1 

Ρ- 124,27. οἱ ὐθραὰ τοὺς ἄγδρας ἀπεχρήσαντο ῬΟΙυκ 

ΙΧ, 158. 
329 

Βυΐάας ἴθ τ. χρὴ, «Τέγουσι δέ ποτὲ καὶ χρῆ 'σται 

ἀντὶ τοῦ δεῖ. --- ᾿4....1. 
Ἢ καρδία τε τίς; ἀλλὰ πῶς χρῆ 'σται ποιεῖν; 

390 Ν 
Ῥποῖίπς Ρ. 290, 16. Νεαλής: ἐκτείνεται τὸ α. 

᾿πριστοφάνης -Τημνίαις 

Ἕως νεαλής ἐστιν αὐτὴν τὴν ἀχμήν. 
ΜΙένανδρος. πἀπάθ βαρριθυὶ ροίθϑε ῬΒγυ μοι ΒΟΚΚουὶ 

Ρ- ὅ2, 19. 
3391 

ῬΟΙχ Χ, 2ὅ. “πὸ τῶν μοχλῶν τὸ ., Π]Ὶύχλωσον 
τὴν ϑύραν“" ἐν «Τημνίαις ᾿Ἰριστοφάνους. 

392 

Βιήάας, Ὦ (ᾧ Γυπΐς Αἴαρ. ΤΥ, 13.) γῦν ϑερ- 

μοὶ βωμοί: ἐπὶ τῶν διὰ χρόνου σπουδῆς τυγχα- 
γόντων. ᾿Δριστοφάνης δὲ ἐν “Πημνίαις 

Τὴν χρατίστην δαίμον᾽, ἧς νῦν ϑερμός ἐσϑ᾽ 
ὁ βωμός. 

δηλοῖ δὲ ὅτι ἀεί τινες παρὰ τοῖς ᾿4ϑηνακίοις ξένοι 

ϑεοὶ ἐτιμῶντο. “Ἰαίμονα ἀπίθπι αἰοῖς Βοπᾶϊα, Βοο 
65 Πίδπαπι: 46 πὰ ῬΒοίϊις Ρ. 251, 7. οι δηάι5 6 Χ 

ἩΘβυομῖο ἴῃ Π]εγάλη ϑεός. 
333 

ΑτἸΒβοπᾶθις ὙΠ. νΡ. 802 ἃ. 

Οὐχ ἔγχελυν Βοιωτίαν, οὐ γλαῦχον, οὐχὶ ϑύγνγου 
υπογαστριον- 

ψευρὰ ἔγχελυν Βοιωτίαν αἰαῖ Ρ. 299 Ρ. 
334 

Αἰβοπαρθι5 ὙΠ, Ρ. 311 ἃ. 

Οὐ κρανίον λάβρακος, οὐχὶ κάραβον πρίασϑαι. 
388 

ῬοΙχ ΙΧ. 126. 

Πεντελίϑοισί ϑ᾽ ὁμοῦ λεκάνης παραϑραύμασι. 
336 

Ἑτϊτπιο]ος. Μ.ο ν. 288, 45. (Οπαϊΐαη. Ρ. 159, 49.) 

«1ἱ (.2ὲ δὲ Βομπιοῖι5) γυγαῖχες τὸν δορίαλλον φρά- 

γνυνται. 
᾿Ὅοπῇ. Ἡοογομῖνς ἵπ “]ορυαλλός, ϑυῖϊάας. π᾿ «Ἱόριλλος 

[ρὲ βοβο!ϊαδία Ἀδπαν, νυ. 519. 

337 

Ἡαιροοναῖο, ᾿“οχτεῦσαι:-δτι δὲ αἱ ἀρχτευ- 

ὁμεναι παρϑένοι ἔρ τοι χαλοῦνται Εὐριπίδης ἐν 

“Ὑψιπύλῃ, ᾿ριστοι ἄνης -Τημνέαις. 

338 

Ηαγνροογαῖῖο, Πέταυλος: ἔστιν ἡ δυπαρὰ λεγο- 

μένη αὐλὴ, οὗ ὄρνιϑες ἦσαν. ᾿ἡριστοφάνης «Τημνίαις. 
339 

ῬοΠχ ὙΠ, 139. ᾿“ριστοφάνης δὲ ἐν «Τημνίαις 

εἴρηχε χαὶ ναυφύλαξ. 

8340 
Ῥοχ ὙΠ, 1962. Καὶ ὁ μὲν πρὸ ὥρας πεπαι-- 

γόμενος χαρπὸς πρῷ μος ἐν «“1ημνίαις ᾿ἥριστος (- 
γους. --- τὰ δὲ φυτευτήρια τῶν σίχων συκέδας 
᾿᾿Ἡριστοφάγης ἂν ταῖς -«Τημνίαις. 

341 
ϑΟΒοΙαοία Τιγοϊδιναίαο νυ. 8308, Τὸν φανὸν: τ το σοσεος ἘΊς : : : ἱανὺν μὲν πᾶν τὸ φαινόμενον ἐχάλουν., ἂχ δὲ τῶν 

ΠΡ ἼΣ τὰς λαμπάδας χατεσχεύαζον εἷς ἔξαψιν, 
ὡς χαὶ ἐν «Τημνίᾳκις «ησί. 

πο. σ....-. 

Ι ν. 86 ". 

Ν ΦΔΥ ΆΤΊΘΕΣ: 

312 

ϑρανία μᾶθο [Ἄθα]α ἐπηϊσαία. Γαΐ 8} οὐϊεἰοὶς υθίθ- 

τἶρας : υἱᾶθ Ἰοοιπὶ βυαπηπαιϊοὶ ἱπ ΕΧοουρεῖα. 46. οοπιοο- 

ἅϊα Ρ- ΧΥΠΙ. «ἣς γαυαγὸς ἀἴοῖ νἱάθιιν. ἀρὰ ῬΟΙμα- 

δθπι Χ, 38. Καλεῖται δὲ τὸ κλινίδιον καὶ χλιντή- 
ριον, ὡς ἐν “ιοναυάγῳ ᾿Αριστοφάνης ἔφη .. Τί μὲ 
ὦ πονηρὲ ἐξορίζεις ὥσπερ κλιντήριον. Οοάοχ Ὑ ο5- 

κοἴαπις δὶς γαυάγῳ. 

ΝΙΕΙΣῸΟῚ 

Π6 Βαῖτις ἡποάπο [αθι]αθ ἀποίόσθ ΔΡ Ὑϑίθυϊρεβ 

οὐἰεἰοῖς ἀιυθιζαταμη ἔαϊτ : υἱᾶθ Ἰοοιμν Θταπιπιδίϊοῖ τποᾶο 

πτηθιιοταίιπι οἵ ῬΟΙΠΟΘπι., οἶς Ὑουρθα δὲ ἵναρπι. 8560 

δί{1}} 1Π}1}5. 
343 

ΘΟΠΟΙασία Ανΐππι νυν. 297. Εἴσοδος δὲ λέγεται 

ἣ ὁ χορὸς εἴσεισιν ἐν τῇ σχηνῆ- καὶ ἐν ταῖς Νήσοις 

Εἰσὶν δέ που 
αἷδὶ χατ᾿ αὐτὴν ἣν βλέπεις τὴν εἴσοδον. 

98 

ΒΙΟΡαθις ΕΥ, 7. ᾿ἡριστοφάνους Νήσων 
Ὦ μῶρε μῶρε, ταῦτα πάντ᾽ ἐν τῇδ᾽ ἔνι, 
οἰχεῖν μὲν ἐν ἀγρῷ τοῦτον ἐν τῷ γηδίῳ 

ἀπαλλαγέντα τῶν χατ᾽ ἀγορὰν πραγμάτων, 
χεχτημένον ζευγάριον οἰκεῖον βοοῖν, 

ὅ ἔπειτ᾽ ἀχούειν προβατίων βληχωμένων, 
τρυγός τε φωνὴν εἷς λεχάνην ὠϑουμένης, 

ὄψῳ δὲ χρῆσϑαι σπινιδίοις τε χεὶ κίχλαις, 
χαὶ μὴ περιμένειν ἐξ ἀγορᾶς ἰχϑύδια 

τριταῖα πολυτέμητα βεβασανισμένα 

10 ἐπ᾿ ἰχϑυοπώλου χειρὶ παρανομωτάτῃ. 

8345 

ῬΟΙχ ΥΨἹ, 45. Καὶ ϑλαστὰς δὲ ἐλαίας ἐν Νή- 
σοις ἂν εὕροις ᾿Ἱριστοι(ξάνους. Αἰποπαρὶ ορίϊοπιο 11. 

Δινημονεύει τῶν ϑλαστῶν ἐλαῶν ᾿ἄριστο- 

φάνης «,Θλαστὰς ποιεῖν ἐλάας." πάλιν 
Οὐ ταυτόν ἐστιν ἁλμάδες καὶ στέμφυλα. 

χαὶ μετ᾽ ὀλίγα 

Θλαστὰς γὰρ εἶναι χρεῖττόν ἔστιν ἁλμάδος. 

346 

Βαϊάαν, Ἔξεχ᾽ ὦ φίλ᾽ ἥλιε: ᾿Αριστοφάνης 

Νήσοις 

«Πέξεις ἄρα 
ὥσπερ τὰ παιδί᾽ ἔξεχ᾽ ὦ φίλ᾽ ἥλιε. 

Οοιΐ. Επίαιμῖυς Ρ. 581, 42, 

347 

ΒΟΒΟΙ σία Αὐΐμπι συ. 439. 

χωμῳδεῖν, ὃν χαὶ ἐν Νήσοις 
“Καταλιπὼν Παναίτιον 

᾿Ἔοιχε δὲ Παναίτιον 

πίϑηχον. 

ϑυΐϊάας ἴθ διαϑήχην διαϑώμεϑα. 

848 

Ετσπιοῖορ. Μ. ρ. 338, 52. Ἔνδημος: ὃ μὴ 
ἀποδημῶν, ἐπίδημος δὲ ὁ ἐπιδημῶν ξένος. καὶ 

παρὰ ᾿Ἱριστοφάνει ἐν Νήσοις 
᾿4λλ᾽ οὐ τυγχάνει 

ἐπίδημος ὦν. 

λέγεται δὲ περὶ τοῦ Ποσειδῶνος ὅτι οὐχ ἐπιδημεῖ 



ΑΙ ΈΣ ΤΕΣ τ ΑΝ ΘΟ Υ Ὡ Σς 

᾿Ισϑμοῖ, κυρίως εἰρημένον. οὐχ οὕτω γὰρ Ἴσϑμιος 
ὁ ϑεὸς ὡς διὰ παντὸς ἐχεῖ διατρίβειν. 

349 

ῬΒούΐις Ρ. 311, 16. οἱ δυῖϊάας ἱπ ξυννέψμοι(ε 

Ὡς ἐς τὴν γῆν κύψασα χάτω καὶ ξυννενοιυῖα 
βαδίζει. 

850 

ΟΞ ΡΟΪπκ ΙΧ, 89. Ταργύρια ἐπὶ τοῦ ἀργυρίου --- 
εὗρον ἐν ταῖς Νήσοις ᾿Ἱριστοιάνους, εἰ μὴ ὑποπτεύ- 
ἑται τὸ δρᾶμα ὡς ᾿Ιριστοφάνους οὐ γνήσιον. Τάθπι 
ὙΠ, 104. πἴρηται δὲ χαὶ ἀργύρια ἐν ᾽άριστο- 

φώνους Νήσοις. 
351 

Εισ ποῖος. Μ. ν. 338, 33. Ἔλυμος: σπέρμα 

τι ὃ ἕψοντες οὗ “άκωνες ἤσϑιον. ᾿Ἰριστοφάνης 

Νήσοις. 
352 

ῬΟΙΧ Χ, 47. Θρᾶνοι, ϑρανία, ϑρανίδια ἐν 
Νήσοις ᾿Πριστοφάνους. 

853 

Ἡδογομῖια, Θύρσος: αὐλητὴς ἦν, γυναῖχα 

ἔχων ἑταίραν. Θύρσου κυνῆ: ᾿Δριστοφάνης ἐν 
Νήσοις, οὐ τοῦ αὐλητοῦ μνημονεύων, ἀλλ᾽ ἀντὶ τοῦ 
φύλλα εἰπεῖν καὶ χλάδους. Θύρσοι: χλάδοι, λαμ- 
πάδες, λύχνα. 

Ὁ. 4.Κ 4 Ε Σ. 

Ἡο]οα 69 οχ απεϊψαϊονῖθιις. μοθίαθ ἔα θι]1ς Γ1, Βον- 

Ῥίον ἀυραπιθπε Ῥαοὶς ἴῃ οοαΐοθ Ψοποίο, Τὸ δὲ χερά- 
λαιον τῆς χωμῳϑίας ἐστὶ τοῦτο" συμβουλεύει ᾿4ϑη- 

γαίοις σπείσασϑαι πρὸς «Ἱαχκεδαιμονίους χαὶ τοὺς 

ἄλλους Ἕλληνας. οὐ τοῦτο δὲ μόνον ὑπὲρ εἰρήνης 

᾿Ἰριστοφάνης τὸ δρᾶμα τέϑεικεν (σαϑεῖχεν 2), ἀλλὰ 
χαὶ τοὺς ᾿ἡχαρνεῖς χαὶ τοὺς ἹἹππέας χαὶ Ὁλχάδας, 

χαὶ πανταχοῦ τοῦτο ἐσπούδαχε, τὸν δὲ Κλέωνα 
χωμῳϑῶν τὸν ἀντιλέγοντα χαὶ «Ἱάμαχον τὸν φιλο- 

πόλεμον ἀεὶ διαβάλλων. 
358 

ΒΟΒΟΙαϑία Νυβίυπι νυ. 699. Τήμερα: ὡς ἐν 

Ὁλχάσιν 
᾿Ιὼ «Τακεϑαῖμον, τί ἄρα πείσει τήμερα; 

Βιυϊάα5, Τήμερος : ὁ σημερινὸς, χαὶ ἔστι τεταγμένον 
ἐπὶ σώματος. τὸ δὲ τήμερον ἐπὶ χρόνου λέγεται 
χαὶ ἐν Εἰρήνη οἷὼ “αχεδαίμων, τί ἄρα ποιήσει 
τήμερα.“ ἀντὶ τοῦ σημερινή. Θυοὰ Εἰρήνην ποπιΐ- 

ἧπ πιρηΐίθ μαρθυϊ ΠΠἰπ9. ἔαμη]ὰθ Ὑ. 248. 

ὡς ἀπολεῖσϑε Βοοο Ὁλχάδας 

οἴΐαπι “Ὁ μοιαοία Ηοπιουὶ Πα, γ, 132. αυΐϊοιπι οοπι- 

Ῥᾶγθίπ Ἰοαππον ΑἸΘχαηδείπις. Ρ. 14. 14. οἱ Ὁποϑιο- 

Βοβοιι5 ἀρὰ ΒΟΚΚοτιπι Ρ. 1246. «υὶ ὦ «Ἱακεδαῖμον 

ποπιῖπθ αἰιηθυιπί, {{π4|6 οοΥτῖροπᾶι5 

παί, ἴουία556 

τήμερον, ποιπῖπαΐ 

ἷπθ δποίου 5 

Ῥμοιίι5 Ρ. 202, 18. 

3856 

Ῥποίϊι5 Ρ. 11, 22. 

Πρώην ἐρανιστὰς ἑστιῶν ἥψησ᾽ ἔτνος. 

8366 

Ῥποίϊι5. Ρ. 57, 8. 

Ἐπεὶ δ᾽ ἐγενόμην οἶπερ ἡ᾽ ἐπὶ ξύλα. 
Ἑδάθιπ ϑυἱάαα ἴῃ ἧκ οἱ βταπιπιδιίοιι5. (οἰ δ]ἰπίαπιιϑ. ἀραᾶὰςς 

Μοπίρίαϊο. Ρ. 284. 

΄“ - πἂψν-« π-«« ἕἔΨσ π᾿ ᾿΄ΐΔῦ΄΄πῆῤπσππππρ΄ρπποοΤΤΤτ στο 

ῬΟΠΧ Χ, 144. 

-Τόγχαι δ᾽ ἐχαυλίζοντο καὶ ξυστὴ κάμαξ. 
358 

Ἐπί μἶπς ᾿. 1423, 4, 

Τί δαὶ τὸν ὀρνίϑειον οἱχίσχον φέρεις ; 
Ἐχ ἨοΙοδηΠ)ι5. μάθο 6556. σιππρία 4} ῬΟΙΠΙοΘ οσοθηναι 
Χ, 159. Οἰχίσκος 6κ Ῥοϊανρὶβ αἰτπθυαπὶ ΗΔ ΡΟογα 0 
δὲ Ῥμοίϊι5, 

8399 

ΑἸΒοπδοια ΠῚ, γν. 91 ο. 

“Ἰάπτοντα, μιστύλλοντα, διαλείχοντά μου 
, ὃ 

τον χάτω σπαταγγην. 

Υ. 2. Ῥμοίίιβ Ρ. ὅ29, 338. Σπατάγγαι: ᾿χϑύες 
τινές " οἱ δὲ τοὺς μεγάλους ἐχίνους. οὕτως ᾿άριστο-- 

φάνης. 

3600 

Οταιμπιδίϊοι ΒΟΚΚουῖ Ρ. 474, 31, “χῶρα: τὰ 
ἐν τὴ χειραλὴ καὶ τῷ γενείῳ πίτυρα. ᾿ριστοιράνης 
Ὁλχάσιν ,ἰΑϑαχεῖ γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀχῶρα ἐκλέγεται 
ἐχ τοῦ γενείου τὰς πολιὰς τοῦ «1ιός.“" ἀρσενικῶς 

δὲ λέγεται ὁ ἀχώρ. ,,Π ρὸ τουδὲ, ος. τοῦ «“Ἰήμου. 

ΤΣ τᾶς Ἐᾳ. 904. αὐτοῦ, πονιρο ἐν τῇ Πυκνί, Ὅο- 
ΒΗΛΕῦ5 δα ΡΙυι νυ. 361. νυ. 44. ἐχλέγεται ἴπ ἐχλέ. 
γει τ᾽ ἀεὶ πιυΐαπάππι οχ 115 βσυδιππιδίσογππι ΙΟοἶσ. 

Ῥμοίίι Ρ. 8,1. δαξῆσαι: τὸ κνῆσαι, οὐχ ἐν 
τῷ ο ὀδαξῆσαι, καὶ ἀδαχεῖν τὸ χνήϑειν ,,᾽ἀδαχεῖ 

γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀϑχῶρα ἐχλέγει τ᾿ ἀεί ᾿Δριστοφά- 

νης ἐν Ὁλχάσιν. Ἑδάθπι ρναπιπιδίΐοιις ΒΘΚΚΘΡΙ {παῖ 
ν. 340, 28. οἱ ϑιϊάας, πἰοὶ ψιοὰ Βἴο ἐν ταῖς Ὁλχάσιν 

οὐἑεἶς δὲ ἄρα αἰταιααθ ἀχῶρα 5ουῖρίιπι 6οί. Ετγ- 

πιοϊος. Μ. Ρ. 182, 17. χῶρες: ἀρσενιχῶς, τὰ ἐν 
τῇ χεραλὴ χαὶ τῷ γενείῳ πίτυρα. ᾿Ἱριστοφάνης 

οὐ ἡδεχῆ γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀχῶρ᾽ ἐχλέγετ᾽ ἀεὶ ἔκ τοῦ 
γενείου.“ 

Ἐκ 51 ΔΠΪαπ0 000 5πηρίπ5. ὙΘΙδι5. Θοὲ (ΕΠ 5'π6 

ξὰθ]αρ ποπιῖηθ ἃν ϑἶ]α αἴουίαν. οἱ σγδῃιπιδίϊοο ΒΘΚ- 

Κοιὶ Ρ. 468, 19. φαιρεῖν χροκύδας: ἐπὶ 
τῶν πάντα ποιούντων ἕνεχεν κολαχείας. ἄλλοι τὲ 
χρῶνται χαὶ ᾿Δριστοφάνης 

ἢ τίς σὲ χολαχεύει παρὼν καὶ τὰς κροχύδας, 
: Ξ 
αὐαιρων. 

Ῥμυυπίομις Βοκκοιῖ Ρ. 4, 27. ἡφαιρεῖν κροκύ- 
δας: --- ὁ δὲ ᾿Δἀριστοφάνης ἀφαίρει (ἀφαιρεῖν 3) 
τρίχας φ ησὶν ἐπί τινος χολαχεύειν ἐπιχειροῦντος. 

36ῚΙ 

ΦΟΠΟΙαςία ΔοαυπΘ ἢ 5. 

οὗτος χωμῳδεῖται ὡς λωβώμενος τὸ γένειον καὶ 

λειαίνων τὸ σῶμα, ὡς Κλεισϑένης, ὡς φησιν αὐτὸς 
᾿Ἱριστοιάνης ἐν Ὁλχάσι,, Παῖδες ἀγένειοι, «Στρά- 

122. τ. Στράτων: καὶ 

Ἑκχαρίίαίαν. οἰΐαια ἴπ ἘφαΣΠΡις ν. 1570. 

302 

ΘΟΒΟΙασία ΔΟΝανπθπα. νυ. 710. δχβουῖρίις ἃν Βα, 

Εὐάϑλους δέκα: οὗτος ὁ Εὔαϑλος ῥήτωρ πονη- 

ρός. ᾿Αριστοφάνης ἐν Ὁλχάσιν 

Ἔστι τις πονηρὸς ἡμῖν τοξότης συνήγορος 

ἘΠ ὥσπερ Εὔαϑλος παρ᾽ ὑμῖν τοῖς νέοις. 

ἣν δὲ καὶ εὐρύπρωστος χαὶ λάλος. εἴη δ᾽ ἂν χαὶ; 
ἀγεννής. διὸ καὶ τοξότην αὐτὸν καλεῖ, οἷον ὑπηρέ- 

ΕΘ 

των." 



΄48 ἈΠΡῚ ΤΣ ΤΟ ΦΈΆΤΝ Ὁ ἘΠ Σ: 

την. Πύκϑλος νυϊο οπιΐδδιιπι ΒΘΡΎΑΥ Βα] 5. οἱ 508ὸ- 

ἸἸασία ραν ν. 690. 

303 

Αἰβοπαρις ΠΠ. Ρ. 111 ἃ. 

Καὶ κολλύρων τοῖσι περῶσιν διὰ τοὺν Π]καραϑῶνι 

τροπαῖον. 

3641 

Οαϊοπις περὶ τροφ ὧν δυνάμεως το]. ΤΥ. γν. 816. 

οὐ. 1345}}. ΥἹ. γν. 329. οα. Ομανίθγ. 

ράχους, πυροὺς, πτισάνην, χόνδρον, ζειὰς, αἴ- 
ρας, σεμίδαλιν, 

800 

ΔΑιἰβοπᾶρις ΠῚ, Ρ. 118 ἃ. 

Σχόμβροι, χολίαι, λεβίκι, μύλλοι, σαπέρϑαι, ϑυν- 

γίδες. 
306 

Αἰποπᾶρις ὙΠ. Ρ. 329 ". 

Ὦ χαχοδαίμων ὅστις ἐν ἅλμῃ πρῶτον τριχίδων 
ὡ ἀπεβάφϑη. 

Απεϊαιεοῖςία ΒΟΚΚονὶ ν, 82, 23, “1λμαΐία: ᾿ριστο- 
φάνης Ὁλχάσιν ««ἁλμαίαν πιών."“ Ῥινγ ποι. ΠἰάΘ πὶ 

Ρ- 22, 28. λμαίαν: τὴν ἅλμην, ὡς ᾿ϑηνᾷ ᾿4ϑη- 
΄ ΄ , ς ΄ 

γαία, πύλη πυλαία, ὥρα ὡραία. 

8607 
Ῥμοῖΐι5 ν. 517, 18. 

Σχαφίδας, μάχτρας, ΤΙοσσυνιχὰ μαζονομεῖα. 

Νοπιθη ἴα ]υ]αθ σορποβοῖίαν οχ ῬΌΠοΘο. Χι 84, 102. 

Ἐχ δοάθιπ. υθῦγϑι [ουίασθθ σαπί νϑυνα ὕρχας οἴνου ἀρπὰ 
ῬΟΙΠοοπ Χ, 73. Ἔν δὲ τοῖς ἀγγείοις τάττοιτο ἂν 
χαὶ ἃς εἴρηκεν ᾿Τριστοφάνης ἐν Ὁλχάσιν , ὕρχας 
οἴνου.“ Τάοπι ΥἹ, 14. Εὶ δὲ χαὶ ᾿Ἱριστοφ ἄνης ὠνό-- 

μασεν ὕρχας οἴνου, δηλοῖ τὸ προσεοιχὸς τῷ βίχῳ 

κεράμιον. ἔστι δὲ Αἱολιχὸν τοὔνομα. Ιπ Ψοβρὶβ 
ν. 676. πᾶπὸ Ιϑεῖταν ὕρχας, οἶνον, 

3608 
Ἐπ5ίαιἴὰ5. ν. 1584, 47. 

τοντάς ἐγείρει. 

Ἐχ ἩοΙοδαϊΡθις μᾶθο 6556 Ρϑιϊΐα οχ ῬΟ Ποῖα Ὑθυθὶς 601- 

Ἰρίίαν Χ, 172. 
369 

ΗΘ ογ οι, “πεσφακέλισεν : ἐσάπη. ᾿ριστο- 

φάνης Ὁλκάσιν. οἱ δὲ ἰατροὶ τὴν ἔχ σήννεως (οοάοχ 

ὄψεως) μελανίαν. ἢ ἀντὶ τοῦ προσεσπάσϑη. ἢ αἷ- 
φνιδίως ἀπέϑανεν. Οοπξ, δυΐάας, διδπιπιαίίοης ΒΟΚΚοεὶ 

Ρ. 422, 25. Ζοπαιας υ0]. 1. ν. 270. Εἰγιβοῖος. Μ. ρ. 

.120, 1. 
8370 

ΡΟ ΓΧ,60. Καὶ τὸ δραχμῆς ἄξιον δραχμι- 
αἴον, ὡς ἐν ᾿Δριστοφάνους Ὁλχάσιν. 

371 

Ἡατνροοναῖῖο, Ἐπέγειον: --- τὰ πρυμνήσια ἐπί- 

γεια ἔλεγον. --- ᾿Ἱριστοφάνης Ὁλκχκάσι. 

372 
ῬΟΙχ Χ, 178. «Ῥαίης δ᾽ ἂν χατ᾽ ᾿Ἱριστοί νην 

λέγοντα ἐν Ὁλχάσι χαὶ παττάλους ἐκχρούειν χαὶ 
σχύταλον ὑποσίδηρον χαὶ σμινύδας χαὶ ἀγχαλίδας. 
σχύταλον [ουίαθ5ο ἱπ σχυτάλιον χαπίαπάμμπι. 

ΑΥὐΐσμι νυ. 1288. 

ὡς ἐν Ὁλχάσιν. 

ΒΟΠΟΙ δία 

Τοῦ δὲ σχυτάλιον τὸ « ἐχτείνεται, 

“Σπυρὶς οὐ μιχρὰ καὶ χωρυχὶς, ἢ χαὶ τοὺς μάτ- 

373 

ΘΟΙΟΙαρία Τινοἰδίναίδο ν. 723, Τροχιλίας δέ ἐστιν 
ὁ τροχὸς τοῦ ξύλου τοῦ φρέατος, δι᾿ οὗ ἱμῶσι. δὲ- 
δήλωται δὲ περὶ τούτου χιὼ ἐν Ὁλχάσι. 

᾿ 874 
ΘΙορμαπις Βγζαπι, “Ῥῶσις: πόλις τῆς “ἴας. --- 

τὸ ἐϑνιχὸν--- χαὶ “«σιαγὸς, ὡς ᾿Ἱριστοφάνης ἐν 

Ὁλχάσι. 
375 

ῬΟΙΙΧ 1, 88. «71έγοιτο δ᾽ ἂν ταχεῖα ναῦς χαὶ 
ΒΞ ᾽ ͵ ἐλ ἐν ἃ 

ταχυναυτοῦσα καὶ δρομάδες δλχάδες, ὡς .:1οι- 

στοφάνης. 

ΠῊῈ.2  ῬῬΤ' ΟἹ: 

376 

ΞΟΒΟΙαοία ῬΙαίοπὶς ΟἸαγκίαπις ἀρὰ ΒΘΚΚουαπ ἢ. 

8380. Π7]ἕλητος δὲ τραγῳδίας «φαῦλος ποιητὴς», Θρᾷξ 

γένος, ὡς ᾿Ἰριστοφάνης Βατράχοις (γ. 1809.), 11ε- 

λαργοῖς «1αἴου υἱὸν αὐτὸν λέγων, ἐπεὶ ᾧ ἔτει οἱ 

ΠΙελαργοὶ ἐδιδάσχοντο, καὶ ὁ λΙέλητος Οἰδιπόδειαν 
ἔϑηχεν ( χαϑῆχεν Μοϊποκῖας.), ὡς ᾿ριστοτέλης «1ιδαὰ- 
σχαλίαις. ἐν δὲ Γεωργοῖς ὡς Καλλίαν περαίγοντος 

αἰτοῦ μέμνηται. 
377 

ΒΟΒοΙασία Ψοορατγιπι υ. 1231, διμήτου λό- 
γον: καὶ τοῦτο ἀρχὴ σχολίου. --- καὶ ἐν Πελαργοῖς 

᾿ς Ὁ μὲν ἦδεν ᾿Ιδμήτου λόγον πρὸς μυρρίνην, 
ὁ δ᾽ αὐτὸν ἠνάγκαζεν “Ἱρμοδίου μέλος. 

378 

] Ἡρνοάϊαπις ῬΊθγβοηϊ Ρ. 462. οχϑουϊρίυς. ἃν ὙΠ οι 

Μαρξ. γ. 791. 
] ᾿Ἡπεσημηνάμην 

τὰς τῶν χαχούργων οἵχίας. 

᾿ 379 

] Αἰβοπάθις ΕΝ, ν. 387 Γ᾿ 

᾿ς ᾿ἀιταγᾶς ἥδιστον ἕψειν ἐν ἐπινικίοις χρέας. 

380 

ΑἸβοπδθις ΓΧ, ν. 368 6. 

Ἀεφαλάς τ᾿ ἀρνῶν, χωλᾶς ἐρίφων. 

381 

ῬΟΙΙΧ Χ, 174. ᾿Πριστοιάνους ἂν ΠΙελαργοῖς 

ον Χαλχώματα, προσχεφάλαια."ς Ἰάθμι ΨῊ, 1065. Χαλ- 

᾿ χώματα δὲ ᾿Ἰριστοφψάνης ἐν Πελαργοῖς. 

382 
Αἰπθπάρις ΥἹ. ρν. 347 ἃ. 

Ἣν γὰρ ἕν᾽ ἄνδρ᾽ ἄδιχον σὺ διώχης, 
ἀντιμαρτυροῦσι 

δώδεχα τοῖς ἑτέροις ἐπισίτιοι. 

383 

Μοριῖς ν. 95. Βαλανεὺς παρὰ Πλάτωνι χαὶ 

᾿ριστο ἄνει ἐν Πελαργοῖς. ἩΜΐὰΣ. νοσανι ται ἐπ 
᾿ ΒΌΡΟΡ ΕΠ Πε 5. [ΓΑ] ς ΡῚπσα βππὶ ΘΧΘθρ]α. {απ ἴμ Ρ6υ- 

ἀἴταθ Γραρσιιθηίο ἀρὰ ΡΟ σοι ἈΝ, 68. ᾿ρύταιναᾳ -- 

᾿Ἰριστοι ἄνους εἰπόντος 

“αλανεὺς δ᾽ ὠϑεῖ ταῖς ἀρυταίναις. 

384 

᾿Απεϊαμοϊοία ΒΟΚΚονὶ Ρ. 111,7. Ὀβολέας ἄρ- 

τοις: τοὺς ὀβολοῦ πωλουμένους. ᾿Αριστοφ νης} 
Οὐοπ. ἔνασια, 158. 1Πελαργοῖς. 

᾿ ΒΞ ΞΞΞΘΆ τς ΒΕΝ ἘΞ Ὁ -Ξ ἢ 
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385 
Ἡερσοεσο: Οἱχίσκῳ: -- ἐχάλουν δὲ οἱ ᾽Ἵττι-- 

χοὶ τὸ ὑφ᾽ ἡμῶν λεγόμενον ὀρνιϑοτροςεῖον οἶχί- 
σχον. ᾿ἡριστοφάνης Πελαργοῖς. Ῥποίίις Ρ. 319, 4. 
Οἱκέσχκος: περδιχκοτροφ εἴον Πελ ἀργοῖς, 

386 
ϑομοιϊασία ῬΙπι νυ. 84. Πατροκλέους: εἷς ἣν 

τῶν τὸν «Ταχωνιχὸν βίον ζηλούντων ϑηναίων, πλού- 
σιος μὲν σφόδρα, ἄλλως δὲ χαχόβιός τις χαὶ φι- 
λοχρήματος χαὶ σπγερὺς χωμῳδεῖται, ὡς ἐν Πε- 
λαργοῖς εἴρηται περὶ τούτου, ὅστις ἕνεχεν τῆς {ει- 
δωλέίας οὐδένα προσίεσϑαι εἴα «φυλαχῆς ἕνεχα τῶν 
χρημάτων χαὶ γλίσχρου βίου. Β πον Βυΐάας. ἴπ 
ἸΠατροχλῆς. 

387 

ΒΟΒΟΙΪ σία ῬΙ ν. θθὅ. Νεοκλείδης: - εἴρη- 

ται δὲ χαὶ ἐν Πελαργοῖς περὶ αὐτοῦ ὅτι ῥήτωρ χαὶ 

συχοςάντης. 

ἘΣ ΟἾΈΕΕΣ ΤΟΣ, 

388 

]ΤΙοίησις π᾿ ἴἈΒΌΠς. πραγὶῖς 0 φαϊθυσάαπι Αὐομῖρρο 

{νι} τς παι μιΘΓΑ "ΔΒ ΚΤ ΑΠΕΠΙΔΙΪΟῸ σαρτα πιθιιογαίο. ΕΧῚ 

᾿Απερπαπῖς Π]οιήσει Ιοπριπὶ Γ[τασιπθηΐαπι αἰ ΑἸΠπ6- 

πάρι ΥἹ. ν. 222 ἃ... τὶ Οαφαιβθοπις Αὐἱβίορμδηῖς πο- 

Αὐϊδιορμαπῖὶς Π]οέησι» εἶϊται Ῥυϊδοῖα- Ὁ 

1198. Ῥαυΐδοι. (νο]. Π. γν. 202. δὰ. 
»»-«ἽΠοὶ παρὰ σὲ ργο παρὰ σοὶ, φμογιοίῖο οἱ | 

ἡγιδίορ]ανιος ΠΠ]}οιηχει (Ποιήσει Βναπο- ὦ 

πιθιὶ τΘοΕἰπ6]} αΐ, 

πις ΧΥΠΙ. ν. 

το.) 

γηο5 αἀρτα 16. 

Κιὶς.) Τυναῖχα δὲ ζητοῦντες ἕνα δ᾽ οἶχον νυνὶ ἐᾷς 

ἵνα εἶ παρά σε. Ομᾶθ ἴπ οοάϊοο Μοπαροιιοὶ ἴα 
ϑοῦρία κἴης ΓΥΛΔΙΚΑ 4Ὲ Ζ ΠΤΟΙΝΤΕΟ ΕΝΑ͂ 

ΕΘΙΚΟΜΝΝΗΝ ἘΔΟΙΛΝ ΕΙΝΑἉΑ͂Ι ΠΑΡΑ ΟΕ. 

ΟΖ ΧΟ ΣΟ: 

389 

Βίομβαθιις ΤΙ ΧΎΠΙΙ, 17. νο]. 1Π, Ρ. 235. 

Ἰδοὺ δίδωμι τήνδ᾽ ἐγὼ γυναῖχά σοι 
«Ῥαίδραν " ἐπὶ πῦρ δὲ πῦρ ἔοιχ᾽ ἥξειν ἄγων. 

390 

Βίοραθους ΟΧΥΠΙ, 16. το]. 1Π. μ. 451. 

Τὸ γὰρ φοβεῖσθαι τὸν ϑάνατον λῆρος πολύς" 
πᾶσιν γὰρ ἡμῖν τοῦτ᾽ ὀφείλεται παϑεῖν. 

δ51,. διπιρο 1 ἃ} ΒΌΡΒΟΟΙΘ, οὐ Θὰ δ5ιπὶ γοῦθὰ ἴῃ 

ΕἸοοῖνα συ. 1178, 

᾿ ϑεάτρια χαὶ συνϑεάτρια ἡ παλαιὰ κωμῳδία. 

ΑἸοσαπν ὙΘγδιη., Ηἶδὶ «4 ἀρ Βιοθαθαπι ταυβαίσπι ὦ 

391 
Βιϊδας ἴῃ ἀνάριστος 

Τρέχω διὰ τῆς ἀγορᾶς ἀναρίστητος ὦν. 

3932 
ῬΟΙΧ ΙΧ, 31. 

᾿Ελλιμενίζεις ἢ δεχατεύεις. 

3935 

Ῥμοιίπς Ρ. 1, 19. ϑιυῖάας, ΕἰστμοΙος. ΜΠ. ν. 373, 

119. οἱ ΜΙΊΟΒαΘΙ Αροσίο!ϊις ΤΧ, 9. ρ. 105. Ἤρημον 

ἐμβλέπειν: ἀχίνητον καὶ νωϑρόν. οἷον ὅταν εἷς 

τῷ Θησείῳ διατρίψας. ᾿Δριστοφάνης Ἰολυΐδῳ. χαὶ 
ϑησομύξζειν δὲ ἐν τῷ αὐτῷ λέγεται. 

3965 

Μοοιυῖς ν. 286. Οὺχκ ἀπήρχεις ἀντὶ τοῦ οὐκ 
ἀπέχρη. ᾿Αριστοφ ἄνης Πολυείδῳ. 

᾿ 396 

ῬΟΙχ ΤΧ, 180. ᾿Τριστοφάνης δὲ ἐν Πολυείδῳ 
χαὶ προσεμφερὴς εἶπε. 

ΣΚΗΝΑ͂Σ ΚΑΤΑ ΤΑ ΜΒΟΑΝΟῪΣ 41. 

397 

ΒοΒο]Ἰασία ῬΙαίοιΐς ΟἸαγκίαπος Ρ. 380, οα, ΒΟΚΚΘν, 
᾿Ἱριστοφάνης --- ἐχωμῳδεῖιο ἐπὶ τῷ σχώπτειν μὲν 
Εὐριπίδην, μιμεῖσθαι δ᾽ αὐτόν. --- χαὶ αὐτὸς δ᾽ ἔξο- 
μολογεῖται Σχηνὰς χαταλαμβανούσαις 

“Χρώμαι γὰρ αὐτοῦ (φησὶ) τοῦ στόματος τῷ 
ΠΕΘΟ, 7, ύλῳ, 

τοὺς νοῦς δ᾽ ἀγοραίους ἧττον ἢ ̓ χεῖνος ποιῶ. 
Υ. 2. γοῦς ἀγοραίους  Βοκκοτὶ Απροοά. 1. ν. 8389, 10. 
Ῥυΐογα Αὐὶοιορμδηῖς υθυθα αἰία]1 ΡΙΠΆΡομιις ΝΜΟΓΑ]. Ρ. 
380 ἃ. 

398 
ῬΒοῖῖπς Ῥ.- 810, 22. 

Καὶ μὴν ἄκουσον, ὦ γύναι, ϑυμοῦ δίχα 

χαὶ κρῖνον αὐτὴ μὴ μετ᾽ ὀξυρεγμίας. 

399 
ῬοΙχ Χ, 67. 

«1ήχυϑον 
τὴν ἑπταχότυλον, τὴν χυτραίαν, τὴν χαλὴν, 
ἣν ἐφερόμην, ἵν᾽ ἔχοιμι συνϑεάτριαν. 

Υ. 8. συνϑεάτριαν ὁχ Αὐϊδίορμαπο αἴΐονε ῬΌΠυχ ΤΥ, 
121. Τάρῃι ΥἹ, 168. Συνϑεάτριαν δὲ χαὶ συλλήστριαν 

χαὶ σύγκοιτον ᾿Τριστοφάνης εἶπεν, οἱ 11, 586. Καὶ 
ουϊ- 

Μ5 Δαθίπ5 οσοσπαία οχ ΤΥ, 1006. Πρόσχορον δὲ 
᾿ἠριστοφάνης τὴν χορεύουσαν χέχληχε, τὴν δ᾽ αὐτὴν 
χαὶ συγχορεύτριαν. 

400 

᾿Αἰθπδθις ὙΠ. νυ. 287 ἃ. 

Ξ53..28 
μεστὴν βοάκων ἀπεβάδιζον οἴχαδε. 

Κἴπθ ποπηῖηθ [θη] 6 ΕἸγπιοος. ΜΙ. Ρ. 218, 80. οἱ γμᾶν- 

τἰπι Ζοπαγὰβ Ὑ0]. 1. Ρ. 418. 

401 

ἔχουσα γαστέρα 

ῬΟΙαΧ ὙΠ, 107. 

Καὶ τῶν πλατυλόγχων διβολίαν ἀκοντίων. 

Ιάθπι Χ, 144. ριορίοθν. νοοάλιλμπ πλατυλόγχων δυο 

Ὑουσαπι Αἰουθη5. ἀἴγουθαπι ῬΓΔΘΡΟΙ ΟΡ ρα Γδ λα 

Καὶ τῶν πλατυλόγχων, ὡς ὁρᾷς, ἀχοντίων. 

402 
ῬοΙπχ ὙΠ, 202. 

Τὴν πόρδαλιν χαλοῦσι τὴν χασκαλβάδα, 

403 

ΑἸΒοπδοις ΓΨ, Ρ. 109 ες. οἱ ῬοΠχ Χ, 106. | 

Τὴν χαχχάβην γὰρ χᾶἂε τοῦ διδασχάλου. 

401 

ἐρημίαν ἢ πέλαγος μέγα καὶ ἀχανὲς βλέπωμεν. ῬΟΙπκ Χ, 114. Ὥσπερ κόσχινον αἰἱοόπινον τέ-᾿ 
᾿Τριστοφ νης Πολυΐδῳ. τρηται."““ Ἶ 

394 406 | 
« - ᾿ ΠΕΣ} Ειγιποῖος. ΜῸ ν. 461, 51. Θησειότριψ: ὃ ἐν ῬοΙμχ Χ, 147... Τοῖχον μοχλίσχῳ χαταβαλεῖν." 



5: 

150 Α ΡΙΣ ΦΘΦ, ΔῊΝ Ὁ ΤΣ, 

406 Υ ᾿ 

ΒΟΠΟΙ δία βσαῖσιει ν. 422. .» λλὰ συσπᾶσϑαι δεῖ | 

τὰς χοχώνας.““ ἜΣ 

Ἡρογομι5, Οὐ γὰρ ἄκανϑαι: 

᾿Ἀριστοφάνης Σχηνὰς καταλαμβανούσαις ἈΚ 

Οὐδ᾽ ἴσως ἀντέλεγες τούτῳ τῷ δειπνίῳ: οὐ γὰρ 

ἄχανϑαι. 

, 
παροιμία. 

408 

ῬοΙχ Χ, 28. Τὸ χόρημα χαλεῖται ---- τὸ χορού- 

μενον ἐν Σχηνὰς χκαταλ «μβανούσαις ᾿ἀριστοφάνους. 

409 

Ῥμοῖίυ5 ν. 404, 20. Πεϊζίδα: τὴν ὥαν τοῦ ἱμα- 

τίου. ᾿ἀριστοφάνης Σχηνὰς χαταλαμβανούσαις. 

410 

Ῥοπαχ Χ, 172. Τὴν δὲ πήραν πηρέδιεον εἴς 

ποις ἂν, ὡς ἐν Σχηνὰς καταλαμβανούσαις ᾿ἥριστο- 

τ τμὶ 411 
Ἡδογομῖ5, Τριτοστ ἄτης: ᾿πριστοι(άνης ἐν 

ῬοΠχ ΤΥ, 100. Καὶ 
Σχηναῖς. Οοννῖθο Τριτοστάτις. 

τὴν γυναῖχα δὲ τριτοστάτιν ᾿Αριστοφάνης καλεῖ. 

412 

Ἡανροοναιῖο, ΤἿἡμαρχος: -- ὅτι δὲ ἠνεχυρία- 

ἕον οἱ δήμαρχοι δηλοῖ Ἀριστοφάνης ἐν Σχηνὰς χα- 

ταλαμβανούσαις. 

ΤΆ Τὶ ΠῚ ΝΘΕΣ Ἅ:.4...- 

413 
Αἰβοπᾶοας Χ. ρΡ. 418 ἀ. 

Τί πρὸς τὰ «Τυδῶν δεῖπνα χαὶ τὰ Θετταλῶν; 

τὰ Θετταλιχὰ μὲν πολὺ χαπανιχώτερα. ] 

414 

Αἰβοπδθις ΧΥ͂. γρ. 677 Ρ. 

Τί οὖν ποιῶμεν; χλανίδ᾽ ἐχρῆν λευκὴν λαβεῖν" 

εἶτ᾽ Ισϑμιακὰ λαβόντες ὥσπερ οἱ χοροὶ 

ἄδωμεν εἰς τὸν δεσπότην ἐγχώμιον. ' 

41ὅ ] 

Ῥμοίίις Ρ. 13, 2. 

Ἐρείδετον, χἀγὼ κατόπιν σφῷν ἕψομαι. 

410 

Θυϊᾶαα, “πασχαρίζειν: πα’ 

᾿Ἀπασχαρίζειν ὡσπερεὶ πέρχην χαμαί. 

417 

σαϊᾶας οἱ ρναπιμππιαίίοι» ΒΟΚΚοΡΙ Ρ. 439, 22. ᾿πο- 

χρώντως: -- 

᾿Αλλὰ στε ἀνωσαι" καὶ γὰρ ἡλικίαν ἔχεις 

ἀποχρῶσαν ἤδη. 
418 

Θομοιαρία Ναρίππι ν. 360. οὐ ϑυϊδας ἴῃ Πρόδιχος, 

Τὸν ἄνδοα τόνδ᾽ ἢ βιβλίον διέφϑορεν, 

ἢ Πρόδιχος ἢ τῶν ἀδολεσχῶν εἷς γέ τις. 

- Ἔ Ῥτοοῖυς ν0]. ΓΥ. γν. ὅ0. δ. Οοισίῃ. 

419 

Ἡλνροογαιῖο, πολαχεῖν: ἀντὶ ἁπλοῦ τοῦ λα- 

χεῖν. -α ᾿ἀριστοφάνης 1ογηματαὶς ῳ 

Οὐ μὴν ὅ γε σὸς ἀδελφὸς οὗ 

ἀπελάγχανεν. 
Οομ. εναιηπδίίοιι ΒΟΚΚοεὶ Ρ. 430, 9. 

420 

Αἰβοπᾶρθις ΠῚ. ν. 110 ἢ. 

“Ταμβάνετε χύλλαβον ἕχαστος. μ“ Ι 

421 

Αἰβοπαθὰς ΠῚ. Ρ. 90 ο. 

“Ἅλις ἀφύης μοι. παρατέταμαι γὰρ τὰ λιπαρὰ 
χάπτων. 

ἀλλὰ φέρεϑ᾽ ἡπάτιον, ἢ χαπριδίου νέου 
χόλλοπά τιν᾽ " εἰ δὲ μὴ, πλευρὸν, ἢ γλῶτταν, ἢ 
σπληνὸς, ἢ νῆστιν, ἢ δέλφαχος ὀπωρινῆς 

ὅ ἡτριαίαν φέρετε δεῦρο μετὰ χολλάβων 
χλιαρῶν. 

Ῥαγίθβ Βυῖις Ἰοοἱ αἰέθγαηταν ἈΡ ΑἸ μοπαθο ΠΠ|. Ρ. 107 ἔ᾿ 

110 Γ{. ΙΧ΄. ρῥ. 374 ἔ. Ξοβο)ϊαςία Εφιΐπιην ν. 642. Αομαγη. 

ν. θ40. διῖ4α ἴῃ ἅλις, ἀφύα, ϑωπεύει οἐὲ παρατέ- 
ταμαι, Ἑτγμιοος. Με μ. 439, 44. ῬΒοΙίο ἴπ γῆστις, 

Ἑππίαιμϊο ᾿. 1752, 16. 

422 

Αἰβοπδρις ὙΠ. γ. 286 6. 

ΔΙηδὲ τὰ «Ῥαληριχὰ τὰ μιχρὰ τάδ᾽ ἀφύδια. 

423 
ῬοΙμπχ Χ, 88. 

Τὸ δ᾽ ἔτνος ἐν ταῖς χυλίχναις τουτὶ ϑερμὸν χαὶ) 
τοῦτο παφλάζον. 

424 

Αἰβοπᾶρια ΕΥ̓, ἡ. 171 ". 

Ὡς οὑψώνης διατρίβειν 

ἡμῶν τὸ ἄριστον ἔοιχε. 
τὸ ἀοϊοπάσππι υἱάθειν, 

425 
ῬΟΙῸΧ Χ, 15]. 

Ὁ δὲ λύων κύστιν ὑείαν 
χᾷτ᾽ ἐξαιρῶν τοὺς “Ἰαρειχούς. 

428 
ΒοΒο σία Ἠαπάγιηι νυ. 296. Ἔνιοι δὲ (τὴν ἔμπου- 

σαν) τὴν αὐτὴν τὴ Ἑχάτη, ὡς ᾿Δριστοφάνης ἐν Ταὰ- 
γηνισταῖς 

Χϑονία ϑ᾽ Ἑχάτη 

σπείρας ὄφεων ἐλελιζομένη. 

εἶτα ἐπιφέρει, τί χαλεῖς τὴν ἔμπουσαν ; ““ 

427 

Αἰβοπαθις ΓΧ, ν. 410 Ρ. 

«Ῥέρε παῖ ταχέως κατὰ χειρὸς ὕδωρ 
παραπὲμπε το χειοομάχτρον. 

458 
Αἰποπαθις ἈΝ. νΡ. 422 ᾿᾿ 

Ὑποπεπώχαμεν Ἔ, ὦνδρες, χαὶ χαλῶς ἠρίσταμεν. 

429 

ῬΟΙΠΙΧ Χ, 178... Δεβοίδα χαὶ λίϑους πωρίνους 

χαὶ χηρύχιον."" 
430 

Ἡογοάϊαπις περὶ μονήρους λέξεως ν. 8,38. Τισι- 
μενὸς, «“1εξαμενὸς, ᾿χεσαμενὸς, Κλαυσαμενός " χια- 

λεῖται δὲ ἐν Μίαλακοῖς " ̓Ἰγχομενὸς «, γενναῖα βοιώ- 
τιος ἐν ᾿γχομενοῦ " ᾿Ιριστοφάνης Ταγηνισταῖς. 

3: τ 
Ἡονοάΐϊαπις Ρίθυβοπὶ ἡ. 4θ5. πέδραν ἐγὼ τὸ 

πρῶτον πρόσωπον, οὐχὶ ἀπέδρων. χαὶ ἀπέδραμεν 
ἡμεῖς τὸ πληϑυντιχόν, χαὶ ᾿Ἰριστοφάνης ἐν τοῖς Τὰ- 
γηνισταῖς ., “]Ιεῦρο δ᾽ ἂν οὐκ ἀπέδραμεν.“ Ἐχ οο- 
ἄϊοθ αιίοαπο 1610. Βαθὸ οάϊαϊε ΒΘΚΚουις ἵπ Απθοάο- 

τς ν- 1066. Πὲ ἀπέδραμεν αἴχῖς οιΐαπι Ῥαγγηΐομις 
ΒοκΚκΚοεὶ ρν. 11,1. 
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4832 
ΘΟ ]θπες. ἷπ ΘΟΠΙπηθηΐανίο α ἩΠΡΡοογαίϊς ἀρΒου σπιος 

ΥῸ]. Χ. ρματίθ 11. Ῥ: 816. 6. Οπαγίθυ. ὁΐμῳ κα 9 - 
στερον ᾿Ἱριστοςά «μῆς εἶπεν ἂν Ταγηνισταῖς ἄν-- 
ϑρωπον ἀμιροτέρωϑεν ἀριστερόν. 

433 
ῬΟΙΠυχ Χ, 47. Βάϑρα, βαϑράδια, ὡς ἐν Ταγη- 

γισταῖς. 
4834 

Ῥιυονουβίο “]ὺς Κόρινϑος ἴπ ΤΑρΘηϊσεῖς πιδιπὶ 6456 
Αὐἰϑορμάπθπι ἐγϑα 1 φΟΠοΙακία ΡΙαίοηῖς Ρ- 368. 

485 
ῬΟΙχ Χ, 101. Καὶ μὴν ἐσχάραν εἴποις ἂν τὸ 

ἀνϑράχιον τοῦτο χαὶ ἐσχάριον, ᾿Ἰριστοιάνους ἐν 
Ταγηνισταῖς εἰπόντος ἐσχώρια, καί που καὶ ἐσχα- 
ρίδα. 

436 

ῬΟΠΩΧ ΥἹ, 149θ. Τὸ δὲ εὐχαρπεῖν ἐν Ταγηνι- 
σταῖς καρπεύειν. 

Τάθπι ΨΠ, 108. Καὶ παραλοῦται δ᾽ ᾿ίριστο- 
φάγης ἐν Ταγηνισταῖς. 

437 

ΒΟ ΟΠ δεία ῬΙδίοιΐς. νυ. 383, 

συνουσίαις χρατῆρες τρεῖς, χαὶ τὸν μὲν πρῶτον “Τὸς 
Ὀλυμπίου χαὶ ϑεῶν Ολυμπίων ἔλεγον, τὸν δὲ δεύ- 
τερον ἡρώων, τὸν δὲ τρίτον σωτῆρος, - ἔλεγον δὲ 

᾿Εχιρνῶντο ἂν ταῖς 

αὐτὸν χαὶ τέλειον, ὡς --- ᾿Αριστοφάνης Ταγηνι- 
σταῖς. 

438 

ἩΗαυροοναῖο, Αύπασσις: 

χιτῶνος εἶδός φασιν αὐτὸν εἶναι τὸν χύπασσιν, 

μὲν γυναικείου, οἱ δὲ ἀνδρείου. μέμνηται δ᾽ εὐ: 

τοῦ --- χαὶ ᾿Τριστο(άνης ἐν τοῖς Ταγηνισταῖς. 

- οὗ γλωσσογρέφοι 

οὗ 

439 

Ετσπιοῖορ. ΜΙ. ν. 551, 238. (Οιάϊαη. 8358, 22. ΒΡ 

χωνίσαι) Κωνῆσαι: --- ᾿Πριστοφάνης δὲ ἐν Ταὰ- 

γηνισταῖς τὸ περιενεγχκεῖν χωνῆσαι λέγει. 

440 

ῬΟΙκ Χ, 932. Ἐν δὲ Ταγηνισταῖς ὠνόμασταί τι 
καὶ μελιτήριον ἄγγος. Ξρλ μεξμιηϊμευδόχχοεννι, αν 

ῬΟΙαχ Χ, 119. Ὅτι μὲν χαὶ μυρίδιον εἴρηκε τὸ 
μύρον ᾿Τριστοφάνης ἐν Ταγηνισταῖς Ἰστέον. 

442 
Ῥμοίπι5 Ρ. 383, 21. οἱ ϑυιϊδας, Παραιξορου- 

σον (515 5'πθ δοοθπίι ῬΒΟΙΪ οοὔθχ,, ὅ1Δας παραι- 

ξοροῦσιν)): ᾿ἀριστοφάνης Ταγηνισταῖς. ἀπέδωχαν δὲ 

δῶς λέγεσθαι ἐπὶ τῶν παρακελευομένων ταχέως 

Οουτιυρίίοτα Βᾶθο ρυδθθοῖ 

Ἀροϑίο!ας ῬυόνοΡ. ΧΥ͂, 60. ν. 198. ΠΙΪ δπΐίθπι πα- 

ραιξορουσον ποροῖο ἂῃ οχ Πίδά, γ, 8326. 1Πιχ οἷΐ 

Ρδίθπδα, ΠΙᾺᾺ}ῪᾺριος δὲ ϑοιῦς ἐκ κλῆρος ὄρουσεν. Ἐοτ- 
ἴδ 56. ἰρίταν οὶ 5ομἴτιπι οοὲ Πάρι ἐξόρουσον,, ἴανοίᾳιιο 
δεῖς οοπίθοίανδθ αιοα ἘΠΡΒγοπῖ5 ἀϊοῖ ταχέως, το- 

βροπᾶάρης Ηοιιθυΐοο ϑοῶς. 

443 

διὰ τοῦ ἑνὸς ν λέγουσιν. 
Ἄουα 5ογρίασα σπίένος 

ἥχειν ἢ ἀπαλλάττεσϑαι. 

Ῥμοιῖι5, Σπινός: 
᾿“ριστοφάνης Ταγηνισταῖς. 

μ ᾿ - 

δϑοῖ: νἱάθ ΗἩογοάίαπιπι περὶ μογήρους λέξεως ν. 89, 84. 

444. ν 
Αἰμοπαοπβ ΨΊ. Ρ. 269 ὁ. υδὶ ρῥυίδοδθ υἱΐδθ ἀθϑουῖ- 

οἱ μὲν παιδιᾶς εἶδός τι, Ἑὐφρόνιος δὲ παροιμιω-- 

Ρεΐοποθ. ΘΧχ ΑἸδῖς. οοπιϊοῖς. δία] τ., τὰ μοτρῖε, Τί δεῖ 
πρὸς τούτοις ἔτι τε τἰσεσσας τὰ ἐκ Ταγηνιστῶν 
τοῦ χαρίεντος ᾿ριστοφάνους; 

44λδ ἃ 
ΒΙΌΡαοας ΟΧΧΙ, 18. 

“Καὶ μὴν πόϑεν Πλούτων γ᾽ ἂν ὠνομάξετο, 
εἰ μὴ τὰ βέλτιστ᾽ ἔλαχεν» ἕν δέ σοι φράσω, 
ὅσῳ τὰ χάτω χρείττω ᾽στὶν ὧν ὁ Ζεὺς ἔχει. 
ὅταν γὰρ ἱστῷς, τοῦ ταλάντου τὸ δέπον 

ὅ χάτω βαδίζει, τὸ δὲ χενὸν πρὸς τὸν «1έα. 
445" 

ΒΟΒΟΙ βία Ῥαοῖς νυ. 1174, Σ χαρδιαγιχόν: δια- 
φέρουσι γὰρ αἱ .«Τυδιχαὶ βαφαί. --- χαὶ ἂν Ταγη- 
γισταῖς δὲ τῇ λέξει χέχρητδι. 

ΤΕ“ἷΜΗΣῊΗΣ. 

4460 

Αὐἰ κε δθς γ0]. 1. γ. 277, 6. 160». Ἱ χωμῳδία γε 

τὸ λοιπόν ἐστιν, ἔλεγον δὲ ἀναφέρων εἰς τοὺς Τελ- 
μισέας τοῦ ᾿Ἱριστοιξάνους ὡς ἐχεῖ λόγῳ τις ἠγωνί- 
ζετο, ἔργῳ δὲ οὔ. Οπᾶθ πίμῖ]ο οἰαυίονα τϑαάπηίαν 
ὙΘΡ θαι. Δ} ΞΟΒΟΙ]ακία Ῥ]αΐοιἶα βουναῖῖς υ. 335. Ἐν δὲ 

τοῖς ᾿Ἱριστοιξάνους Τελμισσεῦσι τὸ τέως ἀντὶ τοῦ 
πρότερον χεῖται 

Οὐ γὰρ τίϑεμεν τὸν ἀγῶνα τόνδε τὸν τρόπον 
ὥσπερ τέως ἦν, ἀλλὰ χαινῶν πραγμάτων. 

447 

ΑἸΒοπαθὶ θρίΐζοπιθ 11. μ. 49 ο. 

α. Τράπεζαν ἡμῖν φέρε 
τρεῖς πόδας ἔχουσαν, τέτταρας δὲ μὴ ᾿χέτω. 
β. καὶ πόϑεν ἐγὼ τρίπουν τράπεζαν λήψομαι; 

Ἐχ Αἰμθπαθο αἰζ Εἰσί μι. Ρ. 1398, 17. Τάθπ Ρ. 

8607, 25. πέπαιχται τὸ Οἴμοι πῶς ἂν εὕροιμι τρί-- 
ποὺυν τράπεζαν; ϑιδιπι τουεΐαπα οχ Τελμησεῦσιν 
αἰΐουε ῬοΙπχ Χ, 80. Τάρμι ΨΙ, 83. Καὶ τρίποδες ---- 
χαὶ ἔστι τοὔνομα -- - χαὶ ἐν Τελμισεῦσιν τροῦπις, 

φάνους. ] 
448 

ῬΟΙΧ Χ, 72. 

Οἴνου τε Χίου στάμνον ἥχειν χαὶ μύρον. 

449 
ῬοΠακ Χ, 82. 

Πιναχίσχον ἄπυρον ἰχϑυηρόν. 
450 

Βίθρμαπις Βγζαπί. Τ'ελμισσός: --- ὁ πολίτης 
Τελμισσεύς. χαὶ δρᾶμα ᾿Ἰριστοφάνους Τελμισσεῖς. 

λέγεται καὶ τετρασυλλάβως Τελεμισσεῖς, ὡς αὐτὸς 

ἂν αὐτῷ 

Ὡς ἄν τις ἂν οὖν ἦ τι ποιήσας ὡς Τελεμισσεῖς. 

χαὶ πάλιν 
«Ῥέρε δὴ τοίνυν ταῦϑ᾽ ὅταν ἔλϑῃ, τί ποιεῖν χρή 

μ᾽, ὦ Τελεμισσεῖς; 

ἔστι δὲ τὸ μέτρον ἀναπαιστικὸν τετρώμετρον χατα- 
ληχτιχὸν., οὗ πρὸ τῆς τελευταίας συλλαβῆς ἀνάπαι- 

στος τάττεται, σπανιαίτατα δὲ σπονδεῖος. Ῥυῖον 

σϑύϑις ἀρουίθ σοΥτιρίι 9. ἦτι οοὔοχ Ὑ ται ϑανϊθηβῖβ, ἥτε 

οσδίαμι5. α]ρο ὅτι. Θροίουυιη ΑὙἸ βίο μαπθ5. βουῖρ56- 

ταῖ Τελεμησῆς. 
Ἷ 451 

Ἡογομῖι5, Πετάώλλειον μύρον: ᾿Τριστοιράνης 



[1562 ΑἼΒΥΤΑΣ ἡ ΝΡ 

ΜΙεταπέμπου νῦν ταῦτα σπουδὴ καὶ μύρον, εὕρη- 

μα Μιετάλλου. 
᾿ 

ΜΙέταλλος γάρ τις Σικελιώτης τὴν τοῦ ΠΙεταλλείου ἢ 

μύρου χατασχευὴν εὗρε. μνημονεύει δὲ καὶ «Ῥερε- 

χράτης ἐν τῇ Πετάλ ἢ. ἊᾺΡ ας ΜΙέγαλλος σούθιιαν 

ἂθ 4ιὸ 4] οοίμν δα Ἰοουπι ΑἸποπαθὶ ΧΥ͂, Ρ. 690 {. 7Ὸ 

ΔΙεγάλλιον " ὠνομάσϑη γὰρ χαὶ τοῦτο ἀπὸ Δ1εγάλ-- 
λου τοῦ Σικχελιώτου. οἱ δ᾽ ᾿ϑηναῖόν φασιν εἶναι 

τὸν Πέγαλλον. μνημονεύει δ᾽ αὐτοῦ ᾿Ἱριστοφάνης 
ἐν Τελμισσεῦσι χαὶ «Ῥερεχράτης ἐν Πετάλῃ. Τὰ Αὐῖ- 
51ὉΡ μα πἶ5. Ὑθυσι Θαπὶ 5ου]ρίπναπι ἀἰδουίθ θοίαίαν Ετγπιο- 

1οξ- Μ. γ. 587, 7. 
452 

Αἰβοπαθις ὙΠ. Ρ». 308 {- 

6χ Τελμισσεῦσιν αἴζονε γουρὰ Π͵]ελαγοπτερύγων χκορα- 
“χίνγων. 

ΠῚ ἀο χοραχίγοις αρῖϊ, 

453 

Οταμπιπιαίΐοπς ΒΟΚΚονΐ ν. 386, 6. 

τος κεφαλῆς: τῆς πολιᾶς. Τελμισσεῦσιν ᾿Ιριστο- 

«φάνης. Οὐομῖ. ΗδρΥ οι. οἵ Ἐποίαιμίσπι ρ. 868, 37. 
976, 68. 

᾿λφιτόχρω- 

454 

Ἡογομῖας, ΠῚ ύλακι: ᾿Δριστος ἄάνης Τελμισσεῦσιν 
ἀπὸ (ἐπὶ Ἡρίποῖι5.) τῶν ϑυτῶν λέγει. ἐχεῖνοι γὰρ 
ἐπισχέπτονται τὰς ἐχτροπὰς τοῦ ἥπατος καὶ τὰς 
φλέβας. 

455 

Ἡανροοναῖίίο, Σεπύακ: --- ᾿Τριστοφάνης Τελμι- 
σεῦσιν. 

450 ᾿ 

Ετσπιοῖος. Μ, νυ. 142, 143. 

μα παρ᾽ 
᾿Ἰρίστυλλος: ὄνο- 

᾿Ἰριστο(άνει. εἴρηται δὲ ὑποχοριστιχῶς ὁ 

᾿Ἱριστοχλῆς. --- οὕτως “Πρωδιανὸς εἰς τὴν ᾿ἡπολλω- 

σιερὶ “Π΄ογένης (διογε- 

γνιανὸς οοὐοχ Απριδίδηιι) τοῦ ἄριστος. 

γίου εἰσαγωγὴν ἢ παϑῶν. ΟΥ̓͂Σ ἢ 
ΨΥ ας ᾿ 
{1ὲ: ζΧαι 

᾿ριστοι νης ἐν “Τελμισοῖς. Οοἄοχ Απρυδίδηις ἃρια 

ὙῬιιπιαππιαι, δα Ζοπαγαιι ᾿. Ρ. ΟΝ ΧΥΤ. ροκὲ σπιαο ᾽71ρι- 

᾿ στοφάνει Ὁποῦ κἱ ἴα 

512). ΒΙΘΡ ΘΟ Θὰπὶ ΡΟπίσθιμα χαὶ “ριστοιράνης ἐν “ελ- 

ἀἥάοτο ἀϊοίταν ἐν τελμησοῖς. 

μισοῖς ουτίθιθ. Αὐϑίυ  ποπιθη Ἰϑρῖταν ἧπ ἘοοΙ6- 

5ἷαζ. νυ. 074. ἴῃ Ρ]ίο νυ. 8314. Ϊ 

457 

ΒΘ οΙαβία ῬΊαιοιῖς ΟἸανΚίαμας ν. 381. ᾿ρίστου (- 

νης δ᾽ ἐν Τελμισσεῦσιν εἷς συχοιφάντην ἀποσχώπτει ἢ 
τὸν Χαιρεφῶντα. 

Ζ  ΤΡΙΟΩ͂ «ΦῃΠΣ; 

4δ8δ 

ΒΘ] Ο]αθία ῬΙαιοπῖς Ρ. 380. Ὁμοῦ σημαίνει τὸ ἐγ- 
γύς. --- ᾿Αριστοφάνης Τρις ἄλητι" ἡ γὰρ τὸν Τρι- 

«φάλητα τίχτουσά ησι 

«Ἰάβεσϑε" χαὶ γάρ ἐσθ᾽ ὁμοῦ. 
ΑΔ μαπὸ Τυϊρ]α] ες πιαίθθη ΘΘΥΘΥπἶ5. ἴῃ σοπιπθη- 
ταιΐοιθ ἀ6 Τήρᾳ γ. 44. τοίου: γϑύδι. ἂν ῬΟΠΠΟ αἷμ 
[ἈΡη]ὰ 6 ἱπα]οῖο δ] αίσμι 11, 6. ] 

Ἅπτις κύουσ᾽ ἐφάνη χύος τοσουτονί. ] 

459 ] 
ἩοογομῖαΣ, Ἱλάων: ἥρως, Ποσειδῶνος υἱὸς, 

ἀφ᾽ οὗ ᾿Ἱριστοφς άνης ἐν Τριφάλητι Ἱλάονας ἔφη 
τοὺς «Ῥάλητας, μεταιρέρων ὡς ὑπερβάλλοντας τῷ 

ΑΝ δ. τὶ Σ, 

μεγέϑει, ὡς εἰ ἔλεγε Τιτυοὺς, ἤ τινὰς τοιούτους. 
ἄλλοι δὲ ϑεὸν πριαπώδη φασίν. 

400 

Αἰμοπδθιις Χ͵Ι, Ρ. ὅ95 ἃ. ---' χαὶ ᾿ἡριστοιξάνης 
Τρ ἄλητι παραχωμῳδῶν πολλοὶς τῶν ᾿Ιώνων 

Ἔπειϑ᾽ ὅσοι παρῆσαν ἐπίσημοι ξένοι 
ἐπηχολούϑουν κἠντιβύλουν προσχείμενοι 

ὅχως ἔχων τὸν παῖδα πωλήσει ᾿ς Χίον, 

ἕτερος δ᾽ ὅχως ἐς Κλαζομενὰς, ἕτερος δ᾽ ὕχως 

ὅ ἐς Ἔφεσον, οἱ δ᾽ ἐς ἰἼβυδον. ἣν δὲ πάνϑ᾽ ὁδῷ 
ἐχεῖνα. 

461 

ΒοΒΟΙϊασία Ὑοορᾶάτιιπι νυ. 1339, ἵπ οοᾶϊοο Ψεποίο, 
Ῥιαλεῖς: τῷ ἔργῳ ἐπιβαλεῖς. Ὅμηρος, Αὐτὸς 
γὰρ ἐπίηλε τάδε ἔργα." --- ὃν δὲ Τριφάλησιν ᾿ήρι- 
στοιάνης ., Κοὐδὲν ἄνδρα εἰς ἄτοπον οὐδ᾽ ἀνεπιη-- 
λαι μέν (ἂν ἐπιήλαμεν ᾿ δ τῆς 

4602 
ῬΟΠαΧχ ΙΧ, 90. 

Ἴπιτουν τι τὰς γυναῖχας ἀργυρίδιον. 
4603 

ῬοΊΤΧ Ν, 121. ᾿ἡλαβαστοϑήκας τῶν ἄλλων λεγόν- 
των ᾿ἡριστο{άνης ἐν Τρι(φάλητι ἀλαβαστροϑήχας ἔ ἐφ ηἰ 

᾿Ἰλαβαστροϑήχας τρεῖς ἔχουσαν ἐκ μιᾶς. 

404 
ῬΟΙΧ Ν,, 161]. 

Ἔπειτ᾽ ἐπὶ τοὔννον ἣχε τὴν σπυρίδα λαβὼν 
χαὶ ϑυλακίσχον χαὶ τὸ μέγα βαλάντιον. 

466 
ῬΟΠΗΧ Χ, 102, 

Καὶ τὴν κυνῆν ἔχειν μὲ χυρβασίαν ἐρεῖς. 
406 

Ῥμοῖϊις. Ρ. 613, 4. οἱ Βιυίαας ἴπ τῶν τοιῶν χα- 
κῶν ἕν 

Ἐγὼ γὰρ ἀπὸ Θηραμένους δέδοιχα τὰ τρία ταυτί. 
4607 

Βιορ]ιάπις ΒΥ Ζαπῖ. ἵππον, ᾿)βηρίκ δύο ἴπ μΡανείοιϊα 
ὉΡΟυῖς ἱπίοσνὶ, 4πᾶπι βουγαν ΟὐποίαπεϊηΝ Ῥουρθγτος. 
46 δὐπιϊηϊδίγαμηο ἱπηρουῖο οτος ἈΝ ΧΗ, ν. 77. δὰ. αη- 
ἄπν. Τὸ ἔϑνος ̓  Ἴβηρες, ὡς Πίερες, Βύζηρες --- χαὶ 
ἀριστοί άνης Γριᾳ ἄλητι 

Μιανθάνοντες τοὺς Ἴβηρας τοὺς ᾿Πριστάρχου πάλαι" ] 
χαὶ ᾿ 

Τοὺς Ἴβηρας ος χορηγεῖς μοι βοηϑῆσαι δοόμῳ. 
408 

ΤΙ οἰΐας,, ἢ ομῆς τ ριχέφαλος: ἤπριστος ά ((-- 
γης ἐν Τριφάλητι τοῦτο ἔφη, παίζων χωμιχῶς πα- 
ρόσον τετραχέφαλος Ἑρμῆς ἐν τῇ τροιόδῳ (παρὰ 
δῖε ΑἸΡον: τοῦ Κεραμειχοῦ σονεῖρῖι Κυρίου") τὴ 
Ἀεραμειχῷ ἵδρυτο. 

409 

μέσου τεῖχος: -- τριῶν 
ὄντων τειχῶν ἐν τὴ ᾿“ττιχῇ, ὡς χαὶ ᾿τριστοιᾳ ἄνης 
φησὶν ἐν Τριι(άλητι, τοῦ τε βορείου χαὶ τοῦ νοτίου 
χαὶ τοῦ “Ῥαληριχοῦ, διὰ μέσου τούτων ἐλέγετο τὸ 
νότιον, οὗ μνημονεύει χαὶ Πλάτων ἐν Τοργίᾳ (γ. 
400 ἃ.). 

Ἡυροογαιῖο, «]εὰ 

0 σὰ ΣΙ ΞΟ 

470 
ῬοΟΙχκ Χ, 119. 

Ζτῶβη θ᾽, ἣ κατὰ νύχτα μοι 

-“--Ξ-- τ τὰν τ 



φλόγ᾽ ἀνασειράζεις ἐπὶ τῷ 
λυχνείῳ. 

471 

Αἰμοπᾶριυις ΤΥ. ν. 154 ο, 

Ἦς Οἰδίπου δὲ παῖδε, διπτύχω χόρω, 
ἥρης κατέσχηιν᾽ ἔς τε μονομάχου πάλης 
ἀγῶνα νῦν ἑστᾶσιν. 

472 
ῬΟΙΧ Ν, 17. 

Καὶ τὸν ἱμάντα μου 
ἔχουσι καὶ τἀν ορον. 

478 
ϑιἀα5. οἱ βυδπιπιαίϊοιις. ΒΘ ΚΚονὶ ν. 870, 2. («ρυὰ 

Βαοβπιδππιηι . ῃ. 60.) ᾿Τχαλήφη: ἡ “χνίδη χαὶ ἡ 

χερσαία χαὶ ἡ ϑαλαιτία, ἥτις ἐστὶ χογχυλίδιόν τι. 
᾿Ἱριστοφ ἄνης «Ῥοινίσσαις 

Εἰχὸς δήπου πρῶτον ἁπάντων 
ἴφυα «ὔναι 

χαὶ τὰς χραναὰς ἀχαλήφας. 

Οομῇ. Αὐβθπάθιπι Π|.. Ρ. 62 ἃ. 1Π|. Ρ. 90 ἃ. ᾿ἡκαλῆφαι 
ΘΧ Βοὺ 000 56}Π|0]. Ὑ65Ρ. ν. 879. 

4γ4 

ῬΟΙχ Χ, 165. Ταλεάγρα ---, Ἡριστοφάνης δὲ 
ἐν «Ροινίσσαις χέχρηται τῷ ὀνόματι. 

475 
ῬΟΙχ ὙΙΣ, 199. Ἔν ταῖς ᾿ἡριστος ἄνους «Ῥοινίσ- 

σαις ϑεατροπώλης ὁ ϑέων ἀπομιοϑῶν. 

ΤᾺ Σ 

470 

ΑΑἸΒοπαριβ ΤΧ, ρ. 372 ". 

α. Ὄψει δὲ χειμιῶνος μέσου σιχυοὺς, βότρυς, 
ὁπώθαν, 

στεφάνους ἴων Ἐ Ἐ Ἐ χογιορτὸν ἐχτυφλοῦντα. 
αὑτὸς δ᾽ ἀνὴρ πωλεῖ κίχλας, ἀπίους, σχαδόνας, 

ἐλάας, 

πυὸν, χόρια, χελιδόνια, τέττιγας, ἐμβρούεια. 
ὅ ὑρισοὺς δ᾽ ἴδοις ἂν νιφρομένους σύχων ὁμοῦ τε 

μύρτων" 
᾿ , πα ας, νης, ρεβλβθρ, ξνῖες 
ἔπειτα κολοχύντας ὁμοῦ ταῖς γογγυλίσιν ἀροῦσιν. 

ὥστ᾽ οὐχ ἔτ᾽ ὀὐδεὶς οἶδ᾽ ὁπηνίχ᾽ ἐστὶ τοὐγι- 

αὐτοῦ. 

β' μέγιστον ἀγαϑὸν εἶπες, εἴπερ ἔστι δι᾿ ἐγι- 
αὐτοῦ 

ὅτου τις ἐπιϑυμεῖ λαβεῖν. α. κακὸν μὲν οὖν 

μέγιστον. 

10 εἰ μὴ γὰρ ἦν, οὐκ ἂν ἐπεθύμουν οὐδ᾽ ἂν ἐϑα- 
σπ "1ο. 

ἐγὼ δὲ τοῦτ᾽ ὀλίγον χρόνον «σας ἀφ ειλόμην ἄν. 
β. χἄγωγε ταῖς ἄλλαις πόλεσι δρῶ ταῦτα πλὴν 

᾿“ϑηνῶν" 

τούτοις δ᾽ ὑπάρχει ταῦτ᾽, ἐπειδὴ τοὺς ϑεοὺς 
σέβουσιν. 

α. ἀπέλαυσαν ἄρα σέβοντες ὑμᾶς, ὡς σὺ φής. 
8: τίὴ τί; 

16 α. ἄἌϊγυπτον αὐτῶν τὴν πόλιν πεποίηχας ἀντ᾽ 
᾿ϑηνῶν. 

477 
ῬΟΙΝ ὙΨΙΙ, 13. 

ἸΙμμοὶ 
χράτιστόν ἔστιν εἰς τὸ Θησεῖον δραμεῖν, 

' ἐχεῖ δ᾽ ἕως ἂν πρᾶσιν εὕρωμεν μένειν. 

ΤΟΣ ΦΊΑΥ ΝΟΥΣ: 153 

478 

ΒΟΒΟΙακία Αὐΐππι νυ. 874. 

Τὸν «Ῥρύγα, τὸν αὐλητῆρα, τὸν Σαβάζιον. 
Οἴδσουο ἦ6 Ἰϑρίμθιιβ 1, 15... Νουος ὑογὸ εἶδος οἱ τὴ 
λὸδ οοΐονἰἷς γιοοίπγηα5 ρογυϊο αϊίοηος οἷο «νιδιορλαλιος, 

᾿αοοι ἐδούηε ροοία υοἱογῖς οογποραϊίαο, υὑδχαΐ πῇ αρτιῖ 
οἰωμ ϑαθακίμα, οἱ φηίάαην αἴϊὲ αἰλ ρονορτίνϊ ὑμαϊοαιὶ 
ὁ οὐυϊία!ο οἰϊοίανείιεν, "" 

479 
«Αὐπιποηπῖτς ᾿. 41. 

“Ἰιέφϑορας τὸν ὅρχον ἡμῶν. 

Τάθπι ΑἸηπιοηἶτπα. ἱπν. ὑπάγειν γν. 140. --- χαὶ ἀάρι- 
στοςάνης 

Ἐγὼ δ᾽ ὑπερῶ τὸν ὅρχον. 
ἀντὶ τοῦ προερῶ. Ἠδθο ἀιοψιο δὴ Ἰ]ουὰ τοίου 
θαυ πᾶ πηι. 

ά80 
Οναπηπιδίίοις ΒΟΚΚΟυΪ Ρ. 425,8. “πιχϑύς: τοὺς 

οὐκ ἐοϑιομένους ἰχϑῦς. ᾿Τριστοιάνης Ὥραις. 

481 
ἨΈ ΟΝῖ5, ρῶς ἱερόν : ἱερὸν ᾿Ἱρᾶς ᾿1ϑήνη- 

σιν. ᾿Τριστοφράνης Ὥραις. ἔνιοι δὲ τὴν βλάβην λέ- 
γειν αὐτὸν ἐνόμισαν. 

482 
ῬΟΠχ Χ, 1600. σχοπήρα, ὡς ἐν ταῖς Ὥραις 5 ; 

, «ριστοφάνους. 
488 

Ἡρογομῖς, “]Πιχαστιχόν: ᾿Πριστο(άνης ἂν Υ ᾽ 6 φανῆ, 
σ΄ ΄ ΄ ἐν Ε ΄ - ὥραις τριώβολόν (φησιν εἶναι. οὐ μέντοι ἕστηχεν, Ξ ἧ 
ἀλλ᾽ ἄλλοτε ἄλλως ἐδίδετο. 

484 

Ἡρογομίπα, Ζεῦγος τριπάρϑενον: ᾿4ρι- 
στοφάνης Ὥραις χαταχρηστιχῶς ἐπὶ τῶν τριῶν τὸ 
ζεῦγος ἔϑηχε.,, Ζεῦγος τριδούλων (τρίδουλον 581- 

ΠΝ 

4855 

ῬΟΙΠΧ ὙΠ, 187. Χοιροπῶλαι, ὡς ᾽ἄριστο- 
φάνης ἐν Ὥραις. 

4806 ἃ 

ϑοοΠἸασία ῬΙαί να. ΟἸαν Κἴαπις Ρ. 391, Χαιρεφρῶν-- 

τα ᾿Ἰριστοφάνης ἐν Ὥραις νυχτὸς παῖδα χαλεῖ. 

486 » 

ϑ ΠΟ] δία ὙΘραν. ν᾿ 1178. Θεογένης ᾿ἡχαρνεὺς, 
ὃν χαὶ ἐπὶ τῷ μεγάλα ἀποπαρδεῖν κωμῳδοῦσιν. 
δῆλον δὲ ἐν ταῖς Ὥραις. 

44Π.ΖὩΝ ΦΡΑΜΓΜΤΩ Ν. 

487 

Βουρίου υἷα Αὐἱδίορμαμῖς ν. ΧΥΤ. -- (ήριστο- 
«άνης) μετήλλαξε τὸν βίον παῖδας χαταλιπὼν τρεῖς, 

Φίλιππον ὁμώνυμον τῷ πάππῳ χαὶ Νιχόστρατον 

χαὶ ᾿ἡραρότα. --- τινὲς δὲ δύο φασὶ, «Ῥίλιππον καὶ 
5" ἢ Ἐν ἀρωτΝας Ὁ, Ων 
᾿Ἰραρότα, ὧν καὶ αὐτὸς ἐμνήσϑη 

Τὴν γυναῖχα δὲ 
αἰσχύνομαι τώ τ᾿ οὐ φρονοῦντε παιδίω. 

ἴσως αὐτοὺς λέγων. 
488 

Αἰμοπαθὶ ορίΐοπιο ΠῚ, ᾿. ὅ8 ἃ. 

γε νυν τὰς ἀμυγδαλᾶς λαβὼν 
τασδὶ κάταξον τῇ κεφαλῇ σαυτοῦ λίϑῳ. 

ἘΒΛΟΜΕΝΤ ̓ς 20 



154 ἈΡΝῚ 

489 

Αἰβοπαᾶρις ὙΠ. ν. 310 Γ᾿ 

«Ἱάβραξ ὁ πάντων ἰχϑύων σοφώτατος. 
490 

Αἰμοπαθας Ἀν Ρ. 444 ἃ. 

᾿Ηδύς γε πίνειν οἶνος ᾿Ἱιρροδίτης γάλα. 

491 

Αἰβόπαοις Χο, ν. 446 ἃ. 

Πικρότατον οἶνον τήμερον πίει τάχα. 
402 

ΑἸποπαοις ΧΙ. Ρ. 485 ἃ. 

Τὸ δ᾽ αἷμα λέλαφας τοὐμὸν, ὦναξ δέσποτα. 

4903 

ΧΙΝ. γ. 852 ἔ. 
ὄντως γλυχύτερον τῶν ἰσχάδων. 

404 
ΧΡ. 701 ἢ 

᾿Ἐχφέρετε πεύχας χατ᾽ ᾿γάϑωνα φωσφόρους. 

ΑἸ οπδριις 

Οὐδὲν γὰρ 
ῪὟ 

ΑἸ οπδοις 

Ἑοτνίαθδθ οχ ὙΠποϑιπορΠουϊαζιιοῖὶς 5ϑοπηαῖο, 

490 

ὉΠΒΟΘΙΌΡοσοι5. ρα ΒΟΚΚουιι Ρ. 1247. ΤΠ]αρὰ ᾽1ρι- 

στοφάνει περισπωμένως .,(Ἵχετον πρεσβὴ δύο." 
Τοᾶππος ΑἸοχαπάνίηις Ρ. 14, 24, Τὰ δύο εε εἷς ἢ 

συναιροῦσιν «ϑηναῖοι -- 

Καὶ πρός γε τούτοις ἥκετον πρέσβη δύο. 

490 

ὉΒΟΟΤΟΜΡΟβοις. ἃρπᾶ ΒΘ Κοσαμι ν. 1399. Π͵]ύχης: 

π-- σημαίνει δὲ χαὶ τοὺς ἀμανίτας τοὺς περὶ τὰ 
δένδρα γινομένους, ὡς παρὰ ᾿Δριστοφάνει 

Ὀπτοὺς μύχητας πρινίνους. 

497 

ΟἸοπιθη5. ΑΙθκαπήνίηις Θίγοπιαί. ΨΊΙ, ν. 745. 

«Ἱσχρὸν νέᾳ γυναικὶ πρεσβύτης ἀνήρ. 

498 

ΟἸομιθης. ΑἸοχαπάτνίηις Θινοπιαί, ΨΊ, γ᾿. 751. 

Βέβαιον ἕξεις τὸν βίον δίκαιος ὧν 

χωρίς τε ϑορύβου καὶ φόβου ζήσεις χαλῶς. 
499 

Βομιοϊϊασία ῬΙαιοηῖς Ρ. 371. ἥττας: τοῦτο υιλού- 

μενον μὲν τινά σημαίνει, δασυνόμενον δὲ ἅτινα. --- 

ἐνίοτε δὲ ἐχ τοῦ περιττοῦ προστίϑεται. ἀϊοιστο-- 

φάνης Νειρέλαις (ν. 030.) (Ὅστις σχαλαϑυρμάτν ἄττα 

μιχρὰ μανϑάνων.““ Ἐρατοσθένης δὲ χοονιχῶς αὐτό 

φησι παραλαμβάνεσϑαι 

Πυϑοῦ χελιδὼν πηνίχ᾽ ἄττα φαίνεται" 
χαὶ πάλιν 

Ὁπηνί»᾽ ἀεϑ᾽ ὑμεῖς χοπιᾶτ᾽ ὀρχούμενοι. 
Οοπέ, Ἡυροογαιο οἱ ϑυΐάας. ἱπ ἄττα, Εἰγπιοῖορ. ἈΠ, 

Ρ. 107, 40. Τιοία 5. ν. 118 οχίν. ῬΒίϊοπιο Πθασποὶϊ 

Ρ. 10. Ποσγοἴνιις,, Ῥμοῖίις οὐ δυΐδας ᾿ὰ Π]ύϑου. 

ὅ00 
ῬΟΙΠΧ ΤΠ, 18. 

Ἄλλαι δὲ χυαμίζουσιν αὐτῶν Ἐ Ὲ 

πρὸς ἄνδρας εἰσὶν ἐχπετήσιμοι σχεδόν. 

ὅ01 
ῬΟΙχ ΤΠ, 84. 

-Ιούσησϑε καὶ χτεγίσησϑε πρὸς τὸν ἥλιον. 

802 
ῬΟΙΠκ ΤΠ, 39, 

Ἵνα μὴ καταγῆς τὸ σχάφιον πληγεὶς 
, 

ξύλῳ. 

ςς- 

ΣΟ ΦΥΑΥ ΝΕ ΤΣ: 

ῬΟΙῸΧ ΠΠ|, 180. 

Ἵνα ξυνῶσιν ᾧπερ ἥδεσθϑον βίῳ, 
σχώληκας ἐσϑίοντε καὶ μυλαχρίδας. 

504 
ῬΟΙΙκ Π, 238. 

Ὡς οὐχ ἕτερον ἄνδρα σάρχινον, 
ὅ06 

ῬΟΙΠΧ ΥἹ, 24, 
΄ Η ΄ ᾿ Νν ᾿ ΄ 

Τί τὸ χαχόν; ἀλλ᾽ ἡ χοχκχύμηλ᾽ ἠχρατίσω; 
ῬΒΡΥ ποῖνις ΒΟΚΚονὶ ρ. 23, 15. ᾿Ἰχρατίσασθϑαι: 

ι 3 -: το , 
τὸ μιχρὸν ἐμιραγεῖν πρὸ τοῦ ἀρίστου. ᾿ἡριστοφά- 
νὴς 5» “ἰχρατιοῦμαι μικρόν." 

ὅ00 
ῬΟΠΠΧ ΥἹ, 80. 

| ᾿Ὀξυγλύχειάν τἄρα χοχχιεῖς δόαν. 

᾿ τουτὶ δὲ τὸ ἰαμβεῖον ᾿Τριστοφάνης οὐχ ἴδιον ὃν εἴ- 
ρηχεν, ἀλλ᾽ ὡς «Ἱἱσχύλου. 

507 
| Ῥομὰχ ὙΠ], 26. ᾿ . 
Ι Ε Ἶ Τὴν χυτραν, 

ἐν ἡ τὰ χρεάδι᾽ ἧψες ἐζωμευμένα. 
ὅ08 

ῬΟΙΠΩΧχ Υ, 64. 

| λἹνήσεις χροχύδα μαστιγουμένην. 
ὁὅ09 

ῬΟΙκ ὙΠ, 67. 
᾿]λλὰ τὸ στρόφιον λυϑὲν 

τὰ χάρυά μοὐξέπιπτεν. 
510 

ῬΟΠαχ ὙΠ, 108. 

Πλὴν εἴ τις πρίαιτο δεόμενος 
βασχάνιον ἐπὶ χάμινον ἀνδρὸς χαλχέως. 

ὅ11 

ῬοΙχ ΥΠ, 162. ΤΠεπρῶν} κεράμιον ὀξη- 

ρὸν ἀνὴ τοῦ μυδᾶν ᾿ριστοιράνης λέγει. ΤἸάριι 
᾿ ὙΉΗ,, 101. χεράμιον ὀξηρὺν ὁχ Αὐἱδίορμαπθ πιοπιουαΐ, 

512 

Ῥοπιχ ὙΠΙ, 17. Ἔνιοι δὲ οἴονται χαὶ ἀνάγχην 
σχεῦος εἶναι διχαστιχὸν εἰπόντος ᾿Ἰοιστοιράνους 

Οὐχ εἰ λαβὼν ϑύραζε τὰ ψηφίσματα 
χαὶ τὴν ἀνάγχην ἐς χόριιχας ἐντευϑενί; 

| 518 
ῬΟΙμΜμιχ Χ, 32. 

Τὸ παραπέτασμα τὸ Κύπριον τὸ ποικίλον. 
ὁ11 

Βυϊδας, 4ὑκίνεται: ξηραίνεται. --- ἡ πρώτη 

χαὶ ᾿Ἱριστοι ἄνὴς 

δὴ παιδάριον ἐξαυκίνεται. 

δασύνεται 

᾿Πνταῦϑα 

χαὶ ἑτέρωϑι ων" ὅπ Ν 
-- Ὥστ᾽ ἔγωγ᾽ ηὑὐακινόμη 

᾿ ϑεωμενγος. 
ὅ16 

] Ῥποιΐις. Ρ. 260, 10: οἱ Βιίάας, Π7]ηλῶσαις 

Τὴν φάρυγα μηλῶν δύο δραχμὰς ἕξει μόνας. 

“10 

Ῥποίίις ν. 480, 3. οἱ διΐίδης, Πρόσισχες: 

᾿ς Τὸ πρᾶγμα τοῦτο συλλαβεῖν ὑπίσχομαι. 

ὅ17 
Βιϊάας, Σχέδιον: ἐχ τοῦ ἑτοίμου. χαὶ Ἴριστο- 

φάνης « Ταῦτα δὲ } σχεϑδίοις ἔοιχει “ες τουτέστιν ἐκ 

τοῦ παρατυχόντος εἴρηται. 



ὅ18 

ῬμΡυπίομιις ΒΟΚΚοΡῚ ᾿. 57, 14. 

Οὔχουν μ᾽ ἐάσεις ἀναμετρήσασϑαι τάδε; 

ὅ19 

Ονδπιπιαίίους. ΒΟΚΚΟΡῚ ρ. 400, 9. οἱ Ἑδνουίπιιϑ 

ΑΙΑῚ Ἡυτῖς Αἀοηϊαϊς ν. 16 ἃ. 

“Σὺ δ᾽ οὐχ ἀνεῖχες 

1 

5. ΦΟΝΝ, “ ᾿ τ 

αὐτὸν ὥσπερ εἰχὸς ην. ] 
520 

Οταπιπιδιϊοι ΒΟΚΚΟΡΙ ν. 434, ὅ. πόρρητα 
᾿ ΄ ν ΄ ». πάντα τὰ ἀπειρημένα χαὶ ἀπηγορευμένα ἐν τοῖς 

νόμοις λέγουσιν. 

Οὕτως τι τἀπόρρητα δρῶν ἐστι μέλει. 

Ἑονίδϑβθ ἔστι» μιέλον. 
ἀϊανῖο 

᾿Ἵ ΤᾺΝ 
-Τριστοί ἀνὴς 

ΑἸΐαμι. σοπϊδοίασαπι, ἐτημέλει, 
ΠῚ ἸΘΒΟΪΟ. {πὸ ῬυΟροσία υἱάϊ, Αγρπᾶ Βυϊάδπι 

ἴῃ ἀπόρρητα 5ουΐρίνηι ἵν θη ϊομθ ΔΘ ἸΟ]αποποὶ οὐτό, 
τ᾽ εἰπόρρητα δρῶν ἔτι μέλλει. 

521 

Ετγπιοος. ΜΙ. ῥ. 61, 17. 

Τίγνωσχε τὸν ἄλεισόν τε καὶ τὰ γράμματα. 
523 

Ετσιποϊος. ΜΙ. ν. 270. 45. 

Ὁρῶ γὰρ ὡς ὄμιραχα διασαυλούμενον. 
523 

ἘτγπιΟΙοσ. ΜΙ. γν. 380, 28. 

Καταντιβολεῖτον αὐτὸν ὑποπεπτωχότες, 
ἐχβαίνετον τὸν πατέρα τοῖς ὀρχύήμασι. 

534 

Ἑτγπιοϊοσ. ΜΙ. ν. 298, 53. 

Καὶ τῶν πρὸς εἴλην ἰχϑύων ὠπτημένων. 
525 

Ἑτσποορ. Μ, ν». 470, 34. 

Ἴχτινα παντόφϑαλμον ἅρπαγα τρέφων. 
ἅρπαγας τρέφων ΟἸνοοιΌΡοΟποι5. ἀρὰ ΒΟΚΚουαπι ἐπ ἂπ- 

ποίαιϊοπθ δα Ἰοοιπὶ ΕΓΥμΟ]οσὶ ρ. 901. 

ὅ20 
: » , : 

Ἑϊσιιοοσ. Μ. γν. ὅ26, 20. ““οιστοφάνης τὴν 

σχληρότητα «Αἱσχύλου ἐνδειχνύμενος ἔφη 

Οἴμαι γὰρ αὐτὸν χόλλοπι 

ἐοιχέναι. 
527 

Ἑτσπιοϊος. ΜΙ. ν. 682, 51. 

αν. Ποῖ χῆχος; β. εὐθὺ Σικχελίᾳς. 

528 

ἘἙΠικίαί εἴ 5. ἡ. 73. οχίσγ, ᾿ 

ἘἘπὶ τῷ ταρίχει τὸν γέλωτα χατέδομαι. Ι 

429 

ἘΠυιβίαιαἶτ5 Ρ. 969, 41, Τὸ δὲ σῶς εὕρηται, φασὶ, 
χαὶ ϑηλυχῶς. ᾿Ἰριστοιφάνης 

Οὕτω παρ᾿ 
λέγουσι δὲ χιὶὺ σᾷ τὰ σῶς οἱ παλαιοὶ, 
χαὶ σῷ ἡ σώα. --- ᾿Ἰριστοφ ἄνης 
Ἢ μᾶζα γὰρ σᾶ χαὶ τὰ κρέα χὠ χάραβος. 

ἜΚΕΝ , το ΤΕΝ 
ἡμῖν ἡ πόλις μάλιστα σῶς ἂν εἴη. 

παρ᾿ οἷς 

ἘΧοουρδῖί πᾶθο οιΐαπ ῬΒΙ Θπιο ἴῃ υ. σῷος. ] 

850 

Ἑποίδισπις ἡ. 1166, 51]. 

᾿Ενδὺς τὸ γυναικεῖον τοδὶ χιτώγιον. 

51 

Ἑπιρίαι μας ἢ. 1387, 4. 
: εἶ ᾿ : τ 
Ἑστῶτας ὥσπερ τοὺς ὀρεωχόμους ἄϑρους. 

ἘΓακΊΆΤΠ ΠΡ. 1415, 62. 
ΠΙόϑεν δ᾽ ἐγώ σοι συγγενὴς, ὦ «φαρμαχέ; 

698 

Ἐαδίδίμῖπις ᾿ς. 1419, 52. Χαὶ διχαστήριον στο-- 
ροῦσιν ᾿ϑήνησιν ἐπώνυμον, τῆς Παλλάδος. ἰάριστο- 
φάνης 

ἤχων χτενῶ σὲ τέχνον" 
ὁ δ᾽ 

ἐπὶ Παλλαδίῳ τἄρ᾽, ὦ πάτερ, δώσεις δίχην. 
ἐδίχαζον δὲ κατὰ Παυσανίαν ἐκεῖ ἀκουσίους «φρόγους 
οἱ ἐφέται. 

ὑπεχρίνετο 

554 

Ἐπιοίδι μῖπ5 Ὁ. 1442, 2... 

Ἔφευγε, κἀγὼ τῆς ὑπαντὰξ εἰχόμην. 
ὅ35 

Ἐπιοίαι τς Ρ. 1467. 35. 

Καὶ χύων ἀχράχολος 

Ἑχάτης ἄγαλμα φωσφόρου γενήσομαι. 
Οὐοπῇ. βυδμπηπιδίϊοιια ΒΟΚΙΚΟυῚ ρυ. 327, 13. 

ὅ830 
Ἐ ιβίατμῖις Ρ. 1685, 20. ρμοκίψαμπι 6 ἴογπιΐ υϑοα- 

Βυΐοναιι ἄρχος οἱ ἀπαρχίας, γιὸ ἄρχτος οἱ ἀπαρχτίας 
ἃΡ φαϊρυσάαπι ἘΕΤΡΑΙΪς. ΘΧΡΟΒΙ , ἴτὰ ρουρὶς, εἰ δὲ 
τοῦ ἄρχτου ὑπεξαιρεϑέντος τοῦ τ, ὡς εἴρηται, οὐ 
γέγονε σημασίας ἐναλλαγὴ, οὐ μὴν οὐδὲ γελοια-- 
σμὺς, ἀλλ ὃ χωμιχὸς τὸ χάππα ἐξελὼν γέλωτα ἐχί- 
γνησὲν εἰσπεσὼν οὕτω 

ἁΠελλόν ἔστι χαὶ καλεῖ 
τὴν ἄρχτον ἄρτον, τὴν δὲ Τυρὼ τροφαλίδα, 
τὸ δ᾽ ἄστυ σῦκα. 

537 

Ἐπιβίδι μας ν. 1788, 20. Ἐχ τοῦ Ὁμηρικοῦ ὦνου 
παρὰ τοῖς ὕστερον ἡ ὠνή. --- εἰ δὲ ἀπ᾿ αὐτῆς παρῆ- 
χται καὶ ἡ παρὰ τῷ χωμιχῷ ὄνωγνις, ἧς χρῆσις φέ- 
ρέται παρὰ τοῖς τεχνιχοῖς τὸ 

Εἴτα δὴ 
εἰς (αἀα. τὴ») πόλ᾽ν ἄξεις τήνδε τὴν ὀνώνιδα; 

οὐχ ἔστι βεβαίως ἀπισχυρίσασϑαι. ὄνομα δὲ βοτά- 
Οὐω ᾿ ὰ Ἀν.» ΄ ",͵ ε ΄ γῆς ἡ ὄνωνις, δι᾿ ἧς ἐπ᾿ ἀλογίᾳ ἴσως ὁ χωμιχός 

τινὰ σχώπτει καὶ ὁᾳϑυμίᾳ, ὡς τοῦ ὄνου χαὶ γωϑροῦ 
ὄντος. 

538 
Τπθορβποϑίις ἐπ ΒΟΚΚοΡῚ Αποοῦθιϊβ ν. 1408, 

«Τίϑος τις ὥζησεν τεϑυμιαμένος. 

599 
ΒοΒΟΙΣα σία Ἐπμΐέππι ν. 187. 

'Ὥιμην δ᾽ ἔγωγε τὸν Κυχλοβόρον κατιέγαι. 

510 

ΒΟ δία Ε χυϊίιπι γν. 254, Εὐχράτης ἔφευ- 

γεν εὐθὺ τῶν χυρηβίων: ἔνϑα αἱ χάγχρυς 
φρούγ Ὄτοῖς κάγχρυς δέ εἶσιν αἵ λελεπισμέναι χρι-- 

ϑαὶ ἀφ᾽ ὧν ἡ πτισάνη. σχώπτει δὲ χεὰ τὸν Εὐ-- 

χράτην ὡς τοιαύτην τέχνην ἔχοντα. ἂν ἄλλοις γοῦν 
φανερωτέρως φησὶ .. Καὶ σὺ χυρηβιοπῶλα Εὔχρατες 

Ἰάοπι δ νυ. 129. στυππειοπώλης: 
ὁ τὰ στυππεῖα πωλῶν, τουτέστι χαννάβινα, λινᾶ. 

στύπαξ."" 

δηλοῖ δὲ τὸν Εὐχράτη χαὶ τὴν ἐπ᾽ αὐτοῦ πολιτείαν, 
ὃς στύππαξ ἐκαλεῖτο διὰ τὸ στυππιοπώλης εἶναι, 
ὡς χαὶ ἐν ἑτέροις. 



ΠΞ 

150 Ψ ΡΥ Σ ΤΟ ΦᾺ ΝΟΥ Σ. 

541 δῦ 

ΒοΒοΙαοία Ἐπιὶρι ας Μοάθαο συ. 46. ΒΟΊΙαΣ: δ 1θ6ὲ ταν Ὅρα Ν Ν 

᾿Εβάϑιζέ μοι τὸ μειράκιον ἐξ ἀποτρόχων. ᾿ς Κιργάντες γὰρ τὴν πόλιν ἡμῶν χοτυλίζετε τοῖσι 

: ἐξ 542 , ] πένησιν» 
π ἘΦ: | ὅ50 

ΒΟΒΟΙαοία Βαπᾶνιπι νυ. 7570. Τῶν ἀντιλο- 

γιεῶν: παρίστησιν αὐτοῦ τὸ περὶ τοὺς λόγους σα- 

πρόν. χαὶ ἐν ἄλλοις 

Στρεψίέμελος τὴν τέχνην Εὐριπίδης. 

οὐ σοπάιηι νἱάθίαν στοειμέμαλλος. Οουτῖσοπα ἀθίιν στροειμέμαλλο 

848 

ΒΟΒΟΙ σία Ῥαοῖς νυν. 1081. “Παχαυνιάσαι: --- 

ἐν ἄλλοις Πύσος καῦνον τὸν χλῆρόν (ασι. καὶ 

ἔσϑ᾽ ὁ χαῦνος; 
544 

Οταπιπιαίίοις ΒΟΚΚουὶ ν. 8384, 8, ᾿1λοῶ»: ἀντὶ 

τοῦ περιάγων, ὡς οἱ ἀλοῶντες βόες. 

στοφάνης 

πὶ » 
ουτως «ἴρι- 

᾿Ἰλοᾶν χρὴ τὰς γνάϑους. 
δ40 

Οταπιπιδίΐοις ΒΟΚΚονὶ ρ᾿. 398, 260. 

«Ῥράζε τοίνυν, ὡς ἐγώ σοι πᾶς ἀνέρριμμαι κύβος. 
Οππΐθ50 Ροθίαθ ποιπῖπο ϑυΐίας ἴθ ἀϑέρριπτον. 

8546 

ῬΟΙκ ΥἹ, 49. ᾿7ριστοφ νης 
. ᾿ ΠΕΡ ᾿ 

Τὸν σαπέρδην ΑἸἾΡΟΤΟΛΟΙ χοὴ 

χαὶ καταπλῦναι χᾷτ᾽ ἐχπλῦναι 

καὶ διαπλῦναι. 
δ47 

ῬοΠπκ ΥἹ. 656. 

Χορϑαὶ, φύσχαι, πάσται, ζωμοὴ, 
χόλικες. 

ὁ415 

ῬΟΙχ ΥἹ, 62. 

Πολφοὺς δ᾽ οὐχ ἦψον ὁμοῦ βολβοῖς. 

ὅ49 

ῬΟΠῸΧ ΙΧ, δά. 

Εἰϊχοβολοῦντες χαὶ πλάτταντες. 

δ00 
Αἰποπαοὶ ορίτοπιο 11. Ρ. 67 ἃ. 

Ἐν δὲ Κλεωναῖς ὀξίδες εἰσί. 

δό1 

Αἰποπαοιις ΕΥ̓͂, ἡ. 173 ἃ. 

᾿4λλ᾽ ὦ «“Ιελφῶν πλείστας ἀχονῶν 

«Ῥοῖβε μαχαίρας 

χαὶ προδιδάσχων τοὺς σοὺς προπόλους. 

552 

δοχίις. Ἐπηρὶνίοις. δἄνθυςις 

Ρ: 3604, 

“Ἰιάλεχτον ἔχοντα μέσην πόλεως 

διδμπιπιαίϊοος 4, Ὁ, 

οὔτ᾽ ἀστείαν ὑποϑηλυτέραν 

οὔτ᾽ ἀνελεύϑερον ὑπαγροιχοτέραν. 

ὅ53 

ΟἸοπιθὴς ΑἸοχαπῖν, Βινοπιαῖ, ΥἹ, μ. 749. 

ΑἹ ύναται γὰρ ἴσον τῷ δρᾶν τὸ νοεῖν. 

ὅδ. 

ῬοΠπκ ὙΠ, 143. 

Ὥστ᾽ ἀναχύπτων χαὶ χαταχύπτων τοῦ σχήματος 

οὕνεκα τοῦδε 
χηλωνείου τοῖς χηπουροῖς. 

ΑἸμοπδοὶ ορίίοπιο ΠΠ. ν. ὅ0 ο. 

Ἐν τοῖς ὄρεσιν αὐτομότοισιν τὰ μιμαίχυλα φύεται 

σιολλά. 

51 

ΒΟΠΟΙ Ασα ΑΟΒαυπθσῖιπι Ὑ. 519, οἱ ϑυϊδας. ἴπ 

σίχιον 

Σικύους ἐνθάδε πὴ φυομένους οὐδενὶ χύσμῳ πε- 
᾿ 

ριοντες 

χατήσϑιον. 
08 

᾿ 
διϊῆας, Χε ζειν: τ 

ν Ν,., 2:5 ε - ΕΣ ἱφ᾿ 

Αὐτὸς δείξας δ᾽ ἁρμονίκις χιάζων ἢ σιφνιάζων. 

δῦ9 

Ἑνοιίαπις ῃ. 204, Κενέβροεια: τὰ νεχριμαῖκ 

» 
ἘΣ, 

χρέα οὕτω χαλοῦνται, ὡς χαὶ ᾿Ἰριστοφάνης ,,Οὐκ 

ἔσϑ᾽ ὃ χενέβοειον ὅταν ϑύης τι, καλεῖ με. Βεμο- 

Ιἰαοία Ανίππι νυ. ὅ38. Κενεβρεέων: τὰ ϑνησι- 

οθὺχ ἔσται χενέβοιον 

ὅταν ϑύση." Ἑουΐασδθ ἰρίταν βου! οπσαπι 

Οὐκ ἔσται, χενέβρειον ὅταν ϑύσῃ τι, χαλεῖν μι. 

ὅ00 
Οταμππιαίίοις ΒΟΚΚοΥΙ Ρ. 343, 21, 

Τί γὰρ ἐπὶ χακότροπον ἐμόλετον βίον 
ἀδιχομηχάνῳ τέχνη; 

- " , ΄ 
μαι χρεκ οὕτως ἐχάλουν. 

501 

δα] Δα. οἵ σταπιπιαίίοις ΒΟΚΚΟνΙ Ρ. 415, 39. ᾽7ρι- 

στοφάνης 

ἹῬήματά τε χκομινὼὰ χαὶ παίγνι᾽ ἐπιδεικνύναι 
σεάντ᾽ ὠπ᾿ ἀχροι υσίων χἀπὸ χκιναβευμάτων. 

502 

} ᾿Απεϊαιι εἰσι Ρ. 86, 8. Βῆ: προβάτων βληχή. 

-«Ἰριστος ἄνης 

Θύτην μέλλει χαὶ χελεύει βὴ λέγειν. 

ὅ0ῶ3 

ΑἸποπδοὶ ορίίοθιο 1. Ρ. 80 ». Ζίμεται δὲ ἐν 
ὁ Πράμνιος. ἔστι δὲ 

οὗτος γένος τι οἴνου. χαὶ ἔστιν οὗτος οἴτε γλυκὺς 
οὔτε παχὺς, ἀλλ᾽ αὐστηρὸς χαὶ σχληρὸς χαὶ δύναμιν 
ἔχων διαφέρουσαν, οἵῳ ᾿Ἱριστοφάνης οὐχ ἥδεσθαι 

᾿ϑηναίους «φησὶ λέγων τὸν ᾿ϑηναίων δῆμον οὔτε 

ποιηταῖς ἥδεσθαι σχληροῖς χαὶ ἀστεμᾳ έσιν οὔτε Πρα- 

“νίοις σχληροῖσιν οἴνοις συνάγουσι τὰς ὀφρῦς τὲ 
χαὶ τὴν χοιλίων., ἀλλ᾽ ἀνθϑοσμίᾳ καὶ πέπονι γνεχτα- 
ροσταγεῖ. 

Ἰχάρῳ, φησὶν ᾿Ἐπαρχίδης, 

ὅ04 

Αἰποπαοὶ ορίίοπιο ΧῚ, ᾿. 1127. ο. πορίγαθ, Ἔχα- 
λεῖτο δὲ χαὶ τὸ ἑταιριχὸν συνευωχούμενον «ιλοτή- 

᾿Πριστοφάνης Ππτάπους γοῦν ἡ σχιά στιν 
τὸ δεῖπνον" ὡς ἤδη καλεῖ μ᾽ ὃ χορὸς ὁ «ιλο-- 

τήσιος."" 

σιον.- 
τλ λ.. πὸ 
ἢ πὶ 

ὅθῦ 

Αὐίϑεῖαος γὸ}. Τν ν. 87, 19. Ὃ δέ «ησιν ᾿Ἴριστο- 
φάνης περὶ «Ἱσχύλου σκότον εἶναι τεϑνηχότος, τοῦτ᾽ 

ὥξιον χαὶ περὶ τούτου (1λεξάνδρου τοῦ Κοτυαέως) 
γῦν εἰπεῖν εἰς παιδείας λόγον. 



ὅ06 

ῬΙαΐΔτοἾλις. αι] ἀἸοῖτν ἴῃ Ὑἱΐα ἄθοθπὶ οὐδίουιιπι Ρ. 

886 6. ᾿Ισοχράτης Θεοδώρου μὲν ἦν παῖς τοῦ ἀρ- 
χιερέως -- ϑεράποντας αὐλοποιοὺς χεχτημένου χαὶ 

εὐπορήσαντος ἀπὸ τούτων --- ὅϑεν εἷς τοὺς αὐλοὺς 

χκεχωμῴϑηται ὑτπιὸ ᾿Ἱριστοιάνους καὶ Στράττιδος. 
567 

Ἡογομῖις, “νῶι εἶδος ἐνωτίου παρὰ ᾿4λ- 

χμῶᾶνι ἢ (καὶ ΑἸνουτ) ᾿Ζριστοιράνει. 

ὅ08 

Ζϑπορῖις Ῥυόυο. 1,1. ᾿ἡΤβυδηνὸν ἐπιφό- 
0 
ᾧ 

τ τα, ΘΗΝ Ξ Ἑ 
αὐτῶν (ΑΡγάθπος 4101) συχος αντεῖσθιαι τοὺς ξένους. 

᾿ ΝΣ ᾿ ἢ Ξ 
ἡμας -- εἴρηται δὲ ἡ παροιμία χιὰ ἀπὸ τοῦ ὑπ᾽ 

ἔνϑεν ᾿Πριστοφάνης τὸν συχοιράντην ᾿Ιβυδηνοκώμην 

εἶπεν. Οουνῖρο ᾿Ἰβυδοχόμην δος ΠΟ ομΐο 1. ρ. 26. 
οὲ Βοκκοιὶ Απθοάοιϊς ν. 215, 06. 322, 31. 

5609 

Βιϊάας. ἱπ ἀγχύρισμα, Ἔστι δὲ ἀγχύρισμα χαὶ 
σχεῦος ἀγρευτιχὸν σύχων. ᾿Ἰριστοφάνης. Ἐντον βταμπι- 
πιαιοὶ, «υΐ ἀγχύρισμα οαὰπ ἄγχυρι οοπιΐπουϊε, Δ 

Κυιρίθιο ποίαις. ΟδΓ ΘΟπιραναίο ΠΙΟΡΥΟΙΪΟ, 7 γχυρα: 

ἐν ἡ τὰ σῦχα λαμβάνουσιν. 
5710 

ῬΟΠΙκ Π, 108. ᾿Τριστοιάνης δὲ ἄγλωττον τὸν 
εἰπεῖν ἀδύνατον ἔ(η. 

57] 

ῬΟΙΠυκ ΠΙ, 48, ᾿Πριστογ ἄάνης δὲ ἄγυνον τὸν 
ὌΝ; 
ἀγύνην. 

572 

Ε ἘΒΌΩΝ Ῥ- 7, 20. γῶνα: τὴν συναγωγήν. 
οὕτως -«Ἰοιστο( ἄνης. 

573 

Ἐιοία μας Ρ. 1864, 12. ἼΠ δὲ χαὶ ἄδδιξ μέ- 
τρον τι, φασὶ, τετριιχοίνιχον. ᾿ριστοιράνης ,..1λ- 

φίτων πελάνων ἀδδιχα.  ῬΠοῖΐς. Ρ. 8, 6. οἱ βσνᾶπι- 

τηδίϊοις ΒΟΚΚουὶ ν. 382, 26. Ἤδαδιξ: μέτοον τετρα- 

'χοίνιχον. (Εἰσιποος. ΜΙ. ν. 10, 53. 17. 46.) 

πριστοιάνης. Οουχιρία. ἩΘΘΥ οι, {δ δέξεςς μέ- 

ε, 
υουτῶς 

τρον τετοαχοίνης. 
ὅ74 

Ῥμοιῖα5 Ρ. 9, 231. δηφάγοις: 
« “ Ξ ες 5 , τ 
ἵπποι οὕτως ἐχαλοῦντο, ὡς ᾿Ἴριστοι ἄνης χαὶ ΦῬερε- 

χράτης. 

ἀγωνισταὶ 

ὅ76 
Οναπιπιαίΐοιβ ΒΟΚΚΟ ν. 8346, 1. ἡδώνιος 

«Ῥερεχράτης εἶπεν ἀντὶ τοῦ ᾿“δώνιδος. λέγει δὲ τὴν 

οὕτω δὲ χαὶ Πλάτων χαὶ 
λέ- 

αἰτιατιχὴν τὸν ᾿Ἰδώνιον. 
Κρατῖνος, ἀλλὰ καὶ ᾿Τριστος ἄνης χαὶ ἕτεροι. 

γουσι δὲ καὶ Ἄδωνι» αὐτὸν πολλάκις. 

ὅ70 

Οναπιπιαίΐοις Βοκκου ν. 8348, 2, ᾿Τεέταν: 

τὸν ἑταῖρον. ᾿ριστος ἄνης δὲ τὸν ἐρώμενον. Βου156 
᾿ ἀΐταν. 

577 

ῬΗνυπίομις ΒΟΚΚου ἡ. 6, 2. ἡἠχύμων ϑά- 
λασσα: Εὐριπίδης ἐπὶ τοῦ μὴ γεννῶν τέύϑειχεν, 

ὡσανεὶ ἀγόνου. ὡσαύτως χαὶ ᾿Ἱριστοιάνης. 
578 

Οναπιπαίίους. ΒοΚΚκονὶ μ. 382, 17. ᾽71λεεό- 
βιον (εοὔοχ ἀλει(οίβιον): τὸν περὶ παλαίστραν 

᾿ ἀναστρεφόμενον χαὶ ὑπηρετοῦντα. οὕτως ᾿ριστο- 

ΤΕ ΘΕ ΟΦ ΑΝ Ὁ Ἐ Σ: 

------ 
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φάνης. ἩδρογοΝίις, ᾽97λει φοβίους: πένητας. αὶ 
υἱάθ ΑἸἹΡουτὶ ἀπποίαι οπθηι. 

579 
ῬΟΠΧ Π, 160. ᾿Ἱριστοφάνης δὲ .,ἀμεταχειρί- 

στων τῶν κοινῶν" εἶπεν. 
ὅ80 

Ῥμοίῖι ἡ. 72, 21. Ἴ ποϑεν: ἀμόϑεν. οὕτως 
᾿Ἰριστοφάνης. Βδοῖο τη κοιΐις. δα Τμπδθαμα. οουῖ- 
8516 Θρυονθιι, βΡαπιμιαιοἱ τοροσϊο “μόϑεν: πόϑεν, 
ἀξ ἀριὰ ϑυϊάαπι οοῖ, ἀπδπαιαπι Οπιΐοθα ΑΥ ΟΡ Παπὶς 
πιθηίῖοπο, 

581 

ΕἸσιμβοΙορ. Μ. Ρ. 96, 22. ἡναζυγῶσαι: -- 

τὸ ϑύρας ἀναπετάσαι ᾿Ἰριστοφ ἄνης. Ἑαγνονῖίπις ἷπ 

ΑΙσῚ Πουτῖς Αἀοια 5 Ρ. 15». ναξζ υγῶσαι: τὸ 
᾿ τὰς ϑύρας ἀναπετάσαι. ᾿Ἰριστοψ νης ,, Τὴν ϑύραν 

ἀναζυγώσας.": 

582 
ΒΟ δασέα ΕΠ ρΙ αἷς Ονοοί, ν᾿ 14. ρ. 283, οἂ. 

ΜΗ: » Ανεμέτρει τὸ χωρίον“ παρὰ ᾿ἡριστοφάγει 
ἀντὶ τοῦ διεμέτρει. 

583 
Βυϊάας, ἡγασηχῶσαι: ἀνταποδοῦναι, ἢ 

- τ εἰ Κ ΕΥΩΝ Ξ Μμ ἢ μ 
ἀναλαβεῖν, ὥσπερ οἱ ἱστάντες. οἷον ἐξισῶσαι τῷ 

οὕτως ᾿ριστος ἄνης. 

ὅ84 
ΒΕΚΚο γρ. 401, 

λείποντι ἢ πλεονάζοντι. 

Οὐδιππιδίϊοιιβ 18. ᾿ἡἀνεψιαδαῖ 
᾿Ἰριστοφάνης. 

5858 
ῬΟΙΙΙΧ Π|, 228. ᾿“γοητία, ἄνοια, ἐπίνοια, πρό-- 

γοιτ, --- χαὶ ἀνοησία, ὡς ᾿Δριστοφάνης. Αὐνϊδίορμα- 
πθῖῦ ἀνοησία οοπίνα Ατϊσουιπι οΟησαθ θη, 4πᾶ6 

ἀνοητία ρμοσίυ]αι, αἰχῖσθο πθὸ τὰΐπὶ υἱάθειν ογθ 016 πθο 

ΤΟ ΡΘοΚῖο νἴδιμη οοὲ αὐ ῬΒΡυΐοΗ. Ρ. 5006. ΟπδμΡυΘπι 

ἀνοητία γυῖονθ Ιοοο Δοϊθπάπηι, αἰίορο ἀνοησία ἵπ ἀνοη- 

τίᾳ οὐπὶ οοαῖοο Πα συν απ ηΐ πη αι Θοῖ. ῬΟΠΧ ΕΥ̓, 9. 

Ἄνοια " τὸ γὰρ ἀνοησία (τοοῖο οοάΐοο5 ἀνοητία) σχλη- 

ρόν. Ῥμνυγπίομις Βοκκουὶ Ρ. 21, 206. Τγοητέα: 
ὡς νουϑετία,, μοιχοληπτία,, φιλοποτία, λυχνοκαυτία, 

ἀϑλοϑετία, ἀχρατία. 6 ἀϑλοϑετία ῬοΙπχ ΠΙ, 140. 

᾿ϑλοθεσία, ἢ ὡς ᾿Δριστοςάνης, ἀϑλοϑετία. 1)6 χὰο 

ἀϊχῖς ΓΟΡ οί. θ14. ν. 610. 

ὅ86 
Βυϊας, ἡπόμαχτρα σχυτάλων ἀπεσχοτημένα δ᾽ 

ἐσχιοτρας ἡμένα. Ἑδάθπν ΒΡ ΠΙ πιδί 1 οτ5 ΒοκΚΚοεῖ ρΡ. 431. 

20. ρῥγαθηνθθο ᾿Θηιπιαΐθ ᾿Ἡπόμαχτρα, οἱ ἐσχιοτροςη- 

μένα Ῥύϑθρθιβ. ὅρια Ἰοοὶ βου ρίανα Παθο Θϑΐ, Φ.πό- 

μαχτρα: σχύταλα. ἀπεσκοτωμένα δὲ, ἔσκι- 
αἀγραφημένα. Ῥοθίδθ ϑηΐπι υθυῦθα διθυιηΐ ἀπόμακτρ 

ἀπεσχοτωμένα,, «πονιπι ᾿πίουρ θα οπ6 9. ΘΧ ΒΟ ΒΟ] ]ασία 

46 πιοῖθ οχϑουῖροῖς Θὰ 5.,. οὐἶι5. ΑἸ1ὰ οϑὲ 46 θοῦθπὶ 

Ιοοθ απποίαιϊο μοιυϊπορία, Πποχιοτροφημένα: 

᾿Ἰριστοι ἄνης. ἀπόμαχκτρα σχυτάλων ἐσχιοτροςημένα. 

Ῥυπάδηίζίς ἰάθη α]ἴὸ Ἰοοο, πεσχοτωμένα: ἔἐσχι- 

ἀγραφημένιε, χεχρωσμένα. τὰς γὰρ χρίσεις σχότη. 

(σχότους ἩΓΟογ οι 5) χαλοῦσι ζωγράφοι. οὕτως ᾿Ζρι- 
στοφ νης: 4πῶ6. ᾿ἰσήθην ἴουθ νους, Οἰΐοδα άπιθη Αὐὶ- 

“1ὉΡΠδηΐα. πιθπιουΐα., ἃΡ ΠΟΘ ΟΒΪΟ ἐυλδπηίτπ οἵ ἃ}» Ῥαι-- 

βαπία δρι] Ἐπποίαπιίιπι ἡ. 959, 53. Ἰθοπίαιιο ΤΙ ΘΟΥ ΟΠ ἶτ5, 

Ἀπομάζτρας: ξύλα. τὰς σχυτάλας, ἐν αἷς ἀπο- 

τνῶσι τὰ μέτρα. Ἑονπια ἀπόμαχτρον ἰάθπι πεταν δα 

ὀχριϊοαπάππι ἀπόιϊνηστον,. 
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ὅ87 

Ῥοπαχ ΨΗ, 22. Καὶ ἀρτοστροιρεῖν δὲ ᾿ἥριστο- 

ἄνης λέγει. 
με πρὸ 588 

Ῥηγυπίοιις ΒΟΚΚΟΙ Ρ. 10, 9. σπάλαϑος: 

ἀχανϑῶϑες φυτόν. Κλέανδρος ϑηλυχῶς, 'Ἵριστοι ά- 

γης ἀρσενιχῶς. 
τὸ 589 

ΒοΚΚοι ρ. 18, 19. “ὔὕεσϑαι 

πῦρ χαὶ ἐναύεσϑαι: ᾿Ἱριστοφάνης «ὐόμενος, 
ῬΊιΡῪ ποῖα 

Κρατῖνος ἐναύεσϑαι. 
590 

ἩοΥομ5, φορμή: ἡ νῦν ἐνϑήχη λεγο μένη. 

᾿ἀριστοφάνης »ΠΠέλλει δὲ πέμπειν τοὺς εἰς ἀφορ- 

μήν." ἢ πρόφασις, ἢ αἰτία. 
591 

Ῥμνυ ποθι ΒΟΚΚουὶ Ρ. 18, 28. "»Αψευδοῦν- 

τες: ᾿ἀριστοφ ἄνης. 
5932 

Οταπιμαίίοις ΒΟΚΚουῖ Ρ. 476, 10. ᾿Τωρὶ, ἀ ὦ- 

ρέα: τὸ παρὰ τὸν προσήχοντα καιρὸν χαὶ τὴν ὥραν. 

ἤΞ ᾿Αριστοιάνης δὲ ἔφη καὶ ««ἀωρὶ ϑανάτῳ ἀπέϑα- 

γεν." 

Πᾶπὶ Υἱχ ἰΐα Ἰοοπίμπι 6556. ογθήαπι ΑὙὶδίορἤαπθαι, 

ουθον πὸ «αἱ Θυρουῖς δάμη ϊσουῖ σραπι ΠΙ ΔΓΤΟΙΙ5 : 

«11 

[Γοὐἵασοο ἀωροϑάνατος ἀπέϑανεν ἀϊκοναῖ. ῬΒγγ πολι 

ἱϑιἀδπι ρ. 24, 22. ωροϑάνατος: ὃ πρὸ τῆς 

χαϑηχούσης ὥρας ἀποϑανὼν ἀνὴρ καὶ γυνή. 

499 

ΒοΒοΙΙαοία ΤΗΘΟΟΥΠ 1, 132. Ἢ βάτος ϑηλυχῶς 

λέγεται" ὁμοίως ἐνταῦϑα καὶ ἡ νάρχισσος. παρὰ 

δὲ τῷ ᾿ἡριστοφάνει ἀρσενικῶς λέγεται. 
591 

ῬΟΙΠΩΧ ΓΡ, 63. Καὶ τὰ ῥήματα λυρίζειν χκιϑα- ; θη, Ὁ 

ἔζειν τνάλλειν χαὶ, ὡς ᾿Τριστοιράνης, βαρβιτίζειν. ρίξειν ψΨ ᾿ ριστοφάνης, βαρ 
δ95 

Ἑϊγπιοῖος. Με ν. 194,31. Βέλεχοι: ὄσπρια. 

»»Καὶ τῶν βελέχχων (5.ν. βελέχων)" ᾿ἄριστος ἄνης. 

ὅ96 

ῬΟΙκ ὙΠ, 210. Π]αρὰ᾿ Ἱριστοφάγει βιβλιδάριον. 

597 

ῬΟΙΠΧ ΤΠ, 56. ᾿“ριστοφάνης δὲ χαὶ βλέπος ἔχά- 

λεσε χαὶ βλέπησιν, βλέπος ὁ5ῖ1 ἴπ ΝΆΡΙΙ5. ν. 1170. 

598 

ῬΟΙχ ὙΠ, 187. ᾿Τριστοιξάνης καὶ βοηλατεῖν 

καὶ ὀνηλατεῖν εἰπε. 
599 

Ειγπιοϊορ. Με ρΡ. 214, 44, Βρόταχος: τὸν 

βάτραχον Ἴωνες, χαὶ ᾿Δριστοφάνης, χαὶ παρὰ Ξε- 
νοφάνει. βάτραχος, χαὶ χαϑ' ὑπεοβιβασμὸν βράτα- 
χος χαὶ βρόταχος. Μίαο. ἱπίουρυθίθς. Ἡ ΘΘΥ ΟἸ Ὑ0], 1. 

ν- 170. Ἰάθπι ρ. 200. βρατάχους: βατράχους. 

Θθ00 

ῬοΟΙχ ὙΠ, 141. Καὶ βωλοχοπεῖν δὲ ᾿Ἴριστο- 
φάνης εἴρηκε. 

601 

Ῥμνυπίομι5 ΒΟΚΚουὶ ᾿. 31, 22. Ταλῆν κατα- 

πέπωχεν (οοήοχ χαταπέπτωχεν) : ᾿1ριστος ἄνης. 
ἐπί τινος νέου μὴ δυναμένου φϑέγξασϑαι. χρήσαιο 

δ᾽ ἂν χαὶ αὐτὸς ἐπὶ παντὸς (τοῦ μὴ α]άϊι ΒΟΚΚΘι5) 
τ " 

002 

Εττπιοῖος. ΜΙ. ν. 329, 40. Γεισέποδες: παρὰ 

τὸ εἶναι βάσεις τῶν ϑεμελίων. χαὶ γεισῶσαι καὶ 
γείσωσις τὸ τῆς γῆς ἔχϑεμα. ᾿Αριστοιάνης δὲ χαὶ 

τὰς ὦακς τοῦ ἱματίου γεῖσα εἶπε. Ῥοπίγθιηια,, ᾿ήριστο- 

φάνης -- εἶπε παροῖ συδιπιμαιίοις ΒΟΚΚονῖ Ρ. 231, 2, 

αθὶ γείσας 5ονῖρίαπι. Ὑ116. ἩΘοΥ οἰπμι ν0]. Εν Ρ. 808. 

6003 Ἂ 

ῬΟΠΙΧ 1, 13. Τερύντειαι παλαῖστραι παρὰ 

᾿Ἡριοτοι ἄνει. Τποουΐαπι ρΟθῖαθ. ποιιθη ἢΠὲ ΕΔΙΟΚΘηΡαν- 

σίαπὶ οοαϊοῖς βουίρτανα οἠντιράνγεις 

οθ. 

ΤΙΘογομίις, «]«φνοπύλην τὸν ᾿Δπόλλω λέ- 
γουσιν, ὡς ᾿Ἰρισιοφάνης. 

000 

ῬΠΡΎ πΐ οι ς. ΒΟΆΚΟΥΙ ν. 85, 80. 

ἀντὶ τοῦ διέτως, 

“Ἱιετησίως: 

οἷον χαϑ᾽ ἕχαστον ἔτος. Θουχυ- 
δίδης χαὶ ᾿Ἰριστοιξάνης. Αρυὰ ῬΜπογάΙάθπν 11, 29. 

1ορίταν ϑυσίαις διετησίοις. 
ο06 

ΤΙΟογομίας, “Τράχαιναν: τὴν μάστιγα, τὴν 
ὑσιριχίδα ὁ ᾿Ἱριστο ἄνης. 

ΟΟ7 

ΒΟΠΟΙασία ΠΙΘΗ ΣΙ μναῖς πὶ ΒΟΚΚοὺῖ Αποοᾶοιῖβ 

Ρ- 912, 22. Τὸ δυάκχις χαὶ τριώκις παρὰ 'άριστο- 

φάγει. 
008 

ῬΟΠχ Χ, 27. ᾿Τριστοφάνης (Π,γεϊκίν. ν. 265.) 

»Προπύλαια πακιοῦν. καὶ πάλιν, ἐπιπαχτοῦν 
τὰς ϑύρας. 

6009 

ῬΟΙχ ΤΠ, 19ςθ. Τὰ δὲ ὑπὲρ τοὺς δαχτύλους 

χρούματα πταίσματα" ᾿Αριστοφάνης δὲ χαὶ ἐπι- 
πταίσματα αὐτὰ καλεῖ. 

610 

ῬΟΙχ ΥἹ, 79. Τὰ δὲ ἐπιδορπίσματα ᾿ἴριστο- 

«άνης ἐπιφορήματα καλεῖ. 
ΘΙ. 

Ῥομυχ Π, 42. Ἑτερεγχεφαλᾶν, ὡς ᾿Δριστοφά- 
γῆης; τὸο παραί(ρρονειγ.- 

ΘΙ2 

Ἡογομίι5, Ετνήρυσις: ἔπαιξεν ᾿ριστοιφά-" 
νης ἀντὶ τοῦ φάναι τὴν σανίδα τὴν ἐτνήρυσιν εἰ- 

πὼν, παρὰ τὸ ἔτνος. 
613 

Ῥποιίυς ν. 380, 6. Εὔειλος (ὁοοάοχ εὔηλος) : 
εὐήλιος. ᾿Δριστοιράνης. 

014 

Βιϊάας, ΤΠ υὐϑετῆσακι: χοσμῆσαι, 

ῬοΠκ ΤΙ, 31. 

συνϑεῖναι. 

οὕτως ᾿ἡριστοι ἄνης. Εὐϑετῆσαι δὲ 

ἔλεγον τὰς τρίχας. 
ΘΙ 

Τὸ παρ᾿ ᾿Ἱριστοιάνει εὐχόπως. 
616 

ῬοΙκ ΥΙ, 1601. ὩἩμιφωσώνιον ᾿ἡριστο(άνης. 
Ὑ1ὰ6 ἩΘΟΥΟΒΙΙ ᾿μΐουρυθίθα. ν0]. 10 ν. 1090. 

ΟΙ7 

ῬΟΙΝΝ 1, 12, Τοὺς ἐπὶ τοῖς ἀγάλμασι χειρο-- 
τέχνας οὐχ ἀγαλματοποιοὺς μόνον οὐδὲ ἀγαλματουρ-- 
γοὺς, ἀλλὰ καὶ ϑεοποιοὺς χὰ ϑεοπλάστας, ὡς 

᾿ριστοι ἄνης. 

ῬΟΙ ΙΧ ΓΝ, 1602. 
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618 
ῬΌΠΙΧ ὙΠ, 1900. ᾿ἡριστοιξάνης δὲ γυναῖχα ϑε- 

ρέστριαν καὶ φρυγανίστριαν εἶπε. 

619 

ῬΟΙχ ΨΠ, 100. Τοὺς δὲ μεταλλέας ϑυλαχο- 
φορεῖν ᾿Ἱριστοι άνης ἔφη. Ῥιο οοήϊοος ϑυλαχοςό- 
θους. Ἐπ βἸοσδαμι ϑυλακος ύροι πα]οῖ ΠΟκ  ομΐπ5. 568 
ῬΟΠὰχ Χ, 149. ϑυλαχοφορεῖν μὲν τοὺς μεταλλέας 
οὗ χωμῳδϑοὶ λέγουσι. 

620 

Ῥμνυπιοίιις ΒΟΚΚουὶ ν. 43. 44. ξοί: ἐπὶ τῶν 
γλίσχρων καὶ φειδϑωλῶν. -- λέγει δ᾽ ᾿Ἱριστο(άνης 

οὕτως ,᾿Ιξοὶ ῥυποκόνδυλοι."“ς ὅπερ σημαίνει χαὶ αὐτὸ 
τοὺς γλίσχρους καὶ διὰ τὴν φειδωλίαν μήτε λουο- 

μένους μήτε νιζομένους. ἘΠαΙὰ προ καπὲ ἴκ Μοονὶ- 

αἷς Πρυιι 0 201. πὶ νἱῆο Ῥίουδοηὶ αἀπποίατοποι. 

Θ21 

Ἡδδυοἰις, Ἱπποκλείδης: οὕτω χαχοσχόλως 
τὸ τῆς γυναιχὸς μόριον ᾿Ἱριστοιφάνης εἶπεν. 

092 

ῬοΟλχ ΤΥ, 67. Καλαμίνην σύριγγα εἴρηχεν 
᾿Ἱριστοφάνης. Ἰάρια Χ, 158. Καλαμίνους αὐλοὺς 

᾿Ἰριστοφ νης ἔφη. 
6022 

Ῥο]χ ΨΙ, 106. ᾿Τριστοι ἄνης καὶ χάμινον βα- 
λανείου φησί. 

θ24 

ῬΒοΙ Ρ. 129, 15. Κάνδυτος: 
ὀψοποιιχὴ μετὰ γάλαχτος χαὶ στέατος χαὶ μέλιτος. 

ἔγιοι δὲ διὰ χρέως χαὶ ἄρτου χαὶ τυροῦ. οὕτως 10ι-- 

σιοιφάνης. Βουῖθθ χάνϑυλος, 46 χιοὸ ἀϊοίυμι δα Η6- 
ΒΟ Ἰοομπ Ὑ9]. ΤΠ, Ρ. 135. Λίάνδυλος: διὰ 

ἐλκίου χαὶ γάλακτος χαὶ τυροῦ χαὶ μέλιτος πέμμα 

ἐδώδιμον, «υδ 
Ρ. θ88ὃ. 

σχευκσίαᾳ 

Θθηήανῖ Ῥουδοπις. Δ ῬΒΟΙ απ 

6025 

ῬΟΙΧ 1, 41. Τὸ δὲ 

χαρηβαριᾶν ᾿ριστος ἄνης. 

020 

ΒοΠοΙἸαοία ὙΟορανπι ν. 288. Ἔλεγον δὲ χαὶ τὸ 

βλάψαι (ϑάνναι ΤιοἹνοοκῖπς ἱπ Οὐρμίοῖς Ρ. 632.) χατα- 

χυτρίσαι, ὡς ἑτέρωϑι ᾿Τριστοιράνης. Βἰνηηπου. Εν- 

ε Ὰ 
ὑπὸ μέϑης χαρηβαρεῖν 

ΠΟ]Ὸ 5. Μ. ν. 318, 42, Βυϊάας ἴῃ ἐγχυτροίστρικι, 598ὸ- 

Ἰασία ῬΙαίοπῖς ν. 3306. 
027 

ῬΟΙΧ Π, ὅ7. Καχύποπτος, ὡς ᾿Ἱριστο(άνης. 

628 
Ἡαγροοναῖῖο, Κελέοντες: --- χυρίως εἰσὶν οἱ 

ἱστύποδες, ὡς χαὶ παρ᾽ ᾿Τριστοφάνει δῆλον τῷ 
χωμιχῷ. 

6029 

Ῥμοιίι5 ν. 108, 12. κλέος: τὴν φαύλην δό- 
ξὰν" ἦὴ δὰν -Τριστοί( ἀνῆς. 

6090 

Ῥμοίίις ν. 173, 7. Λινη μία: τὰ ἐν τοῖς ϑού- 
γ»οις χαὶ τροχοῖς διερείσμιατα. χαὶ πληγαὶ ἂν χνή- 

μαις. χαὶ τὸ χ“νημιοπαχὲς ξύλον, ὡς ᾿ριστος ἄνης. 

; 051 

ῬΒνΎπίοις ΒΟΚΚΟΙ νυ. 47, 7. Κοινοϑυλα- 

κεῖν: τὸ ἐν ὁδῷ χοινωνεῖν σιτίων χαὶ τραπέζης 
χαὶ χαταγωγῆς χαὶ τῶν τοιῶνδε. ᾿“ριστοι ἄνης. 

6032 

Ἡανροοναιο Ἀρῶστις: “Ἰείναρχος ἐν τῷ πρὸς 
-Ἰυσιχράτην. κρᾶστίς ἐστιν ἡ πόα, ὡς χαὶ ᾿Ἴριστο-: 
φάνης. Αγιᾶ δἴος ρταπιπιδιῖοος χράστις που ταν, 

0895 

ῬΟΙαχ ΨΊ, 91. Π]έμνηται δὲ ᾿ἀριστοφάνης καὶ 
χρεοσταϑμιης. 

084 
ῬΟΠῸΧΥ, 47. Αυδώνια μῆλα, ὡς ᾿Δριστοφάνης. 

090 

ῬΒΟΙπις Ρ. 198, 11. Κωπαῖοις σφῆκες. 
τως ᾿Τριστος άνης. 

ΠῚ 
ου- 

6030 

ῬΒοΙπι5 Ρ. 211. 21. “εγωνῆσαις ἀντὶ τοῦ 
παῖσαι. οὕτως ᾿Δριστο( άνης. 

6097 

ῬΟΠΩΧ ΨΊ, 86. ᾿Τριστοφάνης λεχαγίσχην. 

038 

ῬΌΙΠΣ ΨΊΓ, 196. .7Τιβανωτοπωλεῖν ᾿Δριστοιά- 
γης ἔφη. 

6039 

ῬΒνγ πίον Ρ. 321. οα. ΤΟΡοοΚ. Αοχλιάριον: 
τοῦτο λίστρον᾽᾿ Ἱριστο(άνης ὁ χωμῳδοποιὸς λέγει. χαὶ 
σὺ δὲ οὕτω λέγε. Ῥμνγηίομα ΒΟΚΚονΐ »» 9}. 59; 

«Τίστριον: τὸ ὑπὸ τῶν πολλῶν χαλούμενον χο- 
χλιάριον. --- ΨΊάδειν. ἰρίταν. Αὐἱδίορμαπος λίστριον αἱ- 

Χίδδο: [6 {10 ὙοσΆθι10. ΔΙ ΪΟυι πὶ σΡαπιπιδι ΟΟυ πὶ 1060 5 

ἱπα]σανῖς Το θοκίαα. 
640 

Βυϊάας, «Τογάρια: οἱ λόγοι. ᾿Ἰριστοφ νης. 
Οαυδις. κα] απ σοὶ ΒΎΠΘδΙδ ποὰ ποπιϊπαῖῖ υουρα αααοάδιῃ, 

Θθ41 

ῬΒνγ το Νι 5. ΒΟΚΚΚΟΡΙ Ρ. ὅ0. 51. 20γγ ἄζξεινγὲ 
τὸ διαδιδράσχειν τὸ ἔργον, προφασιζόμενόν τινα 
πρόφασιν. χαὶ τοῦτο ᾿ριστος ἄάνης τίϑησιν ἐπὶ ἵπ-- 
πὼν προσποιούμενος (προσποιουμένων 9) χωλεύειν. 

612 ἷ 

«Τουτρίδες: δύο κόραι 

ἐχαλοῦντο δὲ αὗται καὶ 
οὕτως ᾿“ριστοφάνης. 

64 

ῬΟΠΧκ ὙΠ, 167. Καὶ λοφοπωλεῖν ᾿Ἱριστοςφά- 
γὴς εἴρηχε. 

Ῥμοίπις Ρ. 2391, 11. 

περὶ τὸ ἕδος τῆς ᾿4ϑηνῶς. 

πλυντρίδες. 

θ44 

ῬΠοίϊι5 Ρ. 240, ὅ. ΠΤ] «γίδες: μᾶζαι. 

τῇ Ἑχάτῃ συντελούμενα δεῖπνα. οὕτως ᾿ἀριστοιά- 
γῆς. Οομῇ, Ἡδϑγ οί. ἢ, ν. 

645 

Ῥποίίης ν. 241, 8, Π] ϑος: λέγουσι τὴν μά- 
ϑησιν. οὕτως ᾿Ἴριστος ἀνης. 

040 

Ῥποῖΐις ν. 244, 13. ἡ] αλϑαχόν: 
ἀγαθόν. οὕτως ᾿ριστοι ἄνης. 

Θ17 

Ῥμοίϊις ν. 240, 4. Πάνην: τὴν μανίαν. 
γουσι δὲ χαὶ μάναν. ᾿ριστοιάνγης. 

048 

Μ͵ἊἋελαναίων: τοῦ πλοίου 

χαὶ τὰ 

: ᾿ς 
ἀντὶ του 

λέ. 

ῬΙιοίΐις ν. 20, ὅ. 
΄ δ. χὼν 

τὸ πεπιττωμένον, τὸ ἔναλον. ᾿ριστος ἄνης. 

6049 

ῬΟΙΠχ ΤΧ, 256. Ὁ μὲν μεγάλης πόλεως πολίτης 



100 

μεγαλοπολίτης ἂν λέγοιτο, ὁ δὲ μικρᾶς μιχροπολί- 

της. ὅϑεν καὶ ᾿Ἰριστο(άνει εἴρηται τὸ μιχροπολι- 

τικόν. 
6060 

ῬΒοίδις ν. 280, 3. Πύὐξαν: αὐτὸν τὸν μυχτῆρα 

χαλοῦσιν, οὐχὶ τὸ ὑγρόν. οὕτως ᾿᾿ριστοιράνης. 
051 

ῬοΙμκ ΥἹΙ, 177. ΔΙυροπωλεῖν ᾿Δριστοφάνης ἔφη. 

Θ52 

ῬΟΙΠΧ ὙΠ, 139. ΔΝ αὔται: οἷς προσήχει χαὶ αἱ 

παρ᾽ ᾿Ἱριστοφάνει ναύτριαι. 
θ039 

ῬΟΙΙΚ ΤΠ, 20. ᾿ἡριστοψ άνης δὲ νεανιεύεσθαι τὸ 
τολμᾶν ἔφη, --- ἀνδροίζεσϑαι δὲ εἶπεν ἀνδροῦσϑαι, 
χαὶ ἀνδριζόμενοι “Ὑπερείδης. 

θ08 

ῬοΙχ ὙΠ, 138. Νεῖν δ᾽ ἐξ ὑπτίας μάϑημα 
χολυμβητῶν ᾿Ἱριστο(άνης εἶπε καὶ Πλάτων. 

θ0ὅ 

Βιορπαπις Βυζαπ. Νώνακρις: πόλις ᾿ἴρχα- 
δίας. -- τὸ ἐϑνικὺν --ο χαὶ Νωναχριεὺς λέγεται πα- 

ρὰ ᾿Δριστοιάνει. Ἑοτνίασ58 Νωναχρεὺς πον οπάιπι 6 Χ 

ἩΘΟΥ Ομ οὐ ῬΏΒΟΙΙ Ρ]0 5515. 

θ66 

ῬΟΙχ Π, 180. Καὶ γνωτοπλῆγα τὸν μαστιγίαν 

ἄριστοι ἄνης ἐχάλεσε. Νίκ Αὐἱδιορμβαπθαι τὸ ῬΒο- 

τϑογαΐθ ποιμῖπαν, οὐἶπ5. ΟΧ Οναρδία!ς. δας πὶ γώτος- 

πλῆγα νούϑαπι αἰαῖ, Καὶ γωτοπλῆγα μὴ ταχέως 

διαχονεῖν. 
θ57 

ΡΟΙκ ΥΠ, 80. Ἔξαινε δὲ τὼν ἐρίων ᾿ἡριστοιρά- 

νης ἔφη. τῆς 

ῬΒοιίις Ρ. 308, 23. Ξειρὴης (510): φυτὸν ἀρω- 
ματιχόν. ᾿Δριστοφάνης. Ἠοδγομῖας, Ξειρίς: ἄρω- 

ματιχόν τι φυτόν. αὶ νῖ46. ἀμποίδι!οηθ5. 

6099 

ῬΒοιῖις Ρ. 330, 12, --- τὸ ἱερὸν Ὀλυμπίειον πεν- 
τασυλλάβως ὡς ᾿᾿σχληπίειον ᾿Τριστοί άνης. 

000 

Ῥπμοίλι5. Ρ. 29], 15. οἱ δυῖηας,, 

ἀχριβολογεῖται. οὕτως ᾿ριστοφάνης. 

ΘΟῚΙ 

Ῥμοίϊις ν. 349, 8. Ὀρογυΐέας λέγουσιν, οὐχὶ 

Ὀνυχίζεται: 

ὀργυιάς. ᾿Ἰριστο(άνης. 
602 

Ῥμοίϊις ν. 356, 8. Οὐδαμᾷ: οὐδέποτε. ᾿1ρι- 

στοςφάνης. Οουνῖρο οὐδαμά. μηδαμὰ νϑοιταιαπι ὙΠ ο- 

51ΠΌΡ μον, υ. 1102, 

063 

Ῥμνυπίομις ΒΟΚΚΟΙ ν. 18, 33. «ὲ τῶν γυ- 

νγαιχῶν παγίδες: τοὺς χόσμους καὶ τὰς ἐσϑῆ- 

τὰς, αἷς χρῶνται αἱ γυναῖχες χαλλωπιζόμεναι, πα- 

γίδας εἶπεν ᾿Ἰριστοφάνης. 

664 

ῬοΙχκ ΨΊ, 1028. Καὶ ᾿Πριστοφάνης, Πάγκχυφος 

ἐλαία. ϑοιῖθο ἐλάα. Ἡρογομῖις, “στὴ ἐλαία: 
ἡ ἐν ἀχροπόλει ἡ χαλουμένη πάγχυφος διὰ χϑαμα- 

λότητα. ῬΟΙΧ ΙΧ, 17. Ἣ δὲ χωμῳδία καὶ ἀστῆς 

ἐλαίας εἴρηκε τῆς ἐν πόλει. 

Δ ΙΣΤ ΘΟ ΑΝ ΘΙ ΣῈ: 

᾽. ἐν, ᾿Τριστοι(άνει. 

θ0ῦ 

Βιορίιαπις Βυζαηί, ΠΙᾺ βωτάδης (Παμβωτάδαι 

Μοανοῖα5): δῆμος ᾿Ἵττιχῆς, ᾿Πρεχϑηΐίδος φυλῆς. ὁ δη- 

μότης Παμβωτάδης. τὰ τοπιχὰ ἐκ Παμβωτάδων, ἐν 
Παμβωτάϑων. ᾿Δριστο(άνης. ϑοιῖνο, Παμβωταϑδῶν. 

0060 

Ῥμοῖίας ρ. 377, 25. Πανός: δέσμη χληματί- 
ϑω». οὗ δὲ γεώτεροι ᾿“ττιχοὶ «φανόν. ᾿ριστο(άνης. 

007 

ῬΟΙΙΧ Χ, 1956. Πέτευρον δὲ, οὗ τὰς ἐνοιχιδίας 

ὕρνιϑας ἐγχαϑεύδειν συμβέβηκεν, ᾿Ἱριστοφάνης λέγει. 
ῬΒοίϊι ν. 420, 12. Πέτευρον: πᾶν τὸ μαχρὸν 
χαὶ ὑπόπλατυ χαὶ μετέωρον ξύλον. ᾿Ἰριστοφάνης ἐν 
τῷ ε, Νὰπι οεϊὰπι πέταυρον ἀϊοίαπι οϑί. 

008 

ῬΟΙκ ΤΥ͂, 1038. ᾿Ἰριστοιάνης δὲ ἔφη καὶ πλει- 

σταχόϑεν, 
0609 

ῬοΠχ ὙΠ, 15. Ὁ δὲ τοῖς πιπράσχουσι προξε-- 
γῶν προπράτωρ, ὡς «Τείναρχος χαὶ Ἰσαῖος " προπώ-- 

λην δὲ ᾿Ἱριστοι(άνης αὐτὸν εἶπε χαὶ προπωλοῦντα 

Πλάτων. 
0τ0 

ῬΒοιίυς ν. 463, 21. Προσχίσματα: εἶδος 
ὑποδήματος. ᾿Ἰριστοφάνης. Οοπῇ. ΕΓΘΘΥ οππι γ0]. ΜΙ. 

Ρν': 1054. 
671 

ῬΟΙχ ΤΥ, 18. Καὶ πυξίον χαὶ πυξίδιον παρὰ 
Τάομι Χ, 59. 60. Τῷ δὲ παιδὶ δέοι 

ἂν προσεῖναι --- πυξίον - εἴρηται μὲν γὰρ καὶ ἐπὶ 

ζωγράφου τοὔνομα ἐν ᾿ἀνκξανδοίδου Ζωγράιροις -- 

., Πυξίον λαβὼν χάϑου.““ οὐδὲν δὲ κωλύει χαὶ εἷς 

ταύτην αὐτὸ τὴν χρῆσιν τὴν ἐπὶ τῷ γράφειν ὑφ᾽ 
ἡμῶν ἄγεσθαι, ἐπεὶ χαὶ ᾿Ἰριστοφάνης οὕτω χέχρηται. 

6072 

Ῥμοιίις ν. 478, 1. Πυτίνη: πλεχτὴ λάγυνος. 

᾿Ἱριστο(άνης. 
6073 

Ῥποιῖίις ρΡ. 486, 34. Ῥήτορα: κεὼ τὴν γυναῖχα." 

᾿Ἰριστος ἄνης. 
6074 

Οταιπιαίίοις. Βδομαπεὶ ἔν νυ. 360, 26, Σ αιχω- 

γίσαι: κινηϑῆνιι. ᾿Ἰριστος ἄνης. Ἐδάθαι μαμοι, 

Ῥμοίϊις Ρ. 490. 7. αὶ σαιχονῆσαι 5ουῖρίπαι, Οοηΐ. 

Ἡ 65. ον. γὙ0}]. 11. Ρ. 1138. 

670 
Ῥποίΐι5. ν. ὅ03, 19, οἱ ρυδπιπιαίϊοις ΒΔ πιππὶ Τ. 

ν. 362, 31. Σεῖν: τὸ λεγόμενον τοῖς παιδίοις ὑπὸ 
τῶν τροφῶν, ὅταν αὐτὰ βούλωνται οὐρῆσκι. οὕτως 

κι} ᾽ - ᾿ριστο ἀνὴς. 
0170 

Το μίας, Σέριφος: ᾿ἀριστοςάνης τὴν «Ἵαχε- 

Ῥιιοίίας Ρ. ὅ00, 324, Σέριφρον: 

τὴν «Ἰαχεδαίμονα, διὰ τὸ σχληρῶς ζῆν. χαὶ χρη- 

σμὸς αὐτοῖς ἐξέπεσεν, 

, τι δαίμονα “ΖΣέριφον. 

ΟΥῚ 

Ῥμοῖίας Ρ. 618,2. Σχελετεύεσθαι: ξηραίνε- 
σϑαι. ᾿άριστο(άνης. 

618 

Ῥποῖϊις Ρ. ὅ20, 12. οἱ ρυαπιπιαίϊοιις ΒΔΟΝπιδπιὶ 1. 

ν- 366, 10. Σχιμβάζειν: χωλεύειν χαὶ ἀσκωλί- 
ζειν. τὸ αὐτὸ τοῦτο. οὕτως ᾿Ἱριστοφ ἄνης. Ἶ 
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679 

Ῥποίϊις ν. ὅ24, ὅ. Σχοπὴν χαὶ σχοπιῶν λέγουσι. 

καὶ σχοπᾶν ᾿ριστοί ἄνης. 
680 

ῬοΙπκ ὙΠ, 148, Τὴν δὲ σμινύην σμινύδιον ᾿ρι- 
στοφάνης χαλεῖ. 

681 

ῬΒοίΐις. ν. ὅ32,106. Σπυρϑίέζξειν: τὸ ἀνασχιρ- 

τῶν, ἀπὸ τῶν ὄνων. οὕτως ᾿Ἱριστο(άνης. Οομί. 

Ἡογομζιη γ0}. ΠΠ. Ρ. 1252. 

082 

ῬΟΙΠκ ΠῚ, 140. ᾿Τριστοιράνης δὲ καὶ σταδιοδρό-- 

μὴς εἴρηκε. Ἰλοιουίονος ΠΡνῚ σταδεοδρύμος. 

6083 

Ῥμοίϊις ἡ. ὅ8ὅ, 56. Στάσις: οὐχ ἡ φιλονεικίᾳ, 
ἀλλ᾽ αὐτοὶ οἱ στασιάζοντες. χαλοῦσι δὲ χαὶ τὰ πε- 

φυκχκότα σπέρματα. οὕτως ᾿ριστοιράνης. 
084 

ῬΟΙυχ ΨΠΙ,32. Στήμονα δὲ ἐξεσμένον τὸν ᾿σχγὸν 
χαὶ λεῖον ᾿ριστοφάνης λέγει. 

ῖ 08ὅ 
ῬοΙχ ΨΗ, 190. Στρογγυλοναύτεις ᾿Ἱριστοφάνης 

λέγει. 
686 

Ετγπιοῖορ. ΜΙ. νυ. 747, 8. ῬΒοίϊις γν. 570, 3. οἱ 

δυαπιμιδίΐοις βδομπιαπηΐ γὙ0]. 1. ρΡ. 382, 8. Τ᾽ ά ρρω- 

μα: τὴν χωπηλασίαν. οὕτως ᾿Τριστοφάνης. 
087 

Ῥμοίΐις. Ὁ. 572, 4. οἱ σνδιηπιδίϊοιι9 ΒΔΟΙ Ια πη Ρ. 

8382, 20. Τ' άχας: τοὺς χκαταστοχασμοὺς, παρὰ τὸ 

τάχα. οὕτως ᾿Ἰρφριστοφάνης. 
088 

Ἑτσπιοῖος. Μ. ν. 7564, 34. οἱ Ῥιοίϊις γ. ὅ80, 21. 

Τετραχίζειν: οἷον ἐπὶ τετάρτῳ μέρει τι ποιεῖν. 

οὕτως ᾿Ἰριστοφάνης. Ἐδάθιι Οπιΐθ50 ΑὐἹοίορμαπθ μὰ- 

Ροῖ Ἡρϑγοἶτ5. γ0}. 11, ν. 1379. 

089 

Ῥμοίίις ν. ὅ88, 15. Τ'ίζειν: τί λέγειν. οὕτως 

᾿ἀριστοφάνης. 
ποῖ, ἢ δ᾽ (πᾶν ἴΐὰ οουρίσθηάιμ) 7 χορώνη τῆς ὁδοῦ 

Ἑονίασεθ. δ Ανΐτπι ὑθυϑπι 23. ρονεῖ- 

τι λέγει πέρι; ϑαιῖ5. αὔπμθ ποίαν οοὲ οοβπαίππι γϑι- 

Ῥεπὶ τιτίζειν». 
690 

Ῥποίλπις Ρ. ὅ89, 1. Τιχτιχόν: 

σαῖς διδόμενον φάρμαχον. ᾿ἡριστοςφάνης. 

091 

Ῥποίϊις Ρ. ὅ98,4, Τραγῳ δεῖν: χορεύειν. ᾿άρι- 
στοφάνης. 

" -“ , 
τὸ ταις τικτου-- 

692 

Ετσιμοῖορ. Μ. Ρ. 726, ὅ2.ὄ Σ 

τοῦ πελέχεως, δι᾿ οὗ τὸ στελεὸν ἐνείρεται, ἣν τρή-- 
μὴν ᾿Δττιχοὶ λέγουσιν. ᾿Ἱριστοφάνης ,. Τρήμας ἔχει." 

695 

ῬΟΙΠΙΧ ΥΊ, 106. Τρίχλυστος δὲ “ριστοιάνης λέγει. 

094 

Ῥποῖῖιβ ν. 607, 23. Τ'ροχίμαλλον: σωρὸς 
λίϑου. οὕτως ᾿Ἱριστοιράνης. 

θ90 

Ειτπιοῖορ. Μ. ν. 782, 10ϑ. Ὑπόγραμμα: τὸ 
“Ἱρματίου ὑπόμνημα, ᾧ τοὺς ὀφϑαλμοὺς ὑπογρά- 

ΤΡ ΞΕ, 
τειλειά: τὸ τρῆμα 

᾿Ῥμιοίῖας, Ρ. 661, 8. 

᾿ 703 

᾿ φουσι. χαὶ ὑπογεγραμμένη., ἐστιβισμένη. ᾿άριστο-- 
] φάνης. Οοπῖ. Ἡρογομΐμι Ὑ0]. 11. ν. 1408, 
] 

6096 

Ἑτγπιοϊοσ. Μ. Ρ. 782, 22. 

οἱ διΐάας, Ὑποζυγιώδης 

ῬΒοίϊα5. ν. 627, 19. 
ΠΡΟΜ προς 
ἄνϑρωπος: ὃ μὴ 

ἐχ τῆς ἑαυτοῦ προαιρέσεως καὶ προϑυμίας τι πράτ- 
τῶν, ἀλλ᾽ ἐχ τῆς ἑτέρων χελεύσεως, ὥσπερ καὶ τὰ 
ὑποζύγια. (παθο δεΐαπι ῬΕνυπίομις ΒΟΚΚρυ ρ. 67,12. 

εἴτιοις δ᾽ ἂν χαὶ ὑποζυγιῶδες πρᾶγμα. ᾿ἡριστο- 

φάνης. 
697 

Ῥποίμι ρ. 670, 20ὅ.. Ὕλην: τὸ χαϑίζον τοῦ 
οἴνου ἢ τοῦ ὕδατος. οὕτως ᾿Ἰριστοιάνης. Βθοία Το- 
Ῥοοκῖίις δα Ῥμνγπίομ, ν. 78. οουτίρῖς ἐλύν. 

698 

ῬΟΙΠκ ὙΠ, 7. Τοὺς μέντοι μὴ ἀκριβεῖς τεχνίτας 

φαυλουργοὺς κατὰ ᾿Αριστοιράνην λέγε. 

6099 

Ετσιποῖος. Μ. γ. 789, 52. οἱ ῬΒοίΐις ν. 643, 22. 

“ΦΤαύστιγγες: οἱ ἐκ τοῦ πυρὸς ἐν ταῖς κνήμαις 
σπῖλοι (σπίλοι Ῥποτῖῖη5.). οὕτως ᾿Ἱριστοφάνης. “Ῥοία 

«1 Μῶοον, γ. 397. 

ΔΙ ΤΟυιπι. ουαπιπι αι Ἰοοτιπὶ ἸΟοῖβ. 

700 

ῬοΙμικ ΥἹ, 167. ᾿7Ἱριστοφάγης δὲ, φιλοκηδὴ λόγον. 

701 

Ῥμοιίίις ν. 604,4. λεήσιον: τὸ «λιάσιον πε- 
δίον. ᾿Τριστο(άνης. Οοποθπεῖς Εἰγπιοῖορ. ΜΙ. ν. 796, 

4, 

Ῥμοίίπι, Ῥληγαφῷᾷ: φλυαρεῖ. 

ῬΊθυβοης 

5644. Ομ ποόπιθπ Αὐἱδίορμαπῖὶν. Βοαιίαν ἀρπᾶ 

»» Θύσιι ᾿ήριστο-- 

« ἄνης Ομ αι ΕἸ γιΟΙος. ΜΙ... Γουΐαυ 56. {παπϑρομΘπππι 

οἱ Ἰοροπάν οχ Νὰ». 1477. «᾿ληνάφα: φλυάρει. 

᾿᾿ριστοφάνης."“ φοππαξυβ ἱπ ἱπαῖοθ ῬΒΟΙΙ Ρ, 798. 

102 

φαυσιγγὲς οουνιρι εχ ] 

Ετγ ποῖος. ΜΙ. ν. 796, 46. Ὃ εί: --- τὸ δὲ φνεί 
ἐπιτετηδευμένον ἐστὶ παρὰ ᾿Ἰριστοφάνει μίμημα ὁρ- 

5 5 ὲ » γέων «(ωνῆς. λέγουσι δέ τινες ὅτι τὸ φνεί οὐκ ἄρ-" 

χεται ἀπὸ τοῦ φ»" οὐχ ἔστι γὰρ φνεί ἡ λέξις, 
ἰλλὰ "εἴ ῦ ἡ ὄντος ἄρϑρου, ἀλλὰ μέρο αλλ τοίρνεὶς του τὸ μὴ οτος χρι ρου » (ἷλλ ἐ Ὁ υς 

τῆς λέξεως" χαὶ δῆλον ἐκ τοῦ μὴ εὑρίσχεσθϑαι αὐτὸ 

χωρὶς τοῦ τὸ παρά τισι. Χοιροβοσχός. : 
᾿ ἥ 

“Ῥλιει (5190): μιμητιχὸς ἡχος 

τῶν γαμψωνύχων. ᾿ριστοφάνης. ϑυῖα5, «λέει: 

] 
Οουμρίθ 

μιμητικῶς «τωνεῖ. ] 

ῬΠυν ποθι ΒΟΚΚΟΥΙ γ, 71, 19. Φ  Ξ Ν 

φόρτον ἄγειν. χαὶ φορτηγοὺς ᾿Δριστοφάνης. 

7104 

ῬοΠαχ ὙΠ, 60. Τὸν δὲ χορταῖον (χιτῶνα) τοὺς 
᾿ προπώλας φορεῖν ὡς ἀγοραῖον ᾿Δριστοφάνης ἔφη. 

700 

| Μοοιὶς ν. 419θ. Ἁέλαξ: ᾿Δριστοι(άνης. ψιλὸς 

᾿ χαὶ λεῖος. Ἕλληνες. Ἡρογομια, “έλακας: ψιλὸν, 
λεῖον. 

700 

Ῥποιΐας ν. θ55ὅ, 12, “0: ἐπὶ τοῦ σαπροῦ καὶ 

᾿ μὴ συναρέσχοντος" ἔστι δὲ ἀποχομματιχοῦ λεξει- 
ΠΣ ; ι -, Σ : 
᾿ δέου " τνόϑον γὰρ χαλοῦσιν. ᾿“ριστοφάνης. Τίλεω 

᾿ γράσου καὶ ψοϑθϑοίου καὶ δύπου γε χιὶ ψόϑου" 

ἘΒΑΘΜΕΝΤ ̓. 21 



υἹσχύλος Θεωροῖς. 656. Πλέω γράσου τε χαὶ ινό- 

ϑου" αἹἹσχύλος Θεωροῖς. οῖ ἴῃι6]-- 

1ρ8 ψιᾶςὶ ο[αιῖπι ροϑέ ἵψὸ βθαιθυθίαν αἀἹσχύλος.““ νο- 

βπλεῦβ ἴπ ἱπᾶϊοο ρ. 7835. Εχ Ὑμοοβποοίο ΒΟΚΚοεια 

ἴα Αποοάοιῖς Ρ. 1482, Βαθὸ ρυοίαε ,»ψοϑοιός ὁ ἀκά- 

ϑαρτος.““ 

οἷον. χαὶ ῥύπου" 

707 

ῬοΙχ ΥΙ, 125. Σιχληρότερον γὰρ ὃ ἀστεμεὴς -- 
; ε ; ͵ 

χεὶ κωμιχώτερον ὁ ᾿Ἰριστοφάνους ϑυμάγροικος. 

108 

ῬοΠπκ Χ, 123. Τὸ παρ᾽ ᾿ἡριστοιάνει χείμει- 

στρον. Τάθαι ΥἹΙ, 61]. 
109 

ΦοΠοΙαοία Ῥίπααν! Ργέι. Π| 126. Ὁ χωμιχὸς 

Εὐθὺς δὲ «Ροίνιξ γίγνομαι" 

τῇ μὲν δίδωμι χειρὶ, τῇ δὲ λαμβάνω. 

110 

Ῥμοίῖις Ρ. 8351, 16. Ὀρχήστρα: πρῶτον ἐκλή- 

ϑη ἐν τὴ ἀγορῷ, εἶτα χαὶ τοῦ ϑεάτρου τὸ κάτω 

ἡμίκυχλον, οὗ χαὶ οἱ χροὶ ἦδον χαὶ ὐχοῦντον: εἷς 

ὃ χωμιχός. ῬοΡτάθιθ ἴῃ Αἀηοπᾶϊς, ν. 704. 

ὠχεῖτ᾽ .«““ Οὐο πῖ8}} ῬυΟΠ ον οθίθυ 5. ΠῸΠ ΘΧΡΙΪοδ 15. 

711 

Ῥποῖμις ν. ὅ70, 19. δχβουῖρίαθ. ἈΡ Ἀροπίο!ο Ῥιο-- 

γον. ΧΥΠΙ, 14. γν. 228. Παρὰ τῷ χκωμιχῷ εἴρηται 

Τὰ Ταντάλου τάλαντα τανταλίζεται. 

712 

δὲ ϑυ1665. 

9 656 

Ῥποίπις. Ῥ. 609, 2. 

"ὁ χωμιχός φησιν 
"ἨΔ Σαεις Στ "Σ 
δὴ γάρ εἶμι μουσικώτερος τρυχνοῦυ. 

Τρύχνονε -- 

119 
Ῥποῖῖις Ρ. 404. 24. 

Παῦσαι μελῳδοῦσ᾽. ἀλλὰ πεζὴῆ μοι φοάσον, 

χωμιχός. ς- 

τὴν ὀρχήστραν" ἔτι γὰρ τὴν ϑέαν ᾧχειτ᾽ ἐχεῖ, φησὶν ὦ 

᾿ΞΞΞΙΞΞΕΈΞΞΞΕΕΞΘ. .-Ξ ἘΞ - --  - το τ πππς τορι νος. νὐσσσννσν 

:] 

714 Ι 
: " 

Ι 

Βυΐδας, ᾿ἰσπάξεσϑθϑαι: -- Ι 

᾿Ἰσπαζόμεσϑ᾽ ἐρετμία χαὶ σκαλμίδια, ] 

φησὶν ὁ χωμιχός. καὶ πάντα τὰ ὅμοια διττῶς λέ: 

γουσιν. Οταιππιαίίοι ΒΟΚΚονῖ Ρ. 458, 10. »ἀσπαζό- 

μεϑα χαὶ σὺν τῷ σ, ἀσπαζόμεϑ'᾽ ἐρετμά."“ με 

ἀρὰ Θαϊάαπι 16 ΘΒαίαι ἐρειμὼ, ᾳιοᾶ οοεγοχὶΐ ΝΙοΐμο- 

Εἰπ5. 
110 ] 

ΘΟΠοΙαοία Ἐπτίρι ας Οτοϑί. ν. 168, νΡ. 313. μὰ 

Μαῖι. παρὰ τῷ χωμιχῷ οἰκέτου στενάξαντος ἕτερός 

φησιν » Ἰχούεις ὡς στένει ; “ὁ Ϊ 

7110 

Εττιποῖος. Μ.ο Ρ. 192, 17. Βαυχίδες: πα υ»Κα- 

τεβαυχάλισέ με΄" φησὶν ὃ κωμιχός. ] 

Τι ] 

Ἑπρίαιμῖις Ρ. 228. οχίν. Ὅτι δὲ ἀπὸ τῆς στρου- 

ϑοῦ χαὶ στρουϑίζειν τὸ εὐτελῶς (γυ]5ο ἐντελῶς, χω 

2538.) πως ζδειν δηλοῖ χαὶ ἐ 

χωμικός. Τάθπι Ρ. 1411], 15. Τὸ μέντοι στρουϑίζειν, 

ὅ φησιν ὃ κωμικὸς, ἐχ τῆς Ὁμηριχῆς παρῆστι 

στρουϑοῦ. Ῥμοῖίαα Ρ. ὅ44.ὅ. Στρουϑίζων: τρίζων, 

118 

Ἐπιριαί μίας Ρ. 720, 39. ὉΡῚ ἀθ γοοαρι]ς. οὐπὶ τρὶς 

φοπιροσίες. αοὶε, «Ῥέρει δὲ καὶ (τῶν τις παλαιῶν, 

ἀπὸ χρήσεως τοῦ χωμιχοῦ τὸ παλίμβολος τρίπρατο: 

χαὶ πολλάχις ἀπημπολημένος. Οοηξ, ἩΘΕ ΟΜ ἱπίου- 

ῬγΘίοα γ0]. 1Π. ν. 849. 

τϑοίππι Ὁ ΒΡαποκῖο Ρ. 

719 

Βίορμαπις Βυζαπι. Βρέττος: πόλις Τυρρηνῶν, 

ἀπὸ Ἰβρέττου τοῦ “Ποαχλέους χαὶ Βαλητίας τῆς Βα: 

λήτου. οἱ οἱχοῦντες Βρέττιοι. καὶ ἡ χώρα Βρεττίο 

χαὶ ἡ γλῶσσα. ᾿Ἰριστο(άνης 

Διέλαινα δεινὴ γλῶσσα Βρεττίᾳ παρῆν- 

720 
Θαϊοπις νο]. ΧἼΤ. Ρ. 1601. οα. Οδανίθυ. 

Χωρεῖ ᾽πὶ γραμμὴν λορδὸς ὡς εἰς ἐμβολήν. 
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